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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
22 . 2 . 1978 tarihli 113 ncü Birleşimde görüşül

mesi yapılan Kültür Bakanlığı Bütçesinin bölümleri
ne geçilmesinin oylanmasında teknik bir noksanlık 
bulunduğuna dair Başkanlık Divanı Kararı kabul 
edilerek Kültür Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine 
geçilmesi tekrar oylandı ve Bakanlık Bütçesi kabul 
olundu. 

1978 yılı Bütçe kanunu tasarısının (1/52) (S. Sa
yısı : 47) görüşülmesine devam olunarak : 

Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü 

Bütçesi üzerinde bir süre görüşüldü. 
Oturuma saat 12.58'de son verildi. 

İkinci Oturum 
2112 sayılı Kanunun, bir daha görüşülmek üzere, 

geri gönderildiğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı, 
a) Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçeleri 

kabul edildi. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Büt
çe kanunu tasarısının da (1/79) (S. Sayısı : 44) 
maddeleri kabul edildi; tümünün gelecek birleşim
lerde oya sunulacağı bildirildi. 

Danışma Kurulunun : 

56 S. Sayılı (1/91) ve 57 S. Sayılı (1/90) kanun 
taşanlarının Gelen Kâğıtlardan gündeme alınarak 
48 saat beklemeden görüşülmesine dair önerisi onay
lanarak : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Büt
çe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması 

hakkında kanun tasarısının (1/91) (S. Sayısı : 56) 
maddeleri kabul edildi, tümü açık oya sunuldu, otu
rumun sonunda açıklanan oylama sonucuna göre 
kabul edildiği açıklandı. 

1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısının da (1/90) 
(S. Sayısı : 57) maddeleri kabul edildi, tümü açık oya 
sunuldu; oturumun sonunda açıklanan oylama sonu
cuna göre çoğunluğun bulunmadığı, oylamanın tek
rarlanacağı bildirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
bir süre görüşüldü. 

Oturuma saat 20.00'de son verildi. 

Üçüncü Oturum 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçeleri kabul edil

di. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe kanunu tasarı
sının da (1/78) (S. Sayısı : 43) maddeleri kabul 
edildi; tümünün gelecek birleşimlerde açık oya sunu
lacağı bildirildi. 

26 Şubat 1978 Pazar günü saat 10.00'da topla
nılmak üzere Birleşime saat (26 . 2 . 1978) 01.34te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Muslih Görentas 
Divan Üyesi 

Rize 
Yılmaz Balta 

Divan Üyesi 
İstanbul 

Recep Özel 
Divan Üyesi 

Denizli 
Mustafa Gazalcı 

Divan Üyesi 
Çanakkale 

İrfan Binay 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

26 . 2 . 1978 Pazar 

No. : 30 

Rapor 
1. — 13 . 7 . 1965 tarih ve 648 saydı Siyasi 

Partiler Kanununun 111 nci maddesinin değiştiril
mesi ve bu Kanuna bir ek geçici madde eklenmesi 

hakkında kanun ve Cumhurbaşkanlığınca bir daha 
görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi ve Anayasa 
Komisyonu raporu. (1/95) (M. Meclisi S. Sayısı : 
58) (Dağıtma tarihi : 26 . 2 . 1978) (GÜNDEME) 

t>m<w* •+-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DİVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), Halil Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Millet Meclisinin 117 nci Birleşimini 
açıyorum. 

1978 mali yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gö
rüşmelere devam ediyoruz. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (M. 
Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 57; C. Senatosu S. Sayısı : 759) (1) 

BAŞKAN — Görüşmelere geçmeden önce bir 
açık oylama işlemimiz vardır. 1977 yılı Bütçe Kanu

nuna bağh cetvellerde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısının açık oylaması yapılacaktır. Oylama 
işlemi geçen birleşim alınan karar gereğince, açık oy 
kutusu önce sıralar arasında dolaştmlacak, soma da 
kürsü önünde bekletilmek suretiyle yapılacaktır. Açık 
oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1978 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı: 47; C. Senatosu S. Sayısı: 729) (2) 

A) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

BAŞKAN — Programımıza göre, Çahşma Bakan
lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 

Komisyon... Mevcut. 
Hükümet... Mevcut. 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 

şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerim sı
rasıyla okuyorum: 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Etem Ezgü, 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Meh
met Irmak, Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sa
yın Fehmi Cumahoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
pu adına Sayın Doğan Onur. 

Şahıslan adına: Lehinde; Sayın Zeki Eroğlu, Sa
yın Semih Eryıldız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sa
yın İsmail Akın. 

(1) 57 S. Sayılı basmayan 25 . 2 . 1978 tarihli 
116 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 47 S. Sayılı basmayan 17 . 2 . 1978 tarihli 
108 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Aleyhinde: Sayın Hüseyin Cavit Erdemir, Sayın 
İlhan Aytekin, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Kemal 
Doğan, Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde: Sayın Halil Karaatlı, Sayın Behiç Toz
koparan, Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Adem Ali 
Sanoğlu, Sayın Şener Battal. 

Adalet Partisi Grupu adma Sayın t. Etem Ezgü. 
(AP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın Ezgü. 
Sayın Ezgü, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA I. ETEM EZGÜ (Sam

sun) — Sayın Başkan, 1978 mali yılı Bütçesi üzerin
de Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu adına sayın 
milletvekillerini, saygıyla selamlarım efendim. 

Sayın Başkan, 1978 mali yılı Çahşma Bakanağı 
Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Meclis Grupunun gö
rüşlerini arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyo
rum. Yüce Meclisin değerli milletvekillerini en de-. 
rin saygılarımla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, kabul ve teslim edilmesi ge
rekir ki, Çalışma Bakanlığı gittikçe önemi artan, ça
lışma hayatımızdaki huzursuzlukları da adil bir çö
züme kavuşturmak durumunda olan bir Bakanlık ha
line gelmektedir. 

Kuruluşundan günümüze kadar Bakanlığın önemli 
hizmetler verdiği, Türk çalışanları için bazı hayati ka
nunların çıkartılmasında kendisine düşen görevi yap-
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tığı bilinmektedir. Ne var ki bu Bakanlık, çağımızda-
ki sosyal Devlet kavramına uygun bir çalışma düze
yine de henüz eriştirilememiştir. Yapılan hizmetler, 
verilen emekler günümüz Türkiye'sinde bu Bakanlığa 
düşen son derece hayati görevleri görmemezlikten 
gelme durumuna bizi götüremez, götürmemesi lazım
dır. 

Çahftınlanlarla çalışanlar arasındaki iktisadi ve 
sosyal hak ve menfaatleri düzenlemek amacıyla ku
ruluşu kararlaştırılan Bakanlığı bekleyen çok önemli 
sorunlar ve hizmet fonksiyonları vardır, Şimdi izin 
verirseniz kısaca en önemli saydıklarımızdan başla
yarak Bakanlığı bekleyen hizmetlere kısaca ve za
manımızın elverdiği ölçüler içerisinde bir göz atalım. 

Türkiye'de çalışanların hak ve menfaatlerini ko
rumak üzere 1961 Anayasasıyla kendilerine önemli 
hizmetler verilen işçi kuruluşları, Anayasamızın te
mci esprisi içerisinde çalışmalarını sürdürmek ve Ana
yasamızla yasaklanan ideolojik sapmalara kaymamak 
zorundadırlar. Oysa yeni Hükümetin kuruluşunu ta
kip eden günlerde, kısa adı DİSK olan bir işçi ku
ruluşu açıkça Marksizme bağlılığını ilan etmiş bulun
maktadır. 15, 16 Haziran... 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Ça
mur atma, çamur atma. 

î. ETEM EZGÜ (Devamla) — Çamuru sen iyi 
bilirsin. Çamuru iyi bilirsin sen. 

... 15, 16 Haziran olaylarının yaratıcıları, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin çıkışını protesto nedeniyle 
eylem girişimleri, şimdi de Marksist oldukiannı açık
ça ilan etmektedirler. 

Günümüzün Türkiye'sinin en önemli olaylarından 
birisi kanımızca budur. Çalışma Bakanlığının bu ku
ruluşa karşı bakış açısını öğrenmek, bu davranışı öz
gürlüğün bir sonucu olarak kabul edip etmediğini de
ğerlendirmek zorundayız, Marksist ideolojiyi benim
seyen bu kurlusun amacı, sonuç itibarıyla ülkemizde 
çok partili demokratik hayat yerine, tek partili bir 
hayatı hâkim kılmak, hürriyetçi demokrasi yerine, 
sözde bir halk demokrasisini geliştirerek onu hayat 
tarzı olarak görmektir. Eski bir tecrübeli sendikacı 
olarak şimdi Çalışma Bakanlığında bulunan Sayın 
Bahir Ersoy'a, çok partili demokrasiye inandığını bil
diğimiz Sayın Bakanıma soruyorum: Hayatımızdaki 
bu gelişmeyi nasıl değerlendirecektir? Halisane te
mennimiz, Sayın Bakanımızın demokrasiye olan inan
cının Bakanhgmda da devamını ve icraatının bu isti
kamette olmasını beklemektir. 

274 sayılı Kanun uyarınca uluslararası bir kurulu
şa katılmak veya ayrılmak Bakanlar Kumlu kararıy

la mümkün olmaktadır. Oysa son zamanlarda ülke
mizde bazı işçi kuruluşlarının, Doğu Blokunda bulu
nan WFTU, yani komünist ülke sendikalarım bünye
sinde toplayan bu kuruluşa katıldıkları veya katılma
ya hazırlandıkları söylentileri yaygındır. Bu durum 
karşısında Bakanlığın tutumu nasıl bir seyir göstere
cektir? 

Çalışma Bakanının bütün iyi niyetlerine rağmen, 
daha önceleri görevden alınan bir zat, bugün Danış
tay kararlarıyla müsteşarlığa getirilmiştir. Müsteşar
lık görevini yürüten zat ise halen izinlidir. Şimdi ye
niden müsteşarlık mevkiine oturan zatın ise, tarafsız 
«tutum izleyebileceği son derece şüphelidir. Bakanlık 
genelgelerinin hazırlayıcısı durumunda bulunan bu za
tın iş müfettişlerine geniş yetki tanıması ile ilgili iş
leminin sonuçlarının yaratacağı tereddütlerin, çalışma 
bayatımızda ne gibi olumsuz sonuçlar vereceği rahat
lıkla tahmin edilebilir. 

Çalışma Bakanlığı Uhısslararalsı Çalışma Teşkila
tınca kabul edilip, bütün dünyaya tavsiye edilen «ço
ğunluk ilkesi» karşısında nasıl bir tavır takınacaktır? 
Türkiye'de Bakanlığın resmi kayıtlarına göre en çok 
üyeyi TÜRK - İŞ kısa adıyla anılan Türkiye tşçi 
Sendikaları Konfederasyonu temsil etmektedir. Sayın 
Ecevit'in Çalışma Bakanlığı döneminde, Çalışma Mec
lisleri tutanaklarına bizzat kendileri tarafından derce-
dilcn çoğunluk ilkesine, Bakanlığın şimdiki kadrosu 
nasıl bir gözle bakacaktır? 

Sayın milletvekilleri, alışmışlığın dışında, konuşma
ma böyle bir girişle başladığım için lütfen beni ya
dırgamayınız. Adalet Partisi Millet Meclisi Grupu 
hür sendikacılığın, hür demokrasilerde, çok partili 
rejimlerde bulunduğu inancı içinde olduğu içindir ki, 
özellikle Anayasaya saygılı olmak yönünden sendika
larımızın tutum ve davranışlarının her şeyden önce 
değerlendirilmesini ve çalışma hayatımızı düzenlemek
le görevli Bakanlığın, meseleye bakış açısının tespiti
ni zorunlu görmektedir. 

Değerli milletvekilleri, çalışma hayatımızın vaz
geçilmez müesseseleri, işçi - işveren kuruluşlarımı
zın davranışları bakımından bir örnek daha vermek 
ve dikkatlerinizi çekmek istiyorum. DİSK adlı işçi 
kuruluşu sürekli savaşımdan, savaşmaktan söz etmek
tedir, 

MUSTAFA GAZALCI (Denizli) — Savaşmakla, 
savaşımın alâkası yoktur. 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Oysa sendikacılı
ğın temelinde barış, ekmek ve özgürlük yatmaktadır. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Burası sendi
ka kongresi mi? 
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L ETEM EZGÜ (Devamla) — Keşke sendika 
kongresi olsa da siz sendikacılar kadar basiretli ola-
bilseniz. (AP sıralarından «Bravo» sesleri) Sendika 
kongrelerini dolaşın da o kongrelerden ibret alınız. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Nasıl işçi sat
tığını anlat. 

î . ETEM EZGÜ (Devamla) — İşçiyi satan siz
siniz. 

EROL SARAÇOĞLU (Ankara) — Haydi baka-
hm, anlat. > 

t .ETEM EZGÜ (Devamla) — Sürekli savaşım
dan söz etmektedirler. Oysa sendikacılığın temelinde 
barış, ekmek ve özgürlük yatmaktadır. Türkiye'de 
savaş çığlıkları arasında çalışma barışı sağlanamaz. 
Uzlaşmacılık, sendikacılığın, topta sözleşme düzeni
nin temel esprilidir. Toplu sözleşme rejiminde enin
de sonunda greve de gidilse, bir uzlaşma söz konusu
dur. Tarafların anlaşmasıyla imzalanan topla sözleş
meler uzlaşmanın sonucu değil de nedir? 

İkide bir sınıf savaşçısı kesilen bazı sendikacıla
rın tutum ve davranışlarını özellikle güvercinli barış 
havarisi kesilenler nasıl değerlendireceklerdir? 

Bu noktayı da belirttikten sonra, şimdi daha önem
li bir noktaya gelmek istiyorum. Hükümetin Baş
bakanı Saym Ecevit, muhalefette iken dolaştığı se
çim meydanlarında ve mahallerinde, her gittiği sen
dika kongrelerinde işçilere hitaben yaptığı konuşma
larında «İsteyiniz istediğiniz kadar. İstediğinizin hu
dutları olmasın;* diyordu. Şimdi iktidarda ve sorum
lu makamdadır. İşçiler istedikleri kadar isteyebilecek
ler midir? Yoksa tespit edebildiğimiz kadar fedakâr
lık yarışmasına im çağrılacaklardır? 

Sendikalararası taraf olma, liderlerin eğilimine gö
re davranışta bulunma bu iktidarın bir hastalığıdır. 
Ankara Sok» İdaresinde Türk - Iş'e bağlı sendikanın 
haklı istekleri Hükümetin başı ve Başbakanının İsrar
lı- emirlerine rağmen, bugüne kadar yerine getirile* 
memiftir. Saym Çatışına Bakanım aracılık yaptığım 
bildiğimiz bu konuda bile neden etkinlik sağlana
mamıştır? Sendikalararası rekabet nasıl önlenecektir? 

Saym milletvekilleri, 274 ve 275 sayılı kanunlar 
üzerinde Çalışma Bakanlığında son derece gizli tutu
lan çalışmalar yapıldığım basından öğreniyoruz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Çok iyi 
ediliyor, çok. 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Yapılan çalışma
lar 82 sayıda sendika etrafında çok sayıda işçinin top> 
lanmannı sağlayabilecek nitelikti ise, bunu grup ola
rak içtenimle, karşılam. Çalışma Bakanlığı işçilerin 

az sayıda sendika etrafında toplanmalarını nasıl sağ
layacaktır? 

İş kolları sayışım 34*ten 16'ya nasıl İndirebilecek
tir? Sendikalar Kanununda Adalet Partisi hükümet
leri zamanında yapılan değişiklikleri önce Cumhuri
yet Halk Partisi Grtipu olarak olumlu karşılayıp, 
sonra kısmi bir tepki görünce bu düşünden vazgeçen* 
ler, güçlü sendikacılığı nasıl gerçekleştirebilecekler? 

Her şeye rağmen, Bakanlığın bu konuda yapacak
ları çalışmalara Adalet Partisi Gruptt olarak olumlu 
katkıda bulunmayı düşünmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri,' 275 sayılı Kanunun getirdiği 
hükümlerden birisi de, Başbakamn \^ya görevlendi* 
receği bir Bakamn uyuşmazlık halinde, grevin başla
masından sonra, bir Bakanı görevlendirmesi veya bir 
Bakamn başkanlığında yüksek uzlaştırma kundanda 
konunun görüşülmesi prensibidir. 

Şimdiye katran olduğu gibi, bu Hükümet zama
nında Çahşma Bakanlarının bu kurullarda doğrudan 
görevlendirilmeleri gerekirken, başka bakanların gö
revlendirilmeleri usulü doğru bir uygulama değildir. 
Bu yoldan vazgeçilmesini zorunlu görmekteyiz. 

Adalet Partisi Millet Meclisi Grupn, Tanın iş 
Yasasının yeniden düzenlenmekte olduğunu, görüşle
rinin almmasf için ilgili işçi koruluşlanna gönderildi
ğini, memnuniyetle tespit etmiş bulunmaktadır.- Te
mennimiz odur ki* tarım işçileri için çıkarılacak olan 
İş Kanununun biran evvel Yüce Meclisimize sevk edi
lerek kanunlaşmasının sağlanabilmesidir. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığına bağlı 
olarak çalışmakta bulunan İş ve işçi Bulma Kurumu 
ekonomik ve sosyal hayahmızdâ çok büyük önemi 
olan bir kuruluştur. İşsiz vatandaşlarımızın ümit ka* 
pisidir. Yurt dışına da işçi gönderen bu kurunum, ta
raf sız bir hüviyet içinde olması şarttır. Bugünkü Hü
kümetten bu hususta gereken önlemi almasını bek
lemek hakkımızdır. 

Yurt dışında çalışmakta olan İşçilerimiz için Dev
let garantisi verilerek yatırımlara biran önce yönel
mede ciddi zorunluluklar vardır. İşçilerimizin almtef-
İeriırin karsıhğı olan paralarını, yurt dışmdaki ban
kalarda btrikttrıne eğilimleri, Devletimizin garantisiy
le son bulabilir ve bir süredir menfi propagandalar, 
hem de şimdi iktidar mensuplarının bazılanmn yurt 
dışında gezerek yaptıkları menfi propagandaları yü
zünden azalan işçi dövizlerinde artış sağfenmahdır. 

Sayın milletvekilleri, üzerinde Önemle durulması 
gereken konulardan birisi de, işçi - memur ayma» 
konusudur. Adalet Partisinin işbaşında balandnftf 
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hükümetler zamanında işçi - memur ayırımıyla ilgili 
çalışmalar hızlandırılmış ve uygulama kararnamesinin 
çıkması noktasına getirilmişti. 

Şimdi bilindiği üzere, Batıdaki uygulamalara pa
ralel bir uygulama içine girmek ve kamu görevlileri
nin sınırını daraltırken, işçilik hudutlarını genişletmek 
gerekmektedir. Uygulama kararnamesinin çıkarılabile
ceği meçhuldür. Hükümetin, işi askıda bırakmak ye
rine, açıklık getirerek biran önce sonuca gitmek zo
runluluğu vardır. 

fşçi - memur ayırımıyla ilgili uygulama karama^ ' 
meşinin biran önce yürürlüğe, konmasını Hükümetten 
bekliyoruz. 

Adalet Partisinin tek başına iktidar olduğu veya 
iktidar sorumluluğunu paylaştığı dönemlerde üzerinde 
durduğu önemli konulardan birisi de İYAK kısa adıy
la, İşçi Yardımlaşma Kurumu Kanununun çıkarılma
sı idi; bugüne kadar çıkarılamayan bu kanun yüzün
den işçi tasarrufları heba edilmiş, yatırımlara yönel
tilmiş ve bugüne gelinmiştir. Şimdiki Hükümet Prog
ramında, lYAK'ın biran önce çıkarılacağını da gö
rüyoruz. Dileriz ki, bu kanun da biran önce Meclis
lerimizden geçerek kanunlaşsın. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi hükümetleri 
zamanında çıkarılan bir önemli kanun da, DESlYAB 
kısa adıyla anılan, Devlet Sanayi ve fşçi Yatırım Ban
kası Kanunudur. Bu Kanunda, işçilerin yönetime ka
tılması Adalet Partisinin samimi arzusu idi. 
DESlYAB'da işçinin yönetime katılması biran önce 
gerçekleştirilmelidir. 

İş Kanununda, Adalet Partisi hükümetleri zama
nında getirilen önemli değişikliklerden birisi de, sa
kat ve malullere, hükümlülere kamu kuruluştan iş
yerlerinde çalışma imkânının sağlanmasıdır. Bu hü
küm de, uygulamada gereken sonucu istenen düzeyde 
verememiştir. Özellikle eski hükümlülerle, görmeyen 
yurttaşlarımızın bu hükümden yeterince yararlandığı 
söylenemez. îş Kanununda yapılması zorunlu hale 
gelen bazı değişikliklerin yanısıra, bu konu da önem
le ele alınmalıdır. 

Kamu kuruluşlarında kıdem tazminatının hizmet 
süreleri birleştirilerek, son işveren tarafından ödenme
si için yapılan değişiklikteki bir teknik hata, bu hük
mün işlenmesine imkân vermemektedir. İstifa ile bir 
kamu kuruluşundan ayrılan bir işçi, bir başka kamu 
kuruluşuna girdiği ve emekliye ayrılarak kıdem taz
minatı almaya hak kazandığı takdirde, kıdem tazmi
natım tam olarak alamamaktadır. Biran önce, tek mad-
deli bir kanunla bu husus düzeltilebilir. 

Adalet Partisinin işçi emeklileri için yaptığı hizmet
ler, getirdiği kanunlar örnek kanunlar niteliğindedir. 
Şimdi, işçi emeklileri arasında da, gelişen hayat şart
larına göre bir ücret adaletsizliği doğmuştur. 1186 
ve 1189 sayılı kanunlarda getirilen katsayı sistemi 
yeniden getirilerek, bu ücret adaletsizliği giderilmeli
dir. 

işçi emeklilerinin ülkemizde çok önemli bir yeri 
vardır. Sayıları 400 bine yaklaşan bu önemli toplu
luğun, güçlü cemiyetler aracılığıyla temsil edilmesi 
topluma sağlık kazandırır. Emekli işçilerimizin Sosyal 
Sigortalar Yönetim Kurulunda temsil edilmeleri ve 
aidatların emekli çeklerinden kesilmesi imkânları sağ
lanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grupu, işçiler için de haftada iki gün tatil hak
kının tanınmasını, böylelikle kısmi de olsa yeni bir 
istihdam imkânının yaratılmasını uygun görmektedir. 

Ülkemizde işsizlik sigortası bugüne kadar gerçek
leştirilememiştir, işsizlik sigortası bazı yanlış anlamla
ra sebebiyet vermektedir. Adalet Partisi olarak, iş
sizlik sigortasını, günün şartlarına ve Batıdaki demok
ratik ülkeler seviyesinde, sigortacılık anlayışı içinde, 
çalışanların işsiz kalmaları halinde yeniden iş bulun
caya kadar, belirli bir süre onlara ödenecek belli 
orandaki tazminat veya aylık olarak kabul ediyoruz. 

İşsizlik sigortası, ülkedeki bütün işçilere aylık bağ
lanması anlamına kesinlikle gelemez. Bu anlayışın 
ciddi bir biçimde değerlendirilmesi gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, bir dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayın. 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — Hay hay efen
dim. 

Türkiye'de bugün Gelir Vergisi Kanununun ye
tersiz kaldığı, vergi yükünün çalışanlar aleyhinde ge
liştiği, işçiler, memurlar ve dar gelirlileri sıkıntıya dü
şürecek bir boyuta ulaştığı bilinmektedir. Çalışma 
Bakanlığı, çalışanlar aleyhine gelişen bu durumun dü
zeltilmesi için Hükümet içinde kendisine düşen göre
vi eksiksiz yapmaktadır. Bakanlık Teşkilât Kanunu
nun yetersiz kaldığı ve ihtiyacı karşılayamadığı bir 
gerçektir. Gelişen dünya şartları gelişmiş Batı top
lumlarında Çalışma Bakanlığı mali imkânlar bakımın
dan ikinci sırayı, Federal Almanya'da ise birinci sı
rayı işgal etmektedir. 

Değerli milletvekilleri, zaman zaman Türkiye'de birta
kımı görüşmeler ve konuşmalarda İfade edilenin aksüne, 
274 ve 275 sayılı kanunların, bilindiği üzere," AP ve 
CHP Koalisyonu tarafından ortaklaşa gerçekleştirildi
ği hepinizce malumdur. Bu kanunları o şuralarda ça-
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lışma mevkiini işgal eden, Bakanlığında bulunan Sa
yın Ecevit'in tek başına gerçekleştirdiği iddiası yan
lıştır ve insafsızlıktır, Meclisimize saygısızlıktır. Za
bıtları incelediğimiz zaman kanunlann çıkmasında 
1961 - 1965 döneminde Meclisimizde bulunan Adalet 
Partisi milletvekillerinin katkılarının ne kadar büyük 
olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Kanunların 
propaganda aracı olarak kullanılmaları halinde Hü-
künfe* ia î̂ r^ söz konusu olduğu zaman doğru de
ğildir. Bu noktaya dikkatinizi çekmede yarar görüyo
ruz. 

İkinci önemli saydığım diğer bir husus da Sayın 
Başbakanın TÜRK - İŞ 10 ncu Genel Kurulunda de
legelere hitaben yaptığı ve bugünkü uygulamasıdır. 
Sayın Ecevit, daha dün denecek kadar kısa bir süre 
önce sıraladığı «evet» leri hatırlamalıdır. Maliye Ba
kanlığı, Sanayi Bakanlığı dahil pek çok Bakanlığı iş
çilerle beraber, onlar eliyle hizmete sokacaklarını 
söylemişlerdi, bugün ise bu «evet» lerin bir hayal 
olduğu kendiliğinden anlaşılmaktadır. Devlet sorum
luluğu daima ciddiyet isteyen bir müessesedir. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, lütfen toparlayın efen
dim, lütfen. 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bağlıyorum. 

Son zamanda Çalışma Bakanlığından çıkarılan 
önergelerle irade beyanı ve referandum üzerinde İs
rarla durulmaktadır. Ne Adalet Partisi, ne de bir yö
nüm olan TÜRK - IŞ'in referandum ve irade beyanı 
karşısında olmadıklarını bilmenizde fayda vardır. 
Ama, referandum ve irade beyanı bir kanun muhteva
sı haline getirilmediği müddetçe geçmişteki örnekleri 
daima hezeyanla, daima anarşiyle neticelenmiştir. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Üzül
meye mi başladınız? 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Şahidi olduğum 
Toprak - Sudaki bir referandumda iş müfettişlerinin 
TARIM - IŞ'in bantlarını kesip TİS'in üstüne yapış
tırmak suretiyle okuma bilmeyen vatandaşlarımıza 
TARIM - IŞ'in cetveli olarak mühürletmişler, par
mak bastırmışlardır. Bunun önlenmesi... 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — İyi etmiş
ler. 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Siziin zihniyetiniz
le öyledir. İyi edecektir tabii; düşünceniz bu. Anarşi
nin devamından istifade eden insansınız. 

HASAN CERİT (Adana) — Müddeti bitti Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, lütfen toparlayın. Lüt
fen, lütfen. 

I 1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Burada şunu da 
! hatırlatmak istiyorum. Dün... 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Çalışanlar 
Partisini kurdunuz. 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Çalışanlar Parti
sini kurmakla şeref duyduk biz. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, sataşmalara cevap ver
meden lütfen sözlerinizi toparlayın efendim; lütfen. 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Sayın Başkan, ya 
susturursunuz, ya cevaplandırmakta devam ederim. 

BAŞKAN — Ric* ediyorum, rica ediyorum Sa
yın Ezgü. Lütfen. . . . 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) Değerli arkadaşlarım, 
23,. 2 . 1978 günü İstanbul'da yapmakta olduğumuz 
Yönetim Kurulu Toplantısından önce 6.30'da TÜRK -
Iş'e bağlı Metal - İş Sendikasının merkez şubesine 
Marksistler tarafından bomba atılmıştır. Dün Metal -
tş Başkanının evi bombalanmıştır. Bu hadiselere faz-
le prim yermeyiniz. 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Bizimle ne il
gisi var? Parmağın niye bize? 

I. ETEM EZGÜ (Devamla) — Lafımı şöyle bi
tiriyorum: 

Sayın milletvekilleri, bu memlekette tarihe mal ol
muş büyük devlet adamı Sayın İnönü'ye anarşi da
ha bu tırmanış noktasına gelmeden evvel Başbakanlık 
merdivenlerinde silah atılmıştır. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — 1 Ma
yısta insanları katledenlerden hesap sorulacaktır. 

t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Ama, 1 Mayıs 
eserini yapanlar bu memlekette utansınlar. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, sözünüzü lütfen topar
layın Sayın Ezgü. 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — 1 Mayıs eserim ya
ratanlar utansınlar bu memlekette. Türkiye'de 1 Ma
yıs diye bir şey tanımıyorum ben. 

İSMAİL ÖZEN (Eskişehir) — Genel Başkanına 
sor. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, lütfen toparlayın. 
1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Genel Başkanıma 

değil, Kemal Türkler'e sorun siz onu. 
Sayın arkadaşlarım, öyle gün gelir ki, sola prim 

vermekle, solu yanınızda tutmakla Türkiye'de hiçbir 
yararlılık alamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Ezgü, toparlayın. Sözünüzü 
kesiyorum efendim. Lütfen, rica ediyorum, lütfen. 

AHMET KARAHAN (Gaziantep) — Sen Milli
yetçi Hareket Partisine prim vermekte devam et 

1. ETEM EZGÜ (Devamla) — Bitiriyorum, biti
riyorum. 
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Bugün, öyle zaman olacak ki... 
HASAN CERİT (Adana) — Beş dakika geçti Sa

yın Başkan. 
t. ETEM EZGÜ (Devamla) — ... Sayın Ecevit'e 

dahi bu hareketi yapabilecek cüreti gösterirler. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın Ezgü sözünüzü gestim. 
İ. ETEM EZGÜ (Devamla) — O vakit sizi biz 

de... 
BAŞKAN — Sayın Ezgü sözünüzü kestim. (Baş

kan hatibin mikrofonum^ kesti) 
AHMET KARÂATLI [(Gaziantep) — Sen Milli-

yetçi Hareket Partisine prim vermeye devam et. 
İSMAİL AKIN (Afyonkarafaisar) — Bravo işçi 

düşmanı. 
t. ETEM EZGÜ (Devamla) — Çalışma Bakanlı

ğı Bütçesi milletimize hayırlı olsun, saygılar sunarım. 
(AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Saym Cengiz Gökçek, buyurun efendim. 

Sayın Gökçek konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

HASAN CERÎT (Adana) — 25 dakikadır Saym 
Başkan? (CHP sıralarından gülüşmeler) 

BAŞKAN — Efendim onun takdirim, rica ediyo
rum Sayın Cerit, karıştırmayalım. Sükûnetle şu gö
rüşmeleri bitirelim, rica ediyorum. 

İSMAİL AKIN (Afyonkarahisar) — Saym Baş
kan size itimadımız var. 

BAŞKAN — Var ama, efendim, lütfen kalemize 
gol atmaya uğraşmayalım. Lütfen ciddiyetle şu ko
nuşmaları devam ettirelim. 

MHP GRUPU ADINA CENGİZ GÖKÇEK 
(Gaziantep) — Saym Başkan, saym milletvekilleri; 
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partili ar
kadaşımız görüşlerini ifade ettiler. Benden sonra diğer 
konuşmacı arkadaşlarımız da bütçenin özüne ve di
ğer hususlarına dokunacaklardır. Ancak ben Milli
yetçi Hareket Partisi Grupn adına, bu Bütçeyi hizmet 
için kuBonacak Bakanın devlet hayatına çok tehlikeli 
teamüller getiren zihniyetini belirlemek esterim. 

Saym Çalışma Bakam teşkilatına, «yetki sapta
ması» başlığını taşıyan 6 no.lu bir Genelge yayınla
dı. Bu Genelgede «Üyelik konusundaki gerçek du
rumu ciddi bir biçimde kuşkuya düşürdüğüne kanaat 
getirilen durumlarda; işyerlerinde belgelerin doğrulu
ğunu saptamak amacıyla durum tespiti yapılacaktır» 
denilmektedir. Nasü tespit edileceği hususu da «Her 
bir işçinin çağrı tarihinde, hangi sendikaya üye ol

duğu işçinin imzasını taşıyan ve iş müfettişleri tara
fından işyerlerinde düzenlenecek birer tutanakla be
lirlenecektir» diye ifade edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, bunun hukuki bir tahlilini 
yaparsak, bu Genelge Anayasanın 46 ncı maddesine 
aylarıdır. Zira işçilerin sendikaya üye olma ve ayrıl
maları bu maddeyle düzenlenmiş temel hak ve hür-
riyetlerindendir. Anayasanın 46 ncı maddesi gereğin
ce 274 sayılı Sendikalar Kanunu ve 275 şayıh Ka
nun tanzim edilmiştir. Nitekim neşredilen, yayınla
nan 6 no.lu Genelge; işçilerin hangi sendikaya üye 
olduğunu, hangi sendikayı istediğini, hangi sendika
dan ayrıldığım ve istemediğim tayin eden yeni usuller 
getirmiştir. 

Halbuki bu hususların tanzim ve tespiti, 274 ve 
275 saym Kanunla düzenlenmiştir. 274 saydı Kanu
nun 2 nci maddesi hükmünce; bu kanun bakımın
dan işçi sayılan kimseler işçi sendikası kurmak ve 
iş sendikalarına üye olmak hakkına sahiptirler. 
Üyeliğin kazanılmasına ilişkin 5/1 nci maddesi hük
münce de, «Bu kanun gereğince kundan mesleki te
şekküllere üye olmak ihtiyaridir. Üyelik, üye kayıt 
fişinin veya defterinin imzalanmasıyla kazanılır.» 
Üyeliğin kaybı da yine kanunun 6 ncı maddesinde. 
«Her üye istediği zaman üyesi bulunduğu mesleki 
teşekkülden çekilebilir. Çekilme noter huzurunda 
münferiden, kimliğin tespitiyle istifa edecek kişinin 
imzasının tasdikiyle olur» demektedir. Bunun altım 
çizerek ifade ediyorum. 

Teşekkülden ayrılan veya çıkarılan üyenin ay
rılış ve çıkarılış tarihi; üye kayıt fişlerine veya kayıl 
defterine kayıt edilir şeklinde tanzim edilmiştir. Sa
yın Bakanın genelgesi gereğince sendikadan istifa 
ettiğini, ayrddığını beyan edecek işçinin istifası ka
nunun bu açık hükmü karşısında nasd tespit edile
cek? Bu tespit bilindiği gibi, bölge çalışma müfet
tişlerinin yapacağı bir durum tespiti içerisinde mü
talaa ediliyor.; 

Sendikadan istifa etmiş kabul edilirse, kanun çiğ
nenmiş olmaz mı? İstifa' etmemiş şeklinde yorumla
nırsa, hangi sendikanın hanesine kaydı yapılacaktır? 
Bu takdirde durum tespitinin anlamı kalmayacak
tır. 

Saym miHervekiDeri, yine 275 sayılı Kanunun 7/1 
ve 11/1 nci maddeleri hangi sendikaların toplu iş 
sözleşmesi yapmaya hakh buhınduklarmı ve bu ko
nuda meydana gelebilecek uyuşmazlıkların da na
sıl çözümlenebileceğini düzenlemiş bulunmaktadır. 
Aynı kanunun 7/1 nci maddesi hükmünce» bir işko-
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landa çahşan işçilerin çoğunluğunu temsü eden işçi 
federasyonu veya işkolu esasına göre kurulmuş işçi 
sendikan, o işkolundaki işyerlerini kapsayan toplu 
iş sözleşmesi yapmaya yetkilidir. 

Ayar kanunun 11/1 nci maddesindeyse, aynen, 
«Beni işyeri veya işyerleri için yapılacak toplusöz
leşmeler, toplu iş ' sözleşmeleriyle ügiK taraflar ve 
stnd&abr arasmda çıkacak yetki uyuşmazlıklarıyla 
işçi sendikaları tarafından bu konuda yapılacak iti
razlar, yazdl çağrı tarihinden itibaren üç işgünü içe
risinde Bölge Çalışma Müdürlüğünce karara bağla
nır» denilmektedir. Bu Genelge, bu müddete de itibar 
etmemektedir. Kaldı ki, Yargıtay Hukuk Genel Ku
rulunun, sayın Bakanın 6 Nohı Genelgesini şeklen 
ve muhteva yönünden de kanunsuz olduğunu gös
teren kararı vardır. Niteim Hukuk Genel Kurulu
nun bu husustaki yorumunu aynen aşağıya alıyo
rum: 

«Referandum; gizli oy, açık tasnif, yeni ve ser
best bir irade açıklamasına imkân verir. İşçi oy kul
lanırken üyesi bulunduğu sendikadan başka bir sen
dikanın, kendisini temsil edebilmesi doğrultusunda 
irade açıklamasında bulunabilecektir. Bu nedenle, re
ferandum usulünün kabulü 274 sayın Kanunun 5/1 
ve 6/1 nd maddelerine aykırı yasa düzeyinde boş
luk bulunmaması halinde, mevcut düzenleme bir ta
rafa bırakılarak, belirtilen ilkeleri gereği olarak yeni 
bor düzenleme niteliği taşıyan bu çözüm yom be
nimsenemez. Kamu düzenini ilgilendirmeleri nede
niyle 274 ve 275 saydı Yasalardaki, konuyu ilgilen
diren hükümler emredici nitelikte kurallar ohıp, ta
rafların iradesi ite bu kurallar bir tarafa itilerek re
ferandum yolana başvurulamaz. O halde, konu hak
kında yasa düzeyinde bir boşluk bulunmamakta, 
mevcut düzenlemenin ihtiyaca yeterli ohıp olmadığı 
da kanun koyucunun yetki alanına girmektedir» de
mektedir, bu da Meclisin görevidir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun bu kararma 
katılmamak, özeBStlehukuk düzeninde kalmak şartı 
öe mümkün değildir. Gerçekte irade beyanı alma 
anında işçi, açıkladığı iradesiyle bir sendikaya daha 
evvel üye ise, o an diğer sendikaya üye okluğunu 
beyan ettiği takdirde, aynı anda bir sendikadan isti
fa edip diğer sendikaya üye olabilmektedir. Bu şe-
fcflde 274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 maddelerinde 
yer alan yazılı şekil şartı ortadan kalkmaktadır. Kal
dı ki, Saym Bakan, genelgesinde referandum tarzı 
Yargıtay Hukuk Daireleri Genel Kurulunca kanuna 
aykırı bulunduğu için, muhtevası referandum olmak
la beraber, tabiri, «durum tespiti» ota-ak kullan-
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malda, Yargıtay kararnun dışında kaldığını savun
mak istemektedir» Halbuki «durum tespiti» tabiri 
dahi Yargıtayca uygun görülmemiştir. 

Aynı karamı bir parçasını yine okuyorum: «Yu
karıda yapılan açıklamalar göstermektedir İd, kanun 
koyucunun 275 saydı Kanun ile toplusözleşme yap
ma yetkisini haiz sendikanın tespitinde, bir veya »fer
den fazla işyerinde çalışan işçilerin çoğunluğunu tem
sil eden sendikanın tayini önemlidir. Bu tayinde ise 
274 sayılı Kanunun 5/1 ve 6/1 nci maddelerindeki 
esasların gözönünde tutulması zorunludur. Başka bir 
çözüm yolunun benimsenmenıesi hafinde, bir sen-
dakiya nasd üye olunacağı veya öyeMkten nasd çıkı
lacağı hakkındaki kanun bükümleri nual edünriş olur. 
Toplu iş sözleşmesi yapma yetkisini haiz sendikanın 
tespitinde esas olan, çağrı günündeki durum tespiti 
olup, geleceğe iHşkin bir durum tespiti söz konusu 
olamaz.» 

274 ve 275 sayılı kanunların hükümleri hep birlik
te değerlendirildiğinde, 274 sayılı Yasa uyarınca ka
zanılan üyelik durumunun 275 sayın Yasada da Ön
görülen usullere göre tespiti gerektiğinin kabulü kap 
eder. 

Saym milletvekîlleri, Yargıtay kararında görül
düğü gibi, sendika uyuşmazlıklarında yetki yönün
den ne referandum, ne durum tespiti, ne de, muh
tevası aynı olmakla beraber, Bakanlığın ileride uy
duracağı kdıf ve tabirler Anayasanın özüne, 274 ve 
275 saydı kanunların hükmüne, Hukuk Genel Ku
rulunun bu konudaki içtihadına aylarıdır. Yine 6 
sayılı genelge ile Çalışma Bakanlığı, bölge çalışma 
müdürlüğüne noterler tarafından tanzim edilmiş isti
fanameleri geçersiz kabul etme yetkisi vermiştir. Ça-
hşnta Bakanlığı hangi yetkiye dayanarak mahkeme
lerin yetkisinin, bölge çalışma mtidürtüğüne ait ol
duğuna karar vermiştir. Bölge çalışma müdürlüğü, 
Çahşma Bakanlığının Kuruluş Kanununda, Çahşma 
Bakanlığıyla aynı görevleri yüklenmiştir. Keza, böl
ge çahşma müdürlüğüne 274 ve 275 sayılı Kanun, 
bazı yetki ve görevler de vermiştir. 275 saydı Ka
nunda, işyeri düzeyinde yetki uyuşmazlıklarını çöz
me yetkisi, bölge çahşma müdürlüğüne aittir. Ba
kanlığın genelgesine dayanak yapılmak istenen, 275 
sayılı Kanunun 11/1 nd maddesinde yetki verirken, 
bu yetkiye sınır çizilmemiş iddiası, bölge çahşma 
müdürlüğünün mahkemenin yetkisine giren hususlar
da karar vermesini gerektiremez arkadaşlarını. Bu 
takdirde, yetki gaspı olur M, hanımlar bunu asla 
himaye etmez* 
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Sayın milletvekilleri, bu genelge Noterlik Kanu
nuna da aykırıdır. Noterlik Kanununun 82 nci 
maddesi aynen, «Bu hükümlere göre belgelendirilen 
işlemler resmi sayılır», 82/2 nci maddesi de, «No
terler tarafından bu kısmın ikinci bölüm hükümlerine 
göre düzenlenmiş olan hukuki işlemler, sahteliği sa
bit: oluncaya kadar geçerlidir» demektedir. 

İşçinin istifa ettiği anda, noter huzurunda düzen
lenen istifanameler, Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununun 295/1 nci maddesi gereğince, sahteliği 
tespit oluncaya kadar geçerlidir. İdari ve adli mer
ciler tarafından sahteliği tespit oluncaya kadar ge
çerli kabul edilerek, işlem görür. Sahtelik, ancak 
mahkemeler tarafından karar altına alınabilir. Hu
kuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 314 ncü mad
desi gereğince, sahtelik iddiası ancak mahkeme tara
fından incelenebilir. Noterlikçe tanzim edilen belge
ler, kanun gereği ve resmi belgelerdir. Bu belgele
rin geçersizliği, sahteliği Sayın Bakanın bölge çalış
ma müdürlüğünce değil, mahkemelerce, İM-DER 
mensubu müfettişlerin tespitiyle değil, aynı güçte 
resmi belgelerin ibrazıyla mümkündür. Bu davranı
şıyla Bakanlık ve kuruluşları mahkemelerin görevle
rini de yüklenmiş bulunmaktadırlar. 

Sayın Bakan, Yüce Meclisin yetkilerine de te
cavüz etmektedir değerli arkadaşlarım. Zira, 6 sa
yılı genelgenin yürürlüğe konma gerekçesinde - ay
nen ifade ediyorum - kanundaki düzenlemenin ihti
yaca cevap vermediği esasını almıştır. O halde, bu 
genelgenin gerekçesi, kanundaki düzenlemenin ihti
yaca cevap vermediği ifadesidir. Yüce Mecliste, 
çalışma bakımından yüklü olması sebebiyle, herhalde, 
«Kanun benim genelgemdir» demektedir. 

Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığı kanun
larla verilen görevi yapmakla yükümlüdür; kanun 
vaz etmek değil. Bu kanunları çalışma hayatının 
ihtiyacına cevap verecek hale getirmeye Yüce Meclis 
yetkilidir. Kanun, ihtiyaca cevap vermiyorsa, Ba
kanlık tarafından bir tasarı hazırlanır, Meclislere 
sevk edilir, her bakanlık kendi kanaatine göre ihti
yaca cevap vermeyen konularda, kanunların yerine 
geçmek yerine, genelge yoluna giderse, Yüce Mec
lisin görevine müdahale olur, Türkiye'de hukuk dü
zeninden bahsedilemez. Bütün bunlara rağmen, Sa
yın Bakanın 6 sayılı Genelgeyi yayınlamasına sebep 
nedir, değerli arkadaşlarım? 

Kaldı ki, bir hususu daha ifade etmek isterim. 
Yapılacak durum tespitinde kanuna muhalif olması
na rağmen, sendikalarm sadece ve sadece tayin edilen 

iş müfettişleri tarafından yapılabileceğini, sendika 
temsilcilerine de kapalı olduğu ifade edilmektedir. 
Ancak, genelgede «Sayımı yapılırken sendika tem
silcileri de bulunur» diye hüküm konmaktadır. De
ğerli arkadaşlarım bu, sendikaların hükmi şahsiyetine, 
varlığına, seçim esasına aykırıdır, kanaatimizce say
gısızlıktır. Bir yerde sendika tercihleri yapılıyorsa, 
o yerde, sendika temsilcilerinin gözü önUmta, acık, 
net olarak bu oylamanın ve tespitlerin yapılması ge
rekir. Kaldı ki, Sayın Bakan bu konuya da itibar 
etmemektedir. 

Bunun neticeleri neler olabilir? Bu davranış ve 
tutum sendikalar arasında, işçiler arasında ayrılma
ları, uzaklaşmaları daha da artırır. İleride bu işçi sen
dikalarını ve görüş sahiplerini karşılıklı husumet ta
şıyan insanlar durumuna getirmek ağır bir vebaldir 
değerli arkadaşlarım. 

Gelelim, Sayın Bakanımızın 6 sayılı Genelgeyi 
neden neşrettiğine: 

Bilindiği gibi, şu anda Sayın Bakanımız DİSK'in 
baskısı altındadır. DİSK'e bağlı İskenderun'da Ma
den - iş Sendikası vardır, yine aynı yerde bir Çelik-
Iş Sendikası vardır. Çelik - İş Sendikasmın, 17 bin 
işçiden, 11 500'ü kayıtları ayrı ayrı noterlikçe tan
zim ve tasdik edilen üyesi mevcuttur. Bütün bu bel
geler bölge çalışma müdürlüğüne tevdi edilmiştir. 
Kanun gereği belgeler üzerinde tetkikat yapılırsa 
toplusözleşme yetkisinin Çelik - İş Sendikasına veril
mesi gerekmektedir. Gayri sahih belgelerin karşı
sında noterlikçe tanzim edilen belgeler tabu ki ne
ticeyi belirleyecektir. Maden - iş Sendikasmın toplu
sözleşmeye oturmasını temin zımmmda hukukun te
pelenmesini; hukuk üstünlüğünü ağızlarından düşür
meyen Cumhuriyet Halk Partisinin Bakanına yakış
tıramadım. Kaldı ki, DİSK'in ve bu sendikanın, Ba
kanın 6 numaralı Genelgesinden daha önce, bildiri
lerinden ve beyanlarından aynen okuyorum: «Bu in
celeme, işyerinde irade beyanına başvurmak suretiyle 
olmalıdır» diye bülten vermeleri, beyanat vermeleri, 
Genelgenin nerelerden kaynaklandığını gösteren bir 
belgedir. Kaldı ki, Sayın Bakanın, bu sendikayı des
tekler gibi genelge yayınlaması hür ve demokratik 
ilkelere, özgürlükçü demokrasiye inandığını ifade 
eden Partisi için de, kendisi için de büyük bir tezat 
ve talihsizliktir. 

Bu hususta, Uluslararası Metal işçileri Federasyonu 
Sekreterinin beyanını okuyarak sözlerimi noktalamak 
isterim, ifadesi aynen şöyle : «Türkiyeli üyemiz 
DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikasmın son yıllarda 
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davramşlarmı dikkatle takip ettik. Eylem planında I 
sürekli olarak hür ve demokratik ilkelerden uzaklaş
makta, komünist kuruluşlarla fikir ve eylem birliği 
yapmaktadır. Maden - İş Sendikasının komünist 
bloktaki komünist kuruluşlarla ilişki ve işbirliğini tes
pit etmiş bulunuyoruz. Türkiye'deki hür ve demokra
tik işçi kuruluşları da aynı kanaattedir.» 

Yine bu beyanatın bir bölümünde, «Ayrıca, Ma
den ' - İş Sendikasının IMF ve üyemiz IG Metalden, 
grevdeki metal işçilerine ödemek üzere 30 milyon lira 
yardım almıştır. Bu yardımların yerine ulaşıp ulaşma
dığı konusu Maden - tş'ten sorulmuştur. Maden - İş | 
bizi bu konuda cevapsız bırakmıştır. 30 milyon lira
lık yardımın hangi işyeri grevci işçilerine ne kadar ve 
ne zaman verildiği bildirilememiştir. İzlediğimiz ge
nel kurullarında da bu 30 milyon liralık yardım konu
su açıklığa kavuşturulamamıştır. Görünen odur ki, 
DİSK'e bağlı Maden - İş Sendikası grevci işçiler için 
yaptığımız yardımı, 30 milyonluk bağışı sendikacılık 
amacı dışında kullanmıştır. Zaten Maden - îş Sendi
kasının halen işçi ve sendikacılık dışında amaçlar pe
şinde olduğu gözlenmektedir» denmiş, akabinde de 
24 Ekim 1977'de Uluslararası Metal İşçileri Federas
yonundan ihraç edilmiştir. 

Bu belgeleri, bu ifadeleri Sayın Bakanın ve Cum
huriyet Halk Partisi içinde bulunan hukukçu arka
daşlarımızın takdirlerine bırakıyorum. 

Meseleye partizan bir açıdan değil, objektif ölçü
lerden, kanuni anlamı içinde baktıkları takdirde aynı 
noktalarda buluşmamız mümkündür. Kaldı ki, bu hu
susların münakaşasını sarahaten yapmış ve bu müna
kaşa sonucunda 4 sayfalık bir gerekçeyle karar ver
miş Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun kararı da 
mevcuttur. 

Bizim, bu tahlillerin sonunda sendikacılık ihtilaf
larının ortaya çıktığı Türkiye ortamında bu sendika
cılık açısından farklı bir görüşümüzü de huzurunuzda 
ifade etmek isterim. 

Görüş ve zihniyet olarak biz milli tip sendikacılı
ğı savunmaktayız. Sendikalar, kuruluş ve teşkilatı iti
barıyla federatif ve merkezi, milli santral, tipte ol
mak üzere 2'ye ayrılır. Federatif tip sendikacılıkta 
her işkolunun taşra teşkilatında tüzel kişiliği haiz sen
dikalar kurulmakta; ancak bu sendikalar federasyon 
şeklinde bir üst kuruluşta toplanmaktadırlar. Bu du
rumda hem üst kuruluş olan federasyonun, hem de 
buna bağlı alt kuruluşlar olan sendikaların tüzelkişi 
ligi bulunmamaktadır. Bu ise, sendikaların gücünü 
özellikle kafa ve kasa birliğini önemli şekilde zayıf
latmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayın. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. I 4İ 

Merkezi tip sendikalar ise daha güçlü olup, fede
ratif tipin tam aksidir. Bunlar sendikal aksiyon ve 
yetkiye tek basma sahip oldukları ve bu güçleri bü
tün ülkede kullanabildikleri için milli sendika adım 
da almaktadırlar. 

Biz sendikacılıkta, çok sendikacılık, ihtiyari sen
dikacılığın karşısına tek ve mecburi sendikacılıkla çı
kıyoruz. Tek sendikacılık her işkolunda bir tek sen
dikanın kurulması demektir. 

Liberal - Kapitalist doktrin, sınıflar arasında ça
tışmaya yol açar; milli toplumu, menfaat ve sınıf 
gruplarına böler. Bu çatışma ve bölünmede, egemen 
sınıfı, patronlar sınıfım tutar. Oysa bizim dünya gö
rüşümüze göre, millet sınıflara bölünemez. Bir bütün
dür ve devlet, milli devlet sıfatıyla işçi ve işvereni 
aynı şekilde korur. Burada aslolan milli üretimin art
ması, kalkınma ve milli gelirden işçinin de payım al
masıdır. Bunun için işçinin kuvvetli teşkilatlar halin
de birleşmesi gerekir. Kuvvetli teşkilat ise ancak bö
lünmeyi öngören yolları ortadan kaldırmalıdır. Bu da 
her işkolunda bir tek sendikanın kurulmasıyla müm
kündür. Aynı iş kolunda rakip sendikaların kurulma
sı mümkün olduğu takdirde, sendika yöneticileri yeni 
üyeler kazanmak veya mevcut üyelerini muhafaza et
mek için taviz vermek zorunda kalırlar. Milli üreti
min, mesleğin menfaati savunulacak yerde, rakip 
sendikalardaki üyelerin elde edilmesine çalışılır. 

BAŞKAN — Sayın Gökçek, lütfen toparlayın. 
Lütfen efendim. 

CENGİZ GÖKÇEK (Devamla) — Bitiyor efen
dim, bitiyor. 

Bir defa bu sendikalar yukarıda söylendiği gibi 
devlete karşı bağımsızdırlar. İkinci olarak, sendika 
yöneticileri seçimle işbaşına geleceklerinden, kabili
yetsiz ve taraf tutan yöneticilerin her zaman tasfi
yesi mümkün olacağı gibi, sendika iç işleyişi yönünden 
de demokratik esaslara uygun olacaktır. Faşist ve~ 
Marksist uygulamada olduğu gibi, yöneticilerin dev
let tarafından tayini söz konusu değildir. İşkolunda 
çalışan bütün işçilerin, o işkolunda kurulmuş bulu
nan sendikaya üye olma zorunluğuna mecburi sen
dikacılık denir. Böylece mesleğin bütün üyeleri bir 
koruyucuya, bir hamiye kavuşmuş olurlar. Bizim gö
rüşümüze göre sendikalizm milli üretimin artmasına, 
milli gelirin adil bir şekilde dağılmasına, mesleki men-
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faatlcrin savunulmasına aracı olduğu için, işkolunda-
ki bütün işçilerin sendika içinde toplanması gerekir. 
Zira bu suretle her işçi üretim artışı ve gelir dağılı-
şındaki payını tam ve emin bir şekilde elde etmiş, aynı 
meslek dalında çalışan işçiler arasında ayırım yapıl
mamış olur. Bu, ülkenin hızlı ve adil bir şekilde kal
kınmasını sağlar. 

Bizim görüşümüz mecburi sendikacılık ilkesi Li
beral - kapitalist doktrinin ihtiyari sendikacılık ilke
sine karşıdır değerli arkadaşlar. 

Müddetimin bitmesi sebebiyle, yapılan tenkitle
rin de Sayın Çalışma Bakanımızın, 6 numaralı genel
gesini tekrar gözden geçirerek, çıkış anında kanun ve 
hukuka uygun olmayan böyle bir genelgenin talihsiz 
tatbikatçısı olmamasını temenni eder, Bütçenin mille
timize, devletimize hayırlı olmasını diler, saygılarımı 
sunarım efendim. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökçek. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Fehmi 

Cumalıoğlu, buyurun efendim. 
Sayın Cumalıoğhı, söz süreniz 20 dakikadır. 

MSP GRUPU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU 
(İstanbul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Çalışma Bakanlığının 1978 Mali Yılı Bütçesli üzerin
de Mili Selâmet Parfci Grupunur* görüş ve temennli-
lerM arz etömıek üzere huzurunuza çıkmış buîunuyo-
mım. Yüce Heyetlînizıi saygıyla seSaanlıyorumt 

Çalışına Bakanlığının görevleri 4841 sayılı Bakan
lık Kuruluş Kanununun 1 nci maddesinde «Çalışıma 
Bakanlığı, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışan
larım yaşama seviyeısönin yükseMflmesI, çalışanlar ile 
çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket ya
rarına ahenkieştMlmesi], memleketteki çalışma gücü
nün genel refahı artıracak surette veiumK kılınması, 
tam çalıştırma güvenimin sağlanması ile görevlidir.» 
diye açıklanmaktadır. 

Çalışma Bakanlığı, 1475 sayılı İş Kanununun, iş 
hayatını düzenleyen, işyerlerini, işçi - işveren müna
sebetlerimi], bunların görev hak ve mesuliyetlerinli, iş
yerlerinde işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili tedbirleri, 
asgari ücretlin tespit şeklini, İş ve İşçi Bulma Kuru
munun görevlerimi, işçilerin mesleki eğitimlcrlnü, hiz
met akMSeriini belirleyen hükümlerine alit hizmetleri 
yürütmek ve denetlemekle de görevlidir. 

Kuruluş Kanununun Ek 12 nci maddesi gereğin
ce «Yurt dışında bulunan işçilerin hak ve menfaaıt-
lenM korumak ve geliştirmek, çeşitli sorunların çö-
zümlenımesıindfe yurt içinde ve dışındaki kuruluşlarla 

gerekil koordinasyonu sağîamak, Bakanağın yurt dışı 
kuruhışüarını düzenlemek, yöneltmek, yurt dışındaki! 
işçi sorunlarına iiişkin konularda bakanltıiklar ve d5-
ğer kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyonu sağla* 
«inak» görev ve yetkîsli de Çalışma Bakanlığına veri* 
mistir. 

274 sayılı Sendikalar Kanununun, sendika, fede
rasyon ve konfederasyonlara alit hak ve yetkiler! dü
zenleyen hükümlerini tarafsızca izlemek ve yürütmek, 
275 sayılı «Toplu İş Sözleşmesi], Grev ve Lokavt 
Kanunu ile işçi ve işveren kesimline tanınmış hak ve 
yeıtkierıin uygulanmasında adil bir hakem gibi hizme
ti yürütmek, işyerlerinde huzuru, verimli ve iş barışı
nı sağlamak göreviyle de Bakanlık yükümlü buOun̂  
maktadır. Ve yine 274 sayıh Kanunun 1317 sayıJi 
Kanunla değişik 2 ndi maddesinin 4 ncü fıkrası «Dev
let veya düğer kamu tuzelkişllerince yürütülen hiz
metlerde, yahut İktisadi Devlet Teşekkülleri ile mü
esseseleri] ve iştiraklerinde, veya özel kanunlarla ku
rulmuş kurum, müessese ve işyerlerinde bedenen ve* 
yahut bedenen ve fikren çalışanlardan bedeni çalış
maları fikri çalışmalarına galip olan kimseler de bu 
kamın bakımından işçi sayılırlar ve haklarında iş ka
nunları ile 275 sayılı Kanun hükümleri] uygulanır.» 
hükmünü gelirmiş ve 657 sayılı Kanunun 1897 sayılı 
Kanunla değiştirilen 4 ncü madddesi: Devlet hizme
tinde çalışanları A - Memur, B - Sözleşmeli memur, 
C - Geçicıi personel, Ç - îşçi» olarak dört kaiaj-o-
riye ayırmış ve «İşçilere 657 sayıh Kanun hükümleri 
uygulanmaz.» hükmünü belirtmiş, 1897 sayıh Kanu
nun 5 nci maddeciyle de «Devlet veya kamu tüzelki-
şilerlnce yürütülen hizmetlerde yahut İktfeadi Devlet 
Teşekküller1] ile müesseseleri ve iştiraklerinde çalışan
ların işçi - mıemıur ayırımı statülerinin belirlenip uy
gulanmasını, bu ayırımın nitelik ve müddetlerini] de 
tespit ederek takip ve intacım» Çalışma Bakanlığına 
yüklemiştir. 

İş hukukuna alt Mzmetfcri taraf tutnfakstzın, sen-
dOka kayırmamızın ahenk içinde yürütmek, iş barışı
nı, îş emniyet ve huzurunu sağlamak, Anayasa ve 
Personel Kanunu hüküm'erüne göre bakanlık me
murlarının Özlük ve müktesep haklarım korumak, 
partizanlıktan kaçınmak bakanlığın başlıca görev ve 
mesuliyetlerini teşkil etımktcdir. Çatışma Bakanlığı
nın görev, sorumluluk ve yetkilerini tayfın ve tahdit 
eden bu kanunu hükümler karşısında, Çalışma Ban 
kanîığı 1978 Mali Yılı Bütçesli ve Saym Bakanın ta
sarrufları hakkındaki görüşlerimizi de kısaca arza 
çalışacağını». 
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Huzurunuzda görüşülmekte olan Çalınma Bakan
lığı 1978 MaFi Yıh Bütçesi, memleketimizm sosyo -
ekonomik şartlarını, Devlet Bütçesi imkânlarını gözü
nüm alarak hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi 
liçlkı uzun, cMdl, yorucu bir mesafi neticesi hazırlamış 
bulunduğumuz bir bütçedir. 

Bu bütçeye Bütçe Karma Komisyonunda tasarruf
la bağdaşmayan ve kanaatimizce hinim da bulun
mayan 49 milyon 500 bin lira ilave ödenek konmuş
tur, 

Bir çok çevrelerin israf ve savurganlık örneği ola
rak niteledikleri bu ek ödeneğin 20 milyon lirası, 
210 kod numaralı harcama kaleminin yurt içi geçi
ci görev yomadan faslına eklenmiştir. 

Bu yirmi milyonluk ilave ödenek, Sayın Bakanın 
kendilerinin, seçtiği ve seçeceği mesai arkadaşlarının 
turistik gezilerine, beğenmediği memurları, geçici gö
revle yurdun bir kösesinden diğer bir ücra bölgesine 
sürgün edebilmesine nakdi imkân vermek üzere kon
duğu yolunda yorumlar yapılmasına sebep olmak
tadır. 

Ayrıca 240 kod numaralı harcama bolümü yurt içi 
sürekli görev yollukları faslına 250.bin lira, 250 kod 
numaralı harcama 'bölümü yurt dışı sürekli görev yol
lukları faslına da 750 bin lira ilave ödenek konması; 
bu ççgit iddialara gerekçe hazırlanmasına fırsat ver
mektedir. Zira Sayın Bakanın göreve başladığı ilk 
günden itibaren memur kıyımına başladığı, tarafsız 
Bakanlık memurlarının bavullarını ve denklerini hazır
layarak çekecekleri çilenin ıstırabını duyarak, sırala
rım beklemekte oklukları yolunda söylentiler vardır. 

tSayın Bakanın görevi devralacağı gün, Ankara Be
lediyesi jf etlerinden derlediği 60 kadar sempatâzanıyla 
Bakanlığa teşrif ederek, bir gövde gösterisi içinde ma
kamına oturmaları; muhalefetin, CHP Devlet dairele
rini işgal metotlarıyla istila ediyor iddialarına gerek
çe bulmalarına bir mesnet olmuştur. 

Sayın Bakanın hukuku tasarruflarına, üst kademe
de birlikte çalışacağı arkadaşlarım dilediği yerlere 
atamalarına kimse bir şey diyemez. Fakat kadro bo
şaltmak İçte, genel müdürleri açıktan iştiraya zorfa-
malan, altlarından binek arabalarını almaları, genel 
müdür başyardımcılarım şube müdürlüklerine ataya
rak, onur kırıcı davranışlarla bunların memurluktan 
vazgeçmelerini sağlamaya çalışmaları, kendilerinden 
beklenen hakşinaslık ve centimıenKkle bağdaşamamak-
tadır. 

Bizim devrimizde, bu konuda azami hassasiyet 
gösterilmiş, görevden alınan bir zata müktesebi 3 ncü 
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I derece okluğu halde, artı birinci derece kadro müşa
virliğe atanmak suretiyle onur kunıhnaraasına dikkat 
edilmiştir. 

Sayın Bakan, kanun ve mevzuata ayları genelgeler 
yayınlamakta da bir sakınca gormemektedJir. Toplu iş 

I sözleşmelerinde sendika yetkisinin açık irade beyanı 
ite belirleneceği hususundaki genelgesi, kanunlara ve 
Yargıtaym içtihadına aykırıdır. Yargıtaym, her tür
lü hile ve baskıya müsait olan referandum yolunu 
kapatan bir içtihat kararı vardır. 

I Yetki tespiti ve prosedürü 275 saydı Kanunun il
gili maddelerinde açıkça 'belirtilmiştir, trade beyanı 

I karar merdi, işyerlerinin bulunduğu iş mahkemesidir; 
I bölge çalışma müdürlükleri değildir. Bölge çalışma 

müdürlükleri, sendikalar tarafmaan yapılan çağrı ve 
prosedürü inceler, hangi sendikanın yetki sahibi ol-

I duğunu tarafsızca tespit eder. Bu karara süresi içinde, 
sendikalardan biri veya birkaçı Mraz edebilir. İlgili 
mahkeme sendikalardan hangisinin yetkili olduğuna 

I dair bir karara varamazsa irade beyanı yolunu tercih 
I eder. trade beyanı tespiti hâkimin huzurunda, bölge 
I çalışma müfettişlerinin denetimlinde işçinin oyuna baş-
I vurmakla yapılır. 

I Saym Çalışma Bakam bu görevi çalışma müdÜr-
I İliklerine vermek suretiyle, tarafsızlık ve hukuk ilke-
I lerine uymamış, sendikacı dostlarının hatırı İçin böyle 
r yanlış ve kanunsuz bir karar vermekle işyerlerinin bir 
I kavga meydanına bir arenaya çevrilmesine zemin hâ  
I zırlamışhr. 

Sayın Bakana, kendilerinden önce kanuni formah'-
I tesi tamamlanan, Şubat <1978'den evvel gerçekleşme

sinde bütçe gerekleri ve sosyal adalet lakeleri bakı
mından zorunluluk bulunan tşçi - Memur Ayrımı Ka-

I rarnamesiöin yürürlüğe konulması konusunda gerekli 
t teşebbüsleri yapmakta geç kalmış okluklarını hatır-
I latmak isteriz. 

I Statüleri değişecek olan, geçim sıkıntısı içinde bu-
I nalan en az iki yüz bin kişi bu Kararnamenin çık-
I masını heyecan ve merak içinde beklemektedir. 
I 1997 saym Kanunun 5 nci maddesi birinci fıkrası 

gereğince «Hangi kurutuşların asM ve sürekli kamu 
hizmeti gördüğü, hangilerinin bu mtehkte olmadıkları 

I tespit edümiş, Bakanlar Kurulu karan olarak Resmi 
I Gazete ile yayınlanmıştır. İkinci fntrası gereğince de 
I «Kamu kuruluşlarında çalışanlardan kimlerin işçi ve 
I kimlerin memur niteliğinde oldukları da kanunun ön

gördüğü süresi içinde komisyon raporu 0e beürtile-
I rek Resmi Gazete iüe ilan edilmiştir. 
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Yatırımların kısıtlanmaması, başlatılmış olan ağır 
ve milli harp sanayiimizin tamamlanması, bu işçileri
mize de istihdam sahaları açılması sosyo - ekonomik 
bir zorunluluk iken Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Bütçesinden 12,5 mülyar liranın ve diğer yatırım öde
neklerinden de bir kısmının cari harcamalara kaydı
rılması ileride bunalımlara sebep olacaktır. 

Yurt dışındaki işçilerimiz; emeklilik haklarının ta
nınmasını, yurt içinde kalan evlatlarına ödenen ço
cuk paralarının, yanındakilere eşit seviyeye çıkarıl
masını, 55 yaşında emekli olmalarını, gümrüklerdeki 
işkence ve yolsuzlukların kaldırılmasını, Sosyal Sigor
talar hastanelerinde kendilerimin ve ailelerinin yakın 
ilgi görmesini Devletimizden istemekte ve beklemek
tedirler. 

Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle Sosyal Sigortalar 
Kurumunun, Çalışma Bakanlığından alınıp, Sosyal 
Güvenlik Bakanlığına bağlanmış olması, yurt dışı işçi 
sorunlarının vaktinde çözümlenememesine sebep ol
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, iki dakikanız 
kaldı efendim. 

FEHMİ CUMAL10ĞUU (Devamla) — Teşekkür 
ederim efendini. Yurt dışı işçi sorunlarını bilen ilgile» 
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nen teşkilat, Çalışma Bakanlığına aittir. Yurt dışın
daki işçilerimizi geriye doğru borçlandırmak, 5 ile 
20 bin Mark ödemeye tabi tutmak suretiyle, emekli
lik hakkı getiren ve hazırlandığı bildirilen kanun ta
sarısı, adaletli, sosyal bir çözüm değildir. Yurt içine 
döviz çekme hedefi güden bu tasarıya, işçiterimiz ilti
fat etmeyecek ve şikâyetleri devam edecektir. 

Yurt dışında okuma çağına gelmiş 300 bin işçi ço
cuğumuz vardır. Bunlar, dilini; dinini, tarihini, kül
türünü bilmemektedir. Yurt dışındaki işçilerimiz 
Marksist, Maoist akımların, yabancı ideolojilerin, Hı
ristiyanlık ve Yahova şahitleri propagandalarının et
kisi ve baskısı altındadır. Bunların kendi milletinden; 
dininden, örfünden, tarihinden, kültüründen kopma
larını önleyecek tedbirler, maalesef bugüne kadar 
Devletçe yeterince alınamamıştır. Okul ve mıiHi öğ
retmen sorunları, ciddi bir çözüme bağlanamamıştır. 

Yurt dışında bütün yabancı ülkelerde çalışan işçi
lerimizin, dini ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üze
re, Bakanlığın ancak 29 adet sosyal yardımcı din gö
revlisi kadrosu vardır. Bakanlığın yurt dışı teşkilatın
da yetişmiş, tecrübe sahibi olmuş, yetenekli ve inanç
lı memurları mevcuttur. Din görevlisi kadrolarının 
da 3 ile 4 misli artırılması, işçilerimiz ve memleketi
miz için çok hayırlı bir hizmet olacaktır. 

Çalışma Bakanlığının 1978 Mali Yılı Bütçesinin, 
milletimize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, Yüce Meclisi saygılarımla selamla
rım. (MSP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın 'C5umahoğhı. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Do» 

ğan Onur. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Onur, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA DOĞAN ONUR (istan

bul) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Çalış
ma Bakanlığı 1978 Yılı Bütçesi üzerinde, Cumhuri
yet Halk Partisi Grupumuzun görüşlerini ifade etmek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. Yüee Kuru
lunuzu saygılarımla selamlıyorum. 

1978 yılı, Türk çalışma yaşamında demokrasiye 
girişlin 15 nci yıldönümüdür. 15 yıl önce 1963 yılında, 
işçilerimize özgürce örgütlenebilme, toplu pazarlık ve 
grev haklarının tanınmasıyla çalışma yaşamında de
mokrasiye girilmişti. Bu atılım; bir yandan Türk de
mokrasisine yaygınlık, derinlik ve gerçeklik kazandı
racak önlemler içinde önemli ilk adımı oluştururken, 
öte yandan Cumhuriyet Halk Partisinin 1961 Anaya
sasının siyasal iktidara verdiği ödevleri, nasıl bir özen
le yerine getirdiğini gösteriyordu. 

Bu rapor icrai karar niteliğini taşımadığından 
Bakanlar Kurulu kararıyla icra safhasına konulmak 
üzere, Sayın Bakanın göreve başlamalarından çok ön
ce selefleri tarafından işçi - memur ayrımı uygulama 
esaslarını gösteren kararname taslağı Başbakanlığa 
sunulmuştur. 

Günün sosyo - ekonomik şartlan muvacehesinde 
asgari ücret miktarı da zamanımızda tespit ettirile
rek, 1 Ocak 1978'den itibaren yürürlüğe girmiş ol
duğuna göre işçi - Memur Ayranı Kararnamesinin 
Ocak 1978 sonuna kadar çıkması gerekirdi. 

Sayın Bakanın işçi temsilcisi olduğu halde bu ko-
muda işçilerin haklarıyla ilgilenememesi CHP'nin «'İş
çinin yanındayız» sloganına da ters düşmüştür. 

Tarım işçilerinin asgari ücretlerinin diğer işçilerle 
denk seviyeye getirilmesi sosyal adalet ve eşitlik ge
reği idi. Sayın Bakan gerekli ilgiyi gösteremediğinden 
üvey evlat muamelesine tabi tutulmuşlar ve mağdur 
olmuşlardır. 

Yurt dışında 750 bin işçimiz aileleriyle birlikte bir 
buçuk milyon vatandaşımız ekmek parası için yurdu
nu barkım terkederek çok ağır şartlarda çalışmakta
dırlar. İşçilerimiz yurda dönmek, yabancıların kalkın
masına değil, ülkemizin kalkınmasına katkıda bulun
mak emel ve arzusundadır. 
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Cumhuriyet Halk Partisi devrimci her atılımın ol
duğu gibi, bu alanda yaptığı önderlik ile, bunun da 
onurunu taşımaktadır. 

Çalışma yaşamında demokrasiye giriş Sözü, 15 yıl 
önce işçi - işveren ilişkilerinde de, demokrasimizin 
geleceği konusunda neyin amaçlanmış olduğunu gös
termesi bakımından önem taşır. Aynı söz bugün yapı
lacak bir değerlendirmede, amaçlananlardan nelerin 
gerçekleştirilmediğinin anlaşılmasına da yarayabilir. 
İşçilerimize 1963 yılında tanınan hakların çalışma ya
şamında demokrasiye giriş olarak nitelendirilmesi, ça
lışma yaşamına demokrasi kurallarının uygulanmasın
da, salt toplusözleşme yapma, özgürce örgütlenebil
me ve grev hakkı ite yenilmeyeceğinin işaretiydi. 
Demokrasiye girişi, onu etkinleştirmesi ve zaman için
de kazanacağı yaygınlık, derinlik ve gerçeklikle ege
men kılmasını beklenen önlemler izleyecekti. 

Ekonomik ve siyasal demokrasi yolundan özgür
lük düzenine ulaşılacak, kazandığı yaygınlık, derinlik 
ve gerçeklikle demokrasi ekonomik ve toplumsal dü
zenin tümünde geçerli olacaktı. Demokratikleştirme, 
işverenler ve Devlet karşısında ezilmeyecek kadar 
güçlü bir sendikacılığın kurulması, grev özgürlüğünün 
güvencesi altında toplu iş sözleşmelerinin yapılması 
yanında, işçilere çalıştıkları istetmelerin yönetim, de
netim ve kârına katılma olanağının sağlanmasıyla sür
dürülecekti. Bu düzende çalışanlar sadece ellerine de
ğil, düşüncelerime de gereksinme duyulan kişiler ola
rak, işletmelerde bürokratik aksaklıkların azaltılma
sına, verimün yükseltilmesine katkıda bulunacaklardı. 

İnsan ilişkileri demokratik bir nitelik kazanacak, 
çalışanlara sadece çalıştıkları işletmelerin değil, top
lumun genel ekonom'ik, sosyal ve siyasal sorunları 
hakkında daha geniş bilgi sahibi obuaları yom açıla
caktı. Kendilerini çalıştıkları işletmelerin yöneticileri, 
sahipleri arasında görecek olan işçiler, sınıf ayrılığı 
bilincine sürüklenmeyecek, işletme sorunlarına olduğu 
kadar, yurt sorunlarına karşı da her yönden daha 
duyarlı bir toplum yaratılacaktı. 

Siyasal katılma, her düzeyde bir azınlığın ayrıca
lığı olmaktan çıkacak, çalışanlar kısa süre içinde kim
lerin kendilerinden yana, kimlerin kendilerinin karşı
sında olduğunun farkına varacaktı. Aşırı merkeziyet
çiliğe sınırlı olanak verecek böyle bir düzende, sendi
kacılık hareketinin demokratik niteliği de korunabi
lecekti. Bu düzen, işçiyi işçi olması yanında üretici, 
tüketici ve yurttaş olarak değerlendiren eşitlikçi ön
lemlerle demokrasinin gerçek anlamda işlerlik kazan
masına olanak verecekti. Türkiye'de çalışma yaşamın
da demokrasiye girildiği günlerde, sosyalizmi katı bir 
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f doktrin olarak anlamayı terkeden Batı demokrasile
rinde işçi sınıfı, onun temsilcileri demokratik sosya
listler aynı arayışlar içindeydi. 

Türkiye'de 1963'lerde ortaya konan, hatta sınırlı 
da olsa uygulamasına geçilen düzen yönünde aşama 
yapılabilseydi, belki de tarihinde ilk kez aynı nitelik
leri, sorunları çözüm arayanlara zamanında katılmış 
olacaktı. Ne yazıktır ki buna engel olundu. 1963'lerde 
başlatılan bu girişimler, Anayasanın sosyal devlet il
kesini çiğnemek pahasına, sermaye ite bütünleşme yo
lunu seçen siyasal iktidarlar elinde saptırıldı. 

Cumhuriyet Halk Partisinin aradığı çağdaş kapı 
kapatılmaya, girişimler engellenmeye uğraşıldı. Ça
lışma yaşamında demokrasiye girişimizin 15 nci yı-

I Iında, bu olguyu üzüntü ile kaydetmek istiyorum. 
Cumhuriyet Halk Partisinin demokrasiye yaygınlık, 

I derinlik ve gerçeklik kazandırma girişimini, sermaye 
I ile bütünleşmiş olmanın doğal sonucu olarak engelle

meye çalışanların tahribatı bununla sınırlı kalsaydı, 
boşa geçirilen yıllar içinde çığ gibi büyüyen ve bugün 
karşımıza dikilen sorunları çözümleyebilmek zor ol
mazdı. Ne var ki, çağdaş olanı daha iyiyi, daha ya
rarlıyı aramak ve bulmak yerine, engellemeyi seçen
ler boş durmadılar. İşçi sınıfım bölerek parçalayarak 

I «bizden olan, olmayan» ayrımı yaparak sermaye kar-
I şısında güçsüz kalacaklarını ümit ettikleri, bölündüğü 
I için kolaylıkla yönetilebileceğini, hatta güdülebilece-

ğini hesap ettikleri bir sendikal yapı yaratmaya çalış
tılar. Bunda da ne yazık ki, kısmen başarı sağladılar. 

Bugün Cumhuriyet Hükümeti, nispi de olsa güç
lenmiş olan acı deneylerle bilinçtemmiş bir işçi sınıfı
nın da desteğiyle 15 yıl önce başlattığı devrimi, ça
lışma yaşamında demokrasiyi egemen kılma işlevini, 

I yeniden yerine getirmek yükümlüHiğüyte karşı kar
şıyadır. Çalışma Bakanlığının ödev ve işlevleri, her 
şeyden önce bu açıdan önem taşımaktadır. 

Değerli üyeler, bugün içerisinde bulunduğumuz ko-
I şullar değerlendirildiğinde, sendikal hak ve özgürlük-
I 1er alanında öncelikle nasıl bir düzen sorusuna cevap 
I aramak ve bulmak zorunluluğu vardır. Bu soruya 

verilecek yanıt, tektir; her çalışan için her bakımdan 
daha özgür daha güvenceli bir düzen; bunu gerçekleş
tirmek zorunluluğu altındayız. Her çalışan için daha 
özgür daha güvenceli bir düzen kurulabibnesi, her 
şeyden önce özgürlükler önündeki engellerin aşılma
sını, kaldırılmasını gerektirir. Bu engeller yurdumuz
da sermaye ite bütünleşen siyasal iktidarlar eliyle ku
rulmuştur; yaşatılmaya çalışılmaktadır. Demokratik 

l kabul edilen çoğu ülkelerde, görülenin aksine, yurdu-
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muzda yüz binlerce kaimi görevlisi özgürce örgüflen- ı 
me olanağına sahip değillerdir. Kamu görevlilerinin 
diledikleri kuruluşları kurabilme, diledikleri kuruluş
lara üye olabilme özgürlüğü ellerinden alınmıştır. Bu 
Devle* memurlarını, çağın gerçeklerine tamamen ay
kırı bir anlayış üe 20 od yüzyılın son çeyreğinde hâ
lâ Devletin itaatâkâr hizmetkârı olarak kabul etme
nin bir sonucudur. 

Oysa, demokrasiye yaygınlık, derinlik ve gerçeklik 
kazandırabilmeyi başarmış ülkelerin hemen hepsinde 
devlet memurları bu statünün kendilerini doğal hak ve 
özgürlüklerinden yoksun kılmayacağını, sıfatlarının 
hak ve özgürlüklerin kısıtlanmasına yo) açamayacağı
nı, idare edenlere kabul ettirmişlerdir. İdare edenler, 
bu olguyu kabul etmekle kalmamışlar, saygılı olmayı 
da öğrenmişlerdir. Yurdumuzda bu alanda perde per
de yükselen seslere kulak vermek mecburiyetinde
dir Yüce Parlamentomuz. Bu görev emeğin en yüce 
değer olduğunu, emeğin üstünlüğüne dayalı bir düzen 
kuracağını İlan eden Cumhuriyet Halk Partisine ve 
oluşturduğu Cumhuriyet Hükümetine düşüyor. 15 yıl 
önce olduğu gibi, şimdi de demokrasiye yaygınlık, ı 
derinlik ve gerçeklik kazandırma, daha da önemlisi 
bu kez gerçekleştirilenleri koruma yükümlülüğü altın
dayız. Örgütlenme özgürlüğünden yoksun olanlar, 
yoksun bırakılanlar kadar önemli olan bir konuda, öz
gürlüklerin, hakların kâğıt üzerinde kalmamasını sağ
lamaktır. Bu alanda Çalışma Bakanlığı 1978 Yılı Büt
çesinin özellik arz eden niteliğine rağmen, önemli ba
şarılar sağlayacağına inanmaktayız. 

Sayın üyeler, sendika hakkının korunması açısın
dan örgütlenme özgürlüğü önündeki engellerin kaldı
rılması, başta gelen ödevdir. Ne var ki, toplu pazar
lık düzenine işlerlik kazandınlmadıkça, örgütlenme 
özgürlüğü başlı basma hiçbir amam taşımaz. Toplu 
pazarlık, her şeyden önce çalışma yaşamında demok
rasi anlayışının doğal gereği olarak çalışma koşulla
rının belirlenmesinde, çalışanlara eşit olanaklar sağla
mayı hedef alır. Toplu pazarlık, toplu iş sözleşmesi ve 
buna ilişkin görüşmeleri, sözleşmenin yönetimi yoru
mu ve uygulamasıyla yürürlüğünün sağlanması yön
temlerinden olmuştur. Toplu pazarlığı oluşturan bütün 
bu unsurların, arızasız işleyebilmesi işçi, işveren, Dev
let ilişkilerinde sağlıklı bir düzen kurulabilmesi için 
gereklidir. 

Bugün toplu pazarlık hakkının arızasız işlediğini 
söyleyebilmek olanaksızdır. Çağdaş olanı, daha iyiyi, 
daha yararlı olanı aramak yerine engellemeyi, geliş
meyi durdurmayı seçenler, maalesef bu alanda da 

tahribat yapmışlardır, âdeta sözleşme düzeninde arı
za çıkmasına neden olmuşlardır. 

işçiler, sendika yöneticileri, yasa dışı eylem yap
makla suçlanmış, yasa dışı kabul edilebilirse, önyar
gı ile suçlanan eylemlerin neden kaynaklandığı asla 
araştırılmak istenmemiştir. Bu maksatlı olarak böyle 
yapılmıştır. Olanak buhinan her ortamda sendikal 
haklar, kısıtlanmaya çalışılmıştır. 1961 Anayasasında 
yapılan değişiklikler; Dernekler Yasası, Ceza Kanu
nundaki değişiklikler, nihayet talihsiz Devlet Güven
lik Mahkemeleri girişimleri hep bu amaca yönelmiştir. 

Cumhuriyet Hükümeti, özellikle Çalışma Bakan
lığı, bugün sermaye • siyasal iktidar bütünleşmesinin 
bu zararlı ürünlerini ortadan kaldırmak sorumluluğu 
altındadır. Toplu pazarlık kurumunun işlerliğini kısıt
layan bu girişimlerin izlerini silebttmek kadar önem 
taşıyan bir konu da, Toplu tş Sözleşmesi ve Grev Ya
sasının günümüz gereksinmelerine uygun hale getiri-
lebiîmesidir. Toplu pazarlık hakkının yaygınlaştırıl
ması, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma örgü
tünün, toplu pazarlık hakkının korunmasına ilişkin 98 
sayılı Sözleşmesini onaylamış bulunan Devletimiz 
için, aynı zamanda bir uluslararası yükümlülüktür. 

1975 yılında sendika özgürlüğü ve toplu pazarhk 
hakkı konusunda uluslararası bir araştırma yapan 
Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü, özel
likle Anayasada 1971 yılında yapılan değişiklikleri 
gözönüne alarak, Türkiye'yi, işçi hak ve özgürlük-
ferimin ciddi şekilde zedelendiği ülkeler arasında say
mıştır. Bu tabloyu değiştirmek yükümlülüğünü taşı
yoruz. Toplu pazarlık hakkının işlerliğini yeterince ko
ruyamaması, aynı zamanda yasal kaynaklıda'. Toplu 
iş sözleşmelerini yapma usul ve esasları, ciddî bir bi
çimde yeniden ele alınmalıdır. Bu konuda grev özgür
lüğünün kullanılması önündeki engellerin kaldırılma
sı, özel bir önem taşır. Aynı şekilde lokavt yetkisinin, 
bugün görüldüğü gibi kötüye kullanılması, önleyici, 
caydırıcı önlemler derhal alınmalıdır. Toplu pazar
lık düzenini dolaylı yoldan ve fakat olumsuz yönden 
etkileyen bir unsur da kamu kurumlarının, özel sektör 
işverenleriyle aynı safta birleşmelerine olanak veril
mesidir. Bu, gelişmekte olan bir üHcemin, sendikal ya
pısında özellikle sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, 
örgütlenme özgürlüğünün doğal bir sonucu olarak ka
bullenmek olanaksızda'. Kamu kurumları sosyal dev
letin araçlarıdır, özgürlük ve kalkınma sentezini ger
çekleştirmekle yükümlü olan sosyal devlet, üretim 
araçlarmın özel sahiplerinin kontrolü altına giremez. 
Aksine, sosyal devlet, kişi özgürlüklerini ve fert hu-
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zunınu bunlarla bağdaşmayacak süratle sınırlayan si-
yasal, ekonomik ve sosyal tüm engelleri kaldırmak 
ve insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 
gerekli koşullan hazırlamakla görevlidir. 

Sosyal devlete, bu ödevleri unutturulmanıakla ka
lınmamış, sermaye - iktidar bütünleşmesinin sonucu 
olarak, kamu kuruluşfarmın özel sektör işverenleriyle 
işçilere karşı cepheleşmesine yol açılmıştır. Üyelik iliş
kisi içinde kamu kurumları özel sektör işverenlerinin 
oluşturduğu kuruluşlara, kamuya ait fondan aidat adı 
altında para ödemektedirler. 

İşçiyi, ailesiyle birlikte açlığa, sefalete mahkûm 
etmenin aracı olan lokavt yetkisinin daha da etkin 
bir biçimde kullanılabilmesi için oluşturulan, lokavt 
fonlarımı katkıda bulunmaktadırlar. Sosyal devlet bu 
tasalluttan kendisini korumaya mecburdur. 

IDeğerli üyeler, 15 yıl önce Cumhuriyet Halk Par
tisinin toplu pazarlık ve grev haklarıyla örgütlenme 
özgürhiğU alanında başlattığı devrin sermaye ile bü
tünleşmeyi yeğleyen siyasal iktidarların olumsuz tüm 
girişimlerine rağmen, nispi basan sağlamıştır. Başa
rının tam otabümesinin bir yom, örgütlenme özgürlü
ğünü yaygınlaştırmak, toplu pazarlık ve grev uçu
rumları önündeki engelleri kaldırmak, öteki yohı da, 
çahşnta yaşamını, işçileri işyerlerinin yönetim ve dene
timinde birinci derecede etkili yaparak, demokratik
leştirmektedir. Bugün, işverenler ve Devlet karşısında 
ezilmeyecek kadar güçlenmeyi başarmış işçilerin, sen
dikacılık hareketinin bulunduğu her ülkede, çalışan
lar, çalışma koşuHannın belirlenmesinde, işyerinin yö
netilmesinde daha çok söz sahibi olmak istemektedir
ler. Çoğu ülke için endüstriyel demokrasi yaşamın 
vazgeçilmez gerçeği haline gelmiştir. Çalışanlar, an
cak bu yoldan mülkiyet hakkının bir sosyal eşitsiz
lik aracı olarak kullanılmasına engel olunabileceğini 
bilmektedirler. 

Cumhuriyet Halk Partisinin 15 yıl önce başlattığı 
devrim, zorlukların aşılması yanı sıra, bu aşamaya da 
ulaşılab&mesiyie kökleşecektir. Demokrasi, bu yoldan 
etkinlik kazanacaktır. Cumhuriyet Halk Partisi Gru-
pu adına Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki göriiş-
leritaj» açıklarken; başta işsizlik sorunu gibi yüzey
sel değil, yapısal çözüm bekleyen sorunlara değinme
yi tercih etmiş bulunuyoruz. Bunum gibi, Çalışma Ba
kanlığı Yasasında yer alan temel ödev ve işlevleri de 
teker teker sıralamayı ve bunların yerine getirileceği 
hususundaki sarsılmaz limancımızı tekrarlamayı ayrın
tı kabul ediyoruz. 

(BAŞKAN — Sayın Onur, 9d dakuaımz var efen
dim; lütfen. 

DOĞAN ONUR (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 
Başkan. 

Ancak, işçilerimizin, emekçilerimizin eğitim so
runu, şimdiye kadar büyük ölçüde ve ciddi olarak ele 
alınmamış, başlıca büyük bir sorundur. Bununla il
gili bu Hükümetimizin geçerli bir tedbir getireceği
ni, eğitimin verimliliğini artıracağını düşünerek bu 
soruna da önem vereceğine güveniyoruz. 

Sayın milletvekilleri, dış ülkelerde ahnteri, göz nu
ru dökerek, yollarda şehit ola ola gidip gelen mil
yonlarca işçimiz bulunmaktadır. Bunlar, kendi gıda
larından keserek artırdıktan dövizleri ülkemiz kal
kınsın diye yurdumuza göndermektedirler. Ne var ki, 
bu dövizler sorumsuzca harcanmaktadır. Bunun bu 
Hükümetten, gerçek yerine, işçilerimizin ortak ola
cağı sanayi, tesislerinin kuruluşlarına harcanacak şe
kilde bir politika olarak beklemekteyiz. 

Yurt dışında bulunan işçilerimizin, bugün karşı 
karşıya kaldıkları önemli bir sorun vardır; çocukla
rının eğitim sorunları, bunların en başında gelmek
tedir. Aynca, konsolosluk ve elçiliklerdeki ilişkilerin
de ve Türkiye'nin dışardaki kuruluşlar ile ilişkilerin
de de Türk işçilerine daha içtenlikti yaklaşım tedbir
leri süratle alınmalıdır. Türk işçilerinin dışardaki so
runlarıyla ilgilenihnesi gereken büro ve resmi örgüt
ler, sağlam, etkin ve iş görecek, dertleri, sorunları çö
zebilecek nitelikte görevlilerle donatılmalıdır. Ora
daki elemanlann yetenekleri dikkate alınarak, yeni 
bir düzenlemeye gidilmelidir. 

Sözlerimize son verirken, Çalışma Bakanlığının 
neden kurulduğuna dikatinizi çekmek isterim. Çalış
ma Bakanlığı, devletin ekonomik yaşama müdahale 
etme zorunluluğunun bir ürünüdür. Ekonomik ba
kımdan güçsüz olanın devlet gözetiminde ekonomik 
bakımdan güçlü olana karşı korunabilmesi için dü
şünülmüştür. Ekonomik bakımdan güçsüz olana 
«Devlet baba» nın koruyucu eli, aracıdır Çalışma Ba
kanlığı. 

Çalışma Bakanlığının bu anlayış ve Hükümet 
Programı çerçevesinde sorumluluk ve yükümlülükle
rini tam olarak yerine getirebileceği yolundaki inan
cımızı belirtirken, burada konuşan diğer grup söz
cüsü arkadaşlarımın ülkemizde bugün işverenlerin 
baskısı yanında, siyasal iktidarların baskısı yanında 
birtakım sendikaların da baskıyla sendika seçme hak
kım elde ettirdikleri bir gerçektir. İşçilerin özgürce 
sendikalarını belirlemeleri, Çalışma Bakanlığımızın 
6 sayıh Genelgesiyle gerçekçiliğini bulmuş ve bunda 
işçiler memnuniyetlerim ifade etmektedirler. 
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BAŞKAN — Sayın Onur, lütfen toparlayın efen
dim, lütfen. 

DOĞAN ONUR (Devamla) — İşçilerden kork
mayanlar, işçilerle bütünleşenler, siyasal iktidarların 
baskıları, patronların baskıları ne olursa olsun, iş
çilerin yasal hakkı olması gereken, iradelerinin, be
yanı olması gereken, .özgürce düşüncelerinin beyanı 
olması gereken irade beyanına, hatta referandum ya
sasına bir an evvel kavuşmalarını da tabandaki işçi
ler beklemektedir. (CHP sıralarından «Bravo» sesle
ri, alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, ancak 6 sayılı Genelgeden 
veyahut işçiler için çıkarılacak referandumlardan, iş
çiden korkan sendikacılar, işçiyi satan sendikacılar 
korkarlar. 

Çalışma Bakanlığının, bu anlayış ve Hükümet 
Programı çerçevesinde sorumluluk ve yükümlülükle
rini tam olarak yerine getirebileceği yolundaki inan
cımızı belirtir, 1978 mali yılı Bütçesinin Çalışma Ba
kanlığının değerli mensuplarına, ülkemizdeki tüm 
emekçilere ve ulusumuza, Hükümetimize hayırlı ol
masını diliyor, saygılar sunuyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Şahıslan adına Sayın Zeki Eroğlu, Sayın Semih 

Eryıldız, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın İsmail 
Akın... 

KENAN DURUKAN (Ankara) — Beni de ya
zar mısınız, şahsım adına konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Eroğlu, buyurun efendim. 
Sayın Eroğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır, bu

yurun. 

ZEKİ EROĞLU (İstanbul) — Sayın Başkan, de
ğerli arkadaşlarım; 

Tüm grupların oy birliğiyle onaylayacağına inan
dığım bir konu üzerinde kısaca durmak gereğini du
yuyorum. Grup sözcüleri kısaca değinmelerine rağ
men, gerektiği ölçüde açıklık vermediler ve yurt dı
şındaki işçilerimizin sorunlarına değinmediler. Yurt 
dışında yıllarca çalışan, hatta günde 10 ton demir 
kaldıran emekçi bir arkadaşınız olarak yurt dışında 
demir tozları arasında çalışan, vaktinden önce yaş
lanan, yurt özlemi çeken ve Türkiye'ye göndermiş ol
dukları dövizlerle Türkiye'nin kalkınmasına katkıları 
olan o büyük döviz kaynağım yaratan işçi arkadaş
larımızın sorunları üzerine tüm gruplarımızın oybir
liğiyle eğileceğine inanıyorum. 

Bu inanç içinde söylemek isterim ki; Milli Se
lâmet Partisi Sözcüsü Sayın Fehmi Cumalıoğlu, «Yurt 

dışındaki işçilerimizin bazı sorunlarım Çalışma Ba
kanlığının çözmesi gerekirken, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına verilmesi doğru değildir, doğru olmamış
tır» diye eleştirdiler. 

Yurt dışındaki işçilerimizin sorunu var mıdır, yok 
mudur? O sorunun çözümü isterse Çalışma Bakanlı
ğının görevi olsun, isterse Sosyal Güvenlik Bakan
lığının sorunu olsun, önemli değildir. Önemli olan, 
o sorunu çözmektir. Çalışma Bakanlığında bu Hü
kümetten önce Sayın Fehmi Cumalıoğlu bulunuyor
lardı. Ben de Sayın Cumalıoğlu hocama şunu söyle
mek isterim; belki de bir öz eleştiri yaptılar. Kendi 
bakanlığı döneminde yapamadıklarım burada kendi 
lisanları ile bize ifade ettiler. 

Aziz arkadaşlarım, bundan önceki hükümetler, 
yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunlarına ciddi
yetle belki eğilmek istediler, ama eğilebilme olanağı
nı bulamadılar. 

Değerli arkadaşlarım, bugün yurt dışında çalışan 
yurttaşlarımızın, gerçekten büyük sorunları vardır. 

Bu sorunlarının başında emeklilik sorunu gelir. 
Biz onlardan döviz bekledik, alışılmış deyimle her 
zaman onlara altın yumutlayan tavuk gözüyle bak
tık; ama sorunlarına eğilmedik arkadaşlarım. 

Biz, oybirliğiyle Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
olarak, Adalet Partisi Grupu olarak, Milli Selâmet 
Partisi Grupu olarak ve Milliyetçi Hareket Partisi 
Grupu olarak yurt dışındaki işçilerimizin sorunları 
üzerinde oybirliğiyle karar alırsak; inanınız ki, yurt 
dışında çalışan ve yurt özlemi çeken yurttaşlarımız, 
Türkiye'nin kalkınmasına daha çok katkıda buluna
caklardır. 

Aziz arkadaşlarım, o kadar acıdır ki, yurt dışında 
çalışan işçilerimiz, 5 - 10, belki de 15 yıl yurt dışın
da çalışır, Türkiye'ye gelmek istediğinde kendisinin 
kullanacağı bir otomobili alıp, gelmek istediğinde biz, 
bu işçiye en büyük zorluklan çıkannz. 

Türkiye'ye döviz gönderiyor, alnının teriyle birik
tirdiği dövizle otomobil alıyor, kendisi kullanmak 
için Türkiye'ye getiriyor. Ona diyoruz ki, sen bu ara
bayı getirebilmen için 1 yıl üzerinde kayıtlı olacak, 
ya da bu otomobilin değeri kadar dövizi 1 yıl önce 
Merkez Bankasına yatıracaksın; ondan sonra getire
bilirsin; ama bir bürokrat, bir bakanlık müfettişi, ya 
da bir bakanlık sekreteri Devletten döviz alıyor, yurt 
dışına gidiyor 3 ay, ya da 6 ay yurt dışında kalıyor, 
o Türkiye'ye otomobil getirebiliyor. 

Bunun yanında Dışişleri Bakanımız Sayın Gün
düz Ökçün, çok haklı olarak Dışişlerimizin bir ar-
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palık durumundan kurtarılacağını ifade ettiler ve çok 
haklı bir soruna değindiler. 

Dışişleri Bakanlığı mensupları, yılda 2 defa belki 
de 3 defa otomobil getirebiliyorlar. Gazetelerde oku
yoruz, «falanca konsoloslukta satılacak olan otomo
biller,» deniyor; yabancı konsolosluklar bunlar, bun
lar ayrı. Bizim konsolosluklarda çalışan diplomat
lar, otomobil getirmeyi istismar ediyorlar. Biz, onlara 
döviz veriyoruz, onlar getiriyor; aırfa bize döviz 
gönderen emekçiye diyoruz ki, sen getiremezsin; bu 
sosyal adalet ilkesine aykırıdır arkadaşlarını. 

Biz, o işçilere haklarını vermezsek, bilesiniz ki, 
sınıflar içerisinde en bilinçli sınıf işçi sınıfıdır, kendi 
hakkının verilmediğini gördüğü zaman onu almasını 
bilecektir arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Saym Eroğlu, iki dakikanız kaldı, 
lütfen sözünüzü bağlayınız. 

ZEKİ EROĞLU (Devamla) — Saym Başkan, 
sözlerimi bu inanç içinde bitirirken, Yüce Meclisin, 
bilhassa yurt dışında çalışan işçilerimizin sorunları 
üzerinde biraz düşünmesini ve bu konuda önümüz
deki günlerde gerek Sosyal Güvenlik Bakanlığı tara
fından ve gerekse milletvekilleri tarafından hazırlan-
mış olan yasa tasarılarının yasalaşması için elbirli
ğiyle gayret sarf etmesini gönülden rica ediyor, hepi
nizi saygılarla selamlıyorum. (CHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
Sayın Bakan, konuşma süreniz 30 dakikadır 

efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (İs
tanbul) — Saym Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; 

Çalışma Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşan tüm 
grup sözcülerimiz, Bakanlığımın görevleri üzerinde, 
Bakan olarak bizzat benim, Bakanlığımda nasıl çalış
mam gerektiği hakkında, gerçekten faydalı telkinler
de bulundular. Her grup sözcüsü, elbette, kendi gö
rüşleri içerisinde, kendi politik yapılarına göre, kendi 
ifadeleri ile Bakana ve Bakanhğa birtakım telkinler
de bulunmak arzusunda bulundular; bunlar, onların 
tabii hakkıdır. 

Bu haklan kullanan arkadaşlarıma, biraz sonra 
aynı hak çerçevesi içerisinde ve aynı anlayışın daha 
mülayim, daha yapıcı olduğuna inandığım bir gö
rüşle cevap vermeye çalışacağım. 

Ondan evvel, değerli arkadaşlarıma, bir program 
açıklaması niteliği taşıyan kısa bir bütçe konuşmamı, 
yazılı olarak, takdim etmek istiyorum. 

Genel anlamda ülkedeki can güvenliğini, barışı, 
huzuru ve mutluca yaşamanın bütün gereklerini sağ
lamaya öncelik ve ivedilik veren Hükümetimiz, çalış
ma barışının gerçekleştirilmesi, çalışanların insanca 
yaşama koşullarına kavuşturulması konularına da 
özel bir önem ve ağırlık vereceğini, daha güven oyu
nuza mazhar olmadan önce sizlere sunduğu prog
ramla yüklenmiş bulunmaktadır. 

Hiç kuşkusuz çalışma barışının sağlanması, insan
larımızın yaşam koşullarının, çağın gerektirdiği düze
ye çıkarılması, sadece bir bakanlığın üstlenebileceği 
bir görev değildir. Ancak, Bakanlığımız bu çalışma
ların yürütülmesinde her halde en etkin, her halde 
en yetkili bir bakanlık olarak daima eleştirilerinize, 
yardımlarınıza, uyarılarınıza açık olacaktır. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlık olarak ilk 
ve en ileri görevimizin tüm çalışanları iş yasalarının 
getirdiği asgari haklara kavuşturmak olduğunu bili
yoruz. Ülkemizde halen günde 12 saat çalışıp da 8 sa
ate göre bile ücret alamayanlar bulunmaktadır. Sayı
ları milyonlara ulaşan bu insanların ne yülık ücretU 
izin hakkı vardır, ne de asgari sağlık ve güvenleri 
teminat altına alınabilmiştir. Bu insanların durumla
rından ancak ve ancak utanç duymak gerekir. As
gari güvenlik haklarından yoksun olarak çalışan bu 
insanların büyük bölümü tarım kesiminde çalışanlar
dır ve onların artık daha fazla ezilmesine, sömürül
mesine göz yummamak gerekir. Bakanlık olarak ilk 
ve en ivedi işimiz, Tanm - İş Kanununu mutlaka 
gerçekleştirmek olacaktır. Böylece yasal haklardan 
yoksun bulunan milyonlarca insanın kara yazgısına 
son verilecektir. Nitekim, Bakanlığımızda daha ev
vel taslakları hazırlanan Tanm - iş Kanunu, işçi, iş
veren kuruluşlarıyla üniversitelerin ilgili bölüm baş
kanlıklarına gönderilmiştir. Bunlardan gelecek gö
rüşlerin ışığı altında hazırlanacak olan Tanm - İş 
Kanunu tasarısı, kısa bir süre sonra, Bakanlar Ku
rulunda da görüşüldükten sonra, Yüce Meclislerimize 
sunulmuş olacaktır. 

Değerli üyeler, yasa yapmak kadar yasalann uy
gulamasını denetlemek de, günümüz Türkiyesinde 
önemli bir sorun haline gelmiş bulunmaktadır, tş 
yasalan hükümlerinin iş yerlerinde uygulanma ora
nı bakımından durum, hiç de iç açıcı değildir, tş tef
tiş hizmetimiz, kontrol edip ceza kesme esasına gö
re yürütülegelmiştir. Çoğu kez ceza ödemek, yasa 
hükmünü yerine getirmekten daha ucuza mal olduğu 
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için işverenlerin de işine gelmiştir. Amacımız, bu uy
gulamaya son vermek ve ne pahasına olursa olsun, 
iş yasalarını işyerlerinde uygulanır hale getirmektir. 

Bu duruma canlı bir örnek vermek isterim. İşyer
lerinde kreş açılmasını öngören tüzük ve yasa hü
kümleri vardır, ancak bu hükümler ne yazıktır ki, 
gereğince uygulanmamakta, uygulamada etkin bi
çimde denetlememektedir. 

Yürürlükteki yasa ve tüzük hükümlerine göre be
lirli bir sayıdan fazla kadın işçi çalıştıran işveren
ler, işyerlerinde kreş açmakla yükümlüdürler. Bu 
yükümlülüğe uymayanlara ise para cezası verilmesi 
öngörülmektedir. Bu ceza 1 500 liradır ve pek çok 
işveren 1 500 lira para cezasını vermeye razı olarak 
kreş açmamakta; yani kanunun amir hükümlerinin 
gereğini yerine getirmemektedir. Ceza vermek kreş 
açmakta» daha elverişli gelmektedir onlar için. Bi
zim, para cezalarının artırılmasını, çözüm için yeterli 
görmediğimizi hemen belirtmek isterim. Çözüm için, 
yasada gerekli değişikliklerin yapılmasını zorunlu 
görüyoruz. Ancak, yasa değişikliklerini beklemeden 
başlatmayı düşündüğümüz önemli uygulamalar ola
caktır. 

Örneğin, boş eğitim kapasitelerinin emekçiler ya
rarına kullaıulmasuıın sağlanması düşünülmektedir. 
Yaz aylarında tatU olan okullarımızdan şu üç konu
da yararlanma olanakları bulunacağı kanısındayız. 

1. tş isteminde bulunanlardan işsiz durumda 
olanlara ve gençlere öncelik veren nitelikte işçi ye
tiştirme kursları, 

2. Yurt dışındaki işçilerimizin çocuklarının ye
terli düzeyde olmayan temel eğitimlerinin hızlaııdı-
nlıntş bir biçimde yapılması, 

3. Mevsimlik tarım işçilerinin de aileleriyle bir
likte yurtlarından göç ederek çalışan işçilerin çocuk
larının barındırılıp bakımlarının sağlanması. 

Bu olanakların gerçekleştirilmesi konusunda ilgi
li bakanlıklarla ilişki kurulup bir sonuca varılmasına 
çalışılacaktır. 

Sayın üyeler, yine de tekrarlamak istiyorum ki, 
bütün bunların Bakanlığımızın görevi olduğunu yad
sımıyoruz. Ancak, yasaların tam anlamıyla uygulan
masını, yalnızca Çalışmış Bakanlığından beklemenin 
de hayalcilik olacağım belirtmek istiyorum. 

Sendikalarımızın siyasal iktidarları yönlendirme 
görevleri ve genel grev gibi istemleri işlemlerinin do
ğal bir gereğidir. 

Ne var ki, aynı kuruluşların toplusözleşmelerle 
işçilerimizin refah düzeyini ve yaşama koşullarım 

düzeltecek, sosyal haklarının kurumlaştırılması gerek
tiğine de dikkati çekmek istiyorum. 

On beş yıllık toplusözleşme tecrübesinin sendika
larımızı bu noktaya, bu aşamaya getirmiş olacağı 
inancındayım. 

Sayın üyeler, çalışma barışı diyoruz; çalışma ba
rışının sağlanması gerekir diyoruz. Ancak, ben, ça-
alışma barışının güçlü işçi kuruluşlarının bulunduğu 
bir ortamda sağlanacağına inandığımı belirtmek iste
rim. Güçlü işçi kuruluşları ise sendika içi demokra
si ve tabana dayalı güçlü örgütlenmeyle ortaya çıka
bilir, rijit tedbirlerle değil. 

tşçi kuruluşlarının gücüyle sorumluluk anlayışla
rı doğru orantılı olmak gerekir. Sendikaların bölün
mesi, toplu iş sözleşmelerinin sayısının artmasına ne
den olurken, işçiye sağlanan haklarda da belli bir 
standardın geliştirilmesini engellemektedir. Bu da 
sendikalararası çekişmeyi körüklemektedir. Toplu 
sözleşme yapma yetkisini elde etmek konusunda, ço
ğu kez sahtecilik savlarının ortaya atılmasına neden 
olmaktadır. Burada şunu belirtmek isterim, tşçi kuru
luşlarının temelde işçi haklarını sağlamak ve bütün 
işçilerin tek bir ses halinde haklı isteklerim duyur
mak amacıyla bir can altında toplanmalarından Hü
kümetimiz ancak memnunluk ve mutluluk duyar. Bu 
yoldaki çabalar bizden de destek görür, yardım gö
rür. 

Değerli üyeler, kendi yerli ve bağımsız sanayiini 
kurmak durumunda bulunan ülkemizin, nitelikli iş
gücüne her zamankinden daha fazla gereksinme için» 
de bulunduğu bilinmektedir. Bu amaçla, mesleğe 
yöneltme, niteliksiz işgücüne nitelik kazandırma, sa
katları özel kurslarda yetiştirme, çalışmalarına hız 
verilecektir. Bu konudaki uygulamaya 1978 yılında 
en çok gereksinme duyulan illerden başlanacak ve 
bütün illere yaygınlaştırılacaktır, tşçi eğitimi ve sa
katların rehabilitasyonu merkezi inşaatına Ankara 
Sincan'da bu yıl başlanacaktır. 

îş ve tşçi Bulma Kurumu kanalıyla gerçekleştiri
lecek çok önemli bir başka çalışma da, 10'dan fazla 
işçi çalıştıran bütün işyerlerinin 1978 yılında taran
ması, ziyaret edilmesi ve durumlarınım saptanması 
olacaktır. Bu konudaki projenin uygulanmasına za
man yitirilmeden başlanacağım huzurlarınızda ifade 
etmek isterim. Bu konu geçen iktidar döneminde ta
mamen unutulmuş idi, Sayın Cunıalıoğhı. Ancak 
Bütçe Karma Komisyonundaki üyelerin önergele
riyle 50 araç ve diğer gereksinmeleri karşılamak üze
re konan ek ödenekle, bu önemli hizmetin gerçekteş-
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tirümesi sağlanabilecektir. Sizin bıraktığınız bütçe
ye koymadığınız ve güdükleştirdiğiniz durum budur. 

Değerli üyeler, sayın hatiplerin, sayın grup söz
cülerinin konuşmalarını şu noktalarda birleştirmek 
mümkün oluyor. Kısaca cevap vermek isterim. Bazı 
hatip arkadaşlarım, sendikaların kendi iç ilişkilerini, 
kendi iç ilişkilerinden doğan huzursuzluklarını, Ça
lışma ifriıkjmliığınif1 tutumundan doğan bir sonuç ola
rak ortaya koyma çabası içine girmişlerdir. Bu, ya 
konuyu gerektirdiği önemle ek almamak veya konu
nun yabancısı olmaktan başka bir anlam taşımayan 
bir durumdur bence. Bazı hatip arkadaşlarımız, Ça
lışma Bakanlığının memleketteki anarşi durumuyla 
meşguliyet derecesini ele almak istediklerini görüyo
rum. Konu Hükümet konusudur. Atılan bombalar
dan da bahsedildi. Konu Hükümet konusudur ve Hü
kümetimiz anarşiyi bilinçli, iradeli ve dirençli olarak 
takip etmekte, söndürmek için gereğini yapmakta
dır. Nitekim, dün Hükümetimiz kurulmadan evvelki 
dönemde her gün anarşinin tırmandığına dair haber
leri gazetelerde görür; ama faillerinin yakalandığına 
dair gazetelerde her hangi bir şey okuyamazdık. Bu
gün bakınız gazetelerde, anarşinin faillerinin nasıl 
yakalandığı satır satır, yer yer gösterilerek, il U gös
terilerek zikredilmektedir. Binaenaleyh, genel orta
mı ilgilendiren anarşi konusunu Çalışma Bakanlığı
nın özel bir konusu halinde takdim de sanıyoruz biraz 
yanhş olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada DİSK, Türk - tş, 
Maden - İş, Metal - îş, Çelik - İş ilişkileri, sendikala
rın kendi iç ilişkileridir. Benim Bakanlık olarak ya
pacağım tek şey, Bakanlık yönetiminde mutlak ta
rafsızlığı sağlamaktır. Mutlak tarafsızlığı sağlayarak, 
idarenin, işçinin serbest iradesini meydana çıkarta
cak imkânlarım kullanmaktır. Binaenaleyh, mesele
yi, Bakanlığı bir DİSK, Türk - İş, Metal - İş, MİSK, 
Hak - İş konusu haline getirerek ele almak, bana ka
tarsa iş barışma da, özgürlükçü demokrasiye de, 
aym zamanda özgür, demokratik toplusözleşme an
layışına da aykırıdır. Bunun aykırılıklarını Sayın Cu-
mahoğlu, biraz sonra size örnekleriyle anlatacağım. 

Değerli arkadaşlar, Sayın Etem Ezgtt'nün tenkit
lerinin şu genel çerçevenin dışında kakın kısımlarım 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

İYAK Kanunu, biliyorsunuz, çıkartılacaktır. Çı
kartılması için elimizden gelen her türlü imkânı kul
lanacağız. 

DESİYAB meselesi düşündürücüdür. Sanıyorum, 
yanlış değilse, bu konu üzerinde de ciddiyetle duru
yoruz ama, DESİYAB'a katılıp katılmama konusun

da Türk - Iş'in de bir yönetim kurulu karan olacak. 
Her ne kadar Türk - IşHn kararlarım tek tek eleştir
me yetkisi bizde yoksa da, Adalet Partisi sözcüsü 
arkadaşımın Türk - İş yönetiminde görevli olduğunu 
hatırlayarak bunu söylüyorum. 

Arkadaşlar, hemen hemen bütün hatip arkadaş
lar Sosyal Güvenlik Bakanlığının göreviyle Çalışma 
Bakanlığmın görevi arasında karıştırma yaptılar ve 
bu da bir bakıma normaldir. Fakat konu Hükümet 
yapısı konusudur. Sosyal Güvenlik Bakanlığının Sos
yal Sigortaların Çahşma Bakanlığından ayrılarak ku
rulması tarihi bizim iktidarımız dönemi değildir ve 
Sayın MC Hükümeti zamanında da bu böyleydi ve 
o zaman burada eleştiri yapan arkadaşlarımın bir 
kısmı da bakandı. Eğer bunda bir yadırganhk varsa 
meseleyi o zaman haUetselerdi. Şimdi bunu bizimle 
tartışmanın bir anlamı yok. 

Arkadaşlar, bir kelimeye dikkatinizi çekmek iste
rim. Yüce Meclise 274 - 275 sayılı kanunlara hiç bk 
politikacının, hiç bir bakanın saygısızlık etmesi, onun 
iradesine müdahale etmesi aklının köşesinden geç
mez. Bilhassa bu noktaya dikkati çekmekte fayda 
görüyorum. 

Sayın Cengiz Gökçek arkadaşımızı doğrusu kut
larım. Bir sendikanın, yani Çelik - İşin üye sayışım 
kafasında tutacak kadar sendikaların iç meseleleriy
le meşgul olabilen bir politikacı daha ilk defa görü
lüyor. Mamafih bunu kendilerinin engin hafızasına 
ve sonsuz çahşma güçlerine hamlederek eleştirilerim 
cevaplandırmakta fayda görüyorum. 

Değerli arkadaşımız konuyu ele İs - Demir'den, 
İskenderun Demir Çelik'ten aldı ve oradan irade be
yanına geçtiler. Kendi hukuk yapılarına göre* irade 
beyanının Anayasaya aykırı olduğunu söylediler. Bu, 
kendilerinin hukuk görüşüdür. Ama bir başka hatip 
MiNi Selâmet Partisi Sözcüsü Sayın Cumahoğhı aym 
konuyu bir başka açıdan ele aldılar, «Çalışma Ba
kam bu genelgeyi çıkartmamahydı,» dediler; «Aslın
da bu konu mahkeme konusu idi. Mahkeme karar 
veriyor ve öyle uygulama oluyordu» dediler. 

İki muhalefet hatibinin ve iki MC iktidarının ile
ri gelen, hatta bakanlık yapan hatiplerinin görüşleri 
arasındaki bu tezata sayın büyük milletimizin ve sa
yın Parlamentonun dikkatini çekmek isterim. Şu hal
de konunun hukuksal ohıp olmadığı tartışma konu
su ise mahkemeler niçin bu konuda ohımlu karar ve
riyor da irade beyana yaptırıyorlar? O halde ortada 
Anayasal bir aykırılık meselesi merzuubahis değildir. 
Konu, İş - DeımVde, fabrikada işçinin kendi serbest 

— 273 — 



M. Meclisi B : 117 26 .2 . 1978 O : 1 

iradesi ile sendikasını seçmesi doğru mu, değil mi, 
işçinin serbest iradesi ile, demokratik yöntemlerle 
sendikasını ayakta tutması doğru mu değil mi? Konu 
budur. 

Arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığına geldiğim sü
re içerisinden bugüne kadar - bu arada biraz da Sa
yın Fehmi Cumahoğlu'na cevap yermiş oluyorum -
Bakanlığın bünyesi içerisinde yapmaya çalıştığım en 
güçlü ve tek şey ve devam edeceğim konu, Bakan
lığın hizmetlerinde mutlak Devlet tarafsızlığım Dev
let hâkimliğini muhafaza edebilecek bir yapıya ka
vuşturmaktır. Bunu yapacağım ve bunu kimse en
gelleyemez. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Biz irade beyanını çıkartırken ne diyorduk? Eğer, 
arzu ederseniz daha geniş zamanda bu ifade ettiğim 
konuların sizlerle enine boyuna he? türlü tartışması» 
nı yapmaya Çalışma Bakam olarak hazırım. Ama, 
şimdi vaktim yok, kusura bakmayın. 

Şimdi, irade beyanı konusundaki genelge üstün
de duran sayın arkadaşıma, irade beyanındaki bir 
pasajı okuvacağım ve muhterem heyetinize de bu 
konuda galiba biraz bilgi vermiş olacağım. 

Sendika üyeliğinin, Yargıtay kararında belirtildi
ği gibi, üye kayıt fişi, üye kayıt defteri ve istifalara 
ilişkin noter belgesiyle kanıtlanabileceğinde kuşku 
yoktur. Ancak, bu belgelerin gerçek durumu yansı
tıp, yansıtmadığı duraksamaya düşürüldüğü hallerde, 
ya da gerçek durumu yansıtmadığının kolayca anla
şılabileceği durumlarda, böîge çalışma müdürlükleri
nin her biri işçi için hangi sendikaya üye olduğunu 
araştırmadan bir karar vermeye zorlanması da düşü
nülemez. Çünkü 275 sayılı Yasanın 11 nci maddesi 
yetki konusunda çıkacak uyuşmazlıkların çözümü 
görev ve yetkisini bölge çalışma müdürlüklerine ver
miş; fakat bu konuda verilecek kararda yetkilerini 
kısıtlayıcı her hangi bir hüküm de getirmemiştir. O 
halde bölge çalışma müdürlükleri üyeliğinin kanıtla-
yıcı olarak kendilerine ibraz edilen belgelerin doğ
ruluğunu araştırma gereğini duydukları takdirde, bu 
görevi yerine getirebilmelidirler; aksi takdirde uyuş
mazlığı çözme konusunda inanmadıkları bir sonucu 
saptamak durumuna düşürülmüş olurlar. 

Değerli arkadaşlar, iş hayatıyla ilgili bir tek par
lamenter çıkıp da bana söyleyemez; toplusözleşme 
yetkilerinin tespitinde sahtecilik hüküm sürmemekte
dir, bir kısmında olsun hüküm sürmemektedir, tü
münden bahsetmem alenen haksızlık olur; ama sah
tecilik yoktur diyemez. Bu sahteciliğin önlenmesi için 

sevgili hatiplerimizin değişik zamanlarda yaptıkları 
demeçler ortadadır. Biz bunu önlemeye çalışıyorsak 
hata etmiyoruz her halde. 

Değerli arkadaşlarım, Bakanlığımın genelge ile 
getirdiği uygulama referandum değildir; geçmişe iliş
kin durum tespitidir. Yargıtay kararma aykırı değil
dir. Sendika temsilcilerinin oylamada bulunmaları is
tenmektedir. Arkadaşlar, o zaman da sendika temsil
cilerinin işçinin serbest irade beyanına mani olduğu, 
binaenaleyh, demokratik bir düzenin yürütülmediği 
iddia edilecektir. Biz, konunun bu tip telkinlerden 
de uzak tutulması için titiz davranmışsak hata yap
madık sanıyorum. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Ba
kan, kanuna aykırı; Yönetim Kurulu çıkarıyor. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Kanuna aykırılığım mahkemelerin verdiği 
karan tefsir ederek lütfen karşılayınız. Türk - İş Yö
netim Kurulu Üyesi Sayın Sağlık - İş Başkam arka
daşım, bunun cevabı odur. 

Yönetim Kurulu kanun değildir, kanunun yargı 
organları uygulamasında rehber olur. Yargı organ* 
lan uyguluyorsa, Sayın Sağlık - İş Başkanı arkada
şım, sizin burada kanunsuzluğunu iddia etmeniz be
ni ilgilendirmez. Teşekkür ederim. 

Değerli arkadaşlarım, bir başka konuya daha te
mas etmek istiyorum. İş - Demir konusunda değerli 
arkadaşım sendikacılık meselesini ortaya koyarken 
dediler ki: «İşçilerin serbest, özgür sendika seçmesi
ne engel olunmamahdır» doğrudur. Özgür sendika
cılığın karakteri budur, hukuksal yapısı budur. Bu
nun aksi ise, ancak komünist ve faşist ülkelerde var
dır, Nazi Almanya'sında, Hitler sendikalizminde var
dır. 

Biz, bildiğimiz hukuksal veya kural konularını 
söylemekle yükümlüyüz. O bakımdan, sendikaların 
kendi iradeleriyle tek sendikaya inmeleri, işçilerin 
iradeleriyle her branşta ayrı, tek sendika çerçevesin
de toplanmaları arzudur. Bu, büyük arzudur, temen
ni edilir, demokratik güç de buradan doğar. Ama, 
bilip bilmemek ayrı şey, bilerek savunmak da ayrı 
şey... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kaldı 
efendim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — O halde, zorla tek sendikada toplanma 
fikrine de muhalifiz beyefendiler. 
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Gelelim Sayın Fehmi Cumalıoğlu'na : 
1. Bütçeye eklenen 20 milyon, iş müfettişlerinin 

yasal olarak almaları gereken harcırahlarının karşılı
ğıdır ve sizin sehven tahakkuka koymadığınız bu na
ra noksandır. Bunu hemen, senenin ortasında, Ba
kan olarak kakaydınız sizin, veya sizden sonra gele
cek bakanın, «20 milyonu nereden bulayım» diye bir 
aramaya girmesini önlemek için bu 20 milyon kon
muştur. 

2. Arkadaşlar, Çalışma Bakam hiç bir zaman, 
ilk gün veya ikinci gün 50 - 60 işçiyle Bakanlığa gel
memiştir. 

Sayın Cumalıoğhı, bununla beni bir başka tartış
maya iteceksiniz; ama ona girmek istemiyorum, ona 
girersek ben zararlı çıkmam, zarar size ait olur. Ku
sura bakmayın. 

FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Lütfen 
Meclise hitap ederek konuşun. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla)— Ancak şunu söyleyebilirim; Çalışma Ba
kanlığında, şikâyet edilen bütün tasarruflara (Grup 
sözcüsü olarak size hitap ediyorum; Meclise, sizin 
sözlerinizi tahlil etmeye çalışıyorum; kusur bu ise 
özür dilerim), Çalışma Bakanlığında, şikâyet edilen 
bütün konulara Bakanlık Teftiş Kurulu el koymuş
tur. Bu konular, Bakanlık Teftiş Kurulunun süzge
cinden ve memleketin hukuk organlarının süzgecin
den geçerek Yüce Meclisin ve Türk Milletinin malı 
haline gelecektir. O bakımdan, Say m Cumalıoğhı ve 
arkadaşlarım hiç endişe etmesinler, hukukun yürürlü
ğü, tek düşüncemiz budur. 

Tekrar ediyorum; tek sığınçam hukuktur. Ben, 
ne bakan, ne de onun üstünde her hangi bir makamı 
hukuktan daha güçlü tanımıyorum. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen
dim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Toparlıyorum efendim. 

Yurt dışındaki işçiler konusuyla ilgilenmediği
miz söylenildi. Yurt dışındaki işçiler hakkında her 
hangi bir tedbir alınmadığı söylendi Sayın MUM Se
lâmet Partisi sözcüsü tarafından. Az evvel başlangıç 
konuşmasında yurt dışındaki işçilerin konularıyla 
nasıl ilgilenmeye çalıştığımızın ilk anahtarını verme
ye çalıştım, bunu hatırlamanızı rica ederim. 
' Değerli arkadaşlar, daha fazla vaktinizi almaya

cağım ama, bir tek şey söylemek isterim: Bakanlık
ta kaldığım sürece Bakanlığımın hukuk kuralı dışın
da en küçük bir hareketini mutlak surette -hukuka 
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teslim etmek insanlık ve vazife görevimdir. O bakım
dan emin olmanızı rica eder, cümlenizi saygıyla se
lamlarım. Sağ olun. (CHP şualarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederiz. Lütfen 
ayrılmayın Sayın Bakan, sorular vardır efendim. 

Soru soracak olan arkadaşlar yazdı olarak bildir
diler. Başka soru soracak arkadaşımız var mı efen
dim? Yok. 

Soru sorma işlemi tamamlanmıştır efendim. 
Soruları okutuyorum efendim : 
Ankara Milletvekili Mustafa Başoğlu'nun soru

ları : 
«1. İşçilerin aylık ücretlerinin dışındaki gelirle

rinin ayrı vergilendirilmesi ve böylece adaletsiz vergi 
uygulamasının kısmen de olsa düzeltilmesi için Ba
kanlıkça yürütülen çahşma var mıdır? 

2. Kamu görevlilerine toplu iş sözleşmesi ve 
grev haklarının tanınması bakımından Hükümet ne 
düşünmektedir? 

3. İşçi - Memur ayrımının çözümü bakımından 
çalışma yapılmakta mıdır; yapılıyorsa hangi ölçüler 
esas alınarak bu soruna çözüm getirilmek istenmek
tedir? 

4. 274, 275, 1475 ve 506 sayılı kanunların ak
sayan maddelerini işçi yararına düzeltmek bakımın
dan ne gibi çahşma yapılmaktadır? 

5. Çahşma Bakanlığı Kuruluş Kanunu değişik
liği düşünülmekte midir; düşünülüyorsa işçilerin bu 
Bakanlıkta yönetime katılması düşünülüyor mu? 

6. Bakanlıkça yürürlüğe konulan 6 saydı Ge
nelgeyi 275 saydı Kanun ile kesinleşmiş Yargıtay 
hukuk Genel Kurulu kararma uygun buluyor musu
nuz? 

7. Lokavtın kaldırılması konusunda çalışma var 
mıdır; varsa hangi noktadadır? 

8. Temel işçi sorunlarının çözümünde en çok iş
çi temsil eden işçi konfederasyonu mu, yoksa üye sap 
yısma bakmaksızın bütün konfederasyonlar mı mu
hatap alınacaktır? 

9. 6 saydı Genelge yürürlüğe konulmadan top
lu iş sözleşmesi düzenini bozucu, işyerlerinde işçileri 
birbirlerine düşürücü ve güçlü sendikaları parçalayı
cı amaç taşıyan uygulamadan önce sendikaların, hiç 
değilse Türk a Iş'in görüşü alınmış mıdır? 

10. Kreş ve çocuk emzirme odaları konusun
daki sualime bugüne kadar cevap verilmemesi özel 
bir amaca dayanmakta mıdır? Bu konuda çözüme ka
vuşturulması açısından önemli bir sorun olarak ka
bul edilmekte inidir?» 
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ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Değerli arkadaşımın bu suallerine yazılı 
cevap vereceğim. Arkadaşım da biliyor bunların ne 
olduğunu; yazılı cevap vereceğim efendim* 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dört arkadaşımızın 
daha muhtelif sorulan var. Eğer arzu ederseniz, bun
lara da yazılı cevap vermek yetkiniz de var. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Memnuniyetle. 

BAŞKAN — Öyleyse buyurabilirsiniz, teşekkür 
ederim. (CHP sıralarından alkışlar) 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, o sualleri okuyun da zapta geçsin. 

BAŞKAN — Tabii zapta geçecektir. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Yalnız benim bir ricam var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Arkadaşlarımın, Yüce Heyetin bilgisine 
sunmam lazım gelen bir beynelmilel anlaşma konusu 
var. Bunu müsaadenizle Divana takdim edeyim zap
ta geçmesi bakımından, sonra Divan size arz etsin 
veya zapta geçirsin. Rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, uzun mu, kısa mı? 
Nedir? 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — Efendim, uzun da onun için, zaman alır, 
o bakımdan. İsterseniz başlıklarım vereyim. Beynel
milel bir anlaşmadır, konu budur. 

BAŞKAN — Şimdi, öyleyse başlıklarıyla rica 
edelim. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — «1975 Haziranında toplanan 6 ncı Çalışma 
Konferansında kırsal...» İşte uzun, başlıklar da uzun. 
«... Kırsal işçilerin teşkilatlanması, ekonomik ve sos
yal gelişmeler dahil, 141 sayılı. 

İnsan haklarının geliştirilmesinde mesleğe yönelt
me ve mesleki eğitimin rolü hakkında, 142 sayılı. 

SuMstimalK koşullar İçinde yapılan göçler ve göç
men işçilere fırsat ve muamele eşitliği sağlanması ko
nusunda 143 sayılı sözleşmelerle, bu sözleşmelere iliş
kin 149, 150, 151 sayılı tavsiyenameler» kabul edil
miştir. 

1976 Haziranında toplanan 61 nci Çalışma Kon
feransında, uluslararası çalışma normlarının uygula
ma alanına konulmasını sağlamak üzere üçlü istişare
lerde bulunulmasını hedef tutan 144 sayılı Çalışma 
Sözleşmesiyle aym konuda 152 sayılı Tavsiyename 
kabul olunmuştur.» 
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Efendim, burada satırbaşları devam ediyor. 
BAŞKAN — Evet efendim lütfen satırbaşları ola

rak, kısa, kısa. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Hepsi satırbaşı efendim. 
1976 yıh... 
MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Ba

kan, satırbaşları tatmin etmez ki? Hiç bir şey anla
şılmaz, tamamı okunîsa daha iyi olur. 

ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De
vamla) — O zaman okuyayım, peki. Zamanınızı al
mama açısından rica ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, okuyunuz o zaman. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — «3. 1976 yılı Ekim ayında toplanan 62 neti 
Çalışma Konferansında gemi adamlarıyla ilgili olmak 
üzere gemi adamlarının istihdamında devamlılık ko
nusunda 145 sayılı; gemi adamlarının yıllık ücretli 
izinlerine dair 146 sayılı, ticaret gemilerinde asgari 
standartlar konusunda 147 sayılı sözleşmelerle aynı 
konularda 153, 154 ve 155 sayılı tavsiyenameler ka
bul edilmiştir. 

4. 1977 Haziranımda yapılan 60 ncı Çalışma 
Konferansmdaysa, işçilerin işyerlerindeki hava kirlen
mesi, gürültü ve titreşimlerinin sebep olduğu mesleki 
tehlikelere karşı korunmasına dair 148 sayılı Çalış
ma Sözleşmesiyle, hastabakıcı personelinin istihdamı, 
çalışma ve hayat koşullarıyla ilgili 149 sayılı sözleş
me ve bunlara ilişkin 156 ve 157 sayılı tavsiyename
ler kabul edilmiştir.» 

Altını okumayayım, uzundur çünkü; ilgili bakan
lıklarla temas ediliyor, falandır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA BAKANI A. BAHİR ERSOY (De

vamla) — Ben de teşekkür ederim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — İstanbul Milletvekili Sayın Nihat 

Kaya'nın suroları : 
«1. Büyük sanayi işçisinin yönetime ve deneti

me katılması konusunda ne düşünülüyor; çalışmalar 
var mıdır? 

2. Sendikalar ve toplu iş sözleşmesi yasalarında 
bir değişiklik düşünülüyor mu; ana hatlarıyla bunlar 
nelerdir?» 

Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Emin Dalkı
ranın soruları : 

«1. Şehirlerarası otobüslerde çalışan şoför ve 
muavinlerin % 60'ının sigortası yoktur. Kontrolü zor 
olan bu konu, çalışma karnesinde sigortalı olup ol
madığına ait bir haneyle kontrol altına alınabilir mi 
veya başka bir yöntemle bu işi düşünüyor musunuz? 
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2. Çahşan kadınların çoçuklarma ait kreş ve em
zirme odalarını ıslah etmeyi düşünüyor musunuz? 

3. Kendine bir küçücük ev yapan fakir vatan
daşlarımıza sigorta müfettişlerince kesilen büyük si
gorta pirimi cezaları gelmektedir. Bunu ıslah edici 
düşünceniz ve teklifleriniz olacak mı?» 

Konya Milletvekili Sayın Hüseyin Kateli'nin so
rulan : 

«1. Kamu görevlilerinin de kapıkulkığundan kur
tarılarak özgür, demokratik sendika kurma çalışma
ları girişimi yapılmakta mıdır? 

2. İkinci MC Hükümeti zamanında bazı işyerle
rine sözleşmeli yüksek ücretli kişiler alınmıştı. Bu ki
şiler uzman kişiler olmamalarına karşın, uzman kişi
lerden daha çok ücret almışlardır. Bu ayrıcalık ne
deniyle de işyerlerinde işverimi düşükKiğti görülmüş, 
programlanan işler zamanında bitirilememiştir. 

Bu nedenle : 

a) Bu gibi sözleşmeli, ayrıcalık tanınarak alman 
kişiler ne kadardır? 

b) Bu gibi ayrıcahkh alınan kişiler hakkında 
herhangi bir işlem yapılmış mıdır?» 

Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın soru
ları : 

«1. 110 lira olarak tespit edilmiş bulunan asgari 
ücreti kâfi buluyor musunuz? Hükümetin bu konu
daki görüşü nedir? 

2. Yurt dışındaki işçilerimizin ecnebi bankalar
daki mevduatlarının toplam miktarı belli midir? Bu 
miktarın Türkiye'ye aktarılması, yani gelmesi husu
sunda Hükümet görüşü nedir? 

3. tş ve İşçi Bulma Kurumunun çalışmalarını 
kâfi buluyor musunuz? Yeni tedbirleriniz ve görüşle
riniz nelerdir? 

4. Sakat işçilerin yerleştirilmesi ve çalıştırılmala
rı hususunda yeni görüş ve tedbirleriniz var mıdır?» 

BAŞKAN — Sayın Bakan sorulara yazın olarak 
cevap verecektir. 

Soru sorma işlemi bitmiştir efendim. 
1977 yılı bütçe kanununa bağlı cetvellerde değişik

lik yapılması hakkında kanun tasarısına oylarım at
mayan sayın üyeler varsa, kupaya oylarım lütfetsin
ler efendim. 

Son olarak, aleyhinde Sayın Hüseyin Cavit Erde-
mir. 

Buyurun efendim. (AP sıralarmdan alkışlar). 
Sayın Erdemir konuşma süreniz 10 dakikadır, bu

yurun. 
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HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; 1978 yılı Çalışma 
Bakanlığı Bütçesiyle ilgili olarak, kişisel görüşlerimi 
arz etmeye çalışacağımı belirtir, hepinize saygılarımı 
sunarım. 

Türkiyemizin kalkınmasında, ekonomik ve sosyal 
istikrarın teminindeki en büyük etkenlerin başında, 
çalışma barışının temini, işçi - işveren münasebetleri
nin en iyi düzeyde tutulması olduğu gerektiği kanaa
tindeyim. İşçi ve işveren, çalışma hayatında, kalkın
mamızda vazgeçemeyeceğimiz, birinin yokluğu halin
de ahenk ve bütünlüğün bozulacağına mutlak olarak 
inandığımız unsurlardır. 

Kalkınmanın ve ekonomik büyümenin mutlaka iş
gücü ile mümkün olacağı, teknik ve teknoloji ne ka
dar gelişmiş olursa olsun, işgücü ve işçiye ihtiyaç ol
duğu, işçi olmadan çarkın dönmeyeceği bir gerçektir. 
Yine aynı şekilde, ekonomik büyümede, kalkınmada iş
veren ve işyerine ihtiyaç olduğu da bir gerçektir. İşyeri 
olmadan işçinin ve işinin düşünülmesi mümkün değil
dir. Bu itibarla,-işçi ve işveren kalkınmamızda ve eko
nomik büyümemizde bir çarkın ayrılmaz dişlileridir 
ve kanaatimizce Çalışma Bakanlığı, bu çarkın ahenk 
içinde ve memleket yararına dönmesini sağlayacak 
en mühim Bakanlıktır. 

İşçi ve işveren arasında ayrıcalık yaratıldığı tak
dirde, siyasi istismarların ön plana alındığı, görül
mektedir. İşe ideolojik gayelerle girişildiği takdirde 
ne bu ahengin temini mümkündür, ne de çalışma ba
rısının temini. Tabii ki bu durumdan ekonomik kal
kınmamızın ve memleketimizin çok büyük zararlar 
göreceği de açıktır. Hal böyle iken, partizan düşün-? 
çelerle, ideolojik düşüncelerle Cumhuriyet Halk Par
tisi Hükümetinin bazı tasarruflara giriştiğini görmek
teyiz. Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, yaranda 
ve paralelinde olduğunu zannettikleri ve inandıkları 
sendikalar lehine hareketlere haşlamış ve sendikalar 
arasında ayıncıbğa ve kayırmacılığa girişmiştir. 

Türk Iş'e bağlı sendikaların hâkim olduğu KTF 
terin DİSK'in eline geçmesi için çalışma ve tasarruf
lara girişilmiştir. Bu maksatla, KİT'lerin üst kade
melerindeki yönetimin, DİSK paralelindeki yönetici
ler eline geçmesi için çalışılmaktadır. Bu maksada 
hizmet etmeyen, sadece memleket ve Devlete kendi
lerini adamış, kabiliyet ve basanlarım göstermiş ve 
ispatlamış, Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanağı baş
ta olmak üzere, birçok bakanhklardaki değerli KİT 
yöneticileri bu maksatla - evet, sırf bu maksatla - gö
revlerinden alınmaktadırlar. Mesela, Devlet Güvenlik 
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Mahkemeleri Kanununu protesto için, kanunsuz ey
lemlere kalkışan, hatta işyerlerini tahrip eden, hatta 
bazıları da bu sebeple mahkûm olan DİSK'in mili
tanlarının, tekrar eski işyerlerine alınmasını isteyen 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakam, sırf bu kişileri 
önemli devlet kuruluşlarına sokmak istemeyen, na
muslu, dürüst ve tarafsız bir bürokrat olan Türkiye 
Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Sayın 
Mehmet Gölhan'ı görevinden almıştır. Aynı hal, 
Türkiye Kömür İşletmelerinde de varittir ve Türkiye 
Kömür İşletmeleri Genel Müdürü de bu maksada 
hizmet etmediği için alınmaktadır. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Siz almadı
nız mı? 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
TEK bünyesinde de aym olaylar cereyan etmekte
dir. 

VELİ YILDIZ (İçel) — Bu, Çalışma Bakaniığı 
bütçesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesi 
değil. 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — 
Antalya'da Türk = İş bünyesindeki TEZ m IŞ'in işçi
lerinin bu sendikadan ayrılmaları için baskılar ve ça
lışmalar yapılmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bunları şunun için saydım : 
Bu hareket, bu tasarruflar, Hükümetin ideolojik ma
hiyetteki bu çalışmaları, pek muhtemeldir ki, çok ya
kında çalışma barışım bozacaktır; işte, bunun için bu 
misalleri verdim. 

Şimdi, burada Çalışma Bakanlığına büyük görev 
düşmektedir. Çalışma Bakanlığı kamu ve özel kesim
deki bu gibi hareketleri mutlaka önlemelidir. Türki
ye'deki çalışma hayatının, sırf ideolojik gaye ve se
beplerle bozulmasına fırsat vermemelidir. Çalışma 
Bakanlığının birinci görevi budur. 

İşçi ve memuru senelerce istismar eden Ecevit ve 
Halk Partisi bugün iktidardadır, hükümettir. Memur 
haklarım korumak için her gün, her saat Demire! 
ve Hükümetine sataşanlar, TRT ekranlarım bu mak
satla işgal edenler, bugün CHP İktidarının nimet sof
rasına bağdaş kurup oturmuşlar ve kaşıklamaya baş
lamışlardır. Fakat, peşlerinden istismar ederek sürük
ledikleri işçiler ve memurlar ise, hâlâ umut peşinde
dirler. İşçiler, memurlar için umudun Kaf Dağının 
arkasında olduğu görülmektedir. Ecevit Hükümetinin 
yeni haklar vermek şöyle dursun, mevcutları almanın 
peşine düştüğü görülmektedir. 

Sosyal Güvenlik Bakam, Hükümetin, işçi ücretle
rindeki aşırılığa son verecek ve işçinin kanunlarla ve

rilmiş birtakım haklarında -• kıdem tazminatı vesaire 
gibi haklarında -> toplu sözleşmelerle yaratılan yük
seltmeleri önleyecek tedbirler hazırladığım söylemiş
tir. Bundan, işçi ücretleri ve haklarının dondurulaca
ğı manasının çıktığı açıktır. Mevcut bütün işçi hak
lan Adalet Partisi iktidarlannca verilmiştir. İşçinin 
hakları teminat altındadır. Artık, bundan sonra işçi 
haklarının bir zerresinin alınması mümkün değildir. 

Sosyal Güvenlik Bakanının bu demecine kesinkes 
karşı çıkması gereken Çalışma Bakam, işçi haklarını 
korumakla görevli Çalışma Bakam, maalesef işi eve-
lemiş, gevelemiş, kesenkes karşısına çıkamamıştır ve 
bundan şu da anlaşılmaktadır ki, uyum uyum diye
rek işbaşına gelen, hatta verdikleri gensoruda uyumu 
da bir gerekçe olarak gösteren bu hükümetin, daha 
2 ay içinde hiçbir uyum içinde olmadığı da bu vesi
leyle meydana çıkmıştır. 

Değerli milletvekilleri, demin Sayın Bakan tara
fından bir konu burada kısaca dile getirildi. Sayın 
Bakan tarafından savunulan ve yürürlüğe konulan 
6 sayılı Genelge, güçlü sendikaları parçalamak, işyer
lerinde huzuru bozmak ve üstelik yürürlükteki yasa
lara ve kesinleşmiş mahkeme kararlarına aykırı ola
rak yayınlanmış, hazırlanmış bir genelgedir. 

Değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının ana 
görevleri arasında işçi haklarının korunması vardır. 
Bu bütçe vesilesiyle bir hususu Sayın Bakana intikal 
ettirmeyi bir görev biliyorum. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesindeki 
Türkiye Kömür İşletmelerine bağh Garp Linyitleri 
İşletmesi Tunçbilek bölgesinde çalışan 447 işçi, Ocak 
ayı başında emekli oldukları halde, aradan 2 aya ya
kın bir zaman geçmesine rağmen, kıdem tazminatla
rını alamamışlardır ve bunu, bölgenin milletvekili 
olarak bana intikal ettirmişlerdir. 

Bu işçiler uzun yıllar yeraltında Ve yerüstünde 
kömür tozları içinde çalışmış maden işçileridir. Ağır 
şartlar altında yıllardan fedakârlıklar yapmışlardır. 
Şimdi emekli olmuşlar ve uzun, yorucu yıllarının kar
şılığını alarak yorgunluklarım bir nebze olsun gire-
recekler; başlarını sokacak bir yuvaya sahip olacak
lar veya bir başka zaruri ihtiyaçlarını giderecekler
dir. İşte aradan 2 ay gibi bir zaman geçmesine rağ
men, işçiyi ve işçi haklarını sömürerek bugün ikti
dar olmasına rağmen, Cumhuriyet Halk Partisi ik
tidarı zamanında bu 447 maden işçisinin henüz kı
dem tazminatları ödenmemiştir. 
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Çalışma Bakanından, görevleri arasında bulunan 
işçi haklarını koruması gerektiği düşüncesiyle bu kı
dem tazminatlarının kısa zamanda bu işçilere ödenme
sinde aracı olmasını bilhassa rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Erdemir, 1 dakikanız kalmış
tır efendim, lütfen. 

HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — De
ğerli milletvekilleri, burada sözlerime son verir, Çalış
ma Bakanlığı Bütçesinin Türk işçisine, değerli, muh
terem Türk işçisine ve Çalışma Bakanlığmın değerli 
mensuplarına ve tüm Türk Milletine hayırlı uğurlu 
olmasını diler, hepinize saygılarımı sunarım. (AP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Erdemir. 
Sayın üyeler, Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde

ki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 

ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bölümü ayrı ayrı okutup oylarınıza sunaca
ğım. 

A) Çalışma Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm 

101 

Lira 

111 

112 

113 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 35 804 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma hayatının düzenlen
mesi hizmetleri 67 746 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İşçi sağhğı ve iş güvenliği 
hizmetleri 207 543 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Yurt dışı işçi sorunları hizmet
leri 42 697 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 678 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiştir, hayırlı 
olsun. (CHP sıralarından alkışlar) 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

BAŞKAN — Programımıza göre Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşlere başlıyoruz. 

Komisyon?.. Mevcut. 
Hükümet?.. Mevcut. 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup

ları ve şahıslan adına söz alan sayın üyelerin isimle
rini sırasıyla okuyorum: 

Adalet Partisi Grupu adına Saym Nihat Kaya, 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdurrah-
man Unsal, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Cengiz özyalçın, Milliyetçi Hareket Partisi Gru
pu adına Sayın Faruk Demirtola. 

Şahısları adına; lehinde; Saym Kemal Cevher, Sa
yın Semih Eryıîdız, Sayın Mehmet Irmak, Saym Nuri 
Çelik Yazıcıoğlu, Saym İsmail Akın. 

Aleyhinde; Sayın Mustafa Başoğhı, Sayın İlhan 
Aytekin, Sayın Behiç Tozkoparan, Saym Mehmet 
Özutku, Sayın Kemal Doğan, Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde; Sayın Halil Karaatlı, Sayın Mehmet Ça-
talbaş, Sayın Adem Ali Sanoğhı, Saym Şener Battal. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Nihat Kaya, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, açık oylamaya oy vermeyen sayın 
üyeler varsa, lütfen oylarım lütfetsinler. 

Sayın Kaya söz süreniz 20 dakikadır, buyurun. 
AP GRUPU ADINA NİHAT KAYA (İstanbul) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
Sosyal Güvenlik Bakanlığmın 1978 yılı Bütçesi üze
rinde Adalet Partisi Grupunun görüş ve temennileri
ni sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Ko
nuşmama başlarken Sayın Başkanı ve Yüce Meclisi 
Grupum ve şahsım adına saygılarımla selamlıyorum. 

İnsanın yüceliğine inanan, toplumun mutluluğunu 
hedef alan sosyal güvenlik ve sosyal adalet duygu ve 
düşüncesi Türk İslâm tarihinde birçok toplumlara 
örnek olacak bir şekilde müesseseleşmiş, «Komşu
sunun aç olduğunu bildiği halde yatıp uyuyan bizden 
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değildir» vecizleriyle ecdadımız insani düşüncenin, 
tasada ve kıvançta,- kaderde birliği kutsal bir inanç 
olarak benimsemiştir. 

«Issız çöllerde kaybolan bir oğlanın hesabı bana 
sorulur, mesuliyeti bana aittir» diyen İslam büyüğü
nün devlet anlayışı, adalet duygusu, devlet sorumlulu
ğu geçerliliğini kaybetmeden günümüzün yöneticile
rine ışık tutacak bir nitelik taşımaktadır. Çünkü bu 
düşünce sosyal hukuk devleti espirisi içinde gelişmiş 
(ve organize olmuş, Ardahan kırlarınla sürülerine 
mümbit bir yer arayan çobanından, Meriç kıyılarında 
toprağıyla başbaşa bırakılmış, yarınından emin olma
yan köylümüzden, tarım ve orman işçisinden ve bütün 
çalışanlardan sosyal devlet sorumlu tutulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Büyük Atatürk'ün kurduğu 
Cumhuriyet tarihimizde de sosyal güvenlik ve sosyal 
adalet, Cumhuriyetimizin temel hedefleri arasında yer 
almıştır. Çok partili döneme geçtiğimizde kurulan Ça
lışma Bakanlığı, çalışma ve sosyal hayatımızı düzenle
mekle görevlendirilmiş, sosyal güvenlik organizasyonu 
da yakın bir tarihimize kadar Çalışma Bakanlığına ve
rilmiştir. 

1974 yılında kurulan Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
mazisi ve kuruluşu çok yeni olmasına rağmen, Sosyal 
güvenliğe susamış toplumumuzda, kapsamını ve fonk
siyonunu hızla geliştirmiştir. 

Partimizin tek başına veya ortaklaşa iktidar oldu
ğu dönemlerde, Cumhuriyet tarihimizin en önemli 
sosyal atılımları yapılmış, toplumun büyük bir kesimi 
sosyal güvenceye kavuşturulmuş, emeklilik süresinin 
indirilmesi, kadın işçi ve memurların diledikleri takdir
de 20 yılda emekli olması, emekli aylıklarının % 70'e 
çıkarılması, emekli işçiler eş ve çocuklarının bakım 
ve tedavisi sağlanmış, işçi meskenleri 60 metrekare
den 100 metrekareye çıkarılmış, mesken kredilerinin 
yükseltilmesi gerçekleştirilmiş, sigortasız geçen dö
nemlerin borçlandırarak emeklilik süresine eklenme
si sağlanmıştır. 

Emekli işçi aylıkları günün şartlarına göre yüksel
tilmiş, son olarak da bütün memur ve işçi emeklileri
nin aylıklarına ek olarak 750 ifâ 1 000 lira net öden
mesi reealize edilmiştir. Kıdem tazminatları 15 gün
den 30 güne çıkarılmış, 24 aylığı vergi dışı bırakılmış; 
memurların emeklilik ikramiyeleri bir aya yükseltile
rek, 1970 öncesi emeklilerin intibakları yeniden dü
zenlenmiştir. 

Yurt dışındaki işçilerimizin askerlik görevlerinin 
29 yaşına kadar ertelenmesi, pasaport süresinin 2 yıl
dan 5 yıla çıkarılması, sosyal güvencelerinin teminat 

altına alınması, yeteri kadar öğretmen ve din görevli
si gönderilmesi, gümrük işlerinde kolaylık sağlanma
sı gerçekleştirilmiştir. 

İş kanunlarında yapılan bir değişiklikle kapıcı ve 
kaloriferciler sosyal güvenceye kavuşturulmuş; tek iş
çi çalıştıran işyerleri 506 sayılı Kanunun kapsamına 
alınmış; kamu kesimindeki tarım ve orman işçileri
nin ve ev hizmetlerinde çalışanların sigortaları sağ
lanmıştır. 

Cumhuriyet tarihimizin en önemli sosyal kanunu 
olan 65 yaşını doldurmuş yoksul, kimsesiz ve malul 
yurttaşlarımıza aylık bağlanması, Adalet Partisi ikti
darları zamanında gerçekleştirilmiştir. 

İYAK ve MEYAK Yasa tasarıları Yüce Meclis
lere sevk edilmiş, sanatkârların yarınından emin olma
larını sağlayan kanun tasarıları da Meclislere sunul
muştur. 

Sayın milletvekilleri, sosyal güvenlik alanında ik
tidar olduğumuz Cumhuriyet hükümetlerince gerçek
leştirilen konuları detaya girmeden, özet olarak belirt
tikten sonra, özlemini duyduğumuz yasaları ve gerekli 
gördüğümüz uygulamaları yüksek huzurlarınıza sun
mak istiyorum. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, Anayasamızda sosyal 
güvenlik ve sosyal adalet konularında Devlete görev
ler verilmiştir. Anayasamızın 41 nci maddesi; «İktisa
di ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına ve 
herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış se
viyesi sağlanması amacına göre düzenlenir. İktisadi, 
sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla ger
çekleştirmek; bu maksatla, milli tasarrufu artırmak, 
yatırımları toplumun yararının gerektirdiği öncelikle
re yöneltmek ve kalkınma planları yapmak Devletin 
ödevidir» diyerek, sosyal devletin temel amaçlar ve 
prensiplerini esasa bağlamış, devlet ve siyasi iktidar
lara görevler verilmiştir. 

Diğer yönden, Anayasamızda 48 nci madde ile 
sosyal güvenlik konusunda; «Herkes sosyal güvenlik 
hakkına sahiptir. Bu hakkı sağlamak için Sosyal Si
gortalar ve sosyal yardım teşkilâtı kurmak ve kur
durmak Devletin ödevlerindendir» hükmü yer al
mış, beş yıllık kalkınma planlarımıza, sosyal güvenlik 
konusunda kes*n hükümler konmuş; yaşlı ve sakatla
rın daha geniş maddi imkânlara kavuşturulması, kim
sesiz, korunmaya muhtaç çocuklara ve buna benzer, 
toplumun diğer kesimlerine sosyal hizmet ve yardım
ların götürülmesi; bu amaçla huzurevleri, kreşler, re
habilitasyon merkezleri ile diğer sosyal hizmet tesisleri 
kurulması öngörülmüş, yardımcı ve sosyal güvenlik 
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kuruluşlarına önem verilmesi belirtilmiş; bu suretle 
sosyal güvenKğin yaygınlaşması ve toplumun bütün ke
simlerine yansıması, gerek Anayasamızda, gerekse 
kalkınma planlarımızda başhca hedeflerimiz arasında 
yer ahnışar. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, bir dakikanızı rica ede
ceğim. 

Sayın üyeler, açık oylama işlemi bitmiştir. Sayıl
mak üzere kaldırılsın. 

Siz devam buyurunuz efendim. 
NİHAT KAYA (Devamla) — Bu hedef ve amaç

lara ne derece yaklaşıldığını, sosyal güvenlik alanın
daki gayret ve hizmetlerin hangi noktada olduğunu 
rakamlarla belirtmekte yarar görüyorum sayın millet
vekilleri. 

Aktif nüfusumuz olan, yaklaşık 15 milyon kişiden, 
sadece 4 600 000 kişinin Sosyal Sigortalar Kurumu, 
Emekli Sandığı, Bağ - Kur ve özel sigortalara kayıtlı 
olduğu ve bu nedenle de, 10ı milyon kişinin sağlık ve 
emeklilik, malullük haklarından yoksun olduğu bir 
araştırma sonucu anlaşılmış bulunmaktadır. 

Devlet Planlama uzmanlarınca yapılan bir araştır
maya göre, sosyal güvenlik kapsamı içinde olmayan 10 
milyon yurttaşımızın, sosyal güvenliğe kavuşturulma
sı için 30 milyar Krank devlet katkısına ihtiyaç bulun
maktadır. 

1977 rakamlarına göre, Sosyal Sigortalar Kurumu 
2 200 000 Bağ - Kur 950 bin: Emekli Sandığı 1 mil
yon; özel sandıklar 60 bin yurttaşımızın güvenliğini 
sağlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Sosyal Sigor
talar Kurumu ile Bağ - Kur Sosyal Güvenlik Bakan
lığına bağlıdır. Bu kurumlara devlet maddi katkıda bu
lunmalıdır. Bakanlık, siyasi atamalardan ve tasarruf
lardan sureti katiyede kaçınmalı; toplusözleşme reji
mine saygılı olmalı; toplusözleşmelerde olan hüküm
ler, işçi arkadaşlarımızın lehine olan hükümler mutla
ka uygulanmalıdır. 

Duyduğumuza göre, «Yol parası» gibi bir hakkın, 
toplusözleşmede yer almasına rağmen ödenmediğini 
öğrenmiş bulunuyoruz. Sayın Bakanın dikkatlerine 
sunuyorum. 

Bakanlığın Teşkilât Kanunu, süratle Meclislerden 
geçirilerek, Emekli Sandığı, özel kurumlar ve ülkemiz
deki bütün sosyal güvenlik kuramlarının, Sosyal Gü
venlik Bakanlığının çatısı altında toplanmasını den
geli bir sosyal güvenlik uygulaması yönünden zaruri 
görüyoruz. 

Sosyal Sigortalarla Emekli Sandığı arasındaki fark-
lıhkların kaldırılması en samimi arzumuzdur. 

26 . 2 . 1978 O : 1 

Burada izin verirseniz önemli bir nokraya değin
mek istiyorum. Ba kurumlar aynı bakanlık çatısı al
tında birleştirilirken, Sosyal Sigortalar hastaneleri ve 
diğer sağhk tesislerinin Sosyal Sigortalardan afana-
rak Sağhk Bakanlığı yönetimine verilmesini uygun gör
memekteyiz. Yakın mazimizde böyle bir teşebbüs hak
lı bir tepki görmüş ve planlamadan bu husus çıkarıl
mıştır. 

Bağ - Kur da, bazı politik nedenlerle hedeflerin
den saptırılmamalıdır. İfade etmek mecburiyetinde
yim ki, aksayan yönlerine rağmen, yurdumuzun olum
lu hizmet veren sağhk kuruluşları, Sosyal Sigortalara 
bağlı olanlardır. Sosyal Sigortalar sağhk kurumlan 
konusunda görüşlerimizi şöylece özetlemek istiyorum: 

Hastanelerde ve dispanserlerde doktorlarımız, in
san takatinin üstünde bir hasta yoğunlaşmasıyla kar
şı karşıya bulunmaktadırlar. Gün gelmiştir ki, bir 
doktor 250 - 300 hastaya bakmak zorunda kalmıştır. 
Halbuki kurum, konuyu çözümleyecek maddi güce sa
hip bulunmaktadır. Doktorlarımıza verilecek ücretler 
ve diğer ödenekler, tatmin edici bir düzeye çıkarılma
lıdır. Bu uygulama gerçekleştiği zaman, sağlık perso
neli sıkıntısının giderileceği inancındayız. Ayrıca bazı 
kamu kuruluşlarında olduğu gibi sağlık kuruluşlann-
da da, çalışan bütün personele süratle lojman yapılma
lı ve buralarda çalışmak cazip bale getirilmelidir. 

Dış ülkelerde büyük bir başarı sağlayan doktorla
rımızı da yurda getirmek ve bu müesseselerde istih
dam etmek, ancak böyle mümkün olar karaşındayız. 
Diğer yönden büyük hastanelerde beyin cerrahisi, su
ni böbrek, kanser tedavisi servetleri ve çocuk servis
leri süratle kurulmalı ve işçinin yönetime katdmaa 
konusunda çalışmalar yapdmalıdır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarını, kurumun uygun 
göreceği herhangi bir şehirde, sinir, ruh ve akıl hasta
nesi, en kısa zamanda ve günümüzün şartlarına uygun 
bir biçimde mutlaka kurulmalıdır. Üzülerek ifade et
mek zorundayım ki, İstanbul Bakırköy Akıl Hastane
sinde yatan sigortalı işçiler, maddi ve manevi ıstırabın 
en büyüğünü çekmektedirler. Bu hastaları ziyaret et
tiğimizde görmüşüzdür ki, bu bir cehennem azabıdır 
ve denilebilir ki Dante, cehennemini burası için yaz
mıştır. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bir hususu da 
önemle belirtmek istiyorum. Her yıl toplanan Sosyal 
Sigortalar Genel Kuruluna etkinlik kazandırılmalı, 
istişari organ olmaktan kurtularak, yönetimde ve de
netimde karar verme yetkisi tanınmalıdır. 
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Eğitim sorununa gelince! Bakanlık bütçesine ve Ba
kanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü ve 
Bağ - Kur Genel Müdürlüğü bütçesine baktığımız 
zaman, eğitime kapalı bir görünüm içindedirler. Ba
kanlık ve Bakanlığa bağlı kurumlar, bir eğitim genel 
müdürlüğü kurulmak suretiyle personelin eğitimine 
açık bulundurulmasını gönülden diliyoruz. 

Hemşire sorunu da günümüzün uygulamasına ve 
esprisine uygun bir biçimde çözümlenmeli, hemşire
lerimize ve hastabakıcılarımıza maddi ve manevi yön
den layık oldukları önem ve değer verilmelidir. 

Koruyucu hekimlik konusu, ülkemizde son derece 
ihmal edilmiştir. Koruyucu hekimlik geliştirilmedikçe, 
sağlık kuruluşlarımızı ne kadar çoğaltırsak çoğalta
lım, özlemini duyduğumuz sonuçları almak mümkün 
olmayacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, 2 dakikanız kaldı, lüt
fen efendim. 

NİHAT KAYA (Devamla) — Efendim, devam 
ediyorum müsaade ederseniz. 

Keza, işyeri hekimliği Batı ülkelerinde fevkalade 
önem kazanmıştır. Çünkü işçi işyerinde hastalanmak
ta, işyerlerinde kazaya uğramaktadır. Soruna temel 
çözüm getirilebilmesi için, işyeri hekimliği ve işyeri 
güvenliği konusunda ciddi, köklü tedbirler alınmalı
dır. 

İşsizlik sigortası süratle kanunlaştınlmahdır. Ay
rıca uzun yıllardan beri üzerinde durulan işçi - me
mur ayrımına en kısa zamanda çözüm getirilmelidir. 

Takdir olunur ki, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
en önemli görevlerinden birisi de konut kredisidir. 
Konut konusunda prefabrik sisteme gidilmeli ve Ba
kanlık bu konuda bir devlet politikası olarak konut 
sorununu ele almalıdır. Kooperatifler konusunda ar-

/. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (M. Mec
lisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 57 C. Senatosu S. Sayısı : 759) 

BAŞKAN — Efendim, açdc oylama sonuçlarını 
arz ediyorum : 1977 yıh Bütçe Kanununa bağlı cet-

1. — AP, CHP ve MHP Grupları adına, Millet 
Meclisi Başkanı Cahit Karakaş'ın konutuna yapılan 
saldırıya ilişkin gündem dışı konuşmaları. 

tık işçinin ve kamuoyunun güveni katmamıştır. Çün
kü konut kooperatifleri başarılı olmamıştır. Ferdi 
kredi konusu etüt edilmeli, bütün emekli yurttaşla
rımız konut kredilerinden yararlandırılman; emek
lilerin yönetime katılması konusunda Yüce Meclise 
kanun teklifleri getirilmelidir. Bütün emekli maaşlan 
için bir barem yapılmalı ve adaletsizlikler ortadan 
kaldırılmalıdır. 

Yıllardan beri, Sosyal Sigortalar Kurumunun ilaç 
sorunu üzerinde tartışmalar devam etmektedir. Ku
rum 500 milyon liranın üzerinde ilaç tüketmektedir. 
İlk anda bakıldığı zaman, özel sektörün elinde bulu
nan ilaç fabrikaları için, kurum büyük bir pazar gö
rünümünü arz etmektedir. Ancak, kurumun tükettiği 
ilacı kendi fabrikalarında imal etmesi düşünülürken, 
dış ülkelerden satın alacağı hammeddeyi burada amba
laj yapmak şeklinde olmamalıdır. Bu bakımdan ilaç 
sorunu yurdumuzun gerçeklerine uygun bir biçimde 
realize edilmeli, ilaç listeleri ihtiyaca cevap verecek 
şekilde tanzim edilmelidir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; 
dış ülkelerde çalışan işçilerimizin sorunlarının büyük 
bir kısmı Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ilgilidir. Bu 
nedenle Sosyal Güvenlik Bakanlığı, dış ülkelerde ça
lışan işçilerimizle daha yakın temaslar kurabilmek 
için, yeni bir organizasyonun içine girmelidir. Dış 
ülkelerde çalışan işçi arkadaşlarımızın emeklilik so
runları süratle çözümlenmeli, çocuklarının tahsili ve 
eğitimi konusunda ciddi tedbirler alınmalıdır. 

Aziz milletvekilleri, sözlerime burada son verir
ken, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin milletimi
ze ve ülkemize hayırh olmasını diler, Sayın Başkana 
ve Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaya. 

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısının açık oylama sonucunu arz ediyorum : 

Oy sayısı : 162 
Kabul : 162 
Efendim, yeterli çoğunluk sağlanamadığından açık 

oylama tekrarlanacaktır. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Millet Meclisi Grup 
Başkanvekili Sayın İlhan Ersoy, dün gece Meclis 
Başkanına yapılan tecavüzle ilgili olarak çok kısa bir 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
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söz rica ederler. (AP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Çok kısa olmak kayıt ve şartıyla buyurun efen
dim. 

AP GRUPU ADINA ÎLHAN ERSOY (Kütah
ya) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bir üzüntümü, bir endişemi dile getirirken, cid
den büyük bir üzüntü içerisindeyim. Aylardan, gün
lerden beri devam edegelcn bazı sokak hareketleri, 
Yüksek Meclisin çok değerli Başkanının evine kadar 
sıçramak suretiyle, tarifi mümkün olmayan bir bo
yuta uzanmıştır. 

Şu hususu bir defa açıkça belirtmek isterim ki, 
bu konuşmamla ne iktidarı, ne muhalefeti, ne şu ve
ya ne de bu partiyi kastetmek istemiyorum. Büyük 
bir hadise karşısında olduğumuzu, Muhterem Mec
lis Başkanının şahsında, Yüce Meclisimize tecavüz 
niteliği taşıyan bu hâdiseyi elbirliği ile partili parti
siz ayrım yapmaksızın telin etmek, nefretle kınamak 
istiyorum. 

Saygılar sunarım. (AP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 
Buyurun Sayın Orhan Birgit. 
CHP GRUPU ADINA ORHAN BÎRGİT (İstan

bul) — Say m Başkan, değerli arkadaşlarım; henüz 
görünmeyen, köküne inilmemiş olan anarşik olayla
rın bir zinciriyle dün akşam da Sayın Millet Meclisi 
Başkanının oturduğu sokakta müessif bir olay olmuş
tur ve bazı evlerle birlikte Saym Başkanın evi de te
cavüze uğramıştır. 

Biraz önce Adalet Partisinin değerli Başkanvekili 
arkadaşım qlayı dile getirdi ve Anamuhalefet Par
tisinin içten duygularını burada hepinizin önünde tu
tanaklara geçirdi. 

İktidar ve muhalefet olarak tüm Meclisin anarşik 
olayların üzerine yürümekte birleşmiş olması ülke
mizin geleceği bakımından mutlu bir aşama olacak
tır. Ben de Cumhuriyet Halk Partisi Grupu üyeleri 
adma Millet Meclisi Başkanımızın uğradığı bu teca
vüzü takbih ediyorum, telin ediyorum ve özellikle 
Adalet Partili arkadaşlarımın gösterdiği duygulara da 
Grupum adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Birgit. 
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bize de hak doğ

du Saym Başkan. 

BAŞKAN — Milliyetçi Hareket Partisi Grupu 
adına Sayın İhsan Kabadayı, buyurun efendim. (Al
kışlar) 

MHP GRUPU ADINA İHSAN KABADAYI 
(Konya) — Alkıştık bir şey yok, öyle bir şey bekle
diğim yok. 

Saym Başkan, muhterem arkadaşlarım; bilesiniz 
ki, tarihin akımı boyunca hürriyetleri boğan ve maz
lum insanlara yapılan saldırılar teker teker olur. Sey
reden kişiler zannetmesin ki, «saldın bana değildir, 
boğulan hürriyet bana değildir» Seyretmesi kendini 
hiçbir zaman teminat ve emniyet altında tutmamıştır, 
er geç sıra seyredene de gelecektir; bu açık seçik va
kıadır, tarihin tescilidir. Tedbirde kusur etme ki, tak
dire bühtan edersiniz. Hâlâ bir tedbir almayışın, ha
diselere gerçek teşhis koymayısın, üzerine varmayı
sın gafleti, uyuyuşu, aldırış etmemezliği içerisindeyiz. 
Tıpkı devekuşunun sıkıldığı zaman, başını kuma so
kup da hâdiseyi görmemesi, dalgınlığı, gafleti neyse, 
Türkiye'yi yönetenlerin, ben de dahil, böylesine bir 
gaflet içerisinde bulunduğunu söylerken, ayılmanın, 
uyanmanın zamanının geldiğini söylemeye mecburum. 

Bugün Yüce Meclisin başına bu saldırı yapılmış
tır, Cahit Karakaş'ın muhterem şahsiyetinin hiç de
ğeri yoktur, Meclis Başkanının şahsiyetinde Yüce 
Meclis saldırıya uğramıştır. Bu «uyanın ey Meclisin 
müntesipleri, yarın gövdene, sana geliyorum» demek
tir. 

Bunu burada anarken, iktidarsanız, kanun eliniz
de, güç elinizde, masum yurtları kapatıp, garip tale
beleri içeri sokacağınıza, bu gerçek mütecavizleri, ger
çek anarşistleri bulup çıkarmak borcunuzdur. 

ORHAN BİRGİT (İstanbul) — Çıkaracağız. 
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bulup çıkar

mazsanız, anarşi böylesine tırmanırsa Meclis Baş
kanını da aşarsa, tüm Türk milletinin birliğine Dev
letin bütünlüğüne geleceğini duyururum. 

Sizleri tedbire, ayılmaya, uyanmaya çağırmak Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak bir borcumdur. Saygı
lar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Kabadayı. 
Sayın üyeler, program gereğince çalışma süremiz 

dolmuştur, kaldığımız yerden çalışmalarımıza devam 
etmek ve saat 14.00'te toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Saygılarımla. 

Kapanma saati : 13.05 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mahmut Şevket Doğan 

DtVAN ÜYELERİ : Nizamettin Çoban (Kütahya), HalU Karaatlı (Bursa) 

BAŞKAN — Miiett Meclisinin 117 nd BlrleşimGrtin 2 nci Oturumunu açıyorum. 

IV. — OYLAMASI YAPILACAK İŞLER (Devam) 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (M. 
Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 57; C. Senatosu S. Sayısı : 759) 

BAŞKAN — Görüşmelere başlamadan önce 1977 

yık Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik ya
pılması hakkında kanun tasarısı tekrar açık oylarını
za sunuyorum. 

Açık oy kutusu sıralar arasında dolaştırılsın. 

UL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Ankara Milletvekili Önder Sav'ın, Anayasa 
Komisyonu üyeliğinden çekildiğine dair önergesi. 
(4/73) 

BAŞKAN — Bîr komisyondan istifa tezkeresi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Anayasa Komisyonundan çe

kiliyorum. 
Saygılarımla. 

Ankara 
Önder Sav 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

/. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52; C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) 

B) SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ (Devam) 

BAŞKAN — Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
nin tümü üzerinde Müh* Selâmet Partisi Grupu adına 
Sayın Abdurrahman Unsal. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Önergemiz var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Unsal, söz süreniz 20 dakika
dır eefndim, buyurun. 

BAHRİ DAĞDAŞ (Kars) — Sayın Başkan, öner
gemiz var; önergeden sonra konuşmasını yapsın. 

MSP GRUPU ADINA ABDURRAHMAN UN
SAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; 

1978 mali yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Milli Selâmet Partisi Millet Meclîsi Grupu-
nun görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. Konuşmama haşlamadan önce 
Yüksek Heyetinizi şahsım ve Grupum adına saygıyla 
selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, kanaatimizce devlet, en ge
niş manada sosyal güvenlik müesseselerinin toplamı
dır. Her devlet müessesesi ferdin veya toplumun ih
tiyaçlarını karşılamak gayesine hizmet eder. Bu ge
niş manada tüm devlet müesseselerine sosyal güven
lik kuruluşları gözüyle bakmak yanlış olmaz. 

Memlekette yapılan bütün fabrikalar, barajlar, su
lamalar, öğretim ve eğitim kurumları, sağlık müesse
seleri velhâsıl akla gelebilen her şey topyekûn mille
tin fertlerinin korunması, refahı, saadeti ve selameti 
içindir. 
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Bir millet düşünün ki, bir kısmı insanların bütün 
ihtiyaçlarını en mükemmel şekilde karşılıyor ve her 
türlü riske karşı teminatı varken, milletin diğer bir 
kısmı hastalık halinde, tedavilerim; fakirlik, ihtiyar
lık veya sakatlık hallerinde en zaruri ihtiyaçlarını in
san haysiyetine yaraşır, mütevazı bir seviyede kar-
şdayamıyor ise veya fakir ailelerin veya ana ve baba
larından birini veya ikisini kaybetmiş kimsesiz yetim
lerin bakımı, beslenmesi, büyütülmesi ve onlara bir 
meslek veya sanat öğretiîemiypr ise, o milleti sağhklı 
bir toplum olarak görmek şüphesiz mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bin yıldan beri tslamiyeti 
kabul etmiş olan Türk milleti, İslamın potasında ye
ni bir ruh ve şuurla tarihi şahsiyetini kazanmış ve o 
tarihten zamanımıza kadar kurduğu devletlerde me
deniyet en üstün örneklerini vermiştir, tslamdan kay
naklanan bu devletlerde sosyal güvenlik müessesele
rini, en kâmil manada, bütünüyle görmek mümkün
dür. 

Bu itibarla, İslamın sosyal güvenliğini sağlayan 
prensiplerinden birkaçına kısaca temas etmek isterim. 

Zekât : Devlet tarafından zenginlerden alınıp, ̂ baş
ta fakirlere olmak üzere verilen bir vergidir. İnancı
nın gereği olarak bir Müslümanm zekâtını vermemesi 
mümkün değildir. Zekât, servetin korunması için ya
pılmış manevi bir sigortadır. Bir kimsenin zekâtın 
dışında ihtiyaç sahiplerine yardımda bulunması, o 
kimse için kaza ve belalara karşı bir manevi sigorta
dır. Büyük Peygamberimiz, Sallalİahü aleyhi ve sel-
lem şöyle buyuruyorlar: 

«Bir kimse mümin, kardeşinin yardımında bu
lunduğu müddetçe, Allah da o kimsenin yardımında 
bulunur. 

İnsanların en hayırlısı, insanlara faydası dokunan
dır. 

Komşusu aç iken kendisi tok olarak sabahlayan 
bizden değildir. Bir kimse öldüğü zaman, bu dünya
daki hesabı kapanır; fakat insanide için hayırlı bir 
eser bırakanlar, o eserlerinden istifade edildiği müd
detçe, o kimse ölmüş dahi oba, o hayırlı eserinden 
dolayı manen sevap kazanır.» 

İşte bu inancından dolayı ecdadımız bütün mil
letin istifade ettiği binlerce vakıf meydana getirmiş
lerdir ve böylece 60 - 70 senelik fani ömürlerini bir
kaç asra çıkarmanın sırrına ermişlerdir. Bu bahtiyar
lığa ermek için, servet sahipleri, servetlerini birikti
rip bekçiliğini yapmamışlar, bilakis servetlerini mil
letin yararına harcayarak hayırlı eserler meydana ge
tirmişlerdir. 

Bugün milyarlar harcayarak Devletçe yapmaya 
mecbur olduğumuz eğitim, öğretim, sağhk, ibadet 
gibi birtakım hizmetleri, ecdadımız büyük bir aşk ve 
imanla devlet bütçesine yük olmadan meydana getir
mişlerdir. Bu cümleden olarak yapılan her derecede
ki okulların, öğretmen ve öğrencilerinin her türlü 
ihtiyacını, binanın tamir ve bakımını; keza yapılan 
darüşşifa, yani hastanelerin doktor, yardımcı perso
nel, ilaç ve hastaların her türlü ihtiyacım; yine ya
pılmış olan ibadethanelerin bina, mefruşat, tenvirat 
ve her türlü temizlik ihtiyacı ile imam ve müezzinle
rinin maaşlarım karşılamak üzere ecdadımız milyar
lar değerinde akar bırakmışlardır. 

Fakirler için imarethaneler, aşevleri, kimsesiz yaş
lı ve sakatlar için darülacezeler, huzurevleri, hattâ 
ehli olmayan bir kısım hayvanlar için dahi barınak 
yerleri, yem ve su ihtiyacım karşılamak için vakıflar 
meydana getirmişlerdir. Böylece içinde bulundukları 
zamanın imkânları nispetinde ecdadımız, İslam saye
sinde sadece ihsanların değil, hayvanların dahi sosyal 
güvenceye kavuşmasını sağlamışlardır. 

Değerli milletvekilleri, bu kısa maruzatımla ec
dadımızın bin senelik tarihimizde sosyal güvenlik ko
nusundaki anlayışını ve müesseselerini arz etmiş bu
lunuyorum. 

Milletçe huzur ve emniyet istiyorsak, bu ruh ve 
anlayışa mutlaka dönmek zaruretine işaret etmek is
terim. Şimdi de bugünkü sosyal güvenlik müessese
lerimiz hakkındaki görüşlerimizi çok kısa olarak Yük
sek Heyetinize arza çalışacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bugün Türkiye'de yaşayan 
insanların sosyal güvencesi, Sosyal Güvenlik Bakan
lığına tevdi edilmiş bulunmaktadır. Sosyal Sigortalar 
Kurumu ile Bağ - Kur bu Bakanlığa bağlanmıştır. 
Bakanlığın vazife ve yetkilerini bildiren bir teşkilat 
kanunu maalesef henüz çıkarılamamıştır. Maliye Ba-

_ kanlığına bağh olan Emekli Sandığı ile çeşitli banka
lar ve diğer özel kurumların ve memleket dahilindeki 
bütün sosyal güvenlik kurumlarının bu Bakanlığın 
çatısı altında toplanmasının zaruretine inanıyoruz. Bu 
suretle, bu üniteler arasında tatbikattaki çeşitli fark-
hiddar ortadan kalkmış ve adaletli bir uygulama sağ
lanmış olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu çeşitli sosyal güvenlik 
kuruluşlarıyla 4 230 000 kadar insanın sosyal güven
liği sağlanmış bulunmaktadır. Bu 4 230 000 kistinin 
1 milyonu Emekli Sandığı vasıtasıyla, 2 200 000'i Sos
yal Sigortalar Kurumu vasıtasıyla, 950 bini Bağ - Kur, 
60 bini özel sandıklar olmak üzere ve çeşitli yetiştir-
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me yurtlarında da takriben 20 bin kimsesiz yavruyu 
da dahil ederseniz 4 2Ş0 000 kişiyi bulmaktadır. 

Sosyal güvenliği sağlanmış olan bu kişilerin bak
makla yükümlü olduğu kimseleri de dikkate alırsa
nız, 18 - 20 milyon insanımızın sosyal güvenceye ka
vuştuğunu söylemek mümkündür ki, bu, milletimi
zin yarısından çok daha azına tekabül eden bir ra
kamdır.» O halde milletin yarısından fazlası henüz te
mel sosyal güvenceden mahrumdur. Bugün, ancak 
20 bin kadarı yetiştirme yurtlarında himaye gören, 
bakıma muhtaç çocukların sayısı hakikatte milyonla
rın üzerindedir. Ayrıca, milyonlarca dul, yetim ve 
muhtaç vatandaşımız vardır. Bunlar, bugün için sos
yal güvenceden maalesef mahrumdurlar. 

Değerli milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun mevcut birikmiş fonları büyük meblağlara var
maktadır. Bu fonların, mutlaka memleket kalkınma
sında, son derece mühim olan sahalarda kullanılma
sında büyük zaruret olduğuna inanmaktayız. Nitekim, 
bütün dünyada bu fonlar yurt kalkınmasında kulla
nılmaktadır. Bizde de bu kaynaldar yeni istihdam 
sahaları da açmak ve Sosyal Sigortalar Kurumunun 
nakit mevcudunu daha emniyetli kaynaklara bağla
mak üzere yurt kalkınması sahasında mutlaka kul
lanılmalıdır. 

Diğer bir mühim konu, ilaç konusudur. 
Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumu 

yıMa tekr'İbsn 5C'€t nıEjycoı liralık ilaç kuşanmakta
dır. Kurumun, ihtiyacı olan ilacı fabrika kurarak iımıaü 
ötmesi için 6 sene evvel! bir kanun çıktığı hailde, bu
güne kadar bu fabrukanuı kuruiaımayıp, her sene ya
ran mıiîlyar lira duvarında bir paranın sarfının makul 
izöhnnı yapmak, kanaaîliimizoe mümkün değiftl'ir. lîaç 
fabrikasının daha fazla gec'ikıtiriîmeden kurulmasını 
temennii edüyoruz. 

Sayın ntKetvelkiMerS, geçen dönem hazırlanmış 
oüup, Meciiis günıdemüne kadar gelmiş olan ve faka1* 
kadük olan, başta asgari geçini indirûmi kanun tasa
rısı oiımak üzere, soısyal muhtevalı kanun tasan ve 
teklifierİKün, MJecMsJmiiızdten, bütün partiler ve milet-
vdilllerinin eîblrîiğfjyîle, süralîle çıkmasını temenni et— 
mıekteyıiz. 

Değerüi arkadaşlarım, Sosyal Güvendik BrJkanlığı 
BüiçesMn müzakere edildüği bir sırada Millet Mec
lisi Sayın Başkanı CalMit Karakaş'ın meskenine VE&Ü 
o!an çok çirkin tecavüz oüayını Milî Selâmet Parüsli 
olarak büyük bir üzüntüyle karşıi&dığrmızı ifade et
mek islerim. Bu tecavüzün, Sayın Başkanın şahsında 
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Büyük Mffiet Meclisine yapıldığım kaimi ederek, sa
yın Hükümetin, daha dikkaîlü olmasını temenni ede
rim. 

Yukarıda arz etıCğam duygulai' içeririnde Sosyal 
Güveni'ik Bakanlığı Bütçesinin, azüz mıiHe timize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak'
tan düSer, şahsım ve Grupum adına Yüksek Heyeti
nizi saygıyla selamlanım. (MSP ve CHP sıralanırdan 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi Sayın Ünısal. 
Cumhuriyet Ha3k Partisi Grıtpu adına Sayın Cen

giz Özyaüçın, buyurun. (CHP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Özyaîçaı, söz süreniz (20.) dakikadır, buyu

run. 
CHP GRUPU ADINA CENGİZ ÖZYALÇIN 

(İstanbul) — Teşekkür ederim Başkanım. 
Sayın Başkan, sayın miflieıtvekıillerli; 1978 Mali Yı

lı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cum
huriyet Halk Partisi Millet MeclM Grupu adına ko-
nuşacağınu 

Ülkemizde sosyal refah ve güvenllc, Anayasamız
dan kaynaklanmaktadır. Anayasanın başlangıç bölü
mü, insan hak ve hürriyetlerlini, ulusal dayanışmayı, 
sosyal adaleti, ferdin ve topHuımun, huzur ve refahı
nı gerçekleştirmeyi Ve teminat aîtına aümayı müm
kün kılacak demokratik hukuk devletinün bütün hu
kuk ve sosyal temelleriyle kuruîmasuu öngörmek
tedir. 

Anayasanın 41 ve 42 noi maddeleri, ekonomik ve 
sosyal yaşaımın adalete ve tam çalışma ve herkes iç5n 
insanlık haysiyetine yaraşır düzenin sağlanma
sı amacına dönük olduğunu ve de devletin ça
lışanların insanca yaşaması Ve çalışma hayatlarının 
güvenceli gelişmesi içOn sosyal, iktisadî, mali tedbir
lerle korunduğunu vurgular. 

Sosyal güvlenHiğin tanımı ise, hiçbir ayrım gözet
meksizin heıkesin sosyal ve ekonomik gereksinmele
rini kapsayacak biçfimde hal ve geleıcekSerinin güven
ce alma alınmasıdır. 

Buna sosyal yardım ve sosyal hizmetler, sosyal si
gorta sfe'temıinlin tamamlayıcısı olmaktadır. Sosyal 
yardım ve sosyal sigorta, sosyal güvenlik kavramı 
içinde bütünleşmektedir. 

Bugün ülkemizde sosyal güvenlik kapsamı içine 
girenleri şemaüize edersek, 1974 yılında Sosyal Si
gortalar Kurumuna bağlı oranların 1 799 998 kişS; 
EmekHi Sandığına bağh olanların, 87Cı bin kişi; Bağ -
Kur'a bağh oîanîarın, 825 bin kişi; banka, sendika
lar, özel reasürans şirketlerine bağlı olanların 45 bin 
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$tfşi ve de 1974 yılımda Türkiye'de sosyal güvenlik 
kapsamı içline girenlerin 3 540 COCı keşi olduğunu gö 
rürÜz. 

Mili Selâmet Partisi adına konuşan aıkadaşımuz-
la rakamlar üzerinde görüş ayrıcalığımız vardır. 
1976'da bu rakamlar; Sosyal Sigortalar Kurumun;? 
bağlı olanlarda, 2 017 875'e; Emekli Sandığına bağl 
olanlarda, 950ı bin kişiye; Bağ - Kur'a bağlı olan
larda, 885 bin kişiye; banka, sendL'ka ve özel reasü
rans şirketlerine bağlı olanlarda, 57 bin kişiye çık-
ınafcSta ve 1976'da sosyal güvenîik kapsamı içine gi-
renîerıin ise, 3 9C(9 CiOOı kişi olduğunu görürüz. 

Sigortalıların eş ve çocuklarıyla, bakmakla mü
kellef düğer yükümlü oldukları kişileri ilave ettiğimiz 
zaman, 1974 yılındaki, 7 182 99& kikimin, 1976'da, 
8 054 875 kişiye yardığı gerçeği ile karşılaşırız. 

Türkiye'de tarmı sektörü, tüm sosyal güvence 
dışındadır. Sosyal! güvenlik kapsamı dışında kalaı? 
% 50'nin üstü kırsal beşlimde ziraat, hayvancılık, av
cılık, ormancılık faaliyetleriyle uğraşanlarla, kırsa1 

alanda oturmadığı halde, bu sektör ile iföşMslini kes
memiş kjişifleri kapsayan tarım sektöründen oluşmak-
tadır. 

1977'de tarım dışı sektörlerde çalışanların ancak 
% 67,3'tt sigortalıdır. Bu yaygmlaşamamanın ne
deni, Bağ - Kur'un, Sosyal Sigorta Kurumuna gjire-
biîecek nitelikleri taşıyan gruptan % 48'inii kapsaya-
hilntıjş Olmasıdır. Ev hizmetlileri, sporcu ve sanatçı
lar sigorta uygulaması dışındadır. 

Sosyal Sigortalar Kurumunda önemli bir sorun 
da kaçak işçiler konusudur. Bu, sigorta primi öde
mekten kaçınmak için işverenlerimi emekçilerdi kaçak 
oîarak, sigortasız; çalıştırma yöntemâdıir. Yalnız inşa
at sektöründe çalışanların % 40?ı kaçak çalışmakta
dır. Yaklaşık 60'0 bin inşaat işçisinden, Sosyal Si
gortalar Kurumunun 1976 verilerline göre, 364 325'i 
s3gortaîıdır. Sigorta primleri ilk ay için % 10i, son
raki 5 ay için %2,5; 7 nd ay sonrası % 5 cezalı 
olarak tahsil edjilmektedlir. Serbest piyasanın faiz 
oranına göre, ceza - faSiz miktarının düşüklüğü, işve-
renîeri, ister istemez, prim borçlarını erteler duruma 
getirmektedir. Sosyaü Sigortalar Kurumunun bugün, 
bu nedenle, yaklaşık 4 milyar lira tahlil edemediği 
pıtüm alacağı vardır. 

25 milyarı aşan mali olanağa sahip, 10 milyona 
yaklaşan bir kesime sağlık ve sosyal güvenlik hizmeti 
veren bür kuruüuşun, geçmiş İktidarların tutarsız ve 
yanhş polüilikaîan nedeniyle yatırımları, demografik 
yatırını sekilinde, üreftime kalkışı olmayan atanlara ol

muştur. Halbuki, ileri ülkeîerde bu fonîar, örneğin 
Almanya'da ve İsrail'de iş sahalarına yönelmektedir. 

Bu kadar büyük bir mali potansiyele sahip bulun
masına karşın Sosyal Sigortalar Kurumunun sağlık 
hizmetleri çağdaş seviyede değiMir. 

Sayın Adalet PartM Sözcüsü ile die burada bakış 
açısından farklılığımız vardır. Sosyal Sigortalar Ku
rumunun sağlık hizmetleri çağdaş seviyede değildir. 
Geçiriliş dönemlerin MiKiyetçi Cephe İktidarları bu
rasını kendi çağdışı fikirlerine hizmet edeceklerin bi
rer yuvası haÜüne getirmiştir. Yüzlerce doktor ve sağ
lık görevîM, tutarsız fikirlerine sempati duymadıkla
rı ve inanmadılkZarı gerekçesiyle üniteler içerisine da
ğılmış, doktorlar baskı nedeniyle kutsal görevlerini 
yapamaz duruma geilmişîerdiir. Adına «komando» de
nilen sokak eşkiyaları sik sık bu hastanelere baskın 
yaparak anarŞİyii bu hastanelerin de içine sokmuşlar
dır. 

İHSAN KABADAYI (Konya) — Zorba ve eski-
yalar Meclis Başkanının evine de ateş açtılar, kur-
şunladüar. t 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla) — Şimdi ce
vap vereceğim Sayın Kabadayı. Eli tabancalı, gözü 
dönmüş bu zorbaların bir kısmı da o iktidarların sa
yesinde bu yerlere yerleşmiş ve uluorta devleti ida
re edenlerim tutarsızlığı nedeniyle hastanelerde terör 
yaratmıştır. 

Ne tesadüftür ki, benden sonra Miffîyetçi Hare
ket PartM adına konuşacak arkadaşa yanıt vermek 
istiyorum. 

UiusaJ sağlık poHütikasmda MiiÜiyetçi Cephenin 
sahip çıkacağı... 

BAŞKAN — Sayın Özyalçm, bir ricam var. Lüt
fen, Umumi Heyete hitaben konuşun efendim. Osu! 
öyledir, lütfen efendim, rica ediyorum. 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamla)) — Hay hay 
Sayın Başkan, uyanlarınıza teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

Milliyetçi Cephenin Tüıküye'de sağîılk politikasın
da sağlık sektörüne yaptıkları - çok eniresandır - Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar 
Kurumunun bağh olduğu Sosyal GüvenEik Bakan
lığı ikîîemi, Türkiye'de sağLk teşkilatına teMü edil
meyecek boyutlarda darbe vurmuştur. Şöyle vurmuş
tur ve sistemli vurulmuştur (Örnek vereceğim); 

İzmir binde Tarişte, Aliağa Rafinerisinde çalışan 
ve Buca Eğitim Enstitüsünde okuyan komandolar, 
Sosyal Sigoortaîar Kanununun Tepedk Hastanesi
nin İkinci Hariciye Kiniğinde üslenmi'ş ve oradan 
esinlenerek eylemde bulunmuşlardır. 
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İstelbul'da Atatürk EğlûJm Enstitüsü, İstanbul 
hudutları içerösindldkti en büyük eğitim enstitüsü, Kar 
dılköy'delkli Sosyal Sigortalar Kurumunun Göztepe 
Hastanesiyle beraber eylem birliğine ghvnliştir. 

Galatasaray Devlet Mimarlık Müheradlislk Yük-
sokckuîunun biraz ötesllındle Sosyal Sigortalar Kuru
mu Ok Meydanı Hastanesiyle ilişki içellisine girmiş
tir. 

Şimdi, bunun deınıagojiısuni yapmadan, müşahhas, 
açık deliller ve kanıtlar vererek ispatlamaya davet 
ediyoruz ve diyoruz ki, 5 Haziran Seçimlerimden ön
ce Sosyal Sigortalar Kurumuna girenler Atatürk Eği
tim Enstitüsünden şuuıüardır; tek tek isim veriyoruz: 

Genç Ağaozdemir, 11 . 3 . 1977'de, numara
sı 1000-

İsmet Yıldız, Atatürk Eğitim Enstitüsünden, 
6.4.1977ye, sicil numarası 1007, ntotor teknisyeni 
olarak. 

Atatürk Eğitim Enstitüsünden Ünal Özer, 
13.4jl977'de, 1063 sicil numarasıyla, elektrik teknis
yeni. 

Atatürk Eğittim Enstitüsünden Nafiz Aktbıyık, 
15.4J1977, 1030, hasftabakıcı. 

Yine İbralhim Ozan, Akşam Ticaret Lisesinden 
Osman Ak, Akşaim Ticaret Lisesinden Hüseyin Men-
teş levazım servislerinde görevÜdÜrder. 

Mustafa Tepeci, Paşalbahçe Ülkü Ocaklarından 
naklen gelerek bu hastanenin işerlsinde kadro hareke
tine girmiştir. 

O hastaneden çıkan eli silahlı, Atatürk Eğilim Ens
titüsünden, adına «talebe» demeye, söylemeye utan
dığım kişiler, Kadıköy'de, İstamlbuî'da genç kızları 
saçianıtdan sürükleyerek copla, zincirle çağdaşı ey
lemleri ortaya koyuyor. Bu mudur MC iktidarı
nın Sağlık Bakanlığı ve Sosyal Sigortalar büuıyesi 
içerisine yerleştirdiği kîşilenijı ulusal sağlık politikası
na katkıları? (İDHP sıralarından «Bralvo» sesleri, al
kışlar) 

Ş'mıdÜ yine Sayuı Adalet Partisinin sözcüsüne ve-
êoeğ'ımijz cevap şu; 32 nci. 

NİHAT KAYA (İstanlbul) — Bu müesseselerde 
şefkali ve sevgimin olması lazım. Lütfen, bu müesseise-
ye böyle politika sokmayın. 

'CENGİZ ÖZYALCIN (Devamla) — Saygılı ola
lım, demokraside özeleştiri vardır. Sizi saygıyla dinle
dik. Siz de bizi saygıyla dinlemeye mecbursunuz Sa
yın Kayaj 

iSoçıyal Sigortalar Kurumunun 3£ nci Genel Kurul 
verilerine göre, sağbik hizmetleri açısından dcğerJcn-
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dinme yapıyoruz. 1974 t̂e 2 990 hekim ve 15 093 de 
hasta - yatak sayısı vardır. 1976*da titan hekim sayısı 
3 589, hasta - yatak sayısı da 16 880'dir; ülkedeki 
hekim sayısı ise 20 938, yatak sayısı ise 104 bindir. 
Bu gerçeğe göre, olması gerekli hekime düşen hasta 
sayısı, normal rakam 800, ülke ortalaması 2 bin; 
Sosyal Sigortalar Kurumunda ise 2 59f9>'dür. Dünya 
Sağljk Teşkilatının geri kalmış ülkeler için hasta 
yatağına düşen miktarı 350 iken, Ü3ke ortalaması 
400; Sosyal Sigortalar Kurumumda ise 500 kl'şidir. 
Sağlık hizmetlerinin yetersizliğilni vurgulaması bakı
mından ifade edilen rakamlar önemlidir. Hizmet
lerin daha olumlu yaklaşımlarla ilerü hedeflere yö
nelmesi, diğer Ibir yönüySe de kurul hekimlerinin 
Genel Kurul toplantılarına katılmaları ve doktorla
rın demokratik kitle örgütleıliyle kurulacak diyalog
larla sağlanacağı kanısındayız. 

Sosyal Sigortalar Kurumu hastanelerimde bugün 
tek bir radyoterapi uzmanı yoktur. 

NİHAT KAYA (İstaribul) — Yalan söylüyorsun. 
CENGİZ ÖZYALCIN (Davamla) — Ortopedi, 

kor>oner ünitesi, onkoloji, neftfoloji bölümleri dünya; 
standartları altındadır; İvedi olarak ilkellikten çıka
rılmalıdır. 

İş kazaları bakamından rehabilitasyon merkez
lerinin kurulması zorunludur. 

Geçmiş iktidarların bilmedikleri, [bilemedikleri 
İçin de, uygulayamadıkları ulusal sağlık politikası 
açısından, Sosyal Sigortalar Kurumunun gene de 
koruyucu hekimliğe kayma mecburiyeti vardır. Her 
yıl Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından, yaklaşık 
490 milyon lira, ilaç sanayii işverenlerine yıllık kâr 
olarak aktarılmaktadır. Kuruma ilaç fabrikası kur
ma yetkösii vere.» kanun çıktığı halde, bugüne ka
dar bu ilaç fabrikası kurulmamıştır. Neden? Çünkü 
Milliyetçi Cephe iktidarları, emperyalizme bağımlı, 
onun güdümünde tekelleşme süresine girmiş tekno
loji ve fiîians kapital şiıketlerinin temsilcisidirler. 
150 civarındaki ilaç üreticisi şirket, ya direkt ola
rak yalbancı sermayenin denetimi altındadır veya 
hansmedde, aktif madde ithalatı, knowhow patent 
royaîite gibi teknolojik bağımlıhkîan, dolaylı olarak 
emperyalist tekelci şirketlerin uydusu durumunda
dır. 

Türkiye'deki genel ilaç tüketiminin % 30'u Sos
yal Sigortalar Kurumu tararından yapılmaktadır. 
Bu nedenle Cumhuriyet Halk Partfeii olarak, ilaç 
yapımının ve dağıtımının ve kullanımının denetlen-

I mesûnde devlet etkenliği artırılacaktır. İlaç hanı-
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maddesi sanayii dışa bağımlılık oranı düşük olarak 
yerli Haç sanayii geliştirilecektir. 

Son yıllarda, özellikle gelişmekte olan tikelerde, 
kentsel nüfus hızla artmaktadır. Bu eğilimlerin be
lirli bir süre dana devamı halinde nüfusun büyük 
ibir bölümü kentlerde yaşayacak demektir. 

Sosyal bilimciler kırsal alandan kente göçü, it
me ve çekme faktörlerine bağlarlar. 

Çekime fa'btöi'üniin kökenlinde ekonomik neden
ler vardır. KenttteM modern kesimle, tarım kesi
mindeki ücret farkı etkenidir. Eğitim ve kamu hıiz-
metlerlnden daha kolay yararlanma olanağı kent
lerin çekiciliğini artıran faktördür. 

İtme, her şeyden çok kırsaS yörelerdeki hızlı 
nüfus artışından olmaktadır. Kentsel nüfus artışı-
nııısa, iki demografik nedeni vardır: Biri kentlerde
ki doğum - ölüm arasındaki fark, yani doğal nüfus 
artışı; diğeri kırdan kente göç. İşte bu tanımlama
lar Türkiye'deki mesken probleminin içeriğidir. Me
seleye bu açıdan baktığımızda, Sosyal Sigortalar 
Kurumunun 31.12.1977 iîübarıyla 3 210 yapı koope
ratifine 12 840 000 000 lira konut kredisi verdiği 
gerçeğiyle karşılaşırız. Kurumun dünya standartları 
çerçevesinde süratle prefabrik sanayiine yönelerek, 
dar gelirlilerin konut ihtiyaçlarına cevap vermesini 
dileriz. 

Türkiye'de tüm sosyal güvenlik kurumlarının, 
[Emekli Sandığı, Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağ -
Kur, lYAK, MEYAK, OYAK'm bir ünitede top-
lamması zorunludur. Emekli Sandığında işleme baş
lama 18 yaşındadır. Aynı Emekli Sandığında emek
lilik yaşı 651ir. Sosyal Sigortalar Kurumunda emek
lilik, kadınlarda 50, erkeklerde 55; Bağ - Kur'da 
emeklilik, kadınlarda 55, erkeklerde de 60 yaştır. 
{Emekli Sandığında kadın 20, erkek 25 yıl hizmet 
ettikten sonra emekli olduğu halde, Sosyal Sigorta
lar Kurumu ve Bağ - Kur'da belli yaşa gelmeden 
emekli olunamaz. Hizmet süreleri aynı, ayrı 
tarihlerde emekli olanların emekli maaşları faiktı 
oduğu gibi, Sosyal Sigortalar Kurumu içinde işle
yen ve günün koşullarına göre bir servet teşkil eden 
kıdem tazminatı, maalesef diğer sosyal güvenEk 
kurumlarında yoktur. Yatandaş arasında, bu kadar 
farklı tutum içindeki sosyal güvenlik kurumlarının 
sadece bu açıdan bir araya toplanmasına gerek var
dır savuıdayız.. 

İşçi - memur arasındaki farkın kaMmlması; 
kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların devlet gü
vencesi altına alınması; işsizlik sigortası; tarım si

gortası ve genel sağhk sigortası, tâm çalışanların 
sosyal güvenceye sahip olmalar], parti olarak en 
saygın ükeımüzdıir. 

IBASKAN — Sayın özyalçın, 1 dakikanız var 
efetildim lütfen toparlayın 

CENGİZ ÖZYALÇIN (Devamîa) — Uyarınıza 
teşekkür ederim, Sayın Başkan. 

Sosyal refah ve sosyal güvenlik ikilemi çağdaş 
amaca yönelirken, ekonomik büyümemizi yavaşlat
madan, ekonomik gelişmenin adil, dengeli, gerçek
ten ezilmiş ve güçsüz kalmış geniş halk kitlelerine 
sosyal adalet ilke ve insan hak ve hürriyetleri doğ
rultusunda dağılımının gereğine inanıyoruz. 

Sosyal refah ve güvenlik alanlarında yapılacak 
girişimlerin ve uluslararası forumlarda görüş birli
ğine varılan prensip karalarının, sosyal gelişmemi
ze ivedilik kazandıracağına, toplumumuzun iyiye 
yönelik özlem ve eğilimlerinin ekonomik gelişme 
süresinde zaman kaybı olmaksızın gerçekleştirülme-
sine inanıyoruzj 

Bütçenin tüm ulusumuza hayırlı olmasını diler, 
Ibeni dinlediğiniz içjirt teşekkürlerimi ve saygılarımı 
sunarım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış» 
lar.) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özyalçıny 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın 

Faruk Demirtola. (MHP sıralarından alkışlar.) 
Sayın Demirtola, konuşma süreniz 20 dakikadır, 

buyurun. 
MHP GRUPU ADINA FARUK DEMİRTOLA 

(Tokat) — Sayın Başkan, Millet Meclisinin saygıde
ğer üyeleri; sözlerime başlamadan evvel, benden ev
vel konuşan Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsüne bir
kaç cümle söylemek istiyorum. 

Bugün insanların birbirini öldürdüğü bir ortanı 
varda'. Meclis Başkanının evine kurşun sıkılan bir or
tam vardır. Bu ortamın içerisinde, 4 - 5 ay evvel ya
pılmış olan, «bir hastabakıcı bir hastabakıcının sa
çından tutup sürümüş; birkaç komando bir hastaneyi 
basmış» falan gibi laflar çok cılız kalıyor. 

Sayın konuşmacının, burada mikrofonu patlatır-
casraa bağıra bağıra, avazı çıktığı kadar söylemesini 
biz garipsedik. Biz birbirimizi fikren doyuralım, fik
ren dolduralım. Memleketin başı olan, yasaları çıkar
tan, hükümeti kontrol eden Yüce Meclisi, biz. biri
mize fikir teatisinde bulunmak sureliyle yapıcı bir İs-* 
tikamete sokalım. Arzum budur. Bu bakımdan fazla 
uzun tafsilatlı cevap vermeyeceğini. Memleketin ad
liyesi vardır, hâkinden vardır, emniyeti vardır. Bun* 

— 289 — 



M. Meclisi B : 117 

lar bu 'suçluların cezalarını elbette ki verecektir. 
1978 yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi hak

kında Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grupunun 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. 

Memleketimiz insanlarının önemli ve hayati komı-
lanna eğilen, her insanın, insanca, toplum içerisinde 
güvenle yaşamasına imkân verecek olan usul ve ka
nunları bünyesinde toplayacak ve uygulayacak olan 
bu Bakanlık, birçok yönleriyle henüz gelişmelerini ta
mamlayamamıştır. Sosyal Sigortalar Kurumu ve Bağ -
Kur'dan ibaret olan iki esas kuruluşu bünyesinde 
toplamış olan bu Bakanlığın bundan sonra daha çok 
gelişmeler ve hizmetler yapacağına güveniyoruz. 

Sosyal .Sigortalar Kurumu bünyesinde 2 milyon 
işçi, Bağ T Kur'da 950 bin kişi 1977 yılı itibarıyla 
sosyal güvenliğe kavuşmuş durumdadır. Bunun dışın
da 1 milyon kadar işçinin ise, özel kurumlarca sos
yal imkânlara kavuşturulduğu hesap edilmekte olup, 
Türkiye'de böylece 4 milyon işçinin sosyal güvenliğe 
kavuşturulduğu, tahmin edilen 15 milyon işçiden ise, 
11 milyonunun sosyal güvenlikten yoksun bulunduğu 
neticesine varmış oluyoruz. Hal böyle iken, 4 milyon 
sigortalı işçi için 2 bin civarında sendikal teşekkül 
kurulmuştur. 

İşçi haklan ve sendikalar, kanunların teminatı al
tında vücut bulmuş teşekküllerdir. İşverenle işçi ara
sında ahenkli çalışma ve uzlaşma yolunda etkin bir 
rol oynarlar; fakat yeni kanunlarla bu kalan 11 mil
yon sigortasız işçi de sigorta ve sosyal güvenliğe ka
vuşunca, halen 2 bine yakın olan sendika sayısı, bel
ki de 8-10 bine yükselecektir. 

Bugün dahi bir yandan ücret dengesi için grev
le?, öte yandan lokavtlar memleket ekonomisine za
rar verecek seviyelere erişmektedir. Biz Milliyetçi 
Hareket Partisi olarak, işçi haklarının en iyi şekilde 
korunmasına, ahn terinin layıkıyla değerlendirilmesi
ne taraftarız. Bunu derken, ne işçinin Çin ve Rusya' 
da olduğu gibi kölevari ezilmesinden yanayız ve ne 
de işçinin İngiltere'de olduğu gibi devleti ve milleti 
parmağına dolayıp oynatmasından yanayız. 

İngiltere'de işçi haklan ve sosyal güvenlik, 1860 
yıllarından sonra iyice gelişmeye başlamıştır. 1960 
yıllarında ise, dejenere olmaya yönelmiştir. Güneş üs
tünde batmayan İngiltere İmparatorluğu, sadece Bri
tanya adasında kalmış ve hepimizin bildiği gibi, bü
yük ekonomik krizler geçirmiştir ve geçirmektedir. 
Her gün birbirini takip eden; PTT görevlileri grevi, 
liman işçileri grevi, maden işçileri grevi gibi sık sık 
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I grevlere gidilmiş; çöpçüler sokaklan yaşanmaz' hale 
I getirmiştir çöpleri toplamamak suretiyle. 

Grevin doğduğu İngiltere'de, Avam Kamarasında 
I bir parlamenter, «İngiltere'yi sendikalar mı idare ede

cek, yoksa Parlamento mu yönetecek?» diye avazı 
çıktığı kadar bağırmıştır. Rusya'da, Çin'de ve benze
ri ülkelerde ise grev halikı 1978 yılında bile henüz 
yoktur. 

O halde ülkemiz için ifratla tefrit arasında orta 
I bir yol bulmak lazımdır ve bu yol da bugün bulun-
I muştur; fakat sendika sayılannı böyle alabildiğine 
I çoğaltmak yerine bir esasa oturtmak suretiyle, bazı 

yerinde çareleri gecikmeden getirebilmeliyiz. 
Milliyetçi Hareket Partisi olarak, sayılan bugün 

2 bine doğru yükselen, ilerde 8-10 bine kadar yük
selmesi muhtemel olan sendikaların, her işkolu için 

I tek bir sendika kurulması esasına göre düzenlenmesi-
I ne ve böylece sendika sayılarının azaltılmasına taraf

tarız. Çünkü, gelecekte 10 bin sendikaya 10 bin baş-
I kan, 10 bin mesken, ?. her sendika ortalama 5 perso

nel istihdam etse = 50 bin personel gerekecektir. Böy-
I lece, bu, üretmeden tüketim yapan kitle, ekonomimi

ze ters yönde bir etkide bulunmuş olacaktır. Bütün 
I bu masraflar işçilerden kesilen primlerle karşılanaca

ğı için, işçinin alın teri yeniden ziyana uğratılacaktır. 
Bunun yerine, her işkoluna bir sendika kurulursa, ne-

I ticede işçiler arasında ahenk sağlanmış ve sendika 
I sayısı da azalmış olacaktır. Yani, kısaca sendika sa

yılarının mümkün olduğu kadar bir düzene sokulma
sında memleketin ve işçimin büyük yararlan vardır. 

I Her geçen gün çevremizde işsiz ve bakıma muh-
I taç insanların sayısı artmaktadır. Mevcut olan güç

süzler yurdu, çocuk bakımevleri, kreşler ihtiyacı kar
şılayamaz haldedir. 

Sayın üyeler, Sosyal Sigortalar bünyesinde sağlık 
ve ilaç sorunlarına da temas etmeden geçmeyeceğim. 
Sosyal Sigortalar Hastanesinde bir hekim günde 150 
civannda hastaya bakıyor. Buna, hasta bakmak mı 
denir, hastanın yüzüne bakmak mı denir? Sosyal Si
gortalar Kurumu sağlık personeline tatmin edici bir 
ücret vererek, diğer bakanlıklardaki sağlık personeli-

I ni kendi bünyesinde toplamış olmasına rağmen, hal 
yine böyledir; sağlık personeli yetersizliği vardır. 

Diğer kuruluşlarda ise durum daha fecidir. Yur
dumuzun birçok yerlerinde 25 bin nüfusa bir doktor 
ancak düşüyor. Bunu Milliyetçi Hareket Partisi ola
rak önlemek içlin verdiğimiz Tam Süre Kanunu (di
ğer adıyla Full-Time Kanunu) yeni Hükümetçe de 

I benimsenmiştir. Fakat, biz bununla ne Sağlık Bakan-
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lığında ve ne de Sosyal Sigortalar hastanelerinde, kısa 
süre bir fayda oka bile, köklü bir çarenin getirilmiş 
olacağına tam olarak kanaat getiremiyoruz. Bu, gelip 
geçici 'bir tedbirdir. 

işin esasına eğilmek gerekir. Bu nokta çok mü
him, bu, işin kökündedir: 16 tıp fakültesi açılmasına 
rağmen, bu fakültelere alınan öğrenci sayısı çok az
dır. Bundan 30 yıl önce İstanbul Tıp Fakültesine 
1 200 öğrenci alınırdı, şimdi ise Hacettepe Tıp Fa
kültesine bağlı bazı fakültelere 40 ila 70 arasında öğ
renci alınıyor. Fakülteler, öğrenci yerine boyuna öğre
tim görevlileri yetiştiriyor. Bol bol unvanlar dağıtılıyor. 
öğrenci adayları sokaklarda bomboş gezerken, fakül
teler, «Biz özerk kuruluşuz» diye kasılırlarsa, kapa
sitelerinin çok altında tıp talebesi alırlarsa. İngilte
re'de bir öğretim görevlisine 18 öğrenci, Almanya'da 
22 öğrenci düş'ürken, - bilhassa dikkatinizi çekiyo
rum - bizde bir öğretim görevlisine 5 öğrenci ancak 
düşerse, 30 yd önce bir tek İstanbul Tıp Fakültesi 
1 200 öğrenci alırken, 30 yıl sonra 16 tıp fakültesine 
1 960 öğrenci alınırsa, Sosyal Sigortalar Hastanesin
de elbette bir doktor 150 - 200 hastaya bakmak zo
runda bırakılır. 

Yıllarca bunlar söylendi, hükümetler sözünü özerk 
ünrvetfsitelere bir türlü dinletemedi ve bir ahenk sağ
lanamadı. Türkiye'de tıp fakülteleri, kapasitelerini 
dünya ölçülerinin % 30'u ile bfle ancak kullanmak
tadır. Dar bütçeyle millet ve hükümetler elinden ge
leni yaptı; fakat tıp fakülteleri özerklikle, memleket 
ihtiyaçlarını birbirine karıştırdılar ve sonunda bir sağ
lık buhranı yurt sathında yayıldı. 

İlaç sorunlarımız bundan daha acıklıdır. Sosyal 
Sigortalar Kurumuna bağlı müesseselerin ödediği ilaç 
parası 500 milyon liradır. Buna rağmen, eğer biz bu
na; Emekli Sandığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Savunma 
Bakanlığı gibi teşekküllerin de sarf ettiği ilaçları 
katarsak milyarlara baliğ olan rakamlar karşımıza 
çıkar. Bu konu üzerine kısaca eğilmemiz gerekir. Sos
yal Sigortalar Kurumu bünyesinde işçilerden kesilip 
toplanan paralar, Emekli Sandığı, Bağ-Kur, Sağlık 
Bakanlığı gibi teşekküllerle de birleştirilip bir fon ku
rulursa ve bu fonla da ilaç sanayiine yönelinirsc 
memleketin ilaç problemi aşağı yukarı halledilmiş 
olacaktır. Bu teklife yakın bir kanun bundan 3-4 yıl 
evvel Parlamentoya geldi, takip ettim ve kıl payı 
geçmedi Parlamentodan. Fakat hazırlıkları vardır, 
yeni gelen Hükümetin bunun üzerine eğilmesinde za
ruret vardır. 

Bu kanunun yeniden tekrar iyi bir şekle sokulma
sı gerekmektedir. Zira, bu kuruluşların paralan ölü 

bir yatırım olan otelcilik, turistik tesisler; gibi % 1 
bile kâr getirmeyen, bazen zarar eden yatırımlara 
yatırılmaktadır. Bunu asıl % 30-40 gibi bir kâr ge
tiren ilaç sanayiine, millet yararına kullanmamız la
zımdır. Bugünkü ilaç sanayii imâlattan ve ambalaj 
sanayİinden öteye gitmemektedir. Bunu hakiki bir sa
nayi şekline, hammaddeyi işlenmiş madde haline ge
tirecek bir sanayie dönüştürmemiz mutlaka şarttır. 
Sayın üyeler, çıkarılmış pek çok sosyal güvenlik ka

nunları yanında, 2100 sayılı Tarım İşçileri Kanunu da 
M!C Hükümeti zamanında - her ne kadar bu kelime 
muhtelif şekillerde kullanıldı ise, de, ben burada if
tihar vesilesi olarak kullanıyorum - hazırlanmıştır. 
Bundan sonra ise, yeni Hükümet tarafından çıkarıla
cak ve memleket yararına olacak ev kadınları işçi 
sigorta kanunu, işsizlik sigortası kanunu, yurt dı
şında çalışan işçilerin emeklilik sorunlarıyla ilgili ka
nunların bir an evvel çıkartılmasında zaruret olduğu
nu arz etmek isterim. 

Bu arada söz sırası gelmişken, şu parti, bu parti 
veya sen ben kavgasına dönüştürülüp de bu kanun
ları biz çıkarttık, siz çıkarttınız gibi bir polemiğe gir
memize lüzum yok. Bunun için ben, Osmanlı tarihin
den alınmış bazı misalleri veriyorum. 

Selçuk Devrinde başlatılmış olan imarethaneler, 
vakıflar, aşhaneler var. Ben sadece 130 yıllık bir za
man içinde, Osmanlı Tarihinin Orhangazi ile Yıldı
rım Bayezit arasında yapılmış bazı vakfiyelerin sade
ce isimlerini saymakla yetineceğim. 

Bu elimdeki kitap Osmanlı mimarisine ait bir ki
taptır, kuşe kâğıt üzerine, burada resimleri Vardır; 
günümüze kadar bu sosyal tesisler gelebilmiştir. 

Orhangazi devrinde (kısaca, çabuk okuyacağım): 
Bilecik'te Orhangazi İmarethanesi; Bursa'da Orhan
gazi İmarethanesi, Bursa'da Orhangazi Aşhanesi; 
Bursa'da Vezirhan İmarethanesi; Emirhan İmaretha
nesi; İznik'te Orhangazi İmarethanesi. 

Murat Hüdavendigar zamanında: Hazırlık İma
rethanesi, Hüdavendîgar İmarethanesi, İziidd'in İma
rethanesi, Seyit Nasır İmarethanesi; Edirne'de Hüda
vendigar İmarethanesi; İznik'te Nilüfer Hatun İma
rethanesi, Yakup Çelebi İmarethanesi; Siros'ta bir 
kervansaray. 

Yıldırım Beyazıt Han devrinde: Balıkesir'de Yıldı
rım Misafirhanesi; Bursa'da Yıldırım Darüşşifası, 
Yıldırım İmarethanesi, Afi Paşa İmarethanesi, Gül-
çiçek Hatun İmarethanesi; Edirne'de Yıldırım İma
rethanesi, Evrenos Bey İmarethaneleri. 
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Bunların yekûnu "bir hayli kabarıktır, 260 civa
rında sosyal tesis, bir Vilayet büyüklüğünde olan bu 
bölgede yapılmıştır, o zaman, tahmin ediyorum, nü
fusunu bulamadım, bir vilayetimiz kadar, bir il nü
fusu kadar nüfusa bu kadar sosyal tesis yapılmıştır. 
köprüler, camiler, medreseler bunun dışında bırakıl
mıştır. Bunlar yalnız sosyal tesislerdir. 

O zaman sadece insan gücü, insan emeği, insan 
gayreti ve en önemlisi insani dayanışma, yardımlaş
ma ve güçsüzün yanında olabilme meziyetimiz var
dı. Şimdi bu meziyetlerin daha geliştirilmesi, daha 
hızla bugünün şartlarına göre tanzimi şarttır. Vinç, 
greyder, torna, beton gibi teknik imkânlardan mah
rum olan o zamanın insanları 700-800ı yıl yaşayan, 
bugün dahi ayakta duran, 400 -'500 metrekarelik, bu 
isimlerini saydığım sosyal tesisleri kurmuşlar ve bu
güne kadar da bunlar gelmiştir; fakat harap olmuş 
durumdadır. 

BAŞKAN — Sayın Demirtola, 3 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen. 

FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

İşte o zamanın ruhunu köreltip de, sonradan, o 
zamanın ruhunu yaşamayıp da, yaşatmayıp da 1839 
Tanzimatıyîa yenilik adı altında bir sürü lüksü, isra
fı, züppeliği bu memlekete sokarsak; elbette akıbeti
miz bu olacak ve kıtalara hükmeden Osmanlı İmpa
ratorluğu Sevr Aridlaşmasına kadar getirtilmiş olacak
tır. 

1908'de bazı çeteler Balkan ittihatçıîarıyla, birle
şip, yani dış ülkelerle işbirliği yapıp imparatorluğu 
devirmeye kalkarlarsa, 1912'den sonra bütün Balkan
lar bir bir elimizden çıkar, 

Bu çok kısa iki tarihi misali bunun için verdim. 
Millet olarak Türk Milletini birçok yönleriyle 55 yıl
lık bir tarih içerisine sıkıştırmak doğru değildir. Ken
dimizle beraber başladığını zannettiğimiz sosyal gü
venlik kuruluşlarının, ta Selçüki devrinden, 1230 yı
lından sonra Anadolu'da yerleşip yapıldığını tekrar 
etmek ve buna misal vermek için bunları arz ettim. 

Bunları bir yana bırakıp da günün politikacıları 
olarak «Ben Çalışma Bakanıyken şu kanunu çıkart
tım. Benim iktidarım zamanında şu kananları yaptım» 
diye birbirimizle kısır çekişmelere girersek bundan 
bir netice alamayız. Fakat bunun yanında, 800 yıl ön
ce sosyal tesislerin Anadolu'da temelini atan insanla
rın verdiği cengaverlik tablolarını ve kendi portre
lerini de mahzenlere atıp, yırtıp, tahrip etmeyelim, 
onların hatıralarına saygılı olalım; millet olarak say
gılı olalım, partiler olarak saygılı olalım. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — Mezar taşından medet 
ummayın. 

RAFUK DEMİRTOLA (Devamla) — Biz mezar 
taşından medet ummuyoruz; fakat ecdadımızla dai
ma iftihar ederiz» İspanyollar bile ecdadıyla iftihar 
ediyor. 

1978 yılı bütçesinin memleketimize ve milletimize 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, grupum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. (MHP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola. 
Şahıslan adına, lehinde Sayın İbrahim Ethem, 

Boz, buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
Süreniz 10 dakika Sayın Boz. 
İBRAHİM ETHEM BOZ (Nevşehir) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Görüşmekte olduğumuz bütçe ile milyonlarca işçi 
kardeşimiz ve yiiZbinîerce esnaf ve sanatkârımızın 
ve ailelerinin sosyal problemlerini çözmek ve bu ko
nularda hizmet görmek üzere kurulmuş bulunan Sos
yal Güvenlik Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Sosyal 
Sigortalar Kurumuyla, Bağ-Kur başta olmak üzere, 
hastaneleri, diğer bütün kuruluşlarında çalışan işçi, 
memur, müsdahdeme ve bu bakanlık ve kuruluşlarla 
iîgili işçi, esnaf ve sanatkârlarımızla, bunların bütün 
ailelerine daha iyi hizmetler götürmek dileğimizdir. 

Senelerden beri köylerinde çalışan; kazma siy la, 
küreğiyîe alın teri döken, bağında ve bahçesinde ça
lışarak hiçbir güvencesi olmayan köy tarım işçileri
nin de bu ana kadar hiçbir sigorta güvencesi yoktur. 
Bunlara da bir yasayla hak kazandırılmasını canı gö
nülden diler ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bütçesi
nin memleketimiz için, milletimiz için hayırlı olma
sını temenni eder, hepinizi hürmetle selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Boz, 
Buyurun Sayın Sosyal Güvenlik Bakam. (CHP sı

ralarından alkışlar) 
Sayın Bakan konuşma süreniz 30 dakikadır efen

dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Sayın Başkan, çok değerli milletve
kili arkadaşlarım; Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1978 
mali yılı bütçesi üzerinde, Bakan olarak bendeniz 
görüşlerimi arz etmek üzere huzurlarınıza geldim, 
Önce Sayın Başkanı ve muhterem milletvekillerini en 
derin saygıyla selamlarım. 

Değerli arkadaşlarım, grupları adına konuşan; 
başta Adalet Partisinin Grup sözcüsü Sayın Nihat 
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Kaya arkadaşım, daha sonra söz alan Milli Selâmet 
Partisinin sözcüsü Sayın Abdurrahman Unsal arka
daşım, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına konu
şan Saym Cengiz Özyalçm ve sonra Milliyetçi Hare
ket Partisi adına konuşan Sayın sözcü arkadaşım 
Faruk Demirtola'nın ve kişisel olarak konuşan Nev
şehir Milletvekili değerli arkadaşım Sayın İbrahim 
Ethem Boz'un çok olumlu tenkitlerini, büyük bir ol
gunluk içinde yapılmış konuşma olarak kabul ediyor, 
kendilerine eleştirilerine cevap vermeden önce, olum
lu konuşmaları için teşekkürlerimi sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir noktayı ifade edeyim 
ki, bütün arkadaşlarımın konuşmalarında birleştikleri 
noktalar 5-6 madde halinde bulunmaktadır. Ben bu 
konuya değinmeden önce Adalet Partisi sözcüsü sa
yın arkadaşımın, gerçekten üzerinde çalışmak suretiy
le buraya getirdiği ve bizim için çok değer taşıyan 
bazı konulara temas etmek suretiyle, hem kendi gö
rüşlerimizi burada arz etme imkânına kavuşacağız, 
hem de bazı müphem kalmış olan sorunların da ce
vaplandırılması temin edilmiş olacaktır. 

Her şeyden evvel şunu arz edeyim ki, kendileri
nin de burada ifade buyurdukları gibi, Bağ-Kur'dan 
bahsederken, Bağ-Kur'un, bilhassa sosyal güvenceye 
kavuşturulan kişilerin toplandığı bağımsızlar grupu 
olarak bir sosyal fonda Devlet yardımının bulunma
sını biz de kendileri gibi düşünüyoruz-ve bu konuda 
bir çalışma içerisinde olduğumuzu da beyan etmek 
istiyorum. 

Ancak atamalara, siyasal atamalara son verilmesi 
ya da yapılmaması hususundaki görüşlerimi de kısaca 
ifade edeyim. Şahsen kendi Bakanlığımda, Bakanlığın 
hangi dalında olursa olsun, siyasal amaç güden her
hangi bir atama olmayacağı gibi, siyaseti, bilhassa 
daha sonra konuşan sağlık hizmetleriyle ilgili konuları 
dile getiren arkadaşımın da ifade ettiği gibi, o konu
lara, siyasi zihniyetleri ne olursa olsun, bunların an
cak onu taşıyan kişilerin kafalarında ve kalplerinde 
kaldıkları sürece kendilerine saygılı olacağımızı, bunu 
görevlerine inikas ettirdiği takdirde, zihniyetleri ve 
siyasi akideleri ne olursa olsun onlara kesinlikle 
müsaade edilemeyeceğinin bilinmesini bilhassa istir
ham ederim. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Nihat Kaya beyefen
di yol parasından bahsettiler. Yol parası Müdürler 
Kurulundan çıkmış; kademeli olarak çıktığı için, tek
rar bunun adil ölçüler içerisinde bir daha tezekkür 
edilmesini temin yönünden, yine yetkili makama tev
di edildiğini, oradan alınan kararın derhal uygulana-
cağının da bilinmesini isterim. 

Teşkilat kanunumuz gerçekten çıkmamıştır. Ken
dileriyle bu konuda hemfikiriz. Teşkilat kanunu olma
yan müesseselerin çalışması gerçekten iyi ve verimli ola
maz. Biz bunu kısa zamanda hazırlamak suretiyle yük
sek huzurlarınıza getireceğiz. Bu değil, hangi kanun ta
sarısı olursa olsun, bu kanun tasarılarını hükümetler 
hazırladıktan sonra Yüce Meclise intikal edecektir. 

Kanunlar Meclislerin malıdır. Benden önce ko
nuşan arkadaşımın fikirlerine de iştirak ediyorum. 
Yüce Meclis, milli idarenin temsilgâhı olan yerdir. 
Burada çıkan kanunların tümü Yüce Meclisin malı
dır, sizlerin eserinizdir; biz, o şekilde telakki ediyo
ruz ve onun içindir ki, buraya getirilen kanunların 
en iyi şekilde çdonaSı için yardımlarınızı rica ediyo
ruz ve kısa zamanda çıkmasını talep ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, özellikle bizim de düşün
düğümüz, Sayın Nihat Kaya arkadaşımın da işaret et
tiği bir husus var; eğitim meselesi, eğitimin önemi 
konusu; maalesef bu büyük bir müessese olmasına 
rağmen ve bünyesinde de beş tane hemşire koleji bu
lunmasına rağmen, Sosyal Sigortalar Kurumunun 
bünyesinde bir okul şubesi dahi yoktur. Bu yönden, 
biz bu konuyu esasında bir ay önce ele almıştık, bu
nu gerçekleştireceğiz, eğitime önem vereceğiz ve eği
tim genel müdürlüğü veya başka şekilde bir teşkilatın 
kurulmasında fayda mülahaza ettiğimiz için bunu ger
çekleştireceğiz. 

İşyeri hekimliğine önem verilecektir; buna da Sa
yın Nihat Kaya arkadaşım işaret buyurdular ve önem 
taşıyan bir konudur, bunun üzerindeyiz; Ankara, İs
tanbul, İzmir ve taşranın bazı yerlerinde yapmış ol
duğumuz sondajlarda zamanın, imkânların ölçüsü 
içinde sağlık hizmetleriyle görevli kişilerle yaptığımız 
toplantılarda bunları saptadık, bunları da gerçekleş
tireceğiz. 

Bilhassa ferdi konut meselesi de ayn olarak ele 
alındığı için, bu konuda da çalışmalar yapıyoruz. 

Şimdi bunları söyledikten sonra, diğer tüm sözcü 
arkadaşlarımın işaret ettiği ve müşterek olan konular 
üzerindeki göriişîerimi arz etmek istiyorum. 

Her şeyden evvel, «Hukuk devleti» diyoruz, «Sos
yal hukuk devleti» diyoruz; sosyal hukuk devletinin 
en önemli vazifelerinden biri, kendi tabiyefinde bulu
nan tüm vatandaşları sosyal güvenlik şemsiyesi altına 
almak suretiyle, onları sosyal adaletin verimliliğinden, 
sosyal adaletin ölçüleri içerisinde, sosyal güvenceye 
kavuşturmaktan sorumlu olan bir anlayışı ifade eder. 
Bu yönüyle, Avrupa, esasında insanların değil, hay
vanların dahi güvenceye kavuşturulması meselesin! 
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halletmiş olduğu için, biz de kısa zaman içinde tüm 
çalışan insanların sosyal güvenceye kavuşturulmasını 
sağlayan yasaları hazırlamak suretiyle, yüksek huzur
larınıza getirmeye çalışacağız, (CHP sıralarından 
«Bravo sesleri, alkışlar) Bunu yapabilmek, sosyal 
adalet ilkeleri içinde kalabilmek için de, bütün sözcü 
arkadaşlarımın ifade buyurdukları gibi, sosyal güven
lik müesseselerinin tümünün politikasının bir elden 
yürütülmesi bakımından, bir bakanlığın bünyesinde 
toplanması tabiidir. Bu yönden, Türkiye Cumhuriyeti 
Emekli Sandığı, İYAK, MEYAK hatta OYAK, Sos
yal Sigortalar Kurumu, bankalar ve Bağ-Kur'un tüm 
olarak, müesseseler olarak Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın bünyesinde yer alması için Bakanlığımız çalışma
larını sürdürmektedir. Hükümetin politikasını takip 
eden, politikasını yansıtan, Hükümet programında da 
bu yer aldığı için ve Hükümet programı da Anaya
sanın 41 ve 48 nci maddelerine dayandığı için, bu 
konudaki fikirlerini burada beyan eden arkadaşları
mızın, gruplarının da yardımıyla, bu hususu yine ya
kın bir zamanda huzurlarınıza getireceğiz. 

Değerli arkadaşlarım, bilhassa bu müesseselerin 
bir araya getirilmesi halinde, bazı adaletsizliklerin 
bulunduğunu burada beyan ettiler. Bu adaletsizlikle
rin, tam olmasa dahi, insan vicdanlarını sızlatmaya
cak şekilde, adil ölçüler içinde halledileceği inancını 
taşıyoruz. Bağ-Kur'Ia Sosyal Sigortalar Kurumu ara
sındaki (bilhassa emeklilik yaşının birinde kadın ola
rak 5% erkek 55, Bağ-Kur'da ise kadınların 55, er
keklerin 60) farkı giderici mahiyetteki tasarı hazırlan
mıştır; önümüzdeki Cuma günü Sosyal İşler Komite
sine, Bakanlar Kuruluna sunulmak üzere getirilecek
tir. 

İYAK'Ia MEYAK tasarısı Sosyal İşler Komite-
sindeki ilk toplantıda görüşülmüştür. Yine, önümüz
deki hafta bunlar üzerinde çalışmalar yapılacak. 
Takdir edersiniz ki, İYAK ve MEYAK, - gerçekten 
dayandığı kitle itibarıyla ve temin edeceği paranın 
da çok büyük, muazzam para olması itibarıyla - üze
rinde çalışmanın biraz daha fazla süreceğini kabul 
edersiniz. 

Bu müesseseleri bir elde toplamanın çeşitli fay
daları olduğunu burada izah etmeye lüzum yoktur. 

Konut kredileri yönünden de önem taşımakta
dır. 

tşçi emeklileri, çalışan işçilerle emekli işçiler ara
sındaki adeletsizliğin giderilmesi, memur ile işçiler 
arasındaki dengesizliğin giderilmesi, kendilerine yapı
lacak çeşitli sosyal hizmetler yönünden de bu mües

seselerin bir elde toplanmasında ve bunun siyasetinin 
tek elden yürütülmesinde büyük faydalar olduğunu 
biz de kabul ediyoruz ve inanıyoruz. Bu yönden bize 
destek oldukları için »yine kendilerine teşekkür ediyo
rum, 

Muhterem milletvekili arkadaşlarım, sosyal fonun, 
yurt kalkınmasında kullanılması için bir-iki arka
daşım burada beyanda bulundular. Gerçekten de yurt 
kalkınmasına bu yatırımlar yapıldığı takdirde, hem 
sosyal yönden adaletsizlikler giderilecek, hem de kal
kınmaya hizmet edecektinBunu inkâr etmek mümkün 
değildir. Bu konuda esasında Sosyal Sigortaların genel 
kurulunda da temenniler yapılmıştır. O yönde, bu fi
kirlerin ışığı altında bunun üzerinde de tekrar bir ça
lışma yapacağız. 

Her şeyden önce, döviz sıkıntısının bulunduğu bir 
zamanda ve bizi de tazyik eden, dış ülkelerde çalışan 
işçi vatandaşlarımızın dış ülkelerde çalıştıkları sürele
rin, sosyal güvenceye kavuşturulması yönünden, emek
lilikten sayılması için, kanun tasardan daha önce ha
zırlanmış, Meclislere gelmiş, daha sonra bunlar bir
kaç defa geri çekilmiş, üzerinde etütler yapılmıştır. 
Biz son olarak bu konuyu ele aldık, bazı ihtiyaçları 
da dikkate almak suretiyle değişiklikleri yaptıktan 
sonra Sosyal İşler Komitesinden ve Bakanlar Kuru
lundan geçirmek suretiyle Yüksek Meclisin komis
yonuna intikal etmiştir. Yann saat 13.00'teki toplan
tıda, dış ülkelerde çalışan işçi vatandaşlarımızın dış 
ülkede çalıştıkian sürelerin emeklilikten sayılmasını 
sağlayan yasa üzerinde görüşmeler yapılacaktır. Ko
misyonda yer alan değerli partili üye arkadaşlarımın 
yardımını şimdiden istiyorum. Bunun, süratle Meclise 
intikal ettirilmek suretiyle çıkarılması sizin eseriniz 
olacaktır. (CHP sıralarından alkışlar) 

Ba şekilde, dış ürelerde çalışan arkadaşfannıı-
zm sotsyaî güvenceye kavuşturuBmıası femljn edilmiş 
olacak ve onların da kendi kafasında ve kalbinde 
duydukları endişe giderilmiş olacaktır. 

Bunun ötesi'nde y'ne değerli sözcü arkadaşîan-
mızın işaret ettikleri, ifade ettikleri, işçi emeklileriy
le ilgili 'konulardan bir tane&li de, işçi emıeklli2er!n'în 
yönetime katılması ve işçi emıekîiSerinün de düğer iş-
ç""er gljbi konut kredlilsllnden istifade etmesini temun-
dîr. Bu yasayı, değişiklikler yapmıak suretiyle getûr-
dijk; Bakamlıar Kurulundan çıktı; Yüce Mee&intizin 
komiyonuna Sevk ediMü; bunu da burada arz etmek 
GnDJyoruım. 

Onun dışında, yine daha önce Hükümetimiz ta
rafından hazırlanan, Meclise gelen ve sonra çekilen, 
sanaılkârlarla ilgili yasayı da, yazarları da içine aj-
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inak suretiyle, her türlü yazarları da, sanatkârları ve 
yazarîanda Sosyal Sigortalar kapsamına alan, sos
yal güvenceye kavuşturan yasayı hazırlamak su
retiyle Bakanlar Kurulundan geçirdik ve onu da ko
misyona intikal ettirdik. 

Bu 3 kanun tasarısını acul olarak ele almak sure
liyle, - Bütçe - Plan Komisyonundan sonra Umumi 
Heyetinize gelecek ve burada bizim görüşlerimizi 
destekleyen tüm grup sözcüsü arkadaşlarımızın yine 
yardımlarını istirham ediyorum - bir an önce çıkma
sının gereğine burada işaret etmek istiyorum. 

. Değerli arkadaşlarım, bütün sözcüler ilâç sorunu 
üzerinde de iştirak hallinde durdular. O konuya da 
temas etmek istiyorum: Sosyal Sigortalar Kurumu
nun, yılda ilaca ödenen parası 500 milyonun üzerin
dedir. 1971 yılında çıkan bir yasa ile Sosyal Sigorta
lar Kurumuna tahmil ediDen ilaç fabrikasının kurul
ması meselesi üzerinde Bakanlığımız hassasiyetle 
durmaktadır. Yasaların bize verdiği imkânları, tlüm 
yelkileıömlizi kullanmak sureliyle, 1978 yıh içerisin
de ya bir ilaç fabrikasını çeşitli yan üniteEeriyle ku
racağız ya da mevcut olan bir fabrikayı, ne pahası
na olursa olsun, tüm üye aıkadiaşüarımızm arzuları 
yönünde gerçekleştireceğiz ve «atın alacağız. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Son zamanlarda sıkıntısı bilhassa duyulan ve 
gezdiğimiiz yerlerde tabip arkadaşlarmıızın ifade ey
lediği röntgen fhümleri de bugün had safhaya gel-
mişUir, ithal edilmektedir, sıkıntısı vardır. Biz röntgen 
flümli sanayulM kurmak istiyoruz. Sosyal Sigortalar 
Kurumunun maddi yardımlarını, dış ülkede çalışan 
işçi kuruluşlarının da dövizlerinden istifade etmek 
suretiyle, makinelerini ve patantinü aîmak suretiyle, 
1978 yıh içinde plan ve program içine alarak bunu 
da gerçekleştirmek istiyoruz. Bu suretle, hem tüm 
Sosyal Sigortaların bünyesinde bulunan sağlık hiz
metlerinin ihtiyacı olan filmi karşılayacağız, hem 
de Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı bünyesJinde 
yer alan sağlık kuruluşlarına da, füm ihtiyaçlarını gi
derme olanağını kendilerine temin etmiş olacağız. 
Bunu da burada beyan etmek istiyorum arkadaşla
rım. 

İlaç listesinden şikâyetler olmaktadır. Bilhassa 
sigortan işçi arkadaşlarımızın ve sigortalı vatandaş
larımızla yaptığımız toplantılarda ve hekim arkadaş
larla yaptığımız toplantılarda ilaç listesinin, Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanlığı tarafından, 8 kişilik bir 
heyet tarafından yapıldığı, bunların, bu 8 kişiden sa
dece 2'sinin bizim Bakanlığımızı temsil eden kişiler-
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den İbaret olduğu; bu yönden, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığının, kendi görüşlerine göre ilaç listesi 
tanzim ettiği gerçeğini burada ifade etmek isterim. 

İlaç listesinde olmayan bir ilacı, sigortalı bir kişi 
alamamaktadır ve sigorta hastanelerinde bulunan 
doktor arkadaşlarımız da, ilaç listesinde oîmayan 
ilaçlan yapamamaktadır. Bu yönden şikâyetler var
dır, gerçektir. 

Biz, bu semeki Haç listesinin tanziminde, en çok 
hangi ilaca ihtiyaç duyuluyorsa, o ilaçların, ilaç liste
si içine girmesini temin edici mahiyette çalışmalar 
yapıyoruz ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığıyla 
bu konuda temaslarımız vardır; arkadaşlarımız bu 
konuyu taklip etmektedir. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin çok çeşitli So-
runSan olmasına rağmen, Sayın Adalet Partisi söz
cüsü Nihat Kaya Beyin ifade eylediği ve bizim de 
düşündüğümüz gibi, gerçekten, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığının tek temsilcisi yoktur Avrupada; ama bü
tün şikâyetler, bütün tenkitler Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına tevdi edilmekte olmasına rağmen, bir tek 
mümessili yoktur, temısiIcM yoktur. Bunun organi
zasyonunun yapılması hususunda bizim Bakanlığı
mız da aynen o görüşe katılmaktadır. Bu konunun 
iyi şekilde çözümünü temin edici mahiyette çalışma 
yapacağız. 

Değerli arkadaşlarım, bir de şunu ifade etmek is
tiyorum: İnsan sağhğı her şeyin üstünde gelir. İn
san sağlığının olduğu yerde ne politika yürür, ne par
tizanlık yürür. Partizanlığın ve politikanın olduğu 
yerde, insan sağlığı en kritik durumunu yaşar. Bu ba
kımdan, ben, şunu bilhassa Yüce Meclise arz etmek 
istiyorum: başhekimler, başhekim muavinleri, hem
şire, hemşire yardımcıları, orada sağlık hizmet dal
larında çalışan bütün insanları toplamak suretiyle 
yaptığımız toplantıda söylediğimiz söz şudur: Bura
sı insan hayatının söz konusu edildiği, insan sağlığı
nın söz konusu edildiği mukaddes bir çatıdır. Bu ça
tının içine, ister sağdan gelsin, ister soldan gelsin, 
siyaset giremez ve hiçbir siyasetçi, burada çalışan 
arkadaşlar üzerinde baskı yapamaz dedim. Şahsen, 
bir bakan olarak huzurunuzda söz veruyorum sağlık 
hizmetlerine siyaset giremez. (CHP ve MHP sırala
rından alkışlar) Hangi partinin siyaseti glirerse gir
sin, karşısında, Bakanlık olarak bizi görürler. Ben, 
arkadaşlarıma, «Kendi vicdanlarınıza, bilgimize il
minize, şerefinize, haysiyetimize yakışır çalışmayı 
yapın; politikacıların baskısı olursa bize yapsınlar» 
dedim. Huzurunuzda bunu da söylemek isterim. (Al
kışlar) 
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Onun için, Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Sa-
ym Cengiz Özyalçın arkadaşını, hastanelerle ügiüi 
bazı konulara temas ederken, bazı nahoş hâdisele
rin oMuğumı söylediîer. 

Ben geçmişi bilmem. Ancak, hepimiz insan oldu
ğumuza göre, insan sevgisi olan her yerde iyi mü
nasebet olur. Biz bütün teşkilatımıza şunu söyle-
milsizdir: Seçme hakkım haiz oîan herkesin kafa
sında, kalbinde bir partiye sevgi vardır. Nasıl oSsa 
seçime gidıiyor, oy kullanıyor: Bunu kaildırımak müm
kün değildir; bunu yasalar vermiştir. Ancak, bu kaî-
bunüzde kalsın, kafanızda kalisın, hastanelerde bunun 
yeni yokıtur dedik; ama hangi partinin sevgisi kafa
nızda ise, o, kafanızın içiinde kalsın, hizmetinize ak
setmesin. Bugüne kadar ne olmuşsa, bizü ilgilendirimıi-
yor; bundan sonraki tutumlarınız bizim için önem ta
şımaktadır, eğer, bundan sonraki tutumlarınızda in
san hayatıyla yakından ikilemiyorsanız ve omda ko
maya gören işçi kardeşlenin durumlarını görüyoruz, 
gece saat 2*de, l'de, 31te, 12%, 0tt,30:'da fcomtroCa gi
diyoruz, başında insanlları göremiyoruz arkadaşlar. 
Gittiğiniz zaman, karşınıza ya politikacı çıkıyor, 
alınmasınlar, ya sendika çıkıyor. Sendika da, politıi-
ka da, sağlık o3an her yerde isltlismar edieımez her şe
yi. Büz hakkını veaMz. İşçi başımızın tacı, memur da 
başımızın taıcı; ancak, görevlerini yaptığı sürece. Eğer 
görevlimi yapmıyorsa, memur olsun, işçi olsun - has
taneler için söylüyorum - üzerime gideniz. Çünkü, ora
da bayat - memat mcseleısldiir, orada yaşııy&n insan
lar da işçMör arkadaşlar. Saat 5'e çeyrek kala koma
ya giren insıaınlar geliyor... Saatline bakıyor, «Benim 
saatim doldu, ben iğne yapamam» diyor, «Ben ba
kım yapamam» diiyor. Böyle şey olur mu? «Fazîa 
mesai müddetini doMıurdukltan sonra da çalışmam» 
diyor. 

Muhterem arkadaşlarım, bunda alınma yok; kim
se aSınamaz bundan. Ben memur (için de aynı şeyi 
söylüyorum, işçi içiin de aynı şeyi söylüyorum. Ben 
cesaretle konuşuyorum» Bu memleket hepıimıizin mem
leketidir. İşçiye sahip çık memura ait, memura sahip 
çık İşçiye ait.. Yok böyle şey. Memur ve işçi ayranı
nı Hükümet getirdin, çözsün arkadaşlar. Memur işçi 
ayrımını çözmediğiniz sürece, bu savaş devam ede
cektir, huzursuzluk devam edecektir; ister sendika 
başkanı olun, ister genel başkan oîun, ister bakan 
olun. Çünkü, hepimiz halk içinden gelen insiaınla-
rız. Hastanelere gidlin görün. Sosyal Sigortalar has
tanelerinin imkânları çoktur, parası boldur; Devlet 
hastanelerinde bu yoktur; buna rağmen, pislikten 
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çıkılmıyor. Gece Uç defa kontrola gidiyoruz, ondan 
sonra temizletiyoruz. 

Değerli arkadaşlarımı, tabii ki, biz Bakan olarak, 
politikayı yürütürken, en büyük dayanağımız Yüce 
Mecüisilir. Size güveniriz, size inanırız; arkamızı,, sır
tımızı size dayarız» ondan sonra gideriz; ama bu de
mek değildir ki, kanunsuz hareket edeceğiz. Kati
yen. Ancak, işçi hastaneleri diyoruz, işçi vatandaş 
diyoruz; işçi insanı orada sürünüyor, inîlyor, yine İş
çi olan veyahut doktor olan, takmıyor. Bunda mü
samaha oîur mu? GörevM yapmanın eSaBi öperiz ar
kadaşlar; ama görevini yapmayanın üzerine gider
sek, kim gelirse gelsin, Bakanlıktan çekiDir g'ider, mü
cadeleyi! yine yaparız. (CHP ve MHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz samimi olarak ifade ediyoruz, bunu samimi 
olarak kabul etmenizi istirham ediyoruz. Çünkü, ar-
kadsşİSanm, bütün parti sözcüüerü, işçi - memur ay
rımından bahsediyor. Size arz edeyim: Bizim sağlık 
Kzmetlerıinıj yürüten, şerefli meslek sahipleri hem
şireler, ebeler, sağlık personeli; ama arkadaşlarım, yi
ne açık kaîplîkSe ifadıe ediyorumı, yalnız Sosyal Si
gortalar Hastanesindeki hemşireler, ebeler ve sağ-
lıik personelli işçiler; 7 tane müessesenin tümünde-
ki bu işleri görenlerin hepsi memurdur. Deniliyorum 
ki, bunlar mıemur olsun. Ya ötekiler de işçi oSsııav 
ya bunlar da memur olsun. 

Dîşkapı Hasiianesinde Hemşire Başyardımcısı ba
na aynen şunu söyledi: 

«Ben memur olimfak isilliyorum. Ben, Hacettepe 
Üniver&Otesiniin, Yüksek Sağlık Bölümü mezunuyum. 
Diğer ebe ile benii topEu iş sözleşmesinde bir tutuyor
lar. Benıim tahitiliımin kıymeti nerede kaldı?») 

Kızım bana ne? Bana ne soruyorsun? Toplu iş 
sözleşmen var. Senin statün bu. Gereği ne ise, o be
nli ilgilendirmez. Çünkü, biz, Bakan Olarak bir yere 
gittiğimiz zaman, memurların da, işçilerin de Şikâyet
lerimi dinlemek zorundayız. Dinleyip de» onların fi
kirlerin!! allığımız zaman, kendilerine cevap vermek 
zorundayız. 

Bunu başka şekilde kıymetlendirmeye kimsemin 
hakkı yok. «Yahu, sen işçiye baskı yapıp memur ya
pıyorsun; memura baskı yapıp işÇ? yapıyorsun» diye 
bir şey düşünmem ben. Mesele, hizmetin güzel şe-
kSîdie yür ütülmesidlir. 

Bakıyorsunuz, Ziraat Bankasındaki bütün insan
lar memur; diğer bankalarda çalışanların hepsi işçi; 
müdürü de işçi» muhasebecisi dle işçi. 

Biz diyoruz ki - ben Bakanlar Kuruîuna da bunu 
arz edeceğim: îlk toplantıda da arz ettim - ya hepsi-
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ni işçi yapahm... tş Bankası Yenişehir Şubesi MiklüriL 
işçi okluktan sonra, Tüıkiye'de memur olamaz, o 
halde, tümünü işçi yapalım, Tüıkıiye'de bütün çalı
şanlar işçi olsun. (CHP. sıralarımdan alkışlar.) Biz 
de kurtuSahm bundan. 

BIzıi yaralıyor, yalnız Ziraat Bankasmınkü me
mur oluyor; Sağlik ve Sosyal Yardım Bakanlığı, Dev
let Demiryoliları, PTT Genel Müdürlükleri, Deniz 
YöEarı, hastanelerinin hepsindeki hemşireler, hemşi
re yardmıctsı, ebe, sağlık personelli memur; sadece 
Sosyal Sigortalar Kurumundaki işçi. Onun için, dok
torlarım bütün şikayetleri de bu, ifade ediyorum. 

Meclise ifade ediyorum: Arkadaşlarımızın şika
yetleri öînreia günün birinde, «bakım yok» diye bize 
soru tevcih ederlerse; yaptığım toplantılarda, bd-
fhıgîerdle, büüin başhekimler, doktorlar şundan şikâ
yetçi : «îşçii statüsünde oldukları için, bazıları beş saat 
çalışıyor; adil vakaüarda bizi dinleniliyor. Temizlik yap-
tıranuyoruz; odalarının bilimden birini değiştârömiiyo-
ruz. Topîu liş sözleşmesi böyle, bize hakaret eden işçi
ye İki günlük ihtar veril'yor.» dıiyor arkadaşlar. İşin 
açığı bu. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, iki dakikanız kaldı, 
lütfen KHüıCn. 

S O S Y A L G Ü V E N L I K B A K A N I H İ L M İ İ Ş G Ü 
Z A R (Devamca) — Bitiriyorum. 

Çareyi, Yüksek Heyetinizlin yardımı ile, sizlerin 
yardımı ile, bu cesaretle Hükümete götüreceğiz. Ya 
tümünü işçi yapahm ya da tümünü memur yapahm 
arkadaşlar. 

Değerli arkadaşlarım, şunu da ifade edîyorum, 
(tbiltassa değerdi sözcülerin dokundukları bir konu, 
unutulmasın): Sağlık hizmetlerinde yan sosyal hiz
metler var. Bilhassa Sayın Nihat Kaya'ntn ifade bu
yurduğu kreşler, huzurevleri mutlaka gerçeküeştirile-
ceklür. Kreşlerle iigiK çakışmalar yapıyoruz. Yakında, 
Ankara, Bursa ve tstamiburda 200, 3C0, 5G0 kişüik 
kreşleri bir ay içinde gerçekleştireceğiz; huzurevleri 
açacağız, asgari 500 yataklı iki tane huzurevi; son 
yardımı hastaneleri; rehabilitasyon merkezlerini mut
laka gerçekleştireceğiz. Bundan arkadaşlarımın emin 
o&nasını İstiyorum. 

Tüm sözcülerin, gerçeklen, benlim Bütçemde yap
tıktan olgun eleştirilerine ve bize ışık tutan fikirie-
rune en derin saygıüannu sunuyorum. Kapımız da, kal-
bCmûz de bütün Paıiamteatoya açıktır; arkadaşfenmı-
zın her türlü ofumftı fiikMerini değerlendireceğiz. 
Buna da etniin olmalarım istirham ediyorum» Parti

zanlığın yapj2anıayacağaun da bilinmeSinS islMtam 
ediiyoruan. 

Kendli Bakanlığımda yetişmiş kişileri değerlen
dirmeyi, eğer değerlendirmek icap ederse; yahut da 
sizin arzularımızı, şu isteklerlinizi yerine getirebilmek 
İçin büze ayak uyduraımiayan kişiler olur da yer de
ğiştirirsek, onu da teknik yönden değerlendirmek, 
ktynıetlendürmek durumundayız. 

Saıyıgdanmı sunar, hepinize teşekkürlerüımıi bil-
diiririm. (CHP ve MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Başkan, teşekkür ederim. Lüt
fen yerinizde kafan. 

Soru sormak isteyen arkadaşlarımızdan Sayın 
Kemal Doğam, buyurunuz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Bakan
dan sormak istediğim sualler şunlardır: 

Her sigortaîıdan eşik miktarda hastalık primli ke-
sfildliğS halde, sağlık hizmetleıii her sigortacıya aym 
ölçüde gitmektedir. Öyle yerler vardır ki, sigortahya 
ait bir hekim dahi yoktur. Bu hususta görüşünüz ve 
tedlbirleriniiz nelerdir? 

Yedi suaümı var Sayın Başkan; isterseniz Sayın 
Bakan bu soruma cevabını lütfetsinler, ondan sonra 
diğerîeıtirjii arz edeyim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz sorulara... 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Devamla) — Yazdı olarak kendisini tatmin 
edücıi cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Efendim, burada üç arkadaşımızın daha soruları. 

vardır; başka soru sormak isteyen zannederim, yok. 
O itibarla, soru sorma işlemi bitmiştir. 
Sayın Bakan, yerimize oturabilirSMz efendim, 

buyurun; zapta geçiyor nasıl olsa. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sorumu sormama müsaade edin... 
BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan «Sorulara 

yazılı olarak cevap vereceğim» diedifler. O ttibarîa, 
Sayım Bakam burada bekletmenin... 

Sayın Bakan, sözlü mü cevap verecekSıöiz, ya
zdı mı? 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİMİ İŞGÜ
ZAR (Devamla) — Efendim, muhterem üyelere ya
zın olarak cevap Vermek istiyorum, tensip ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Saym Bakan. 
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ

ZAR (Devamla) — Peki; teşekkür ederim. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Onu da isterseniz buraya lütfedin, 
buradan okutalım? 
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KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Hayır efendim, 
ben okuyacağını. 

BAŞKAN — Peki efendam» buyurun; zaten zap
ta geçiyor efendim. 

KEMAL DOĞAN (Kayserli) — Sağlık ve Sosyaî 
Yardım Bakanı, hekimler için tam gün çalışmayı ön
görmektedir. Hükümetlin bir üyesi olarak süzün bu 
hususta görüşünüz nediir? 

3. Sigorta hastanelerine hekim tenıü'nli hususunda, 
Hükümet olarak herhangi bir düşünceniz, görüşünüz 
var mıdır? 

Devlet hastanelerine ait hekthnJeriin, sigorta has
tanelerine aîınımıasmı uygun buluyor musunuz? 

4. Bağ - Kur ve sigortalı üyeîerlinin oDdukça ke
sif bulunduğu -Kayserilide, Bakanlıkça sosyal mes
ken yaptırmaya ne zaman başlanacaktır?. 

5. Sosyal Sigortalar Kurumunda en yüksek üc
retlere ve kurumca yapılan tek tarafh tespitlere göre 
yapılan öfçüımüem'elerin, mükeJMIeri mağdur etliği
ne inanıyor musunuz? Bu hususta gönüsünüz ne
dir? 

6. Tahsil edilmieyen sigorta primleri hakkında 
herhangi bir çalışma yapılmış mıdır? 

7. Sağlık Bakanlığına bağa Sosyal Hizmetler 
Genel Müdürlüğü ile, Emek!] Sandığının Bakanlığını
za bağlanmasına taraftar mısınız? Bu hususta yapıl
mış olan herhangi bir çalışmanız var mıdır? 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Doğan. 
Diğer sayın üyelerin sorularını okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki hususların Sayın Sosyal Güvenlik Ba

kam tarafından cevaplanması hususunda delâletleri
nizi istirham ederim. 

İçel 
Fevzi Arıcı 

Sayın Bakanın son günlerde basınımıza akseden 
ve TRT yayınlarında yer aSan konuşmalarında Sos
yal Sigortalar Kurumunca işçi meskenleri konusun
da yeni bir politikanın takip edileceği beüirtıiknekıte, 
tek elden Ve topluca, prefabrik sisteme dayalı, ucuz, 
süratli ve sıhhi inşaata gidileceği; işçi emeklilerinin 
de bu imkânlardan yararlandırılacağı açıklanmakta
dır. 

MC hükümetleri zamanında esasen böyle bir po
litika takip edilerek, bu maksatla; 

1. Sosyal Sigortalar Kurumunun kooperatiflere 
kredi açarak mütaafhlıitter eliyle mesken yaptırma 
yerine bi'zzaî kurum tarafından toplu konut yapımı
na yönellinmiş mM'ir? 

2. Sıhhi, ucuz, süratli konut yapımı için hem 
İleri konut yapma tekniğinin tespiti, hem de prefab
rik konut inşa edecek fabrikalar kurulması için Sos
yal Sigortalar Kurumunda çalışmalar yapılmış ve bu 
maksaiföa Batı üıikeOerine heyetler gönderilmiş mi
dir? 

3. Konut kredilerinden ve imkânlarından işçi 
emeklilerimin de yararlandirılimaısı için Bakanlıkça 
kuruma gerekli önerilerde bulunulmuş mudur? Ve 
konu yasama organlarına götürülmüş müdür 

4. Kamu sektörünün konut politikasını bir el
den yürütmek amacıyla MC hükümetleri zamamnda 
İmiar, İskân Bakanlığının Başkanlığında yapımcı ku
ruluş ve. dairelerimin temsilcilerinden meydana ge^ 
İen bir koordinasyon komlitesi teşkil edilmiş müdür? 
Bu hususta bir Bakanlar Kurulu karan mevcut mu
dur? Mevcut ise bu kararname hükümleri yürür
lükte miidiir? 

Saygılianm!a. 

tçel 
Fevzi Ancı 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Diğer soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sosyal Güvenlik Bakanın

ca cevaplanmıaisı hususunda tavassutlarını saygıla
rımla arz edeıünı. 

Meskenli olmayan işçilerimizin ev sahibi olabil
melerini temfinen Sosyal Sigortalar Kurumunca, Ku
rum kaynaklarından kullandırılmakta olan kredile
rin amacı, ev saMlbl olma şartım yerine getiren işçi-
İerinıüzin başlangıçta veya inşaat devam ederken ar
tan işçilik ve malzeme fiyatları dolayısıyla* ihtiyacı 
oüan finansman imkânını sağlamaktır. Bu nedenle de, 
kredi miktarları da zaman zaman artırılmak sure
tiyle, inşaat nıaiıiyetierinin artan yükü karşılanarak, 
işçimin mesken edinmesi yoluna gîdiiîmiişltSr. Son ola
rak, Deımlirei hükümetlerince birkaç kez hayat paha
cılığına göre ayarlanan kredi mliktan, yenliden ayar
lanarak 250 bin Kiraya çıkartıldığı ifade edfilmüş-
ûr. 

1. Kredi, başlangıçta veya inşaat sırasında mey
dana gel'en işçilik ve maüzeme artışları dolayısıyla, 
İşçinin maddi ihtiyaçlarını karşılamak için veritdli-
ğine göre, inşaatı bJttmliş, yani finansmanı teımlin edil
miş meskenlere veıilmıemıek gereklirken, 250ı bin lira
lık krediden inşaatı bitımıiş meskenlerin de yararlan* 
dırıfacağı söylenmektedir. Bu husus doğru mudur? 
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2. 256 bin Biralık kredi imkânından bü'tmCş ü> 
şaatSann yarar!ananamaisı hususunda, Sosyal Sigor
talar Kurumu yeHkiFû'ieıii arasında göıüş ayrılığı ol
duğu, yararlandırılmamasını savunanlara karşı iç ve 
dış ba&ıîarın bulunduğu söylenmektedir. Bu söylen
tiler dağru mudur? Krediî, bitmiş inşaatlara teşmil1 

edjSiılse atmacından .saptırılmış olmayacak mıdır? Bu 
suretle, birçok evdz üşçImJz, büten inşaatlara tanı
nacak kriedıi imkânı rJJspı&l'ııde meskenden mahrum 
kakmış olmayacak mıdır? Bu hususta Bakanlıkların
ca bir önlem alınması dlüşıünıulmıekte nrcdtir. 

Sivas 
Tûvfik K o r a t a 

TEVFtK KORALTAN (Sfivas) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Teştkkür ederûnu.. 
Buyurun efendlüm. 
TEVFİK KORALTAN (Sivas) — Bu soru, her

hangi bir uygulamadan sostra değer taşıtmayacağı 
ficin, kısa sürede cevaplandırıînııaısım rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, «Kısa sürede» der
ler. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Hemen vereyim müsaadie ederse* 
niz. 

BAŞKAN — Evet tabii, kısaca buyurun efen
dim. 

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI HİLMİ İŞGÜ
ZAR (Sinop) — Konut kredisi olarak, Bakanlar Ku
rulu tarafından 250 bun liraya çıkartılan miktar, in
şaatı bitmiş olanlara cad değildir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Üçüncü soruyu okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun, aracılığınız ile, yazılı cevap 

verilmek üzere Sayın Bakana yöneltilmesini arz ede
rim. 

1475 sayılı İş Yasasının 14 ncü maddesi ile dü
zenlenen, «Kıdem Tazminatı Fonu» ile ilgili yasa, 
yasanın emredici hükmüne rağmen, bugüne kadar 
çıkmamıştır. 

Sosyal Sigortalar Kurumu aracılığıyla böyle bir 
fon kurulması ve kıdem tazminatına yeni bir görü
nüm kazandırılması konusunda sayın Bakanlığınızın 
görüşü nedir? 

Adana 
Oğuz Yazıcıoğlu 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan tarafından yazılı olarak cevaplandı

rılacaktır. 

I Sayın Başkanlığa 
I Memur - işçi savaşı ne zaman ve nasıl halledile

cektir? 
I Cevaplandırılmasını arz ederim. 
I Ankara 
I İsmail Hakkı Köylüoğlu 
I BAŞKAN •— Soru sorma işlemi bitmiştir. 
I Sayın Bakan, kendisine tevcih edilen soruları ya-
I zırı olarak cevaplandıracaktır. 

Şahsı adına son söz, aleyhinde, Sayın Mustafa 
I Başoğlu'ndadır. Buyurun. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; ülkemiz bakımından çok 

I önemli olan Sosyal Sigortalar Kurumu ve Sosyal Gü-
I venlik Bakanlığı ve ona bağlı Sosyal Sigortalar Ku-
I rumu ile Bağ Kur'u ilgilendiren bütçenin görüşülme-
I si sonucunda, kişisel görüşlerimi arz etmek üzere hu-
I zurunuzda bulunuyorum. Düşüncelerimi belirtmeden 
I önce, değerli arkadaşlarıma saygı ve basan dilekleri-
I mi sunarım. 

I Sayın Bakanın konuşmasmı dinledikten sonra, ba
zı yönlerinin olumlu bazı yönlerinin olumsuz olan 

I konuşmasmı dinledikten sonra, görüşlerimi daha ra-
I hat bir şekilde arz etmek imkânım olacaktır. 

I Ne zaman Hükümet değişikliği olsa ne zaman Sos-
I yal Güvenlik Bakanı değişecek olsa, genel bir alış-
I kanlık olarak, Sosyal Sigortalar Kurumu hastanele-
I rindeki bakımsızlığın ya da şikâyetlerin, «Hastaneler-
I de çalışan arkadaşların, işçilerin, hemşirelerin, ebele-
I rin, hastabakıcıların ve diğerlerinin işçi statüsünde 
I olmalarından ileriye geldiği» söylenmek suretiyle, 
I kurumda çalışanların tümünü birden memurlaştırma 
I çabası yıllardan beri devam edegelmektedir. 1976 yı-
I lında bu mücadelenin ne noktaya ulaştığım, işçileri 
I memurlaştırmak isteyen düşünceye karşı işçilerin geç-
j tikleri direniş olaylarını, işten atılmaları, işsiz kalma-
I Iarını, sanıyorum, olayları takip edenler yakından bil-
I mektedir. 

I Eğer, insanları, hizmetlerini görmede, bağlı bu-
I umdukları statülere göre değerlendireceksek ve eğer 
I diyeceksek ki, «Devlet hastanesinde çalışan hemşire 
I memurdur; sigortada çalışan hemşire işçidir. İşçiyi 
I memur yaparak daha iyi hizmet gördüreceğiz» gibi 
I bir düşünceden hareket edeceksek, bu yanlıştır Sayın 
I Bakan. «Memur statüsünde olanın işte kalma bakı-
I mından güvenliği, cezalandırma bakımından güvenli-
I ği ile, işçi statüsünde olanın güvenliği birbirinden fark-
I lıdır ve şartlar maalesef işçinin aleyhinedir. 

299 — 



M. Meclisi B : 117 

Burada önemli olan, kurumun yönetiminin ya da 
Bakanlığın tercihinin, çalışan insanların emeklerinin 
hangi statüde bulundukları zaman daha fazla elde 
edilebileceği noktasında birleşmedir. Türkiye'de iş
çi - memur ayrımı çözümü belli oranda sonuçlandırıl
mıştır ve geçmiş hükümetler zamanında, ilgili kanun 
uyarınca kurulan komisyonun tespit ettiği sıfatları ta
şıyanlar, Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe ko
nulmuştur. Eğer Sağlık Bakanlığında, belediye ve üni
versite ve diğer kamu kurluşlarında, ilgili komisyo
nun, «işçi statüsünde çalışması gerekir» demesine rağ
men statüsü değişmeyen kişiler varsa; şimdi sayın 
Hükümetimizin, programına uygun olarak ve özellik
le Cumhuriyet Halk Partisinin muhalefet döneminde, 
«Kamu görevlilerinden büyük çoğunluğun işçi hak
larına kavuşturacağım» vaadine uygun olarak, bir uy
gulama kararnamesiyle mesele çözümlenebilir. Ama 
bilinmelidir ki, Hükümet, yürürlükte olan mevzuatı
mıza göre, dilediği kişileri işçi, dilediği kişileri me
mur yapamaz. Yine bliîimmelidlr k£, Sayın Bakan ve yet
kililer, dilekçe almak suretiyle bir kimseyi memur; 
dilekçe almak suretiyle bir kimseyi işçi statüsüne ge
çirmek, yürürlükteki mevzuata göre mümkün değil
dir. Ya yeni bir kanun çıkarılır, yeni bir düzenleme 
yapılır, ilgili komisyonun tespit ettiği sıfatları taşı
yanlardan geride kalanlar işçi statüsüne alınmak su
retiyle kapsam genişletilir veya komisyonun tespit et
tiği kişilere işçilik hakları verilir. 

Değerli arkadaşlarım, her işyerinde işçiler vardır. 
Eğer bu anlayıştan hareket edecek olursak, işçi sta
tüsünde bulunanların hizmeti aksattığı düşüncesinden 
hareket edecek olursak, o zaman Türkiye'de işçi bı
rakmamamız lazımgelir. Fabrikalarda çalışanları, ka
rayollarında çalışanları, havayollarında çalışanları, de
nizyollarında çalışanları ve tümüyle işçileri memurlaş-
tırarak, hizmetin daha iyi görülebileceği noktasına 
varırız; ama bu yanlıştır. Artık, Türkiye'de, işçi hak
larını geriye götürme, grev haklarını kısıtlama, çalış
ma sürelerini uzatma, toplu iş sözleşmesi düzenini 
tersine çevirme imkânı kapanmıştır. Bunun yöneticile
rimiz ve Hükümetimiz ve Sayın Bakanımız böyle bil
mek suretiyle olaya yaklaşmalı ve soruna çözüm ge
tirme gayretlerini elden bırakmamalıdır. 

Değerli arkadaşlarım, Sosyal Sigortalar Kurumun
da yeni bir uyuşmazlığın eşiğindeyiz maalesef ve 
maalesef, Sayın Bakana, sanıyorum uzmanları yan
lış bilgi verdikleri için böyle bir uygulamaya doğru 
gidilmektedir. 

1978 yılında, kurumda işçi statüsünde çalışacak 
olan kişilerin kadroları Sayın Bakan tarafından bîo- I 
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ke edilmiştir ve halen Sosyal Sigortalar Kurumuna, 
ihtiyaç olmasına rağmen, işçi statüsünde bir tek kişi 
atanamamaktadır. Eğer söylenenler doğruysa, Müdür
ler Kurulunun mevzuata uygun olarak tespit ettiği 
işçi kadrolarının, Sayın Bakan tarafından memur 
kadrosu olarak onaylanması kendisine söylenmiş ve
ya düşünülüyormuş. Böylesine bir tutuma gidilmenin 
ne denli sakıncalar doğuracağını - eğer uygulamaya 
geçilecek olursa - hep bir birlikte göreceğiz. 

Yol parası sorumumda, Sayın Bakanın söylediğini 
bir bakıma rahatlatıcı bir açıklama olarak kabul edi
yorum. Kendisiyle yaptığım görüşmede de bu düşün
ceyi belirtmişti; ama kuruma verilen yazılı emir, Sa
yın Bakanın söylediğinden biraz farklıdır ve yine zan
nediyorum, Sayın Bakana hukuki durum tam izah 
edilmemiştir. Sayın Bakan toplu iş sözleşmesine gö
re, ilgili sendikalarla, kurum yönetiminin servis ara
bası verememesi karşısında işçilere yol parası öden
mesiyle ilgili yaptıkları protokolün Müdürler Kurulu 
tarafından onaylanmasından sonra uygulamayı dur
durmuştur ve son olarak kuruma verdiği yazılı emir
de, 23 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre mesele
nin Müdürler Kurulunda yeniden görüşülerek ve sü
resi içerisinde Bakanlığa bildirilmesi istenmiştir. Ya
zının dayandığı Kanunun ilgili maddesi, Müdürler 
Kurulunca alınacak kararın Genel Müdür tarafından 
veto edilerek Sayın Bakanın onayına sunulmasıdır; 
bu, Müdürler Kurulunun kararını değiştirerek işçilere 
yol parası verilmemesi şeklinde bir talimattır. 

Arkadaşlar, toplu sözleşme düzeni her defa söy
lendiği gibi, müdahale istenmeyen düzendir. Eğer, 
hangi bir Bakan kendi anlayışına göre yapılan toplu 
sözleşmelere veya yapılacak olan toplu sözleşmelere 
ya da uygulamadan doğacak aksaklıkları giderecek 
olan anlaşmalara, kendi anlayışına göre müdahale 
edecek olur, toplu sözleşme düzenini tersine çevirme
ye kalkışacak olursa, bunun adına güdümlü sendika
cılık denir, bunun adına güdümlü toplu sözleşme de
nir, bunun adına Devlet sendikacılığı denir; ama Tür
kiye'de hür sendikacılık vardır, Devlet sendikacılığı 
yoktur, bunu herkes böyle bilmelidir, Sayın Bakanı
mız da tavrını buna göre ayarlamalıdır. (AP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Arkadaşlarım, işçi haklarına saygı duymak bakı
mından, işçi haklarını geliştirmek bakımından, Sayın 
Bakanın ve Hükümetin olumlu şekilde getirecekleri 
her teklifi elbette biz destekleyeceğiz. Hiçbir noktada 
köstekleyici olmayacağız. Hatta, geçmiş yıllarda mu
halefetin yaptığı, şimdi iktidarda bulunan Cumhuri-
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yet Halk Partisi muhalefetinin yaptığı gibi, engelleme 
yollarına da gitmeyeceğiz. Ama, bu getirilecek olan 
teklifler, işçi haklarım ortadan kaldırmaya dayanır 
ve gazetelerin yazdığı eğer doğru ise işçi ücretlerini 
dondurmaya dayanır, işçilere tavan ücreti tespit edil
meye dayanır, işçilerin aldıkları kıdem tazminatının 
işten çıktıktan sonraki kıdem tazminatının memurlar
dan fazla olduğu düşüncesiyle (ki, Sayın Bakanın bir 
demecinde, burada vardır) kıdem tazminatlarını geri
ye götürmeye dayanır, çalışma saatlerini artırmaya da
yanır ve toplu iş sözleşmesi düzenini çalışanların 
aleyhine döndürmeye çalışırsa, o zaman, mensubu 
bulunduğum parti ve mensubu bulunduğum konfede
rasyon, bu düşünceyle yıllardan beri savunageldiği 
prensipler için sonuna kadar mücadele etmeye karar
lıdır. 

BAŞKAN — Sayın Başoğlu, lütfen bitiriniz. 

MUSTAFA BAŞOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan. 

Hepimiz bilmeliyiz ve iktidar da bilmelidir ki, 
muhalefette söylenenlerin, bol vaatlerin gerçekleştiri
leceği noktadadırlar. Hükümet Programında yer alan, 
işçi sorunlarını çözüme kavuşturmada ve Sayın Baş
bakanın sık sık verdiği demeçlerde, muhalefet döne
mindeki verdiği demeçlerdeki vaatlerini gerçekleştir
mede şimdi karşı karşıyadırlar. Günlük çalışma dü-. 
sürülebilecek midir? Lokavt kaldırılabilecek midir? 
tşçilere haftada 2 gün dinlenme hakkı getirilebilecek 
midir? Asgari ücretlerin farkları, kıdem hakkını ko
rumak için, eski işçilere de verilebilecek midir? Ve 
genel olarak, işçi haklarını geliştirici noktada Hükü
met olabilecek midir, olamayacak mıdır? Bunu göre
ceğiz. 

Lehte olacak davranışların yanmdayız. tşçi hakla
rım ortadan kaldırmaya dayanan bütün davranışların 
karşısındayız. 

Saygılar sunuyorum, başarılar diliyorum. (AP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başoğlu. 

Sayın üyeler, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Her bölümü okutup ayrı ayrı oylarınıza sunaca
ğım: 

B) Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 18 184 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Sosyal güvenlik kuruluşları ile 
ilgili hizmetler 4 796 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı-
lamayan transferler 35 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi kabul edilmiş
tir. Hayırlı uğurlu olsun. (Alkışlar) 

C) ORMAN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımıza göre,. Orman Bakan

lığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. . 
Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve 

şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini sı
rasıyla okuyorum : 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Hasan Ekinci, 
Miîli Selâmet Partisi Gmpu adına Sayın Abdülkadir 
Kaya, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Ali Kırca, Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sa
yın Mehmet Yusuf özbaş. 

Şahısları adına, lehinde : Sayın Abdurrahman 
Oğultürk, Sayın Semih Eryüdız, Sayın Nuri Çelik 
Yazıcıoğlu, Saym İsmail Akın. 

Aleyhinde : Sayın Şükrü Abbasoğlu, Saym İlhan 
Aytekin, Sayın Behiç Tozkoparan, Saym Mehmet 
Özutku, Sayın Kemal Doğan, Saym Yakup Üstün, 
Sayın Müfit Bayraktar. 

Üzerinde : Saym Halil Karaatlı, Saym Mehmet 
Çatalbaş, Saym Adem Ali Sarıoğlu, Saym Mehmet 
Irmak, Sayın Şener Battal. 

Adalet Partisli Grupu adına Saym Hasan Ekinci, 
buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar) 
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Sayın Ekinci, görüşme süreniz 20 dakikadır. 
AP GRUPU ADINA HASAN EKİNCİ (Artvin) 

— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1978 Orman 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Adalet Partisi Millet 
Meclisi Grupu adına görüşlerimizi arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. Sözlerime başlarken, Gru-
pum ve şahsım adına saygılarımı sunuyorum. 

Sayın milletvekilleri, kollektif yararlanma açısın
dan milli kaynakların başında gelen orman varlığı
nın devamlılığının sağlanması, ormanların korunması 
ve ağaçlandırılmasıyla, ülkenin sosyo - ekonomik ya
pısında hayati önemi olan ormanların, ormancılık 
politikasının hudutlarım Anayasamız kesin hatlarla 
tespit etmiştir. 131 nci maddesi, «Ormanlara zarar 
verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edil
mez» demekte ve «Ormanların tahrip edilmesine yol 
açacak hiçbir siyasi propaganda yapılamaz» diye ifa
de etmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, orman işlet
meciliğine yeni bir düzen getireceğini ifadeyle, halk 
işletmeleri kuracağını söylemektedir. 

Düzen ve slogan hastası Cumhuriyet Halle Parti
sinin, orman varlığımıza sihirli reçetesini uygulama
sına imkân yoktur. Orman düzeninin değiştirilmesi 
iddiası geçersizdir. Ülkemize hazin sonuçlar doğurur. 
Orman düzeninin değiştirilmesi teknik konudur; po
litikanın içinde görerek değiştirmeye kalkmak, doğa
nın dengesini bozmak demektir. Bunun faturası ise, 
toprak erozyonudur, seldir, seylaptır. 

Cumhuriyet Halk Partisinin, belki, kamuoyunu 
bir süre sloganlarla oyalaması mümkün olabilir; an
cak, ormanlarımızı sloganlarla idare etmek mümkün 
değildir. 

Ülkemizdeki ormanlar plan düzeni içerisinde, or
mancılık tekniğinin ışığı altında, ehliyetli Türk teknis
yeninin denetimi ve gözetimi altında, sadece, orman 
içindeki halkımız ve onların kurdukları Orman Köy 
Kooperatifleri tarafından, hiçbir aracı tanımaksızın, 
kendileri tarafından işletilmektedir. Cumhuriyet Halk 
Partisinin, «Halk işletmelerini kuracağız» iddiası, sa
dece, bu Partinin slogan hastalığım burada da orta
ya koymasıdır. Fiilen, aracı tanımadan, Anayasaya 
uygun, Devletin gözetimi ve denetimi altında, halkın 
işlettiği orman işletmelerine ne getireceklerini söyle
yemiyor, hiçbir şey getirmeleri de mümkün değildir. 

Adalet Partisi, Türk ormancılığına, ülke gerçekle
rine uygun, sağlıklı bir ormancılık politikası uygula
yarak, yurdumuzdaki tüm ormanların envanterim ta
mamlanmış, amenajnıan çalışmalarını bitirmiştir. Fo-

togrametrik metotlarla yapılan tespitle, yurdumuzda 
970 milyon metreküp servet tespit edilmiştir. Tama
men Türk orman mühendislerinin emeği olan ame
najnıan tamamlanmış, idare müddetleri bitmiş olanlar 
da yenilenmektedir. 

Orman - Halk münasebetlerini en iyi bir düzeye 
çıkarması için başlatılmış ve büyük bir süratle devam 
eden orman tahdit işlerinin bir an önce bitirilmesin
de zaruret vardır. Bütün ormancdık hizmetlerinin gö
rülmesinin önemli şartı olan orman yollarının 73 bin 
kilometresi inşa edilmiş, 72 bin kilometresinin orman 
yol şebeke planları yapılmıştır. 5 100 orman içi köyü, 
orman teşkilatınca yola kavuşturulmuş; 5 000 orman 
köyünün de orman şebeke planları tamamlanmıştır. 

Modern ormancılığın gereklerini yerine getirmesi 
için şebeke planları tamamlanmış olan orman yolu 
ve orman içi köy yolunun bir an önce bitirilmesinde 
zaruret görmekteyiz. Ülkemizde bozuk olan orman -
halk münasebetlerine son yıllarda Adalet Partisi hü
kümetleri, orman içi ve orman kenarında yaşayan va
tandaşların kültürel ve sosyo '- ekonomik yapılarına 
sloganla değil, onların kalkınmamışlık zincirini kır
mak için ekonomik tedbirlerle girmiştir. Orman ve 
dağ köylerinin yararına bütün yasal değişiklikleri ta
mamlayarak tatbikata koymuştur. 1744 sayılı Kanun 
ve 1906 sayılı Kanunun uygulamasıyla, hiçbir aracı 
tanımadan ürettiği yakacağın yüzde yüzünü orman 
köylüsüne devrederek, bizzat kendisi ve kooperatifler 
eliyle pazarlama imkânı verilmiştir. Yine, ürettiği ya
kacağın % 25'i orman köylüsüne ve Orman Köy 
Kooperatiflerine devredilerek, kooperatifler aracılı
ğıyla pazarlannıaktadır. 

Bu nedenle, diyoruz ki, Adalet Partisıi, orman ve 
dağ köylüsünü ormanın bekçiliğinden kurtarmış ve 
onun ekonomik, kültürel yapısının temelini yapmıştır. 
Orman köylüsünün ekonomik girdilerini doruğuna 
ulaştırmış, öylesine yasal haklar vermiştir ki, Batı ül
kelerinde eyalet ve şahıs ormanlarında dahi bu hak
ların mevcut olmadığı bir gerçektir. 

Bu nedenle, Cumhuriyet Halk Partisinin orman 
köyîüsüne verebileceği hiçbir şey yoktur. «Halk işlet
meleri» ve «düzen değişiklikleri» sözlükleri, askıda 
kalan slogandan öteye gidemez. 

«Ormancılığın ekonomik düzenini ters çevirece
ğim» diyorlar. 

Orman köylüsünün cebine bir kuruş fazla koyabi
lirseniz', sizi her zaman destekleriz, ama tatbikat im
kânı olmayan, orman köylüsünü hüsrana ve sefalete 
sürükleyecek her atılımın karşısında olacağımızı da 
belirtmek isteriz. 

• 
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tSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Orman 
mı bıraktınız ki? 

HASAN EKİNCÎ (Devamla) — Sayın Bakana 
soruyorum : Yakacağın yüzde yüzü, orman köylüsü
ne, pazarlaması için 1906 sayılı Yasa gereğince dev
redilmektedir. 1744 sayılı Yasanın 34 ncü maddeye 
göre % 25 yakacak da, Orman Köy Kooperatifleri
ne pazarlama yapmaları için devredilmektedir. Daha 
fazîa neyiı vermeyi düşünmektedirler? Yoksa, orman 
köylüsünü^ ürettiği ve kendisine % 12 olarak 10/1 
tarifeyle yerilen zati ihtiyacını kooperatifler eliyle 
verilmesini mi düşünüyorlar? 

Üretirimin geriye kalan % 60 kısmı kâŞıt fabrika
larına, Tüjrkiye Kömür İşletmelerine, PTT'ye, orman 
kereste fabrikalarına ve orman sanayi ürünlerine ve^ 
rilmektedir. Bu, Orman Bakanlığınca, yasalar çerçe
vesinde verilmektedir. Yoksa, Cumhuriyet Halk Par
tili Sayın Bakan, kâğıt fabrikalarına, kereste fabri
kalarına verilecek olan emvali de, Orman Köy Koo
peratiflerine devredip, onların eliyle mi vermeyi dü
şünmektedir? 

Görülüyor ki, buradan orman köylüsüne Cumhu
riyet Halk Partisinin verebileceği hiçbir şey yoktur. 

ETEM EKEN (Çorum) — Verecek bir şey bırak-
mamışsımzki!.. 

HASAN EKİNCÎ (Devamla) — Biz öneriyoruz. 
1976 ve 1977 yıllarında hayat pahalılığı ile oran

tın olarak, orman köylüsüne kesme, taşıma ve nakli
yat masraflarına % 25 = 35 arasında zam yapılmıştır. 
1978 yıhnda, hayat pahalılığının % 50'ye vardığı Ma
liye Bakam tarafından ifade edilmiştir. Orman işçili
ğinde Men çalışan vatandaşlarımıza, 1977 birim fi
yatlarına % 50 zam yapılmasını zorunlu görmekte
yiz. 

Sayın milletvekilleri, Adalet Partisi, 15 700 or
man ve dağ köyünün 12 milyon insanının insanca ya
şam savaşında onunla beraber obuayı ibadet saymış
tır. Dün sürütme,ve nakliyatım at ile yapabilenler, 
bugün traktörle ve kamyonla yapma yarışı içerisin
dedirler. 

Orman ve dağ köylerine ormancılık hizmetleri 
için 1977 yılında 7,2 milyar TL. sı ödenmiş, aynca, 
Orman Köylerini Kalkındırma Genel Müdürlüğü ka
nalıyla 500 milyon lira kalkındırma kredisi verilmiş
tir. Cumhuriyet Halk Partisinin 1974 yılındaki iktida
rı döneminde 3,7 milyar TL. sı ormancılık hizmetle
rine verilmiştir. Orman köylerini kalkındırma için 
sadece 13 milyon verebilmiştir. Ve soruyoruz : Bu 
mudur köylüden yana olmak, bu mudur orman köy
lüsünden, dağ köylüsünden yana olmak? 

Ağır iş şartlarına rağmen hiçbir sosyal güvencesi 
olmayan orman işçilerinin büyük bir kısmı sigorta 
kapsamına alınmış, vahidi fiyatla çalışan ve bütün 
ormancıîüc hizmetlerindeki işçilerin 506 sayılı Kanun 
kapsamına alınması için, tasarı Yüce Meclislere sevk 
edilmiştir. Bir an önce kanunlaşmasını diliyoruz. 

Çikanlan orman affı ile cezai müeyyideleri kal
dırılan orman köylüleri, tazminatlar nedeniyle Dev
lete borçlu bulunmaktadır. Bu kıt gelirli vatandaşla
rımızın yaygın sıkıntıdan kurtarılması için, Meclis
lerimize sevk edilmiş olan orman affının bir an ön
ce kanunlaşmasını temenni ediyoruz. 

Bütün ormancılık hizmetlerinde, orman içi köy
lüsüyle yanyana, büyük bir risk içerisinde kaçakçılar
la hayatları pahasına, yorucu, yıpratıcı görev yapan 
orman mühendisleri, orman muhafaza memurları ve 
orman kesim memurları, depo memurlarının itibarî 
hizmet tasarısının bir an önce yasalaşmasını zorunlu 
görmekteyiz. 

Sayın milletvekilleri, orman yangınlarında son yıl
lardaki artış elem verici boyutlara ulaşmıştır. 1977 
yıhnda faciayı yalnız masum orman ve dağ köylü
sünün ihmal ve kastına bağlamak insafsızlık olur. 
Yıllardır bir partinin büyütüp yeşerttiği, tüm milli 
varlıklarımıza düşman şehir eşkiyalan, vapur batı
ran, opera binası yakanlar, 1977 yıhnda eylemlerini 
kırsal alandaki milli servetlerimize, doğa zenginlikle
rimize kaydırdıklarını görüyoruz. 1975'te 6 bin hek
tar, 1976'da 4 500 hektar yanan orman sahası var
ken, 1977'de 33 bin hektar olmuştur. Özellikle mesi
re yerlerinin, milli parkların, ağaçlandırma sahaları
nın yanması elbette bir rastlantı değildir. 1977 yılın
da yanan sahada yaklaşık 6,6 milyon metre küp ser
vet kül olmuştur. Bunun parasal değeri 12 ile 15 mıil-
yai* arasındadır. 

SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sizin 
zamanınızda oldu. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Sayın milletve
killeri, «enkaz devraldık» diyen, esasen yapısı enkaz 
oîan bu Hükümete, nasıl bir ormancılık ekonomisini 
devrettiğimizi arz etmek istiyorum. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Orman 
bırakmadınız. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Büyüyen ülke 
ekonomisinin gereklerine cevap vermek üzere 2 mil
yon metre küp üretimden 10,5 milyon metre küpe, 
milyonlarca döviz ödeyerek kâğıt, tel direk, maden 
direk ithal eden bir Türkiye yerine, 1 metre küp da
hi ithal etmeyen, bütün orman sanayiini milli kay-
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«aklara dayalı ihraç potansiyeline getirebilmiş bir 
Türkiye... 

BAŞKAN — Sayın Ekinci, iki dakikanız kaldı, 
lütfen sözünüzü toparlayın efendim. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — ... Her yıl yap
tığı üretimle, ülke ekonomisine 30 milyar Türk lira
sı değer katan ormancılık ekonomisi ve nihayet 1977 
yılında son depolarda stok olarak devrettiği 3,5 mil
yon yapacak ve yakacak emval, bunun da parası 
7,5 - 8 milyar. İşte enkaz ekonomisinin bir bölümü! 

Yıllarca orman yağmasından dem vuran, fukara 
edebiyatıyla halkımızı sömüren, «vurguncu, soygun
cu» kelimelerini dilinden düşürmeyen, dünün muha
lefeti Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda; Devletin 
gücü elinizdedir. Bu iddianız varsa, düzeltmeye mec
bursunuz. 

İSMAİL HAKKI ÖZTORUN (Adana) — Hırsız
lan tutup, atacağız. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — Dağ ve orman 
köylüsünün haklarının sonuna kadar takipçisi olaca
ğız. 

Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığının 1978 
yılı bütçesiyle öngörülen yatırım faaliyetlerini, her 
yıl olduğu gibi, ehliyetli, liyakatli orman teşkilatı 
mensupları tarafından gerçekleştirebileceğine inanı
yoruz. 

Temennimiz odur ki, böylesine teknik bir Bakan
lıkta, ehliyet ve liyakatin yerine, ormanlarımızı ve ta
biatı, Devletimizi tahrip edebilecek, acımasız, parti
zanca atamalar yapılmasın. 

Sayın Bakanın, muhalefet milletvekili iken Komis
yonda bir yıl önce söylediklerinin bir iki cümlesini 
arz etmek istiyorum : «Orman teşkilatı politikaya gi
rerse çok etken olur. Bu yüzden mutlak tarafsız ol
malıdır». 

Personel, hiçbir kanuni mesnet gösterilmeden kı
yıma uğratılmış, meslek çalışmaları felce uğratılmış
tır. Kıyım bununla da bitmemiş, orman yağmalarım 
devam ettirebilmek, pek çok arazileri yar ve ağyara 
peşkeş çekmek için amenajman heyetleri 30'dan, 8'e 
indirilmiştir. 

Biz, Sayın Bakandan, ağyara ve yara peşkeş 'et
meyeceği kanaatindeyiz ve aklımızın köşesinden geç
miyor; ama endişemiz odur ki, Orman Bakanlığına 
sunulan ve bir fotokopisi de elimizde bulunan Or
mancılık Ajansı (Or-Ajans) kuruluş amaçlarından 
bir maddesini okuyorum : «Kurulması düşünülen 
Ormancılık Ajansı, yukarıda politik gözlemlere da
yanarak önce iletken kadrosunu...» 
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BAŞKAN — Sayın Ekinci, lütfen toparlayın 
efendim. 

HASAN EKİNCİ (Devamla) — ... «tamamlaya
cak, sonra da iletken kadrosu aracılığıyla her orman 
köyünün bir kişiyle ilişki kurarak, 50 bin ormancı 
çalışanın dışında 14 milyon orman köylüsüne seslen
miş olacaktır. İlk aşamada iletken kadrosu 1303 kişi
den oluşan Or s Ajans, ikinci aşamada her orman 
köyünden 1 kişi ekleyerek 16 300 kişilik dev bar aile 
olacaktır» denmekte ve Or -•* Ajans yayın organıyla 
ilk aşamada 30 bin dergi basacak, TÖB - DER ve 
bunlar gibi devrimci demokratik kuruluşlarla işbirli
ği yapacak, köylere ve kuruluşlara tevzi edeceğini 
belirtmektedir. 

Bu raporlarda da, kurulması islenen militanlarla, 
orman köylüsünün sırtında kambur ve sosyaflîst ül
kelerdeki köy komiserleri gönderilmek istenmıekte-ı 
dir. Anayasamızdaki amir hükme rağmen, Türk or
mancılığına militan ajanüar koyma amacım güden 
bu teşelbibüsün, Orman Bakanınca iltifat görmeye-' 
ceği inancındayız. . 

Değerli miMeltvekilleri, Orman Mühendisleri Oda
sının 23 ncü Genel Kurul raporunda, 657 sayılı 
Devlet Memurları Kanununa tabi Oda yöneticileri 
ne diyorj aynen arz ediyorum: «Genel seçimler ve 
yerel seçimler öncesinde tüm üyelerimize, «MCye 
bayır» diyerek tek oy dahi ziyan etmemeleri çağrısı 
yapıldı. İşçi sınıfına ve işçi kitle sendikal örgütü 
DİSK'in öncülüğünde kutlanan 1 Mayıs'a katılın--
mış ve ormancılık kesimi, kitle örgütü olarak, 
1 Mayıs'ta DİSK'in yanında olduk ve kurşun
larla kana bulanan 1 Mayıs alanı terk edilme
miştir.» diyerek, tüm güçleri tek cephede bürleşüi-
rerek savaşana sokmak için yapılan UDC çağrısına 
katıldığını belirten Orman Mühendisleri Odası, 
şimdi Orman Bakanlığı dışarıdan yönetme arzusun
dadır ve bu yöneticiler, Orman Bakanlığının kori
dorlarında ve Yüce Meclisimizin koridorlarında 
Orman Bakanlığını jurnalle dışarıdan idare etmek 
fetemelktedıirler. 

IBAŞKAN — Lütfen toparlayın Sayın Ekinci. 
HASAN EKİNCİ (DevamSa) — İnancımız odur 

ki, Sayın Balkanımız buna iltifat etmeyecektir. Or
man Bakanlığı hiçbir dönemde sokaktan idare edil-
memiştir; elbette ki, şimdi de idare edilmeyecektir. 
IBu dönemde Sayın Bakanın, sokak eylemcilerinin 
gayretlerine iltifat etmeyerek, Anayasa ve yasa döğ-
rultusunida Türk ormancılığını hizmet etmesini 
diliyoruz. 
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Orman Bakanlığı Bütçesinin, memleketimize, 
milletimize ve tüm orman teşkilatına hayırlı olma
sını, diler, Adalet Partisi Grupu adına saygılarımı 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür" ederim Sayın Ekinci. 
Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Abdüî-

kadir Raya, buyurun efendim. 
Sayın Kaya, süreniz 20 dakikadır efendim. 
MSP GRUPU ADINA ABDÜLKADİR KAYA 

<jSIıint> — Sayın Başkan, muhterem millet vekilleri; 
Orman Bakanlığı 1978 mali bütçesiyle ilgili, Milli 
Selâmet - Partimizün Millet Meclisi Grupu adına 
konuşmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. Bu ve
sile iîe sizleri hürmetle selamlarım. 

Yerüstü servetlerimizin en önemlisini teşkil eden 
orman varlığımız, ilgili Bakanlığı ve onun Bütçesi 
hsMcında, «yarın kıyamet kopacdk derlerse dahi, eüiım-
deki fidanı dikmeden giıtmıeyeceğim» diyen ulvi bir 
zihniyetin idraki içerisinde konuşmak üzere bana 
fırsat veren Cenaıb-ı Hakka şükrederim. 

Orman varlığı, ülkelerde sadece odun temin 
eden, sanayie ve diğer muhtelif işler için hammadde 
İhtiyacını karşılamaya yarayan ekonomik bir kay
nak olarak değil, aynı zamanda, insanların sıhhatli 
yaşamalarında etkili rol oynayan tabiatın iklim, 
toprak ve su dengesini sağlayan en güzel varlıktır. 
Bir yurdun su, erozyon, toprak kaymaları ve bunla
ra benzer afet ve musibetlerden koronafollmssinde, 
iklim ve su rejiminin bozulmamasmda orman var
lığının büyük rolü vardır. Bir memleket için bu 
varlığın % 30'dan aşağı olmaması, yüzyıllarca yapı
lan teknik araştırma ve çalışmalar neticesinde belli 
olmuştur. 

Orman Genel Müdürlüğünün, 1960ı - 1973 yıl
lan arasında hava fotoğrafları metodu ile yaptığı 
amenajman çalışmaları sonunda, maalesef, orman 
varağımızın bu nispetin altında olduğu görülmüştür. 

20 milyon hektar orman varlığımız mevcuttur. 
Ancak, verim ve potansiyel iObaruyila prodüktif 
olan orman kısmı, yurt sathımızın sadece % lO'unun 
teşkil etmektedir. Yurt sathının % 15'i ise bozuk 
ve prodüktif olmayan ormanlardır. Prodüktif olan 
orman sahası 8 milyon hektardır, prodükÜİf olma
yan bozuk orman sahamız ise 12 milyon hektardır. 
Yani, ormanlarımızın % 40'ı prodüktif, % 60'ı ise 
bozuk tur. Talbdatuyla, bu bozuk ormanlarımız işlet
melere müsait değildir. Verimli ormanlarımızın koru 
olan 6 milyon hektarı ile, verimli olmayan 5 milyon 
koru orman hektarı, sanayi kesimine hammadde ye-
lüştirmtflite ve ekonomik yönden memleket kalkın

masına katkıda bulunmaktadır. 9 milyon hektarı 
ise, baltalık ormanlardan 2 milyon hektarı prodük
tif, 7 milyon hektarı ise prodüktif olmayan or-
manhktırj 

Toplam olarak 900 milyon merteküp ağaç serve
timiz mevcuttur. Bu servetin 757 milyon metreküpü 
prodüktif olan ormanlardan, 55 milyon metre
küpünü prodüktif olmayan koru ormanlarından ve 
sadece 88 milyon metreküpü de baltalık ormanCar* 
dan temin edilmektedir. 

Kısacası, bu da gösteriyor ki, prodüktif orman, 
saha itibarıyla, orman varlığımızın °/0 40'nı teşkil 
ettiği halde, ağaç mevcudu servetin % 90'nını teş-< 
kil eder, Öte yandan, bozuk orman sahası, mevcut 
oınıan sabasının % 60'nı teşkil ettiği hailde, mev
cut ağaç serveti sadece °/0 10'nu teşkil eder. Bu da, 
prodüktif olmayan orman sahamızın ne derece bo
zuk Olduğunun açık bir delilidir. 

Ormanlarımızda yıllık verim artışı 21,3 milyon 
metreküptür. Prodüktif ormanlardan 19 milyon 
metreküp elde edilmekte; buna karşılık, prodüktif 
olmayan ormanlardan 2,3 milyon metreküp istihsal 
edilmeCrtedHV 

Muhterem m'iletvekilleri, şimdiye kadar yaptı* 
ğım konuşmamdan da belli olacağı gibi, yuvarlak 
o!arak, 12 milyon hektar orman sahası bozuk ve 
prodüktif olmayan sahadır. Bu da, mevcut orman 
sahamızın % 6ö'mı teşkil eder. Bu % 69'hk sahayı 
prodüktif ve verimli hale getirmek için, ağaçlandır-
mak icap eder. Bunun ağaçlandırılması için, şayet 
yılda ortalama olarak 120 bin. hektar arazi ağaç-
landırılırsa, 100 yıllık bir plan dönemine ihtiyaç 
vardır. Bu, 150 bin oUduğu takdirde, 80 yıla ihtiyaç 
vardır. Halbuki 10 yıllık ortalamaya göre, memle
ketimizde ağaçlandırılan yıllık salta 20 bin hektar
dır. Bu itibarla, eğer bu tempoyla devaın edilir, 
ağaçlandırma bu hızla giderse, halihazırdaki orman 
sahamız ancak 600 senede tahakkuk edebilir. 

Öte yandan, orman yangınları da bir felaket ha
lini almıştır. 1937 - 1972 yıSan arasında 35 yılda 
1 milyon hektarın üzerinde orman yanmıştır. Bu da, 
yılîık ortalamaya göre, 30 bin küsur haklardır. 

Yani, bugün tatbikatta gördüğümüz 20 bin hek
tarlık ağaçlandırma sahası, her yıl meydana gelen yan
gını kapsayamamaktadır. Bu itibarla, Orman Ba
kanlığının, orman muhafazasından sonra en çok üze
rine eğilmesi gereken ve önem taşıyan husus, Ağaç
landırma ve Erozyon Genel Müdürlüğüne en fazla 
tahsisatın ayrılmasıdır. Halbuki Bütçede görüldüğü 
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gibi, tahsisat olarak sadece 388 milyon ayrılmıştır ki, 
biz bunu az ve yetersiz buluyoruz. 

Sayın Bakan, Bakanlığın icra durumunda olan yet
kililerinden ağaçlandırma işlerine ciddiyetle eğilme
lerini, bunun, muhtaç olunan potansiyelin teminiyle, 
ağaç dikimine hız vermelerini isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, şunu da hemen belirte
yim ki, 10 yıllık ağaçlandırma temposunun gösterdiği 
yıllık ortalamayla, bu boş bulunan bozuk orman sa
hasının üstesinden gelmek mümkün değildir. Bu iti
barla, en önemli husus, orman yangınlarına şiddetle 
karşı koymalıyız. Bunun için de, halkımızın yangın 
hususunda uyarılmaları ve şuurlandırıhnalarıyla, yan
gınların üstesinden gelebilmek için dünyada geliştiril
mekte olan en son ve en seri haberleşme, ulaşım araç 
ve gereçleriyle tam manasıyla mücehhez hale gelme
miz lazımdır. Ayrıca, ağaçlandırma işlerinde ordunun 
işgücünden istifade etmeliyiz. 

Muhterem milletvekilleri, Şimdiye kadar izaha 
çalıştığım hususların dışında, orman içi ve orman ke
narı köylerinde yaşayan köylülerimizin müstaceliyet 
kesbeden meselelerine ehemmiyetle eğilmek ve meşe
lerine çözüm getirmek üzere mühim atılımlar yap
mak gerektir. 

16 bin orman içi ve orman kenarı köylerinde tak
riben 10 milyon insan yaşamaktadır. Bu 10 milyon 
insanın büyük bir kısmı, geçimini orman ve orman ile 
ilgili işlerden temin etmektedir. Tabiatıyla, bu vatan
daşlarımız, hemen hemen geri kalmış yöreler kadar 
milli gelirden en az payı alan ve hayat standartları da 
o derece düşük olan kimselerdir. Onun içindir ki, Os
manlı İmparatorluğu zamanındanberi okul, yol, sağ
lık ve sanayi hizmetlerinden, iş ve tarım imkânların
dan mahrum olan bu köylülerimiz, küçük çapta hay
vancılıkla uğraşmaktadırlar. Ormanı en çok tahrip 
eden, orman düşmanı, fakat orman yaprak ve artık
larıyla beslenebilen, zor şartlar altında yaşayan az 
adette olan kıl keçisini beşlemekte ve bununla geçi
mini sağlamaktadırlar. 

Ayrıca, ormanda tarla açmak suretiyle hayatiyet
lerini idame ettirmeye çalışıyorlar. Tabiatıyla, bu in
sanlarımız, ormanlarımıza zarar veren birer unsur 
haline girmiş gibi görünüyorlar. Ümit ederim ki, istih
dam etkisi sağlanır, orman köylülerimize muhtelif ge
çim kaynakları temin edilirse, bu insanlarımız orman 
suçlusu olma kaderinden kurtulabileceklerdir. Filha
kika, ormanlarımızın imarı, üretim ve verimlerinin 
artırılmasıyla, orman köylülerimizin hayat standart
larının yükselmesi iç içe ve sıkı sıkıya birbirine bağlı
dır. 

Muhterem milletvekilleri, Orman Bakanlığı Teş
kilatı aslında bugüne kadar kendisinden bekleneni yap
mıştır. Birinci ve İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planları-
rında öngörülen % 5,6'fik gelişme hızı % 7'ye ulaş
tırılmıştır. Ancak, bu da, ormancılığımız için kâfi de
ğildir. 

Orman - Köy İlişkileri Genel Müdürlüğü, çalış
malarında ilçeleri bütünü ile kapsamaktadır; bunun 
için, aksaklıklara sebebiyet vermektedir. 

Öncelikle ele alınması icap eden köy gruplarıdır. 
İlçe programlarından önce bu köylerin program

lamaya alınması gerekmektedir. 
Or-Köy, köylülerimize, pazarlama işlerinde önder 

ve yardımcı olmalıdır. 
Ayrıca, orman hudut ihtilaflarının halli için behe

mehal Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü bu işlere 
bir an önce girmelidir. 

Orman içi ve orman kenarında yaşayan köylüle
rimize faizsiz kredi verilmelidir. 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Faiz kalk
malı zaten. 

ABBÜLKADİR KAYA (Devamla) — İnşallah. 
. Orman Ürünleri Sanayii Genel Müdürlüğünün 

maksada ve matluba uygun bir şeklîde, rantaıbl bir 
işîetemecilik anlayışı içinde tesislerini çalıştırmasını 
temenni ediyoruz. 

Kuruluş yerlerinin siyasi maksatlarla değil, ekono
mik esaslara dayandırılarak seçilmesini ve kapasite
lerinin atıl kapasiteye jmeydan vermeyecek şekilde 
Seçilmesini istiyoruz. 

Orman Genel Müdürlüğünün emrinde bulunan 
yüzlerce dozer, greyder, kompresör, loder ve kamyon
ların siyasi maksatlarla1 değil, ekonomik ve sosyal 
esaslar gözönüne alınarak çalıştırılmasını istemekteyiz. 

Muhterem milletvekilleri, bildiğiniz gibi, orman içi 
ve orman kenarında yalnız insanlar yaşamamaktadır. 
Orman içinde av hayvanları, orman içi göl ve dereler
de türlü türlü balıklar da yaşamaktadır. Yıllardan be
ri yapılan bilgisizce avlanmalardan mütevellit, hay
van nesli gittikçe azalmakta, hatta tükenmektedir. 
Türkiye'miz, dünyada emsali az bulunan değerli süs 
ve av kuşlarına sahiptir. Çift tırnaklılardan dağ ko
yunları, yabankeçileri, karadağ keçileri, karacalar, 
alageyik diye bilenen yağmurcalar, ceylanlar, kırmızı 
geyikler; kemiricilerden ise tavşan, kunduz ve oklu 
kirpilerimiz, karakulak ve benekli parsımız, susamuru-
rumuz ve bozayımızın nesli tükenmek üzeredir. Kuş 
türlerimizden, kaya kekliklerimiz, sülünlerimiz, turaç
larımız, aîaboyunhı güvercinlerimiz ve göçmen kuşlar-
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dan bıldırcınlarımız, ördek ve 'kazlarımızın nesli git
tikçe azalmaktadır. 

Bütün bu tür bilgisizce avlanmalar şiddetle yasak
lanmalı, av mevsimleri hayvan cins ve çeşitlerine gö
re kesin günlerle tespit edilmelidir. Aksine hareket 
edenler ise şiddetle cezalandırılmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, 1977 yılında, Orman Ba
kanlığı, yakacak sıkıntısını gidermek için vaktinde 
tedbirler almış, Devlet Demiryolları ile anlaşarak 
% 50 tenzilatlı nakliyat sağlamıştır. 

İşletmelerin stok durumlarını rantabl tutmuş, iller 
ve belediyelerle anlaşma zeminini hazırlamıştır. 

Bakanlık, tüm teşkilatını günün şartlarına cevap 
verebilecek şekilde yeni düzenlemelerde bulunmuş, 
reorganizasyona gitmiştir. 

Yurt çapında ağaçlandırma ve erozyon kontrol ça
lışmalarına hız verimc'şüir. Bilhassa Doğu ve Güneydo
ğu bölgelerimiz gibi geri kalmış yörelerimize ormancı
lığın muhafazası ve geliştirilmesiyle birlikte, kırsal 
aîana ağaçlandırma ve toprak muhafazası gibi hiz
metlerin götürülmesi ve yaygan hale getirilmesi Gru-
pumuzca memnuniyetle karşılanmış ve takip edilmiş
tir. Sayın Bakanımızın, bu hizmetleri en iyi şekilde ta
kip ve sürdüreceğinden eminiz. Bu hususta başarısı 
için bize düşeni yapacak ve yardımda bulunabileceği
mizi beyan etmek isterim. 

Bilhassa Güneydoğu bölgemizin yüzbinlerce hek
tarlık meşe ormanları kesilmiş, tahrip edilmiş, arazi 
çıplak hale getirilmiş ve fakat maalesef yıllardan be
ri tek ağaç dîkilmem'şfir. 

Siirt ili ilçe ve köylerinde Antep fıstığına anaç teş
kil edecek yüzbinlerce butum ağaçları mevcuttur. Gı
da Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teknik Ziraat 
Müdürlüğü teşkilatı buna el atmış, bu anaçlara Antep 
fıstığı aşılamakta, ancak, çok yavaş bir tempo ile. 

Siirt fıstığı İran fıstığına benzer ve ona rekabet 
edebilecek kalitededir. Orman Bakanlığı ile Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının ortak çalışmalarıyla, 
ormanda boş sahalar fıstık ağaçlarıyla ağaçlanır ve 
aşılanırsa, bölge sakinleri için büyük bir servet ve ge
çim kaynağı meydana gelmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Kaya, 2 dakikanız var, lütfen 
toparlayın efendim. 

ABDÜLKADİR KAVA (Devamla) — Sayın Or
man Bakanının bu hususu inceleteceğini, meseleye 
önem vererek ciddiyetle eğileceğini ümit ederiz. 

Konuşmama son verirken, 1978 mali yılı bütçesi
nin aziz milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğur
lu olmasını Cenabı Haktan temenni eder, sizleri hür
metle selamlarım. (MSP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaya, teşekkür ederim. 
Cumhuriyet HaHt Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Kırca, buyurun efendim. (CHP sıralarından alkışlar) 
Sayın Kırca, söz süreniz 20 dakikadır. 
CHP GRUPU ADINA ALİ KIRCA (Malatya) — 

Say m Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; toplumsal ve 
ekonomik düzende ve devlet yapısında çağdaş geliş
menin insanca ve hakça yaşamanın kaçınılmaz gereği 
olan değişiklikleri güçleştirici, ya da geciktirici etken
leri ve engelleri gidermek veya aşmak için sürekli bir 
çcba göstermek amacında olan Cumhuriyet Halk Par
tisi üyeleri ve şahsım adına hepinizi saygı ile selamla
rım. (CHP sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, Orman Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşlerimizi açıklamadan önce bir noktaya dokunma
dan geçemeyeceğim. 

Yüce Devletimize halkımızın güvenini sarsan dö
nemlerden geçtik. Bu dönemler, ülkemizin, karşısın
da bulunduğu sorunları çözmek yerine güçleştirmiş, 
riğırîaşhrımişUr. İşte, bu güç koşulîar karşısında Yüce 
Meclisin çözüm olarak getirdiği Cumhuriyet Hükü
metine ve onun üyelerine içten dileklerimizle başa
rılar diliyoruz. 

Azimli, kararlı, dürüst ve iyi niyetli Cumhuriyet 
Hükümetinin bu doğrultudaki başarılarını en iyi so
nuca ulaştırabilmek için gereken desteği sağlayacağı
mızı saygı ile arz etmek isteriz. 

Sayın üyeler, konuya girmeden önce, Sayın Ada
let Partisi sözcüsünün bir sözüne değinmeden geçe
meyeceğim. Diyorlar ki: «Orman köylüsüne verecek 
hiçbir şey yoktur. Çünkü, herşeyi biz verdik» 
yani, kısacası, «Köylüyü, bulunduğu seviyenin üst 
düzeyinde görmek istemiyoruz. Ona verilecek hiçbir 
şey yoktur, veremezsiniz. Vermenizi istemiyoruz» 
fikrini vurgulamanın dışında, sadece polemik yaptılar. 
Biz, konuya, dünya ormancılık politikası açısından 
yaklaşmak istiyoruz. 

Sayın üyeler, Hamburg Üniversitesinin Dünya 
Ormancılık Enstitüsü ve Birleşmiş Milletler Teşkilatı
na bağlı FAO'nun Avrupa Kereste Komitesi tarafın
dan hazırlanmış olan raporlara göre, 2 000 yılında 
yeryüzünde yaşayacak olan 15 milyar insanın ihtiya
cını, o dönemde som olarak elde edilebilecek orman 
ürünlerinin karşılayamayacağı doğrultusundadır. 

Avrupa'da ise durum daha değişiktir. 2 000 yılın
da Avrupa, 85 ile 115 milyon metreküp hammadde 
ithaline muhtaç olacaktır. Mevcut kaynakların verdiği 
rapora göre, Türkiye ormancılığının bu yıllarda ne 
olacağına beraberce bir gözatmak istiyoruz. 
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Sayın üyeler, Orman Bakanlığı tarafından 1972 yı
lında geliştirilmiş olan Ormancılık Anaplanına göre, 
Türkiye'deki orman ürünlerine olan talep ihtiyacı şu 
şekilde sıralanmaktadır: 1977 yılında 22 680 000, 1987 
yılında 27 096 000, 1995 yılında ise 38 177 000 metre
küp olarak hesap edilmiştir. Buna karşılık, 1972 yılın
da geliştirilen Ormancılık Anaplam, şu şartlar içeri
sinde hesapîar yapmıştır. Bu plana göre, 1972 - 1977 
yıllan arasında halihazırda yakacak ürünlere yönel
tilen, yakacak ürünü olarak değerlendirilen hammad
denin, ikame maddeleriyle değerlendirilerek, sanayi 
mamulü durumunda artırılacağı hesaba katılmıştır. 
1972 - 1977 yılları arasında hangi düzeyde bu duru
mun gerçekleştirildiği ise, henüz maalesef hesaplana
bilecek durumda değildir. 

Buna karşılık, üretimimiz, 1995 yılı hedeflerine 
göre 10 milyon metreküp yapacak ve 13 milyon met
reküp eşdeğeri yakacak odun olarak, toplam 23 mil
yon metreküp olarak hesaplanmıştır. 

Bu duruma göre, 1995 yılında ülkemiz 13 milyon 
metreküp hammadde açığıyla karşı karşıyadır. Bun
ların tedbirleri alınması gerekirken - ki, bu anaplan 
sayın eski Orman Bakam Turan Kapanh tarafından 
onaylanmıştır - 28 Kasım 1977 tarihli Resmi Gazete
de yayınlanan «Dördüncü Beş Yıllık Planın Strateji
si ve Anahedefleri» başlığı altında şöyle denilmekte
dir; «Türkiye, ormanlar bakımından Avrupa'da üçün
cü sırayı işgal etmektedir. Bu orman varlığının, büyük 
kâğıt fabrikalarının ihtiyacının yanı sıra, çok çeşitli 
sanayi kollarında hammadde ve yardımcı madde ihti
yacım karşılayabilecek ve ayrıca yurda bugün.. » dik
katinizi çekiyorum.. «..1 milyar dolar döviz getirece
ği bilinmektedir.» 

1 milyar dolar dövizin karşılığı yaklaşık 15 milyon 
metreküp istihsaldir beyler. Sayın arkadaşlarım, 15 
milyon metreküp istihsal fazlasını biz bugün ihraç ede
bilecek durumdaymışız. 

Sayın milletvekilleri, kendi içinde uyumlu olduğu
nu iddia eden geçmiş iktidarın bu noktadaki uyumunu 
takdirlerinize bırakıyorum ve merak ediyorum, hayali 
İhracat ve buna müstenit hakiki vergi iadesi hesaplan, 
uzunvadeli kalkınma planı stratejisinde uyum nokta
lan mıdır? Yoksa, başka bir hesap dayanak noktaları, 
başka bir hesap kaynaklan var mıdır? 

Sayın milletvekilleri, biz Grup olarak, bu hesap 
sahiplerini hesaplanyla haşhaşa bırakıp, Türkiye'nin 
önümüzdeki dönemlerde içine düşeceği darboğazlarda 
önerilerimizi getirmeye çalışacağız. Bu konudaki öne
rilerimiz, öncelikle, ormanların idare müddetinin kı
saltılarak, veriminin artırılmasına çalışılmasıdır. Bu

nun için, Orman Bakanlığınca, bundan önce gerekli 
çalışmalar yapılmaktadır ve bu çalışmalar, milletler
arası yardım programı çerçevesinde geliştirilmektedir. 
Muhakkak ki, milletlerarası yardım çerçevesi içinde 
geliştirilen bu program çalışmaları teorik olarak doğru
dur. Ancak, ülkemizin sosyal şartlarına ve halkımızın 
ekonomik sebeplerine ne kadar uygun olabileceği, bi
raz önce sayın AP sözcüsü arkadaşımın da belirttiği 
gibi, çok değerli olan ormancı Türk teknisyenlerinin 
görüş süzgecinden geçmelidir. 

Diğer yönden, ihtiyacımızı kapatabilmek için, bu
gün halihazırda mevcut ormanların % 61'i miktarın
da olan bozuk ormanların acilen ağaçlandırılmasına 
önem verilmelidir; katlıyoruz. Halbuki, bugün hedef 
150 bin hektar olduğu halde, ancak 30 bin hektarın 
üzerinde bir çalışma yapılmaktadır ki, bu çalışmanın 
başarı derecesi kuşku ve münakaşa konusudur. 

Sayın milletvekilleri, uzun dönemdeki bu önerile
rimizin yanında, kısa dönemde alınması gereken ted
birleri ve teknikleri de önermek istiyoruz. Bugün Av
rupa ormancılığında üretim, birim dikili ağaçtan el
de edilen üretim miktarı % 90'dır; birçok ülkelerde 
bu, % 95'e kadar çıkarılmıştır. Ancak, bizim ülke
mizde halen dikili ağaç birim hacimden elde edilen 
odun miktarı % 70 civarındadır. Yani kısaca, bunun 
anlamı şudur. İstihsali yapıSacak olan 10 milyon met
reküp dikili ağaçtan biz, 7 milyon metreküp mal is
tihsal ederken, hammadde üretirken, Avrupa ülkeleri 
tam 2 milyon metreküp fazlasıyla, 9 milyon metre
küp hammadde imal etmektedirler. Ama, dar bir pers
pektif içerisinde meselelere bakanlar, geleceği, teknik 
gelişimleri düşünmekten dahi acı duyanlar, elbette ki, 
bunun idraksizliği içinde, bunu kavramaktan aciz ka
lacaklardır. 

Sayın milletvekilleri, bu acil tedbirlerimiz arasın
da, kısa dönemli tedbir görüşlerimiz arasında, öneri
lerimiz arasında SEKA'ya da birazcık yer vermek isti
yoruz. Orman sanayi ürünlerinin kalite artırıcı, mali
yeti düşürücü, prodüktiviteyi yükseltici daha birçok 
önlemler vardır. Bu konuda önemli bir görev de 
SEKA Genel Müdürlüğüne düşmektedir. Bu Genel 
Müdürlük, eski kâğıtları değerlendirme çalışmalarını 
hızlandırmalıdır. Bir yandan da, SEKA ile Orman 
Bakanlığının, ormancılık ve buna dayalı sanayiin en
tegrasyonu yönünden çok sıkı bir işbirliği ve hatta 
organik bir bağ içinde bulunmalan gereklidir. Bu ek
sikliklerin ekonomik sıkıntısını ülkemiz yıllardan be
ri çekmektedir. Örneğin «Geçen yıl ülkemizin bulun
duğu önemli bir darboğaz döneminde ithalata hiç yer 
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vermeyecek şekilde ürün ürettik» diyen geçmiş ikti
dar döneminin sözcülerine söylüyorum: 24 milyon 
dolarlık kâğıtlık odun ve kâğıt hamuru ithal edildi. 
Buna karşılık, ihracatımız 1.3 milyon dolardır, işte, 
geçmiş iktidarların milyarlık ihracatlarının faturası, 
bedeli ve görüntüsü budur; sözlerinin güvenilirlik de
recesi budur. 

Uzun vadeli ormancılsk (Stratejimiz şöyle izah edil
mektedir: Ormanlar, orman varlığının korunması, ge
nişletilmesi yanında, sanayileşmenin gerektirdiği talep
leri, yurt içinde darboğazlara yol açmaksızın karşıla
ma anlayışı içinde işletilecektir şeklindedir. Bu strate
jinin yürütülebilmesi, ancak ormancılıkla, orman sa
nayii arasında bir entegrasyonun kurulmasıyla müm
kündür. Bugün SEKA'nın ihtiyaç duyduğu hammadde
nin öz kaynaklarımızdan karşılanıp karşılanmayacağı 
sorusu cevapsız kalıyorsa, bu, entegrasyonun eksik-
üîğindeiîidir. Keza, 15 adet bölge haşmüdüfMğüımüzü 
kapsayan orman sanayi planlaması, Birleşmiş Millet
ler Kalkınma Programı aracılığıyla yapılırken, bu 
koordinasyon yokluğu nedeniyle sonuçlandırılamadığı 
öğrenilmiştir. 

Bir taraftan, yurt içi talep durumu, bu projenin 
bir an önce bitirilmesini gerektirirken, askıda kalma
sı düşündürücüdür. Bu örnekler daha da artırılabilir. 
Bundan sonra da, SEKA'nın, Orman Bakanlığı ça
tısı altında bulunmadığı sürece bu örnekler çoğalmak
ta devam edecek ve yurt ekonomimiz büyük ölçüde 
zararlar görecektir. Sayın üyeler, bu konuda demin 
verdiğim örneklere bir örnek daha eklemek istiyorum. 
Orman ürünleri bu kadar kıt bir meta, bir değerken, 
bizim memleketimizdeki Çaycuma ve Dalaman Kâğıt 
Fabrikalarının iki yıl öncesi rakamlarına göre, 50 bin 
ton artığı denize döktüğü öğrenilmiştir. Bu, yak
laşık olarak 100 bin metre küp hammaddeye denk
tir ki, bu hammadde ancak 40 bin hektar iyi vasıflı 
ormandan bir yılda elde edilebilir. Tekrar ediyorum, 
40 bin hektar iyi vasıftaki ormanın bir yıllık verimine 
denktir bu. Yani, biz bu ormanı hiç çalıştıramayacak 
şekilde değerlendiriyoruz demektir. 

Bu konuda, bu hammeddeîerin değerlendirilme
si yönünde dileğimiz şudur: OR-KÖY Kredi Fonu Yö
netmeliğine bir madde eklenerek, bu hammeddenin or
man köyleri yararına yatırım yapılabilecek şekilde de
ğerlendirilmesine çözüm getirilme çalışmalarının ya
pılmasıdır. Aksi halde, her yd bu kadar serveti deniz
lere döküyoruz, deniz kirlendiği için de, yakma teşeb
büslerini duyuyoruz; doğruluk derecesini bilemiyo
rum. 

Sayın milletvekilleri, geçmiş iktidarların, orman 
köylüsüne yönelişine bir örnek daha göstermek isti
yorum. Köylüyü toplu halde görmekten korkanlar, 
köy kooperatiflerinden endişe edenlerin, sanki köy 
kooperatiflerine üye olan orman içi köylüleri, başka 
ülkelerden gelecekmiş gibi onlardan korkanların, or
man içi köy kooperatiflerine reva gördükleri durumu 
kısaca birkaç rakamla ifade etmek istiyorum. 

Orman Köy Kooperatiflerine 1975 yılında 132 mil
yon lira ayrılan fonun ancak % 19'u, 1976Ma 300 mil
yon liranın % 4'ü, 1977'deyse 370 milyon liranın 
% 6'sı ancak, köy kooperatiflerine, geri kalan tek tek 
ahbap ilişkileri içerisinde kişilere dağıtılmıştır ki, bu 
dağıtıhş, yalnız orman işletmeleriyle köylülerin arasım 
açmakîa kalmamış, aynı zamanda, Orman Bakanlığı 
bünyesindeki OR-KÖY'le Orman İşletmeleri Genel 
Müdürlüklerinin de arasını açacak, oraya da anarşiyi 
götürecek seviyeye ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, muhalefet partileri sözcülerS-
nin, sık sık, iktidarlarının bilgi ve becerilerinden söz 
ettiklerine tanık olduk. Biraz önce bir sayın sözcü ar
kadaşım da, sınırlandırmadan bahsetti. Sınırlandırma 
çalışmalarına şöylece bir göz atmak isteriz. 

Anayasamızın 131 nci maddesinin değişikliği so
nucu çıkarılan 1744 sayılı Kanun, Cumhuriyet Halk 
Partisinin de desteğiyle çıkmıştır. Bu, inkâr götürmez 
bir gerçektir. Ancak, ne var ki, 1961 yılına kadar, 
ormanlık vasfını kaybetmiş olan bu alanların, tarıma 
müsait olan orman sahası dışına çıkan alanların or
man içi köylülerine dağıtılacağı laflarını.. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, iki dakikanız kaldı, lüt
fen toparlayın efendim. 

ALİ KIRCA (Devamla) — .... Laflarını durma
dan tekrar edenlerin buna verdikleri önem; ancak top
lam üç yıl içerisinde yatırım amacıyla ayrılan ödene
ğin % 29'nu yatırıma yönelMMerini görüyoruz kî, 
takdir edersiniz, 1744 sayılı Kanun, bu işlemin 10 yıl
da bitmesini amirdir. Kaldı ki, soruyoruz, bu kadar 
edebiyatım yaptıkları bu konuda hektar olarak sorma
yacağım, dönüm olarak da sormayacağım, bir tek 
metre kare, köylüye ait toprak dağıttılarsa, buyursun
lar, bir tek metrekare.. 

Sayın milletvekilleri, MC iktidarının her alanda 
gösterdiği eğitim başarısını, ormancılık alamnda da 
sergilediği maalesef ortadadır. Orman Genel Müdür
lüğü bünyesinde, orman muhafaza memurluğu eğitim 
merkezleri, bu konudaki yönetmelik gereğince, orman 
teknisyenleri tarafından yönetilmekte ve buradaki öğ
renciler ve öğrenim durumunda olan kişiler, eğiticiler 
tarafından eğitilmektedirler. 
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Bizim eğitim anlayışımız şudur: iş yapabilen insan-
gücü üretimidir eğitim. Eğitim, militan yetiştiren mer
kezler değildir. Onun için, bir eğitimi yapabilmek için, 
o işi iyi bilen insanların eline eğitilecek kişileri bı
rakmak gerekir. Yapılan şey, konuyla ilişkisi olmayan 
yönetici ve eğiticiler getirilmiş, orada birleştirilmiş ve 
devlet yapısına, militanlaşmış kadrolarla halka baskı 
unsurları meydana getirilmek gayretleri burada da gö
ze gözükmüştür. Bu yetmezmiş gibi, bu davranışlar, 
aynı konudaki yönetmeliğin 30 ncu maddesi değiştiri
lerek yasalaştırılmak istenmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Kırca, toparlayın lütfen. 

ALI KIRCA (Devamla) — Toparlıyorum efendim. 
Sayın milletvekilleri, Orman Bakanlığı Kuruluş 

Kanununun 21 nci maddesine göre, Orman Bakanlı
ğının görevlerinin bir tanesi de, «Orman ürünleri sa
nayi mamullerine olan yurt ihtiyaçlarını bol, ucuz, 
yerinde, zamanında karşılatmak ve kendi kuruluşları
na ait olanların etüt ve planını yapmak; gereğinde lü
zumlu tesisleri kurmak ve işletmektir» şeklindedir. 

Bunun bir yerde anlamı, halkın ihtiyacı için ge
rekli emvalleri hazırlamak, piyasa kontrolünü sağla
mak ve halkın ihtiyacına yöneltmektir. 

Bu konuda hazırlanmış olan kanun taslağı bir iki 
defa kadük olmuştur. Bu konunun Bakanlıkça tekrar 
eîe alınarak, zamanımızın gereklerine göre yeniden 
çıkarılma çabalarını da Grup olarak diliyoruz. 

Burada sözlerime son verirken, Grupum adına, or
man Bakanlığının seçkin yöneticilerine, temsilcilerine, 
teknisyenlerine bütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerken, bu bütçenin ülkemize ve milletimize de hayır
lı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kırca. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın Meh

met Yusuf Özbaş; buyurun. (MHP sıralarından alkış
lar) 

Sayın Özbaş, konuşma süreniz 20 dakikadır. 
MHP GRUPU ADINA MEHMET YUSUF ÖZ

BAŞ (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Yüce Meclise, Orman Bakanlığı Bütçesi hak
kında Milliyetçi Hareket Partisi Grupunun göklerini 
arz ederken, saygılar sunarım. 

Bu Bakanlığın üstlendiği konunun, parti farkı 
gözetmeksizin, Hepimizin, bugününü ve yarınını ilgi
lendirdiği, aynı zamanda gelecek nesillerin de sağlıklı 
ve müreffeh bir şekilde yaşamalarının teminatı oldu
ğu, kısacası, orman varlığı, milletin kaderini teşkil et
tiği için, biz, bütün milli konularda olduğu gib] bura

da da Hükümetin başarısını, muhalefetin de başarısı 
olarak kabul etmekte ve Grupumuzun görüşlerini bu 
inanışla serd etmekteyiz. 

Bilgisizlik ve ilgisizlik sebebiyle, yurt toprakların
dan kazınıp giden, varlığını bir daha hiçbir parti ve 
hükümetin geri getiremeyeceği, bir yıl önce dikilen ve 
yetiştirilen ağaçtaki halka adedinin bir tane fazla ola
cağı gerçeğini de kimse inkâr edemeyeceğinden, biz, 
iktidarları kısa da olsa, Hükümetin bu yoîdaki başarı
sını candan istemekte ve gerekli kanuni desteği sağla
mayı da vaat etmekteyiz. 

Şahıslar için olduğu gibi, hükümetler için de en 
tesirli ve verimli propaganda, övdüklerini yapmak, 
tenkit ettiklerini de yapmamaktır. Günlerden beri, Yü
ce Mecliste devam eden Bütçe konuşmalarında, radyo 
ve gazetelere verilen beyanatta, tüm hatipler, esasta 
»yiye, güzele, yani milletin müşterek arzularına tercü
man olmaktadır. Dile getirilen ihtiyaçlar, bunun çare-
!ari hep birdir. Fakat, icraat safhası için yetkili kılın
dığı andan itibaren durum değişmekte, herkes sözünü 
ve yazısını ters okumaktadır. 

İhtisaslara hürmet edilmesini, eş dost kayırılma-
masını, devlet malının israf edilmemesini, programsız 
ve plansız adım dahi atılmamasını isteyenler, birkaç 
çıkarcı yazarın, meddahlığına, karşılama ve uğurîama-
krdaki kuyruk uzunluğuna aldanarak, daha bir gün 
önce, samimiyetle, tiksindiklerini söyledikleri şeyleri, 
bizzat kendileri yapmaktadır. 

Topraklarımızın aşağı yukarı 1/4'i ormandır. Ge
ri kalan 3/4 ile, bu toprakların üzerinde yaşayanların 
sıhhatlerini Ve geçimlerini teşkil eden en kuvvetli et
ken de, yine bu 1/4 varlığımızda*. Öyle olduğu hal
de, bugün ormanlarımız ziraat yapılmayan taşlık ve 
kayalık yerlere sürülmeye mahkûm edilmiş, sanayide 
aranan , yani maddi değeri fazla olan ağaçlar, en sarp 
dağ başlarında bile bulunup, baltalanmıştır. 

Çok partili hayata girdikten sonra, ormanlarımı
za yenli bur bela müsavat olmuş, açıkgöz bazı partililer, 
orman içindeki ve orman bitişiğindeki fukara köylü
nün reylerini alabilmek sevdasına düştüklerinden, bu 
varlığımızın geleceğini, siyasilerin oy hesapları tayin 
eder olmuştur. Görevini tam yapan, tahribata engel 
olan bir kolcu, partici görünen bir hırsızın şikâyeti 
üzerine, ikinci gün, kolundan tutulup atılmış, kalkın
ması istenilen bir dostun arzusuna göre de, kesim 
planları uygu'amp, bir diğerine de ucuz yollu ihaleler 
yapılmıştır. Bir ksımı ustalar ise, ihaleleri dost
larının dostuna yapmak suretiyle zevahiri kur
tarmak istemiştir. Bilhassa seçim dönemle-
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rinde bu suiistimal daha geniş boyutlara uzan
mış, dalaletteki Batının, faşing bayramların
da, her türlü ahlak ölçülerini bir tarafa attığı gi
bi, bizdeki ahlaksızlar da, kanun ve korkuyla, utanma
yı bir tarafa atarak, ormanları, kendilerine oy vere
ceklerini zannettikleri kişilerin talanına terk etmiştir. 
Bu devrede tarla açanlara, kereste kaçakçılığa yapan
lara, orman içinde ev ve çiftlik kuranlara ses çıkarıl
madığı gibi, depolardaki mevcut mal da dağıtılmış, 
bu yağmadan layıkı veçhile pay alamayanlara da 
borçlanılmıştır. Yine, bu devrede, orman araçlarıyla, 
personeli, desteklenen parti ve partinin emrine veriî-
ırtiş, orman içi köylülerinin muhtarları, yine bu per
sonel marifetiyle merkeze toplanarak, gerekli siyasi 
bilgilerle teçhiz edilmiştir. 

Ormanlarımızın hakîki durumlarını, mevcut ha
ritalar ve beyanlar dile getirmekten acizdir. Yol ke
narlarında paravana kabilinden bırakılmış ağaçlar, 
gözlemcileri bu konuda yanıltmaktadır. Biraz içeri
lerde, yani umumi yollardan uzak yerlerdeki tüm or
manlarımız insafsızca yok edilmiştir. Çok değil, bun
dan 30 yıl önce, içerisinden geçit vermeyen ormanla
rımızda, bugün tabiri caizse, diş kurcalayacak bir 
çöp dahi kalmamıştır. Her yağışta bir sel yaratan ka
yalar meydana çıkmıştır. Birtakım insafsızlar, şahsi 
çıkarları için, milletin bu varlığını babalarının malı 
gibi, hatta daha gerçeğini söyleyelim, gâvur malı gi
bi savurmuşlardır. 

Anayasamızda özel hüküm bulunduğu halde, yi
ne bu b'çarelelerin oylarından yararlanmak için, or
man suçlularını affetmek suretiyle, tahripçilere prim 
verilmiştir. Şimdiden, Atatürk'ün 100 ncü doğum yılı 
için çıkarılacağı söylenen affın hesabında olan bir
çok açıkgözler, ormanlarda yer bsğenmeye, keresteye 
eîverlşü ağaç aramaya başlamışlardır. 

Merhum Nedim Ökmen'in, «Benim imparatorlu
ğum» dediği bu sahadaki keyfilik yılîarboyu devam 
etmiştir; hâlâ birçok bölgede bu imparatorun müs
tebit derebeyleri, diledikleri gibi faaliyettedir. 

Ormanlarımızdaki tahribat, Anayasaya muhalif 
aflarla değil, tarihine bakılmaksızın, dünkü suçluların 
bile bulunup tecziye edileceği şeklindeki tatbikatla 
önlenebilir. 

Çıkarılan aflardan, belki birkaç açıkgöz faydala
nır; fakat bundan zarar gören, yine, bir avuç toprağı 
sellerle denizlere sürüklenen fakir orman köylüsü ol
maktadır. 

Hükümet, «Enkaz devraldım» sözünü, herhalde 
ormanlar için söylememektedir. Çünkü, bu varlığın 

enkazı ve ölüsü bile hükümetleri ihya edecek bir de
ğerdedir. Yalnız, buradaki icraatla, kâr sağlamadan 
çok, geliştirmeye yönelinirse, hepimiz daha kazançlı 
çıkarız. 

Bizim, orman teşkilâtında kötü niyetlilere, bece
riksizlere yer verilmemesi şeklinde tecelli eden sami
mi arzumuza ilaveten, görerek ve yaşayarak tespit et
tiğimiz ihtiyaçlar ve önerilerimiz şunlardır: 

Yeni dikimlerde, münhasıran orman ağaçlarıyla 
yetinilmemeli, toprak ve iklimin elverişli bulunduğu 
yerlerde badem, çamfıstığı, zeytin vesaire gibi, çok bü
yük gelir getirecek ağaçlar da dikilmeli ve birçok böl
gelerde, bahar mevsimlerinde ağaçları karadal şekline 
sokarak gelişmeyi önleyen örümcekti tırtıllarla müca
dele edilmelidir. Bu arada delİcelikler hakkındaki ka
nun da uygulanmalıdır. 

Orman içerisinde münferit tarla bırakmamalı, de
ğer parasıyla kamulaştırıhp, ağaçlandırılmalıdır. Çün
kü, bu kabil tarlalar, ancak ormanla mücadele halinde 
muhafaza edilebilmekte, aksi takdirde, ormanın dalla
rı, kökü, gölgesi ve tohumlaması, tarlayı her zaman 
tehdit etmektedir. Bu yüzden, orman ile tarla sahibi 
arasında sürekli bir mücadele olmakta ve tabii ola
rak, mücadelenin hepsini tarla sahipleri kazanmakta
dır. 

Arazisizi kamulaştırılan köylüye Devlet toprak ver
meli veya devamlı iş bulmalıdır. 

Orman içindeki,, ormana bitişik tarlalardaki anız, 
sürme sırasında çiftçiye biraz zorluk verdiğinden, 
yurdun birçok yerlerinde sürüme girmeden evvel bun
lar yakılmakta, bilhassa rüzgarın yön değiştirdiği za
manlarda bu yanma kontrol altına alınamadığından, 
birçok yangınlara sebep olmaktadır. Bu tarzda hare
ket, birçok kasıtlı orman yangıncıları için de masum 
bir bahane olarak değerlendirildiğinden, anız yakılma
sı bir kanunla behemahal men edilmelidir. Arabayla, 
trenle yolculuk edenler, her zaman, yakılmış tarlala
rın içinde ve bitişiğinde kısmen veya tamamen tah
rip edilmiş, kavrulmuş ağaçlar görmüşlerdir. 

Bir kısmı köylülerimiz, sırf kendilerine iş sahası 
açılması için kasten yangın çıkarmakta; uzaklara mev
simlik göç yapacağına, yakınında ücretli bir iş tedarik 
etmektedir. Bu kabil yangınlara meydan verilmemesi 
için de, faili belirti olmayan yangınlardan sonra, en
kaz temizlenmesi, yapım, dikim gibi işlerin, bitişik 
köydeki şahıslara yaptırılmasında fayda vardır. 

Günümüzde motorlu eltestereleri ve nakil araçla
rıyla mücehhez kaçakçılar, gündüzden tespit ettikleri 
bölgelere geceleyin gitmekte ve beğendiği ağaçları 
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devirip, kamyonlara yüklemek suretiyle gayri meşru 
surette kâr sağlamaktadır. 

Bu kabil testerelerin satılması ve kullanılması ruh
sata bağlanmalı ve bu yolla yapılan kaçakçılık daha 
ağır cezayla karşılanmalıdır. 

Kaçak kereste ile çalışan hızarlar da müsadere 
edilmekle birlikte, bunları işletenlerin bir daha hızar
cılık yapmasına mani olunmalıdır. 

Orman Kanunumuzun 19 ncu maddesi, orman 
suçlularının, haklarında düzenlenen tutanağı kabul 
etmedikleri takdirde, tutanak münşilerinin mahke
meye çağrılıp, dinlenmesini öngörmektedir. Bu yüz
den, her sanık, sırf iş uzasın ve dolayısıyla af yaklaş
sın diye tutanağa itiraz etmektedir. Hâkim de, tutanağı 
düzenleyen kokulan çağırıp, dinlemeye mecbur kal
maktadır. Bu yüzden, her dava için iki kolcu bir gün
lerini adliye koridorlarında geçirmekte ve dolayısıyla, 
beklediği sahayı boş bırakmaya meöbur kalmaktadır. 
Yılda 100 zabıt düzenleyen ve bu zapta bir de arka
daşının imzasını almaya mecbur olan kolcuların ve 
bunların muhafazasına terk edilen ormanın halini tak
dir buyurun. Hele, bu kolcuların birisi veya ikisi baş
ka mahkemelerin bulunduğu yere nakledilir veya 
emekliye ayrılırsa, işler daha da uzamakta ve bu hal, 
kanunsuzlara fırsat ve ümit vermektedir. 

Müsaade alınmadan ormanda hayvan otlatmak ya
saktır. Fakat tatbikatta bu müsaade, ekseriya bir 
kap yoğurda alınabilmektedir. Yetişmiş bile olsa, or
manlarda keçi otlatılmasının çok zararı vardır ve ka
tiyetle ormanın yenilenmesine mani olmaktadır. Hele 
binbir müşkülatla meydana getirilen yeni orman bir
kaç yıl sonra hayvan bırakılmasıı, onları tamamen 
mahvetmekte ve yapılan bütün çaba, bir kısım işçiye 
iş bulmaktan ileri bir semere vermemektedir. 

Orman suçlularının çok çabuk cezalan dr ılmaları 
da şarttır. Bir çok hadiselerde hâkimin keşfe gitmesi 
icap etmekte, bu da bazen yıllarca sonra mümkün 
olmaktadır. O zamana kadar birçok delil kayboldu
ğundan, mahkemece, smhatli bir neticeye varılama
makta, suçlular da tevali etmektedir. Orman suçla
rında 3005 sayılı Kanun hükümlerinin tatbik edil
mesinde veya bu suçlar için özel bir yargı usulü ka
bulünde çok büyük faydalar vardır. 

Orman içlerinden jandarmanın çektiği telefon 
hatları da birçok ağacın tahribine, tellere değmemesi 
için yakınlardaki ağaçların da gelişigüzel budanıp yok 
edilmesine sebep olduğundan, bu tel çekişler ve kont-
rolSar orman teşkilatının nezaretinde, en az zararlı 
bii' şekilde yapılmalıdır. 

Orman teşkilatı helikopterlerle takviye edilmeli
dir. Bunun, kaçakçıların görülüp yakalanmasında, 
yangınların tespit ve kontrolunda çok büyük yardımı 
olur. 

Esrar kullanmak ve satmak çok büyük cezayı mu
cip olduğu halde, ekiminin az cezayı geerktirlşi ve 
ekseriya fidelerin sökülüp imha ediîişiyle iktifa olu-
nuşu, birçok açıkgözlerin, orman içindeki boşluklara 
esrar ekmelerine sebep olmaktadır. Bu kabil hareket
lerin de, Orman Kanununa muhalefet olduğu yolunda 
kanuni imkânlar sağlandıktan sonra, kolcuların da 
jasıdarma ile birlikte hareket ederek, sıhhat kaynağı 
olan ormanlarımızda, sağlığımıza zararlı işlerin ya
pılması önlenmelidir. 

Vahşi hayvanların postlarından yararlanmak için 
son yıllarda zehirleme suretiyle avcılık yapılmaktadır. 
Bu kabil hareket birçok faydalı orman yaratıklarının 
da kökünün geçmesine sebep olduğundan, zehirleme 
yoluyla avcılığa tamamen mani olunmalı, diğer avcı
ların da avlanacakları zaman ve bölge belirtilip, her 
ruhsat alan tüfeklinin ormana ve içindekilere zarar 
vermesine mani olunmalıdır. 

Yanlış uygulama ve traşlamalar, bazı bölgelerde 
bir daha ağaç yetişmesini imkânsız kılacak sonuç
lar verdiğinden, bu kabil işler, gerekli incelemelerden 
sonra yetkililerce verilecek kararlara göre yapılmalı, 
bütün bölgeler sıkı bir kontrol altında tutulmalı, yan
ışlar düzeltilmelidir. 

Yurdumuzun birçok bölgelerinde tesadüf neticesi 
hayatiyetlerini sürdürmekte olan orman parçacıkları
nı muhafaza edebilmek için, yurttaşlarımızın bunları 
görüp dolaşmak suretiyle faydalanması için milli 
parklarımızın adedi artırılmalıdır. Bu arada, bir za
manlar en güzel ormanlara sahip olduğu halde, ha
len bu varlığının 9/10'u tahrip edilmiş olan Kahra
manmaraş'ın tabii güzellikleriyle dünyada eşi bulun
mayan Tekir, Ali Kayası, Kösürge sır hattı üzerinde 
kalan, Haçlıların, «Şeytan Dağları» dedikleri orman 
varlığının ve içlerindeki tarihi eserlerin bir milli park 
tesisi suretiyle kurtarılması gerektiğini açıklamayı da 
görev bilmekteyim. 

Orman teşkilatında muvakkat işçi şeklinde çalışan 
köylülerin sigortalılıkları ve emeklilik problemleri de 
halledilmelidir. 

1978 yılı Bütçesinin Devletimize, milletimize ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, Yüce Meclise Grupunı ve şahsım adına saygıla
rımı sunarım. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özbaş. 
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Şahısları adına, lehinde, Sayın Abdurrahman 
Oğultürk, buyurun. 

ABDURRAHMAN OĞULTURK (Ankara) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 

Anayasamız, «Devlet ormanları, yasaya göre, Dev
letçe yönetilir ve işletilir. Ormanlar içinde veya he
men yakınında oturan halkın kalkındırılması ve or
manı koruma bakımından, ormanının gözetilmesinde 
ve işletilmesinde, Devlet eliyle, bu halkın işbirliği yap
masını sağlayıcı tedbirler ve gereken hallerde başka 
yerlerde yasa ile düzenlemeler yapılır» der. 

Türkiye'de 20 170 000 hektar orman alanımız 
var. 4,5 milyon hektarı normal kuruluşta koru ormanı 
olarak gözükmektedir. Amenajman planlarına göre, 
ormanlarımızdan alabileceğimiz azami hâsıla, 16,7 
milyon metreküp dikili gövde hacmi olarak saptan
mıştır. Altyapı yetersizliği, bazı gençleştirme sahala
rında çalışamama ve başka nedenlerle planlardaki 
tedbirler de tam olarak alınamamaktadır. 

1977 yılında ancak, 12,6 milyon dikili gövde hac
mi ağaçtan 7,5 milyon metreküp yapacak üretilebil
miştir. Planlardaki, amaçlanan tüm üretim gerçekleş-
tirilebilse bile, 10,5 milyon metreküp yapacak emval 
üretilmesi ancak mümkün olabilecektir. 1995 yılında 
yalnız selüloz için 17 milyon mfâtreküp oduna ihtiyacı
mız olacağı hesaplanmaktadır. Bu şu demektir : Bugün
kü petrol sıkıntısının bir benzeri beş altı yıl sonra, odun 
hammaddesinde bizi beklemektedir. Daha önemlisi 
(bazı İskandinav ülkeleri, Kanada, Rusya gibi birkaç 
ülke hariç) tüm devletler bu sorunla karşı karşıyadır. 
Parası olan devletler bile ithal etmek için odun ham
maddesi bulamayacaklardır. 

Orman içi ve kenarında yaşayan 12 milyon civa
rındaki nüfusumuz, en fakir ve en yoksul kesimi oluş
turmaktadır. Bu kesimde fert başına düşen gelir 3 
bin lirayı geçmemektedir. Oysaki, bu kürsüden din
lediğimiz, geçen iktidarımızın sözcüleri, fert başına 
düşen gelirin 1 000 dolar olduğunu söylemişlerdir. 
Buna göre, bir gerçek ortaya çıkmaktadır. Fert başı
na 20 bin lira geliri olması gereken orman köylüsü 
bunun ancak 3 bin lirası kendi eline geçebilmektedir. 
Burada düşündürücü bir soru akla gelmektedir. Ge
riye kalan büyük, bir miktarın kimlerin kasasına ve 
kimlerin kesesine gittiği bilinmemektedir. 

Sayın AP'li arkadaşlarım beni mazur görsünler, 
AP'li bir Sayın Orman Bakanı, 1975 Senato önseçim
leri öncesinde tüm delegelerine, hiçbir kayıt ve şart 
olmadan 10'ar metreküp kereste hediye etmiştir. OR -
KÖY aracılığıyla, delegelerine, «projelendirme» adı 

aîtında (tamamı 75 milyon Türk Lirası) Devletin pa
rası, kendisinin seçimlerde liste başı yapılması kaydıy
la hoyratça dağıtılmıştır. Yine aynı Orman Bakam, 
bir AP ilçe yönetim kurulu üyesi ve iki tane arkada
şına, «koyun parası» adı altında 20 milyon lira kredi 
vermiştir. Ayrıca, orman başmüdürlüklerini, orman 
işletme müdürlüklerini Orman Bakanlığının üst dü
zeydeki yöneticilerini yanma alarak gittiği yerlerde, 
kendi partisine mensup ilçe başkanlarının yanında, 
o üst düzey deki görevlilere şu emri vermiştir : «Be
nim ilçe başkanlarımdan gelen istek ve talepler, be
nim emrim gibi işlem ve muamele görecektir» demiş
tir. Bu emrin arkasından, milli servetimiz ormanları
mız, acımasız bir haşinlikle, plansız, programsız ke
silmiş, «Pazar satışları» adı altında, beKrli, hatırlı ki
şilerin emrine, birinci sınıf kereste odunluk olarak 
verilmiş; ülke düzeyinde (çok acı, içim yanarak söy
lüyorum) 800 bin metreküp orman emvali zayiat gör
müştür. 

İşte, orman idareleri, orman kontrol merkezleri, 
belirli (insanların kereste kamyonlarım kontrol ede
meyecek şekilde, büyük bir siyasi baskı altına alınmış. 
Bu yanlış, hoyrat, savruk, çarpık ve sorumsuz yöne
tim sonunda, orman içinde ve yanındaki köylü değiş
meyen kötü kaderini sürdürürken, her orman yöresin
de, sayıları üçü beşi geçmeyen milyonerler, hatta -
tabirimi maruz görünüz - milliyetçi kaçakçılar türe
tilmiştir. 

Bir ülkede bunlar gözle görülür duruma gelince, 
orman köylüsünü kınamaya hiç kimsenin halikı ol
masa gerektir. 

Sayın milletvekilleri, orman içerisinde bir kasaba
da yetişmiş, dertli ve yoksul orman köylüsünün için
de yaşamış, ormanların direkt ve endirekt faydaları
nı bilen bir arkadaşınız olarak şunları sözlerime ekle
mek istiyorum : 

Yann meydana gelecek odun hammaddesi açığı
nı asgariye indirebilmek için, tüm ormanlarımızı ve
rimli hale getirmek, imar ve ihya etmek, yenilemek ve 
mevcutları en iyi bir şekilde işletmek mecburiyetin
deyiz. Bu çalışmaları en iyi bir şekilde planlamak, 
bilinçli olarak tatbik etmek ve muhakkak netice al
mak zorundayız. 

Orman köylüleri etkin kooperatiflerde süratle 
örgütlendirilmelidir. 

BAŞKAN — Sayın Oğulfürk, iki dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın efendim. 

ABDURRAHMAN OĞULTURK (Devamla) — 
Bitiriyorum efendim. 
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Her türlü orman işçiliği ile birlikte, orman sana
yiini mahallinde kurmaları ve belirli bir plan içeri
sinde orman emvali pazarlamasını yapabilmeleri ola
nağı orman köylüsüne verilmelidir. 

Şuna inanıyorum ki, kaynak temin edilirse, or
mancılığı ve ormanlarımızın geleceğini düşünen, he
defe ulaştırabilecek özveride eleman Orman Bakanlı
ğında mevcuttur. Ancak, bu elemanları yerinde kulla
nabilirsek, bu elemanlara kabiliyetleri ve becerilerini 
dikkate alarak görev verirsek, bütçe ile onlara ola
nak verirsek, sağlıklı neticelere varabiliriz. Bir yerde 
buna kesin zorunluluk vardır. Yetersiz kişilere hiçbir 
nedenle, başaramayacağı görev verilmemelidir. 12 
milyonluk orman köylüsünü Devletle bütünleştirmek 
için, 12 milyon orman köylüsünü yaşadıkları yerde iş 
temin edebilmek, onları ekonomik yönden güçlen
dirmek, zorundayız. Bana ormanlarımızı yenile
mek, tüm orman alanlarında hâsıla alabilmek için, 
yarınımızı teminat altına alabilmek için de gerek var
dır. Bilinçli, bilgili, hizmet heyecanı ve azmi ile dolu 
olan bir kadro ile ormancılık hizmetlerini en üst dü
zeye çıkarmak, ormanların kuruluşundaki İslahatı gün 
kaybetmeden yapmak mecburiyetindeyiz. 

Saym Ecevit Hükümetinin ve dirayetine güvendi
ğim Sayın Orman Bakanının bunları gerçekleştirece
ğinden hiçbir kuşkum yoktur. 

Sayın Bakanımdan, tecessüsüm olan bir hususta 
ne düşündüğünü bilmek bakımından sormak istiyo
rum : Orman alanlarındaki sahil yağması, hani yağ
ma gibi gitmektedir, inanıyorum ki, Saym Bakanım 
bunları süratle saptayarak, gereğini yapacaktır. 

Sayın milletvekilleri, üzülerek görmekteyiz ki, Dev
leti ve hak sahibini koruyan hiçbir teknik adam, or
man idarelerinin başında bırakılmamıştır. Sayın Hü
kümet, gün geçirmeden, ormancılığın anailkelerini 
kesin ve somut olarak ortaya koymalıdır. 

Atraksiyon yapanlar, Bakanlık bünyesinde pasifi-
ze edilmelidir. 

Orman işletme müdürlükleri ve başmüdürlükler, 
siyaset yuvası olmaktan acilen kurtarılmalıdır. Or
mancılığın gereklerine ihanet eden, milli servetimizi 
çar çur ettiren kötü yöneticiler görevden uzaklaştı
rılmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Oğultürk, lütfen toparlayınız 
efendim. 

ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkan. 

Yaptıkları yanlış işlevlerin hesabı, başkalarının da 
kulaklarına küpe olacak şekilde sorulmalıdır. 

Ormancılık, devlet politikası haline getirilmelidir. 
Krediler, orman içinde yaşayan köylülere tahsis 

edilmeli, orman içinde yaşayan halkın orman sana
yiine yönelmesinin sağlanması, halkçı bir düzenin ge
reklerindendir. O zaman, orman köylüsünün, bir ağa
ca, çocuğu kadar önem vereceği, kuşku götürmez bir 
gerçektir. 

Ormanlarımıza yakacak odun kaynağı gibi bak
maktan kurtulmalıyız. Orman kaynağı bulunan birçok 
ülkeler, ormandan % 10 oranında yakacak olarak is
tifade ederken, esefle müşahede ediyoruz ki, ülkemiz
de bu oran yüzde 50 ila 80 arasında orman serveti
mizi yakacak olarak kullanmak mecburiyetindeyiz. 

Saym milletvekilleri, sözlerimi bitirirken, Orman 
Bakanlığı Bütçesinin orman köylüsüne, ulusumuza ve 
Orman Bakanlığı örgütüne hayırlı olmasını diler, Yü
ce Meclise saygılarımı sunarım. (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oğultürk. 
Saym üyeler, 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet

vellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun tasa
rısı oylarınıza sunulmuştur. Kupaya oylarım atmayan 
saym üyeler lütfen oylarını kullansınlar. 

Saym Bakan... 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
sabahleyin değerli üyelerimiz oy kullandılar, öğleden 
sonraki oylama da bu hususta lütfeder bildirirseniz, 
sonuca etkisi olabilir. 

BAŞKAN — Efendim, sabahleyin bu tasan açık 
oylarınıza sunulmuş ve 162 oy çıkmıştı, «çoğunluk 
olmadığı için tekrarlanacak» dendi, bu oylamadır. 

Arz ederim. 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) (Konuşma süreniz 30 dakikadır efendim. 
ORMAN BAKANI VECDÎ ÎLHAN (Kastamonu) 

—• Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; or
mancılık 'örgütüm ve şahsım adına Yüce Meclisi en 
derin saygılarımla selâmlarım. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

1978 senesi Orman Bakanlığı Bütçesi hakkında 
çok değerli konuşmacıların sözlerini dinledim. Sayın 
Hasan Ekinci, Saym Abdülkadir Kaya, Sayın Ali 
Kırca, Sayın Yusuf Özbaş, Sayın Abdurrahman 
Oğultürk'ün, Orman Bakanlığı meseleleri hakkındaki 
görüşleri hemen hemen aynı tema üzerinde toplan
maktadır. 

Yalnız Saym Hasan Ekinci, orman köylülerinin 
sosyo - ekonomik durumunun bugün iyi bir düzeyde 
olduğunu söyledi ve orman meselelerinin büyük bir 

— 314 — 



M. Meclisi B : 117 26 , 2 . 1978 O : 2 

kısmının hallolunduğunu ifade etti. Ama diğer bü
tün konuşmacılar, şimdiye kadar iyi niyetlerle gü
dülen politikalara rağmen, orman meselelerinde bü
yük açıklıklar olduğunu, orman meselelerinde büyük 
dar boğazlar bulunduğunu ifade etiler. 

Birleştikleri tema aynı; dediler ki: «Orman' var
lığı her geçen gün kayboluyor, memleketimizin top
rakları erozyon altında her gün denize dökülüyor, 
orman yangınları bütün Türkiye'de büyük boyutlara 
vardı, ormana haksız girişimler oluyor ve bunun 
ötesinde bütün bu sıkıntıları önleyecek gerekli tedbir 
alınmıyor. Bu yüzden memleketin iklimi bozuldu, 
toprak su dengesi bozuldu ve (sayın konuşmacı arka
daşlarımdan birisinin ifade ettiği gibi) Cumhuriyet 
Halk Partisi iktidarının bu dengeyi, bu düzeni düzelt
mek için yapacağı bir girişim yok...» 

Katılıyorum; bütün bu dengelerin bozulması, Tür
kiye'deki orman varlığının bu hale gelmesinin esas 
sebepleri nelerdir, bunlar üzerinde durmak istiyorum. 
Aynı zihniyet ile düşünülürse, evet orman mesele
leri kalmamıştır; ama her geçen gün Türkiye'deki 
ormanlar azalmaktadır, toprağın florası değişmekte, 
havadaki kirlilik, oksijen nispeti azalmaktadır. Bu
nun gerçek sebebi nedir, niçin mani olamıyoruz bu 
bozuk düzene? 

Ben bunun esas sebebini size izah etmek için, şim
diye kadar Türkiye'de tutulan orman politikasının ne 
olduğunu izah ederek, esas soruna o şekilde geçmek 
istiyorum. 

Ormanlarımız bugün Türkiye'de yalnız sahil şeri
dinde kalmıştır: Karadeniz bölgesi, Ege ve Akdeniz. 
İç Anadolu kıraçlaşmış, Doğu Anadalu'da orman 
kalmamıştır. Yani her geçen gün Türkiye, o güzel 
yeşil Anadolu, çölleşmektedir. Yüzbinlerce ton top
rağımız erozyon yüzünden denize gitmekte, iklim ta
mamen bozulmaktadır. Bu nasıl bu hale gelmiştir, 
eskiden bahsedilen, ideal olarak Evliya Çelebi'nin 
bahsettiği yeşil Anadolu niçin kıraçlaşmıştır ve ve
rimsiz hale gelmiştir. Bunun sebeplerini tarihe ine
rek izah etmek istiyorum. 

Türkiye'de ilk defa 1869 senesinde, padişahlık 
zamanında, Orman Nizamnamesini devlet ilk defa 
çıkartmakla ormanlara sahip çıkmıştır. Bu Orman 
Nizamnamesi ilan edilmiş, ama iltizam ormanlığı 
çıkmış. Yani, padişahlığın boş olan hazinesini dol
durmak için, Anadolu'nun ormanlık olan bölgeleri, 
yabancı şirketlere satılmış, büyük kesimler olmuş, 
yemyeşil Anadolu çoraklaşmıştır. Ta ki (ben bunu 
birinci dönem diye adlandırıyorum), 1937 senesinde 
3116 sayılı Kanun çıkıncaya kadar, ormanlarımızın 

dıştan sömürülmesine mani olunamamıştır. Büyük 
bir harabiyet olmuş, Türkiye'de, Anadolu'da orman 
kalmamıştır, çok azalmıştır. 

Sonradan ne oldu? 
1937'den sonra 3116 sayılı Kanun ile Devlet ilk 

defa ormana el atmış, «orman benim» demiştir. Or
man işletmeciliğine ve ormana Devlet sahip çıkmış
tır. Şu Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti kurulun
caya kadar, bu düzen devam etmiştir. Ben buna 
ikinci dönem diyorum, 

Bu. dönemde neler oldu? 

Çok büyük işler yapılmıştır, kabul ediyorum. Bu 
İkinci dönemde yepyeni bir orman politikası Orman 
Bakanlığının zihniyetine girmiş, yeni amenajman 
planları, ilim, ormanın içersine ilk defa bu dönemde 
girmiş; bunun yanında hakikaten dünyanın en ileri 
orman devletlerinde görülen seviyede yetenekli, kuv
vetli ormancı yetişmiştir. Yani dışardaki sömürü 
bitmiş, bu devirde ilk defa fen ve ilim ormana gir
miştir. Ama, bu dönem dışardaki sömürüyü bitirdiği 
halde, içerdeki sömürüye mani olmamıştır. Yeni bir 
dönem çıkmıştır. Ağaç, dikildiğinden kesildiği za
mana kadar Orman İdaresinin murakabesi altında
dır; ama kesilip rampaya getirilen tomruk, ondan 
sonra Orman İdaresinin açık artırma ile ihalesinden 
sonra Orman İdaresinin elinden çıkmaktadır. Kimin 
eline geçmektedir? Bunu izah edeyim. 

TEMEL ATEŞ (Ordu) — İstifçinin. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Şimdi Türkiye'de - arkadaşlarım ifade ettiler -
10 milyonun üstünde 15 milyona yakın orman köy
lüsü var. Kırsal bölgenin en fakir köylüsüdür; çün
kü tarım arazisi yoktur. Biz bunu tarım yapmaya 
mecbur etmişiz ormanın içerisinde; arazi vermemişiz. 
Merası yok ki, hayvancılık yapsın. Mecburen, or
manın içerisinde bu fakir zümre, her geçen gün sos-
yo - ekonomik durumdan daha zayıflamış; ama or
manlardan istifade eden bir zümre türemiştir. İşte 
bu zümre, rampadan sonraki zümre. Öyle ki, Tür
kiye'deki ormanların senede bu millete bu Devlete 
vermiş olduğu katma değer 30 milyar liranın civarın
dadır. 

Şimdi dikkatle dinleyin sayın milletvekilleri, bu 
30 milyar liralık katma değerin 2/3'ü rampadan son
ra kereste ticareti yapan tüccarın, kereste işletme
ciliği yapan büyük fabrikatörün eline geçmiştir. 
Ama 1/3'ü, 15 milyon civarında dediğim zavallı fakir 
orman köylüsünün elinde ve Orman İdaresinin elin
dedir. İşte Cumhuriyet Halk Partisinin yapmak iste*-
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diği, bu rampadan sonraki düzeni değiştirmek. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Biz diyoruz ki, 5 - 6 bin civarında olan bu orman 
tüccarının, kerestecinin aldığı parayı biz ters dön
düreceğiz; % 70'ini orman köylüsüne, % 30'unu da 
Orman İdaresine vereceğiz diyoruz. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İşte arkadaşlarım, Sayın Hasan Ekinci üzülmesin, 
bizim bunu yanarken tutacağımız yolu söylüyorum. 
Nasıl yapacağız bunu? 

HASAN EKİNCİ (Artvin) — Memnun oluruz, 
ama nasıl yapacaksınız? 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Lütfen dinleyin. 

Diyoruz ki* orman köylerinin içerisinde bulunan 
orman köylüsüne kooperatifler kuralım. Anayasanın 
131 nci maddesine aykırı olmamak şartıyla, Devlet 
orman işletmeciliğine aykırı olmamak şartıyla, or
man mallarının pazarlanmasım ve ormanların en
düstrideki kullanmasını bu kooperatifler yapsın di
yoruz. Tabii bunu yapınca, o 5 - 6 bin kişi dediğim 
aracı zümre ortadan kalkacaktır muhterem milletve
killeri. («Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Orman hır
sızlığına son. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Bu arada» Orman Bakanhğmın, gerek 1978 sene
sinde yapacağı ağaçlandırma, gerek Türk ekonomi
sine ve Türk köylüsüne yapacağı 1978'deki katkıla
rı anlatmadan evvel, Sayın Ekinci arkadaşıma bir iki 
sözle cevap vermek de istiyorum. 

Dediler ki : «Yakacağın yüzde yüzünü, yani 1906 
saydı Yasaya göre, ve yakacağın % 25'ini, köylünün 
aldığı bu miktarı, yani zati ihtiyacı siz vermeyecek 
misiniz?» 

Arkadaşlar, böyle bir sözü ben ne söyledim, ne 
Hükümet Programında var. Arkadaşımın nereden 
çıkarttığını anlamadım. Bilakis, biz diyoruz ki, dü
zeni ters döndüreceğiz, asıl aracının aldığı parayı or
man kooperatiflerine dağıtacağız. 

Muhterem arkadaşlar, «Devleti tahrip eden acı
masız partizanca atama yapacak mı Sayın Bakan?» 
dediler. Benim elimde bir liste var, hiç de açmak iste
mezdim, ama Sayın Ekinci açtı, ben söyleyeyim : 
1976 senesinde - hangi değerli bakan olduğunu iyice 
hatırlamıyorum, ama bizim iktidarımız değildi - bu 
sene de Orman İdaresinde Orman Bakanlığında ya
pılan tayinlerin adedi, tayin ve nakillerin adedi 4342' 
dir. Bunun yalnız 7 tanesi müfettiş raporuyla alın
mıştır. 

Sayın Ekimei'ye söylüyorum, ben bu rekoru kır
mayacağım, tahmin ederim ki bu rekoru kırmayaca
ğını. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Ama benim düşündüğüm orman politikasına uy
mayan ve arkadaşların şikâyet ettiği orman düzenin
deki, ormanların harap olmasına sebep olacak dü
şüncede arkadaşım var ise, tabii ki, onunla çalışma
yacağım. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Yani 
Orması Teşkilatı dengini hazırlasın. 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Yok böyle (bir niyetim. 

Değerli milletvekilleri, Sayın Milli Selâmet Parti
si değerli konuşmacısı Abdülkadir Kaya arkadaşımın* 
gerek Orman Bakanlığı hakkında ve gerek şahsım 
hakkında söylemiş olduğu sitayişkâr sözlere huzuru
nuzda teşekkür etmek islerim. 

Yalnız, «Orman köylüsüne faizsiz kredi verecek 
misiniz?» dediler. Zaten 50 bin liraya kadar olan yar
dımları faizsiz veriyorduk, ama biz Cumhuriyet Halk 
Partisi Hükümetiyiz, ben bu 50 bin lirayı bu dönem 
100 bin liraya çıkartacağım. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

Bundan başka Sayın Ali Kırca arkadaşım, «üre
timde darboğazlar» meselesine değindi, Dalaman,. 
Çaycuma gibi fabrikaların 100 bin metreküplük ar
tığı-denize döktüğünü söyledi. SEKA fabrikalarının 
bu uygulamayı nasıl yaptığım bilmiyorum, ama bil
diğin bir şey var ki, orman ürünlerinde asıl söz sa
hibi olması icap eden tek yer, Orman Bakanlığıdır. 

Bunu niçin söylüyorum : özel teşebbüsün kur« 
muş olduğu fabrikalara karşı değilim, ama nasıl fab
rikaları kurduğunu da biliyorum. Mesela benim se
çim bölgemde, bir iki sunta fabrikası kuruldu. Dün
yanın hiç bir yerinde zannetmiyorum ki - bilmedi
ğim şeyi söyiemeyeyim ama- hiç bir sanayi tesisi 10 
seneden evvel yapmış olduğu yatırımı amorti etsin. 
Ama Türkiye'de bir sanayi tesisi var ki, muhterem 
arkadaşlar, bilmiyorum diğerim, sunta fabrikaları 
yatıranlarını 2 senede amorti ediyor. 

Şimdi, bu kadar büyük kârh işlere, nasıl Sanayi 
Bakanlığı benden hammadde rezervini sormadan, na
sıl Sanayi Bakanlığı benden fikir almadan, sunta 
fabrikalarını istediği yerde kurdurmak için teşvik 
belgesi verir? Nasıl benden fikir almadan bu fab
rikaların yapacağı imalat hakkında bana bir söz hak
kı tanımaz bir halde, teşvik belgesi vermek cesaretin
de bulunur? Bunun şu mahzurlarım söylüyorum : 

— 316 — 



M. Meclisi B : 117 26 * 2 . 1978 O : 2 

Bu şekil o kadar suiistimal olmuştur ki, bugün bazı 
yörelerdeki sunta fabrikaları, o ormanların tahribine 
en büyük sebep olmuştur ve bu fabrikalar, ormanlar
dan köylünün ağaç kesmesi için, hammaddesini te
min etmek için karaborsa fiyatlarla orman mahsulü 
almaktadır. Bu yüzden memlekette büyük bir yakıt 
sıkıntısı meydana gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Özbay arkadaşım, 
orman yangınlarından yakındı. Ben kendisine 1977 
senesinde çıkan orman yangınları hakkında biraz dü
şüncelerimi arz etmek isterim. Her ne kadar bu or
man yangınları 1977 senesi İkinci MC İktidarı za
manında olmuşsa da, orada 20 günlük bir müddet 
içerisinde ben de Bakanlık yaptım. 

Orman yangınlarına alınacak tedbirler çoktur 
muhterem milletvekilleri; ama orman yangınlarına 
bir helikopter alıp yangın sahasında dolaşmak, or
man yangınlarını söndürmez. Orman yangınlarına 
helikopterlerle karbondioksit köpüğü sıkmakla, o bü
yük yangını söndürmenin imkânı yoktur. Orman 
yangınlarım söndürmek için, temelde bazı düşünce
leri ortaya getirmek lazımdır. Mesela, yangına sebep 
olan nedenleri ortadan kaldırmak lazım. Bunlar ne
dir? Köylünün sosyo - ekonomik durumu : Koopera
tifler kuracaksın, köylüye o ormanı korutacaksın. 
Nasıl köylü bahçesindeki erfle ağacının meyvasını 
kendi sattığı ve yediği için gözü gîbi korursa, orma
nın içerisindeki orman köylüsü de kendi sosyo - eko
nomik durumunu düzeltecek, çotuğunun çocuğunun 
geleceğini garanti altına alacak ormanları da koru
maya mecbur olacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) îşte bizim getireceğimiz düzen bu. 

Tabii, değerli Ekinci arkadaşımın kendisiyle ko
nuştuk, lütfettiler bazı meseleleri beraber görüşmek 
imkânını da. bulduk, zannediyorum ki, bu fikirlerin 
karşısında olmasa gerek. O da, orman köylüsünün 
sosyo - ekonomik durumunun düzelmesi için benim 
gibi çareler aradığını söyledi. 

Orman yangınlarının helikopterlerle söndürüle-
meyeceğini söyledim. Orman yangınlarına mani ol
mak için. profesyonel hazırlıklı ekipler lazımdır. 1978 
selesinde orman yangınları hakkında Orman Bakan
lığının ahnış olduğu bazı kararları okumak istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlar; 1978 senesi içerisinde, mil
lî servetmriznt en önemli bîr unsuru olan ormanın 
korumasında büyük atılımlar yapılacaktır : Erken 
haber ahna için, 24 milyon Hra tutarında 70 adet 
yeni yangın kulübesi inşa edilecektir. 110 adet olan 

i mevcut eski kulübenin tamiratı ve ilave inşaatı yapı-
I lacaktır. 
I 593 kilometreMk yeni telefon hattı inşaatı ve mev

cut olan eski 250 kilometre telefon hattının tamiratı 
j yapılacaktır. 

61 milyon lira tutarında 1 219 adet muhtelif tel
siz mübaya edilecektir. 

Yangınlara erken ulaşdabihnesi için» yolu olma
yan mıntıkalarda 25 milyon lira tutarında 500 kilo
metre koruma yolu inşa edilecek ve ayrıca 35 milyon 
tutarında 110 arazi pick - up, 31 adet kamyon, 10 
adet otobüs, 5 adet deniz motoru mübaya edilecek
tir. 

I Bütün bu yatırımlar için 145 mayon lira döner 
I sermaye bütçesinden sarf edilecektir. 
I Ayrıca, ayı» prensipler dahilinde orman sağlığı

na tesir edecek zararh böcek, mantar gibi zararlılarla 
etkin mücadele yapılacaktır. Bunun için 7,5 milyon 
lira cari gider ödeneğinin de 22,5 milyon liraya çıka
rılması öngörübnüştür. 

Değerli milletvekilleri, 1977 senesinde Orman Ba-
I kanlığının halkın sosyo -. ekonomik durumuna olan 

katkıları ve Türkiye ekonomisine olan katkılarını sa
yın arkadaşım çok büyük rakamlarla izah etti. Şim
di ben de, 1978 senesinde hangi büyük rakamlara 
ulaştık, bunu izah edeceğim. 

Bakanlığımızın ülke ekonomisine katkısı ve hiz
metleri : Orman ürünlerine olan ihtiyacı karşıla
mak üzere 1978 yılında 10 400 000 metreküp endüst
riyel odun, 15 milyon ster yakacak odun üretecektir. 

I Takriben bu, 5 milyon tondur. Bu üretimin gerçek-
I leştiridip pazartanması sonunda 15 milyar 8 müyon 

TL. lık bir gelir öngörülmüştür. Üretilen bu miktar
lardan 10 400 000 metreküpü endüstriyel odun olarak 

I ayrılmıştır. Selüloz ve kâğıt fabrikalarının hammad
de ihtiyacı Bakanlığımızca karşıtanacaktır; bu miktar 
2 10O 000 metreküptür. Kömür ve Hnyit maden ocak-

I lan için resmi ve özel sektöre 600 bin metreküp ma-
I den direği tahsis edilecektir. Ulaşım, haberleşme ve 

köy elefctrffikasyonunun büyüyen ihtiyacını karşıla
mak için 1978 yılrmia 239 bin metreküp tel direği 

f üretilecektir. Orman içi ve kenarı köylerinde yaşayan 
I vatandaşların yapı ihtiyacını karşılamak üzere 780 
I bin metreküp tomruk verilmesi programlanmıştır. 
I 10 400 000 metreküp sanayi odunu üretiminden vu-
[ kandaki tahsisler çıktıktan sonra arta kalan 6 müyon 
I 700 bin metreküplük bölüm ise, endüstriyel, yani sa-
I nayi odunu için tahsis edilmiştir. 1978 senesinde 
I bakanağımızın orman köylülerinin ekonomisine olan 
I katkısı da şudur : 
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Orman Bakanlığı, orman köylülerinin ekonomik 
gücünü artırmak için çeşitli hizmetler karşılığı 1977 
senesinde ödediği ücret toplamı 5 milyar 600 milyon 
lira olduğu halde, bu miktar 1978 senesinde hemen 
hemen bir misline çıkartılarak 9 milyar 799 milyon 
lira olmuştur. Bu gelir kaynakları kısaca şöyledir : 

Orman ürünlerinin üretim ve taşınması için 5 mil
yar 200 milyon lira, ormancılık hizmetleri için 1 mil
yar 500 milyon lira; orman köylerinin zati yapacak 
ve yakacak İhtiyaçlarının ucuz fiyatla verilmesinden 
ötürü 1 milyar 500 milyon lira, orman köylülerinin 
hizmetleri için OR - KÖY kredisi olarak 1 milyar 
599 milyon lira ayrılmıştır. 

Değerli milletvekilleri; ister iktidar partili olsun, 
ister muhalefet partili olsun bütün arkadaşlarıma şu 
kürsüden bir şey İfade etmek istiyorum : Şimdiye ka
dar TürkiyeMe en büyük ihtiyaç olan OR - KÖY 
hizmetleri, yeterince orman köylüsüne ulaşmamıştır; 
ama bu sene 1 milyar 599 milyon liralık hütçesijnin 
1 milyar lirası hazırdır, ister muhalefette olsun, ister 
iktidarda olsun, bütün milletvekillerinin fakir olan 
orman köylüsüne yapacakları hizmeti proje karşılığı 
olarak, hakiki kuracakları kooperatiflere vermek üze
re, hakiki ihtiyaç sahibi olan fakir köylülere vermek 
üzere, ister süt ineği, ister dam örtüsü, ister arıcılık, 
ister seracılık, ister o köyün bulunmayan elektriği ve 
yolu için 1 milyar liram hazırdır. Değerli milletve-
killerin'in hepsine sesleniyorum : Bakanlığımın OR -
KÖY Genel Müdürlüğü, hepinizin yapacağı çalışma
lara beraber katkısı olacaktır; bu parayı orman köy
lüsüne verecektir. 

Muhterem arkadaşlar, sözlerimi burada bitirirken, 
Orman Bakanlığı Bütçesinin tümünün, gerek katma 
miktarını, gerekse döner sermayesi ve fon miktarını 
rakam olarak ifade ederek bitirmek istiyorum. 

1978 yılı Orman Bakanlığının genel bütçesi 
1 157 057 000 liradır. Katma bütçesi 1 232 542 000 
liradır. Döner sermaye bütçesi 15 787 500 000 lira
dır. Fon bütçesi 1 209 500 000 liradır; toplam 
19 386 500 000 TL.'sı olarak bağlanmıştır. 1978 yı
lında Bakanlığımızın yapacağı işleri sizlere kısmen de 
olsa izah etmeye çalıştım. 

Orman Bakanlığının muvaffak olabilmesi İçin, 
sizlerin desteğine muhtaç olduğumu biliyorum. Bütün 
milletvekillerinin bu desteği yapacağına inanarak, 
şahsım ve Bakanlığım adına hepinizi saygılarımla se
lamlarım. (CHP ve MHP sıralarından «IBravo» ses
leri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. So
rular vardır. 

ISaym üyeler, Sayın Bakana sözlü soru tevcih et
mek isteyenler var mı?.. Sayın Fevzi Arıcı, Sayın Ha
san Ekinci, Sayın Ali Ak, Sayın Yakup Üstün, Sa-
yuı Nuri Çelik Yazıcıoğlu. 

Soru sorma işlemi bitmiştir. 
Ayrıca yazılı sorularımız da vardır. 
Sayın Fevzi Arıcı, buyurunuz efendim. 
•FEVZİ ARICI (İçel) — Sayın Başkan, Sayın Ba

kanın konuşma muhteviyatı içerisinde bir noktaya 
kafam takıldı; cevaplandırılması gereğine delaletinizi 
rica ediyorum. 

Sayın Bakanın bahsettikleri ormancı tayini husu
sunda, yani 4 bin küsur ormancı içerisinde, her gün 
sokakta çarpışan polis kadar, ormanla köylüyle, or
man koruyucusu ile hayâtını tehlikeye koyarak, can
larım tehlikeye koyan, fakir fukara orman muhafaza 
memurları bunlar arasında mütalaa edilmekte midir? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim?.. Teşekkür ede
riz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ORMAN BAKANI VECDİ tUHAN (Devamla) 

— Bu hususu, eğer detayı ile varsa sözlü, yoksa Sayın 
Ancı'ya yazılı cevap vereceğim. Bir dakika müsaade 
eder misiniz? 

BAŞKAN — Yazılı cevap lütfedecekler. 
Sayın Hasan Ekinci, buyurunuz efendim. 
HASAN EKİNCİ (Artvin) — Sayın Başkanım, 

Sayın Bakanımdan bir endişemi sormak istiyorum: 
Kâğıt sanayiine Orman Bakanlığının 2 100 000 

metreküp vereceğini söylediler. Bunu merak ediyor
dum. TKİ'ye 600 bin, PTT'ye 239 bin, zati ihtiyaca 
780 bin, orman kereste fabrikalarına 750 bin, ki bu
nun toplamı 4 500 000 ediyor. Bu da üretimin % 50'si 
oluyor. Sayın Bakanım «% ÎO îni orman köylüsüne 
vereceğiz» dediler. Öyle görünüyor ki yasa değişikliği 
yapacaklar ve öyle verecekler. Vereceklerini ifade et
tiler; bugünkü yasalar buna müsait değildir. 

% 50'si bu yerlere kanuni bir tahdit olduğuna gö
re, °/0 70'i nasıl verebileceklerini öğrenmek istiyo
rum. % 70 verdikleri için de ayrıca kendilerine or
man köylüleri adına teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ekinci. 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

— Şimdi, söylemiş olduğum rakam, yalnız selüloz sa
nayiine değil, orman ürünleri sanayiine verilecek mik
tardır. 

Onun için bunun arasında sunta fabrikalarından 
tııîıın, kâğıt ve kontrplak fabrikaları da dahildir; ama 
isierseniz bunu metremikaplarıyla size tekrar yazık 
olarak vereyim. 
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BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ali Ak, buyurun efendim. 
ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, sualleriıöin Sa

yın Bakanımıza tevcihine delaletlerinizi arz ederim. 
1. Türk Mimar Mühendis Odaları Birliğine bağh 

Orman Mühendisleri Odasının 4 Şubat 1978 tarihin
de aktedilen, 23 ncü Genel Kurulunda okunan Ça
lışma Raporunun 27 nci sayfasında, «Genel seçimler 
ve yerel seçimler öncesinde üyelerimize, MC'ye ha
yır diyerek, tek oy dahi ziyan etmemeleri çağrısı ya
pıldı.» denilmektedir : 

a) Mezkûr Oda mensupları, Orman Bakanlığına 
bağlı memur olduklarına, memurların ise siyasetle iş
tigalleri kanunen cezayı müstelzim olduğuna göre, aca
ba bu oda mensupları hakkında kanuni herhangi bir 
muamele yapılmış mıdır? 

b) Dernekler ve bu kabil odaların siyasetle işti
galleri kanunen kapatılmalarını icabettirmektedir. 

'Mezkûr Odanın, siyasetle iştigal suçundan kapa
tılması için herhangi bir muamele yapılmış mıdır veya 
düşünülmekte midir? 

2. Keza aynı Çalışma Raporunun 29 ncu say
fasında «İşçi sınıfımızın sınıf ve kitle sendikal ör
gütü DİSK'in öncülüğünde kutlanan 1 Mayıs'a katı-
lınnıış, ormancılık kesimi kitle örgütleri olarak 1 Ma-
yıs'ta DİSK'in yanında olduğumuz belirtilmiş ve pro-
vakatörlerin, işçi sınıfı düşmanlarının kurşunlanyla 
kana bulanan 1 Mayıs alanı teılt edilmemiştir.» 

BAŞKAN — Sayın Ak, lütfen kısa ve gerekçe
siz olsun; rica ediyorum, lütfen. 

ALİ AK (İçel) — 1 Mayıs 1977'de Taksim'de 
cereyan eden ve Kanlı 1 Mayıs diye isimlenen hadi
senin mahiyeti de malum. O gün Taksim'de komüniz
mi dünyanın başına bela eden Marks'ın, Lenin'in, 
StaMn ve IMao'nun kızıl portreleri... (CHP sıralarından 
«Soru mudur bu?» sesleri, gürültüler) 

BAŞKAN — Durun rica ediyorum. 
ALİ AK (İçel) — ...büyük panolar halinde eller

de taşınmış ve komünizme ait sloganlar atılmıştı ve 
kim ne derse desin o nümayiş, bir kısım gafillerin 
hasretini çektikleri bir malum şeyin provası idi. 

BAŞKAN — Sayın Ak, lütfen, soruya gelin efen
dim, lütfen. 

ALİ AK (İçel) — iBu Kanlı 1 Mayısa iştirak eden 
Orman Bakanlığı memurlarının iştirakini normal kar
şılıyor musunuz? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Bir dakika, bir dakika efendim, rica 
ediyorum. 

ALİ AK (İçel) — Şayet karşılamıyorlarsa, bun
dan sonra Bakanlığınıza bağlı mezkûr Oda mensubu 

memurların iştirak etmemelerine matuf ne gibi ted
birler düşünüyorlar? 

BAŞKAN — Sayın Ali Ak, lütfen kısa, lütfen 
kısa rica ediyorum, lütfen. 

ALİ AK (İçel) — Soru 3. ... 
HAYRETTİN UYSAL <Sakarya) — Sayın Baş^ 

kan, yönetiminizde gruplar böyle keskin duruma geli
yor, sizin idaresizliğimizden. 

BAŞKAN — Yönetimimde grupların böyle kes* 
kin hale gelişinde zatıâlinizin en başta rolü olduğunu 
belirtmek isterim Sayın Uysal, rica ediyorum. 

Sayın Ak, rica ediyorum, lütfen kısa. 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — Sizin dira

yetsizliğinizden oluyor, ikaz ediniz. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Uysal, ben ikaz vazife

mi daima usule uygun olarak yapıyorum, rica edi
yorum. 

'Buyurun Sayın Ali Ak, kısa... 
ALİ AK (İçel) — 3. Aynı çalışma raporunun 

30 ncu sayfasında... 
HAYRETTİN UYSAL (Sakarya) — İşte bakınız 

Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Sayın Ak, onun sonunda ne söyleye

cekseniz, onu rica ediyorum ben, gerekçeyi bırakın, 
lütfen, sonunda, evet. 

ALİ AK (tçeî) —«1 Mayıs'ta aynı Oda mensup
ları Türkiye'de birtakım sol tandanslı muhitlerce or
ganize edilen ve bilhassa komünist âleme ait kızıl 
radyolar tarafından da neşri terviç, teşvik ve tergib 
edilen UDC'ye katılmması için...» 

BAŞKAN — Sayın Ak, kısa... 
ALİ AK (İçel) — «...Türkiye Mühendis Odaları 

Birliğine çağrıda bulunulmuştur» denilmektedir. 
Keza, Orman Bakanlığına bağh (CHP sıralarından 

gürültüler) mezkûr oda mensuplarının iştirakleri nor
mal midir? Değilse, Sayın Orman Bakanının bu bab-
taki düşünceleri ne noktadadır? Badema katılmama
ları için bir tedbirleri var mıdır? Teşekkür ederim. 

(BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederiz efendim. 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

— Sayın Ak, ben, bu Orman Mühendisleri Odası 
Kongresinde bulunamadım maalesef. Yalnız bu kon
grenin zabıtlarına, en ince teferruatına kadar dikkat 
ettim. Cumhuriyet Halk Partisi olarak şunu söylemek 
istiyorum. Size, zabıtlardan da yararlanarak yazılı 
cevap vereceğim, ama şunu söylemeden geçemeyece
ğim : 

Cumhuriyet Halk Partisi olarak, tabii Orman Ba
kanı da bu partinin mensubu bir kişi olarak, kim aşırı 
uçta eylem yaptıysa biz onun karşısındayız. Onun 
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için kim yaparsa yapan, Cumhuriyet Halk Partisi I 
anarşinin de, eylemin de karşısmdadır. I 

Saygılar sonarım. (CHP sıralarından alkışlar) I 
BAŞKAN — Teşekkür ederin efendim, şom ce- I 

vaplandırılmıştır. I 
Buyurun Sayın Yakmp Üstün; kısa* gerekçesiz ri- t 

car ediyonım lütfen. I 
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkanım* I 

bundan kısa Erir müddet evvel muttali olduğum bir hu- ı 
sosu Sayın Bakana intikal ettirmek istiyorum : I 

Seçim Bölgemde bazı Cumhuriyet Halk Partililer, I 
ellerinde taşıdıkları fotoğraf makineleri ile köy köy, I 
ev ev dolaşmak suretiyle vesikalık resimler çekmfşler i 
ve demişlerdir ki; «•Bu resimlerle birlikte size belge- I 
har vereceffz. Bu belgelerle birlikte, Cumhuriyet Halk I 
Partisinden vereceğimiz belgelerle birlikte Orman îda- I 
resinde, hastanelerde, Devlet dairelerinde işleriniz ça- t 
buk yapılacaktır.» I 

Slmâf şunu öğrenmek istiyorum : Acaba Sayın i 
Bakan bu belgelere rağbet edecekler midir, etmeye- I 
çekler nıMIr? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün. I 
Buyurun Sayın Bakan. I 
0HMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) I 

— Sayın Milletvekilinin herhalde bu hususta bir yan- t 
ta? bffefei var. Çünkü, belki bu fotoğraf istenmiş ola- I 
bUh. Bu, Cumhuriyet Halk Partisinin yeni tüzüğünde I 
öngöröfen üye kayrt istemidir. Ama, ben şunu ifade | 
eâefim i 'Bakan olduğum günden beri bazı partilere 1 
teberru makbuzları veren çok yeni mezun ohmış kişi- I 
ler gördüm. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri) I 

Buna rağmen, bunlara, bu teberru makbuzlarına I 
rağmen» bunlart İstedikleri yere, eylem yapmamaları I 
ve kontrol etmem şartıyla tayin ettim. O bakımdan I 
bir partiant tutum olamayacağını lütfen kabul etme- I 
»izi burada rka ederim. (AP sıralarından «Onlar han- I 
g£ partiden?» »esleri) I 

Ona da yanlı cevap vereyim müsaade ederseniz. I 
BAŞKVN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Say» Nuri Çelik Yazıcıoğhı? 
W H İ ÇEIİK YAZICTOĞLU (Çankırı) — Gerek 

fcajmaâf Sayın Balkan, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Yazıcıoğhı. I 
Soy m Bakan, «ekiz arkadaşımızın yazılı soruları I 

vardır. (CHP sıralarından «Yazdı, Saym Bakan yazılı 
cevap verin» sesleri) I 

Sayın Bakan, bunları okumak ve neticede zapta 
geçirmek istiyorum. ZatıâhTeriniz bunlara sözlü mü, 
yazdı mı cevap vereceksiniz, onu takdirlerinize bira- I 
kıyorum efendim. I 
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ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan, mahiyetim bilmeden hangisine ya
zdı cevap vereceğimi bitemiyorum, 

BAŞKAN — Soruları okuyorum efendim: 

«Saym Başkanlığa 
Düzeni ters döndüreceğinizi beyan ettiniz, Bakan 

olarak. Bu değişikliği ne kadar zaman içinde yapacak
sınız? Bunun için mevzuat değişikliğine ihtiyaç var 
mıdır? Cevaplandırılmasını arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ankara 

İsmail Hakkı Köylüoğlu» 

ORMAN BAKANI VECDl İLHAN (Devamla) — 
Yazdı cevap vereyim efendim. 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Saym Mehmet 
Emin Da&ıran'ın soruları: 

«Bundan evvelki Sayın Demirel Hükümetleri za
manında; orman yolları yapılırken, orman içi ve ci
varı, yolsuz köyler nazara alınarak güzergâh tespiti 
yapılırdı. Aynen devam edecek misiniz? 

2. Orman sınırlarının tespitinde: Zilyet hakları 
zedelenmektedir. Bu işlemler orman köylüsünün bü
yük ıstırabıdır. Dededen kalan mülkünün sahibi ola
mamasıdır. 1936 Tahrir ve Emlak Beyannameleri 
esas vesaik olarak tanınıyor mu? 

3. Arazi kodifikasyoıra ele alınıp ekolojik şart
ları orman eşean yerme zirai mahsulü verecek ve 
20 - 80 senede bir hâsılat yerine, her yıl mahsûl alın
ması Türk ekonomisi için kaynak yaratacak eşcar di
kimi lüzumuna binaen; 

a) Toprak bonitesi yüksek, 
b) Toprak ve su rejimine menfi tesiri olmayan, 

daima halk müdahelesi olan bozuk orman (maki 
florası) mıntakalarındaki araziyi, topraksız, fakir, 
muhtaç köylüye tevziini düşünüyor musunuz? 

4. Köylü - orman münasebetlerinde devamlı ih
tilaf konusu ©lan; 

a) Maktaların geç teslimi, 
b) Vahidi fiyatların günün şartlarına uygun hali

ne getirilmesi, 

c) Pazar satışı olarak köylüye verilen % 20*ler-
Ie çeşitli tatbikat yapılmaktadır. 

«% 100'e kadar verilir» hükmünü nasıl çalıştı
racaksınız? 

d) Orman içi köylüler için seçim beyannameniz
de bildirdiğiniz, bütün istihsal ve üretimi orman köy
lülerine verecek misiniz? 
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e) Orman içi köylere OR - KÖY vasıtasıyla ha
len verilenden başka bir şey vermeyi düşünüyor mu
sunuz? 

5/ Ormancılık mesleğinde fiilen çalışanlara yıp
ranma zammı düşünüyor musunuz? 

Saygılarımla.» 
ORMAN BAKANI VECDÎ İLHAN (Devamla) 

— Sayın Başkan, bunlann büyük bir kısmım konuş
mada cevap vermiştim, ama tekrar yazılı cevap vere
ceğim. 

BAŞKAN — Tamam, Sayın Bakan. 
Afyonkarahisar Milletvekili Sayın Mehmet öz-

utku'nun sorusu : 
«Turizm mevsiminin başlamasıyla birlikte her yıl 

birtakım mihraklar tarafından orman yangınlarının 
çıkartıldığı mahımlarınızdır. Bunu önlemek konusun
da Bakanlığınızca mr hazırlık yapılmakta mıdır? Ya
pılmaktaysa ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

Saygılarımla» 
ORMAN BAKANI VECDl İLHAN (Devamla) 

— Sayın Başkan, demin bu hususta izahta bulun
muştum. Ama 1978 senesinde şimdiye kadar alman 
orman yangınlarına karşı tedbirlerin en fazlası ve en 
kesini alınacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Kayseri Milletvekili Sayın Kemal Doğan'ın soru

lan : 

«1. Ağaçsız bölgelerin ağaçlandırılması progra
mında; Orta Doğu ve Güneydoğu bölgeleri için ne 
düşünülmektedir? Ye kaç yılda ikmal edileceği hesap
lanmıştır? 

2. Belediyeler hudutları içerisindeki sahaların Ba
kanlığınızca ağaçlandırılmasının lüzum ve faydasına 
inanıyor musunuz? 

Saygılarımla.» 

ORMAN BAKANI VECDl İLHAN (Devamla) 
— Sayın Başkan; ağaçlandırma mevzuu, Orman Ba
kanlığının en başta gelen mevzuudur. Bu sene maddi 
olanaklarımız az olmasına rağmen, 72 bin hektarlık 
arazi ağaçlandırılacaktır. Ama ben bunu yeterli gör
müyorum. Bu sene bu miktarı 100 bin hektarın üze
rine çıkaracak mr çalışma programı hazırlamak üze
reyiz. 

Saygılarımla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İçel Milletvekili Say m Fevzi Arıcı'nın sorulan; 
«1. Polis teşkilâtı kadar hayati tehlike ve yıpran

ma ile karşı karşıya olan orman muhafaza memurla
rının, polislerde olduğu gibi, 20 yılda emekli olması 

hususunda ne düşünüyorsunuz? Bu fikre katılıyor mu
sunuz? 

2. Bilhassa Güney sahillerinde makilik arazinin 
kültür arazisi haline getirilmesi konusunda bir giri
şiminiz var mıdır? 

3. Güney sahillerindeki hakiki orman vasfına 
haiz kesimde, büyük orman kıyımı bahis konusudur. 
Bu kıyımla ilgiM olarak Sayın Bakanlığın tutumu ne 
olacaktır? Saygdanmla.» 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Saym Başkan, orman muhafaza memurlarının 20 
yılda emekli olması hakkında kanun teklifim ben Ba
kan olmadan evvel geçen dönem vermiştim; ama ka-
dük oldu. Gayet tabii ki, peşinde bulunacağım, bu 
kanunu çıkartmaya gayret edeceğim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym' Bakan. 
Ankara Milletvekili Sayın Mustafa Başoğlu'nun 

sorulan : 
«1. Halen orman kesiminde ne kadar işçi var

dır? 
2. Bu işçilerden ne kadan sosyal güvenlik hak

kına sahiptir? 
3. Sosyal güvenliğe sahip olmayan işçilerin, sos

yal güvenlikle çalışma şartlanın yasal güvence altma 
almak için çalışma yapılmakta mıdır? Yapılıyorsa bu 
çahşmalar hangi aşamadadır? 

Saygılarımla.» 
ORMAN BAKANI VECDl İLHAN (Devamla) 

— Saym Başkan, 2100 saydı Yasayla orman hizmet
lerinde çalışanlar, bu sosyal güvenceye girmiştir; ya
ni tamirhanelerde çalışanlar, nakliyede çalışanlar ve
saire. Ama vahidi fiyat usulüyle çalışan kişiler, sos
yal güvenceden mahrumdur. Bunun için Orman Ba
kanlığıyla yakın temas halindeyiz. Bu işçilerin miktan 
bir milyon civanndadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
«Bolu Milletvekili Sayın Müfit Bayraktar'ın so

rulan : 
1. Orman suçundan mütevellit doğmuş bulunan 

ve orman köylülerine tahmil edilmiş olan nakdi para 
cezaları, Cumhuriyet Halk Partisi iktidan zamanında 
çıkarılan Af Kanunu kapsamı dışında bırakıldığı için, 
yürürlüktedir. Orman köylüsünün derdi ve çilesi, nak
di cezalar sebebiyle daha da çok artmıştır. Bu nakdi 
cezanın kaldınlması için bir düşünceniz var mıdır? 

2. Bazı mıntıkalarda kurulmuş bulunan orman 
kooperatifleri elindeki mevcut malı satamamaktadır. 
Malını yok pahasına satmak istemeyen orman koope
ratifinin mevcut malını, Bakanhk olarak siz mi, yok-
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sa yine «aracı» dediğiniz keresteciler mi alacaktır? 
3. Ormanda vahidi fiyat esaslarına göre kesim 

ve çekim yapmış bulunan orman köylüsü % 25 ola
rak tomruk alamamakta, sadece para farkım alabil
mektedir. 

a) % 25'i hak etmiş bulunan orman köylüsünün 
dilerse tomruk, dilerse para olarak alabilmeleri hu
susunda bir imkânı getirmeyi düşünmekte misiniz? 

b) % 25 hak eden orman köylüsünün malı nasıl 
ve ne şekilde değerlendirilecektir? Aracı nasıl önle
necektir? 

4. Zati yapacak ihtiyacı olan orman köylüsünün 
ihtiyacı tamamen karşılanacak mıdır? 

5. Hazır kapı, hazır pencere ve hatta ev için lü
zumlu olan hatılların orman köylüsüne tip projelere 
uygun olarak verilmesi düşünülmekte midir? 

6. Ormancılık mesleğinde emek vermiş bulunan, 
ormancılık camiasında çalışan ve taşrada görevli olan 
ormancılara bir defaya mahsus olmak üzere ve ev 
yaptırdığı takdirde 30 metreküp tenzilli tomruk ve
rilmesi düşünülmekte midir? 

Saygılarımla.» 
ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 

— Sayın Başkan, yazılı cevap vereceğim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İstanbul Milletvekili Sayın Turan Koçal'm soru

ları : 
«1. Mülkiyeti, tapusu elinde olan, fakat orman 

tahdit bölgesi içinde bulunan tarlaların ormanla hiç 
alakası olmayanlarına kullanma izni verecek misiniz? 

2. Bakanlığa geldiğiniz tarihten bu yana, orman 
işletmelerince ihaleye çıkarılan orman mahsulleri var 
mıdır? 

Saygılarımla.» 

ORMAN BAKANI VECDİ İLHAN (Devamla) 
— Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan. (CHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sorular bitmiştir efendim. 
Son söz, Sayın Şükrü Abbasoğlu'nundur. 
Buyurun Sayın Abbasoğlu. (AP sıralarından al

kışlar) 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selam-' 
lıyorum. ~ 

Önce ormancılığımızın genel görünümünü ortaya 
koyduktan sonra, zamanımın müsaadesi ölçüsünde 
bazı anaormancılık sorunları üzerinde görüşlerimi 
sunmaya çalışacağım. 

Ormancılığımız, ülkemizin en önemli ve en haya
ti sorunlarından biri olmakta devam ediyor. Mevcut 
koşullarda olumlu yönde bir değişme ve gelişme ol
madığı sürece, sorunun önemi gittikçe daha da art
mış olacaktır. Genel görünüm, maalesef bizleri rahat
latacak bir düzeye henüz ulaşamamıştır. Ormancılı
ğımızın içinde bulunduğu güçlüklerden bir kısmı, bi
zatihi ormancılığın tabiatmdan ve niteliğinden doğ
makta; bir kısmı ise ormancı kuruluşların güçlerini, 
yetkilerini ve olanaklarını aşmak suretiyle, üst dü
zeyde ve milli seviyede bir hükümet, hatta devlet so
runu niteliğini taşımaktadır. 

Ormanlar, şüphesiz doğal kaynaklarımızın en önem
lilerinden birini oluşturmaktadır. Milli servetlerimizin 
en başında gelen bu kaynaklarımız, maalesef - saha 
bakımından ve kalite yönünden oldukça yetersizdir. 
Yıllardır devam edegelen yasa dışı davranışlar, usul
süz faydalanmalar ve bir türlü ardı arkası kesilmeyen 
yangınlar sonucu ormanlarımızın sahası daralmış, bü
tünlüğü zedelenmiş, doğaî dengesi bozulmuş, verim 
ve üretim gücü büyük ölçüde azalmıştır. Bu sebeple
dir ki ormanlarımız kendisinden beklenen çeşitli fonk
siyonları direkt ve endirekt fayda ve hizmetleri yete
rince yerine getiremez olmuştur. Diyebiliriz ki; dün
yanın hiçbir ülkesinde ormanlar, yurdumuzda oldu
ğu kadar talihsizliğe uğramamış, yurdumuzda olduğu 
kadar tahrip edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, mevcut ormanlarımızın sa
dece üçte biri iyi nitelikte, geri kalan üçte ikisi bozuk 
ve kalitesizdir. Bu rakamlar ormancılığımızın içinde 
bulunduğu güçlüğü ortaya koymaya yetmektedir. Or
mansızlaşmanın elbette ki bazı olumsuz sonuçları var
dır. Ülkemizde kuraklığın artmasında, erozyonun ve
rimli topraklarımızı kemirmesinde, toprak - su den
gesinin bozulmasında ve her yıl sık sık meydana ge
len can ve mal kaybına yol açan taşkın afetlerinde, 
ormansızlaşmanın çok önemli bir payı ve yeri vardır. 

Ormanların doğrudan doğruya olan faydaları me-
yanında halen orman ürünlerimiz, ülkemizin orman 
ürünlerine olan ihtiyaçlarım yeterince karşılamaya 
yetmemektedir. Yapılan tespitlere göre, halen asli or
man ürünü olan tomruk konusunda yılda 1 milyon 
metreküpün üzerinde bir açık bulunmaktadır. Mev
cut koşullarda olumlu yönde bir değişme ve gelişme 
olmazsa, bu açık miktarı gelecek yıllarda daha da ar
tacak ve yine yapılan hesaplara göre 1990'larda 20 
milyon metrekübe ulaşacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, ormancılığımızın üç temel 
prensibi var : Koruma prensibi, yetiştirme prensibi 
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ve ormanları rasyonel ölçülere göre işletme prensibi. 
Az önce belirttiğim gerçekler ve çizdiğim tablo gös
termiştir ki, koruma ilkesi öteki ilkelerin de önüne 
geçmiş bulunmaktadır. Zira korunamayan ormanla
rın, ya da yeterince korunamayan ormanların çoğal
tılması, işletilmesi bir göstermelik olmaktan öteye gi
demez. Bu sebeple, ormaalann korunmasına büyük 
önem vermek gerekiyor. 

Mevcut tedbirlere ek olarak bazı yeni tedbirler 
getirmek lazım. Zamanımızın azlığı sebebiyle bu ko
nuda detaya inmek istemiyorum. Ormanları koruma 
konusunda samimi, yapıcı ve inançlı bir görüşle atı
lacak her adımı, ormancılığımızın geleceği için bir 
ümit sayacak ve bu tutumu takdirle ve şükranla kar
şılayacağız. 

Değerli arkadaşlarım, ormancılığımızın bir sürü 
sorunları var. Bunların başında zannediyorum, or
manları sınırlandırma ve kadastro konusu geliyor. Zi
ra, ormancılık politikalarına ilişkin doneleri ortaya 
koyabilmek için, evvelemirde ülkemizde ne miktar 
orman bulunduğunu ve bu ormanların niteliklerinin 
ne olduğunu ortaya koymamız gerekiyor. Bir müddet 
evvel 10,5 milyon hektar olduğu söylenen ormanları
mızın, şimdi 20 milyon hektar civarında olduğu söy
leniyor. Gerçi modern amenajman metotları orman
larımızın sahalan ve nitelikleri hakkında da bir fi
kir veriyor; fakat sınırlandırma ve kadastro çalışma
ları bitmeden ülkemizde ne miktar olduğunu ortaya 
koymak mümkün olamayacaktır. 

Orman Kanununda son yapılan değişiklikten son
ra, daha önce yapılan sınırlandırma ve kadastro ça
lışmaları bir ölçüde hükümsüz hale gelmiştir. Bu se
beple, ormanlarımıza sınırlandırma ve kadastro ça
lışmaları hiç yapılmamış gözüyle bakmamız mümkün
dür. 

Değerli arkadaşlarım, bir mülk üzerinde o mülkün 
tahsis amacına uygun faaliyette ve tasarrufta bulu
nabilmek için, her şeyden evvel o mülkün hudutları
nın kesin ve belirli olması gerekir. Bugün orman köy 
ilişkilerindeki sürtüşmelerin büyük bir kısmı, bu sı
nırlandırma işlemlerinin bitirilmemiş olmasından ile
ri geliyor. 

BAŞKAN — Saym Abbasoğlu, 2 dakikanız kaldı 
efendim, lütfen toparlayın. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, değinmemiz gereken daha çok konular 
var. Orman - köy ilişkileri konumuz var ki, bu da 
ormancılığımızın temel sorunlarından birini oluştu
ruyor. Orman içi ve civarındaki 16 bin kadar köyü

müzde yaşayan 12 milyon vatandaşımız, gerçekten 
ekonomik ve sosyal yönden yardıma muhtaç bir du
rumdadır. Bu konuya sadece Orman Bakanlığının im
kânlarıyla bir çözüm getirmek zannediyorum mümkün 
olamayacaktır. Çünkü konu, genişliği ve niteliği açı
sından Orman Bakanlığının boyutlarını aşmaktadır. 

Bu sebeple, biz soruna çok cepheli, uzun vadeli 
karmaşık üst düzeyde ve milli seviyede bir hükümet 
ve devlet sorunu açısından bakıyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir konuya değinil
medi bugün. Halbuki, ormancılığımızın en önemli 
sorunlarından biridir, hatta orman yangınlarından da 
daha önemlidir : Karakeçi sorunu. 

Değerli arkadaşlarım, bugün ülkemizde 22 milyon 
karakeçi bulunmaktadır. Bu karakeçi, bilhassa bal
talık ormanlarımızı kemirmekte ve bitirmektedir. Bir 
keçi günde 20 kilogram dal, yaprak ve sürgün yiyor. 
Siz 22 milyon keçinin ormanlarımız için taşıdığı za
rarı ve tehlikeyi, bu ölçülere göre kolaylıkla hesap
layabilirsiniz. 

Bugün Batı ülkelerinde keçi kalmamıştır değerli 
arkadaşlarım. Eğer keçi sorununu halletmezsek - ama 
bu sorunu hallederken keçi yetiştiricilerini güç du
rumda bırakmamak, onlara daha başka imkânlat sağ
lamak gerekir - eğer bu konuda bir adım atamazsak, 
bir çözüm yolu getirmezsek; ormancılığımızı zararlı 
eylemlerden ve tahribattan kurtarmamız mümkün ol
mayacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, personel sorunu da gerçek
ten büyük bir önem taşıyor. Orman Bakanlığı ve 
özellikle Orman Genel Müdürlüğü camiasında ül
kemizde başka kuruluşlarda görülmeyecek ölçüde 
çok sayıda personel vardır, hizmetlerin mahiyeti ve 
niteliği yönünden. Sadece teknik personel olarak zan
nediyorum 500'ün üzerinde değerli arkadaşımız bu 
Bakanlıkta çalışmaktadır. Orman Bakanlığına bugü
ne kadar, Bakanlık camiasını ve taşradaki kuruluşla
rı tahrip edici ölçüde bir politika sokulmamıştır. Ben 
bunu burada sevinçle ve takdirle karşılıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, orman davamızın selâmetle 
yürütülmesi ve bu davanın çözüm yoluna konulması, 
her şeyden önce bu Bakanlıkta yapıcı ve olumlu bir 
personel politikasının benimsenmesine ve yürütülme
sine bağlıdır. 

Biraz evvel Sayın Bakanımız, tayin edilen perso
nel sayısının geçen dönemlerde 4 binin üzerinde ol
duğunu söylediler. Zannediyorum, bu personelin bü
yült bir kısmı kendi istekleriyle, kendi arzularıyla ta
yin edilmişlerdir. 50 binin üzerinde bir personel sa
yısı bulunan bir camiada... 
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BAŞKAN — Sayın Abbasoğlu, lütfen sözlerinizi 
tamamlayın efendim, lütfen. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

... Personel politikası konusundaki müşterek anla
yışımızın şu olması gerektiğini zannediyorum : Ül
kemizde demokrasi vardır. Demokrasi her şeyden ön
ce bir müsamaha rejimidir. Bu rejimde herkes, Ana
yasanın çizdiği çizgiler içerisinde birbirine katlanmak 
ve birbirlerinin görüşlerine hürmet etmek durumun
dadır. Bu sebeple, kamu kuruluşlarımızda da değişik 
görüşte personel elbette ki bir arada, birlikte çalışa
caktır. 

Partizanlık yapmayan, ayırım yapmayan, kısaca
sı, masasının hakkmı tam olarak veren bütün kamu 
personeli korunmalı ve kendilerine gerekirse görev 
alanlarında yükselme imkânı sağlanmalıdır. 

BAŞKAN — Sözlerinizi toparlayın Sayın Abbas
oğlu. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Bitiriyo
rum tef endim, son cümlemi söyleyeceğim. 

BAŞKAN — Toparlayın lütfen. 

ŞÜKRÜ ABBASOĞLU (Devamla) — Ülkemiz
de yetişkin kalifiye teknik elemana ihtiyacımız var. 
Mevcut elemanı en iyi bir biçimde kullanmak zorun
dayız. 

Zamanım kısa olduğu için öteki konulara değine
medim. 

Bakanlık Bütçesinin memleketimize ve Orman Ba
kanlığı camiasına hayırlı olmasını diliyor, hepinize 
saygılar sunuyorum. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Abbasoğlu. 

Orman Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmeler 
tamamlanmıştır. Bütçenin bölümlerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen-
Ire... Kabul edilmiştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayn oylarınıza sunaca
ğım : 

C) Orman Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek Hiz
metleri 24 617 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Orman köylerinin gefiştiril-

Bölüm Lira 

mesi 122 337 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 1 010 368 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu baş
kanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/73; C. Senato
su : 1/546) (M. Meclisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu S. 
Sayısı : 750) (1) 

BAŞKAN — Orman Bakanlığına bağlı Orman 
Genel Müdürlüğü bütçe kanun tasarısının maddeleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum : 

Orman Genel Müdürlüğü 1978 Yıh Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1978 ma
li yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere, (1 234 542 000) lira öde
nek verilmiştir. 

Orman Genel Müdürlüğü Bütçesi 
A - Cetveli 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 188 777 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Ormancılık hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi 486 553 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

(1) 45 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 
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Bölüm Lira 

112 Orman alanlarının ağaçlandı
rılması ye geliştirilmesi 387 938 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler*.. 
Kabul etmeyenler». Kabul edil-
mistir. 

113 Milli parkların avcılık ve ya
ban bayatının geliştirilmesi ve 
düzenlenmesi 156 506 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler». 
Kabul etmeyenler». Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet programlarına dağı 
alamayan transferler 14 768 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi bağlı <A) cetveliyle birlikte oyları
nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün ge

lirleri, bağh (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(1 234 542 000) Iha olarak tahmin edilmiştir, 

BAŞKAN — 2 ad maddeye bağh (B) cetvelini 
okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
tötfü Lira 

2 Yergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bönünü oylarını
za sönüyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edü-

1 234 542 000 

2 nci maddeyi ekti (B) cetveli fle birlikte oyları-
BuayiBH. Kabul edenler». Kabul etmeyenler... 

Kabul edilmiştir, 
3 acü maddeyi okutuyorum : 

Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1978 
man* yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağh (C) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazın gelirlerin, özel hükümlerine gör 
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1978 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi oylarmza sunuyo
rum. Kabul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum : 
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman 

okulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M) 
işaretti cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler.» Kabul edil
miştir. 

5 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağh (R) 

işaretti cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum: 
Madde 6. — 657 saydı Devlet Memurları Kanu

nu ile, bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve 
buna bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar ile, orman yangınları ile sa
vaş, böcek İıastalıklanyla mücadele için bütçeye ko
nulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretti cet
velin yıl içinde gerçekleşecek getir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A) işaretti cetveldeki İlgili öde
nek miktarım artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler» Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1978 tarihînde 

yürürlüğe girer. 
BAŞKAN — 7 nci maddeyi «yfamausa smuyo-

«mı. Kafesi «âemer». Kabul eftneyeırieiu. Kakül edil
miştir. 

S ad maddeyi okutuyorum : 
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Ormam ba

kanları yürittür. 
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylananı» «onuyo

rum. Kaini edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edâ-
mştir. 

Tasamın tümü açık oylamaya tabidir, büahara 
acık oylarınıza sunulacaktır. Orman Mcanbğı Bah
çesi kabul edilmiştir, hayırlı uğurla olsan. (CHP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, sabahleyin oylarınıza sunulan İ977 
yılı Bütçesiyle ilgili oylamayı tekrar oylarınıza sunu-
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yoruz. Lütfen, oy kullanmayan değerli arkadaşları- I 
mız oylarım kupaya atsınlar. I 

Ç) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Programımıza göre İmar ve İskân 

Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz. 
Komisyon?.. Mevcut. Hükümet?.. Mevcut. I 
tmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupla

rı ve şahısları adına söz alan sayın üyelerin isimlerini 
sırasıyla okuyorum : I 

Milli Selamet Partisi Grupu adına Sayın Recai 
Kutan, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Sa
yın, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ha
san Zengin, Milliyetçi Hareket Partisi adma Sayın 
İhsan Karaçam. 

Şahıslan adına lehinde; Sayın Hasan Celâlettin 
Ezman, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın İsmail 
Akın, Sayın Semih Eryıldız. 

Aleyhinde; Sayın Müfit Bayraktar, Sayın Kemal 
Cevher, Sayın Mehmet Özutku, Sayın Kemal Doğan. 

Üzerinde; Sayın HaKI Karaath, Sayın Mehmet 
Çatalbaş, Sayıır Âdem Ali Sarıoğlu, Sayın Mehmet 
Irmak, Sayın Şener Battal. 

Milli Selâmet Partisi Grupu adına Sayın Recai 
Kutan, buyurun efendim. 

Sayın Kutan, konuşma süreniz 20 dakikadır efen
dim. 

MSP GRUPU ADINA MEHMET RECAİ KU
TAN (Malatya) — Sayım Başkan, muhterem mil
letvekilleri; 

1978 Mali Yıh İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde Milli Selâmet Partisi Grupu adma görüşle
rimizi arz etmek üzere huzurlarınızdayım. Konuş
mamın başında Grupum ve şahsım adına muhterem t 
heyetinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hızlı şehirleşmenin beraberinde getirdiği mesele
lere sahip olmak; düzenli ve dengeli şehirleşmeyi ger
çekleştirmek, Türkiye'nin mesken meselesini plan- I 
lamak, koordine etmek ve çözmek, gecekondulaş
mayı önlemek, yeterli, ucuz ve standardına uygun ya- I 
pı malzemesi üretimini etüt etmek, planlamak, ge- I 
nel hayata etkili afetlerden en az zararla kurtulma
yı sağlayacak tedbirleri almak, afet olduktan son- I 
ra da yeniden yerleşme ve barınma meselelerini hal
letmek üzere kurulmuş olan İmar ve İskân Bakan
lığı, görüldüğü gibi Türkiye'nin çok önemli mesele- I 
leriyle uğraşmaktadır. 

Bu önemli meseleler hakkında vaktin müsaadesi I 
nispetinde, Milli Selâmet Partisi Grupunun görüş
lerini arz edeceğim. I 

Muhterem milletvekilleri, İkinci Dünya Savaşın
dan sonra memleketimizde hızla artan nüfus ve köy
den şehire akınla birlikte, şehirleşme meseleleri de 
önemini bir kat daha artırmış bulunmaktadır. 

1945 yılında nüfusu yüzbinüı üstünde olan şehir 
sayısı sadece ikiydi ve onbinden fazla nüfuslu şe
hirlerde yaşayanların toplam nüfusa nispeti % 18 
iken, bugün 24 adet nüfusu yüzbinin üzerinde şehi-
rimiz bulunmakta ve belediye teşkilatı olan beldele
rimizde yaşayanların toplam nüfusa oranıysa % 41'i 
geçmiş bulunmaktadır. 

Bu oran 20 yıl sonra % 60'ı aşmış olacaktır. Yi
ne 1945 yılında 583 olan belediye sayısı, bugün 
1 710'a ulaşmış bulunmaktadır. 

Hızlı şehirleşme birtakım sosyal, ekonomik ve 
teknik meseleleri de beraberinde getirmiştir. Şöy-
leki, imar planları, su, kanalizasyon, yol, elek
trik gibi altyapıların projeleri hazırlanırken, yapıl
mış olan kabuller bu hızlı şehirleşmeden dolayı mey
dana çıkan şartlara uymamıştır. 

Bu sebeple imar planları ve altyapı tesisleri aşağı 
yukarı bütün kasaba ve şehirlerimizde kifayetsiz hale 
gelmiştir. Bütün bunların neticesinde belediyeleri
mizin pek çoğunda imar planlarının gelişmelere ce
vap verememesi, kifayetsiz kalması, şehirlerimizde 
plansız ve düzensiz bir büyüme meydana getirmiştir. 
Şehirlerimizin pek çoğunun çevresinde bir gecekon
du halkası ortaya çıkmıştır. Su, kanalizasyon, yol 
ve elektrik gibi altyapı testileri ya yetersizdir, ya da 
bazı semtlerde hiç mevcut değildir. 

Şehir içi yollarının birçoğu toz, toprak ve ça
mur içerisindedir. Mesken durumu gerek miktar 
ve gerekse standart bakımından yeterli değildir. Va
tandaşlarımızın dinlenebileceği, nefes alabileceği 
yeşil sahalar, park ve bahçeler ya yoktur, ya çok 
kifayetsizdir. 

Bilhassa son yıllarda had safhada çevre kirlen
mesi, su, hava ve toprak kirlenmesi meydana gelmiş
tir. Çöplerin toplanması ve imhasıysa, henüz çözüm
lenmemiş bir mesele olarak ortada durmaktadır. Eğer 
köklü tedbirler alınmaz ve çözümlere tevessül olun
mazsa, yukarıda çok kısa olarak sıralanan mesele
ler azalacağına, artarak büyüyecektir. 

Şehirlerimizi bu sağlıksız gelişmelerden kurtar
mak, gelişmeyi yurt sathına yaymak ve nüfus hare
ketlerini yurt ölçeğinde dengelemek amacıyla, şehir 
planlama faaliyetlerine büyük önem verilmelidir. He* 
defimiz ve şehir planlama anlayışımız planlamayı ge
lişmenin daima önünde götürmek, şehirlerimizi ge-
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tişigüzel, düzensiz yerleşmelerden kurtarmak için 
gerek! planlama çalışmalarım bir an önce tamam
lamak olmalıdır. 

Belediyelerimizin şehirleşmeye ilişkin meseleleri
nin teknik ve mali konularda toplandığı herkesçe bi
linmektedir. Bunu halledebilmek için, bir eğitim 
programı çerçevesinde belediyeferiınize teknik ve yarı 
teknik personel yetiştirilmeli, küçük belediyelerle 
geri kalmış bölgelerdeki belediyelerin imar uygula
malarına, harita ve proje hazırlıklarına, devletçe 
teknik yardımda bulunulmalıdır. 

Şehirlerimizin içme suyu, kanalizasyon, yol ve 
elektrik gibi altyapı hizmetlerini daha geniş bir şe
kilde inşa edebilmek için, gerek belediyeler ve ge
rekse İHr Bankası teknik ve mali imkânlar bakımın
dan takviye olunmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, imar planlarının kifa
yetsiz oluşu, belediyelerimizin pek çoğunun yetiş
kin teknik elemandan mahrum oluşu, imar tatbika
tında vatandaşlarımızın nizam dışı davranışlarına se
bep olmuştur. Gelecekteki kanunsuz davranışları 
da teşvik etmeyecek bir tarzda bir imar affı kanu
nuna süratle ihtiyaç vardır. 

Muhterem milletvekilleri, devlet eliyle yapılmak
ta olan yüksek standartlı devlet yollarıyla şehir ve 
kasabalara ulaşılmakta, ama maalesef o şehir ve 
kasabanın şehir içi yollarından toz topraktan ve ça
murdan geçilememektedir. Belediyelerimizin birço
ğu, bu şehir içi yollarını yüksek standartta yapabi
lecek teknik ve mali imkânlara sahip değildir. Bu 
noksanı telafi edebilmek için 1978 yılından itiba
ren, küçük ve imkânları mahdut belediyelerimizin 
şehir içi yollan, Devletin teknik ve mali yardımla
rıyla yapılıp, asfaltlamnalıdır. 

Belediyelerimizin birçoğu mali imkânsızlıklar se
bebiyle imar plan uygulamasını yapamamaktadır. 
Şehir veya kasabalarda yol, meydan, park, çocuk 
bahçesi, yeşil saha, açık pazar, otopark gibi, va
tandaşın istifadesine sunulması gereken yerler plan 
üzerinde kalmaktadır. İmar planlarında gösterilen 
ve kamunun istifadesine sunulması gereken bu yer
lerle tarihi ve turistik eserlerin çevrelerinin açılması, 
düzenlenmesi ve inşa edilmesi için Devletçe lüzumlu 
para yardımında ve teknik desteklerde bulunulmalıdır. 
Bu maksatla 1978 Yılı Bütçesine 538 milyon lira ko
nulmuştur. Bu miktar paranın dağıtımı için, önce
den objektif kriterler tespit olunmalı ve bu yardım
ların dağıtımında geri kalmış bölgelerdeki güçsüz ve 
küçük belediyelere öncelik tanınmalıdır. 

26 , 2 . 1978 O : 2 

Muhterem milletvekilleri; mesken meselesi her 
geçen gün, vatandaşlarımız için hayati öneme haiz 
bir mesele haline gelmektedir. Hızlı şehirleşme so
nunda mesken talebi hızla artmakta, mesken üre
timi ise talebe ayak uyduramamaktadır. Bu sebeple 
ev kiraları korkunç bir şekilde artmaktadır. Pahalı
lığın nasebeplerinden biri de, kira meselesidir. Bu
güne kadar hazırlanmış olan kalkınma planlarında 
şehirleşme meselelerine, şehir ve kasabaların ihtiya
cı olan altyapılara, mesken inşaatına yeteri kadar 
önem verilmemiştir. Bu yatırımlar ölü yatarım telak
ki edilmiş; mesken mevzuunun, ülkenin sosyo - eko
nomik kalkınmasındaki rolü, plancılar ve siyasi 
karar mercileri tarafından yeteri kadar anlaşılama
mıştır. Mesken meselesine bugüne kadar olandan 
farklı bir yaklaşımla bakmak mecburiyetindeyiz. 

Unutmamamız gerekir ki, kalkınma dediğimiz, 
kalkınma planları dediğimiz çatışmalar, gayretler, 
insan için yapılmaktadır. Kalkınmanın hedefi insan
dır. İnsanoğluna daha fazla huzur, saadet ve se
lamet teinin etmektir. Kalkınma sadece; gayrısafi 
millî hasıla, nüfus başına milli gelir gibi değerler
le ölçülemez. Bu kalkınma, o cemiyetin insanlarına 
ne getirmiştir? İnsanlarımızın büyük çoğunluğu, 
basını sokacağı mütevazi ama medeni şartlara haiz 
bir eve sahip değilse, o evde su, elektrik, kanali
zasyon yoksa, o evlerde oturanları sırtı pek karnı 
tok değilse, geleceğine ümitle, güvenle bakamıyor 
ise, gayri safi milli hasıla, nüfus başına milli gelir 
iki katına çıkmış, bunun o insanlara ne faydası var? 
Bu sebeple diyoruz ki, mesken politikamızı yepye
ni bir anlayışla tespit etmeliyiz. Bu yeni mesken 
politikası mevzuunda Milli Selamet Partisi Grupunun 
görüş ve teklifleri şunlardır: 

Uygun şart ve özellikteki meskenler, insan hu
zur ve mutluluğunun temel direklerinden birisidir; 
toplumun dengeli kalkınması için gerekli sosyal or
tamı hazırlar. İyi şartlara haiz meskenler, insanla
rın sağlık ve verimliliklerini artırır. Yeni mesken 
üretimi, birçok alanda istihdam ve üretimi teşvik 
eder, tasarrufu kamçılar, israfı önler, sermaye te
rakümüne sebep olur. 

MİM Selametçilerin anlayışına göre mesken kav
ramı, yalnızca fiziki bir barınak olmaktan çok uzak
tır. «Mesken» tabiri, insanların huzuru ve refahı 
için gerekli bütün altyapı ve yardımcı tesislerini de 
kapsar. Gelişmekte olan ülkelerin pek çoğu, dar 
gelirli, normal kanallardan mesken edinemeyecek 
olan ailelere, ihtiyaç sahiplerine mesken sağlamanın 
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piyasa mekanizmasına bırakıtemayacağıra kaimi et
miş durumdadırlar. 

Biz de diyoruz ki; Devlet, mesken işinde düzen
leyici rol oynamanda-. Mesken üretiminde, arsa 
temini, altyapı, mali imkânların sağlanması ve 
koordinasyonu, yeni inşaat metotlarının, prefabrike 
inşaat metotlarının geliştirilmesi gibi hususların ta
mamı bir bütün halinde, bir arada ele ahnmahdır. 
Bu maksatla, vakti zamanında tarafımızdan - yu
karıda ifade edilen yeni anlayışlarla - hazırlatılmasına 
başlanılan miffi mesken planı, süratte ikmal edilme
lidir. Mesken meselesi, ancak böylesine ciddi plan 
ve programlarla ve köklü icraatla gerçekleştirilebi
lir. Bu plan kısaca şu hususları ihtiva etmektedir: 

1. Arsa meselesi: Bugün mesken inşaatında kar
şılaşılan darboğazların başında, arsa temini gelmek
tedir. Arsa, tıpkı ağır sanayi hamlesiyle getirilen 
organize sanayi bölgelerinde olduğu gibi, devlet 
tarafından sağlanmalı, şehir merkeziyle güçlü ula
şım imkânlarına sahip yem yerleşim merkezleri, uy
du şehirler ihdas olunmalıdır. Bu arsalar üzerinde 
su, kanalizasyon, yol, elektrik gibi altyapı tesisleri sü
ratle inşa olunmahdır. 

Mesken inşaatı için çeşitli finansman kaynaklan 
vardır. İmar İskân Bakanlığı, Mesken Genel Mü-
dürinğü ve Emlak Kredi Bankasıyla, Sosyal Sigor
talar Kurumunun imkânları koordine edilmeli, Emek
li Sandığının da kaynaklarından mesken inşaatı için 
İstifade edilmelidir. 

Dar gelirli vatandaşlarımıza verilecek olan arsa 
ve mesken kredileri mutlaka faizsiz olmalıdır. Bir 
süre önce, Mesken Genel Müdürlüğünde başlattığı
mız dar gelirlilere faizsiz mesken kredisi tatbikatına 
devam olunmalıdır. Ucuz, kaliteli ve süratli mes
ken yapımım sağlayacak olan endüstriyel yapı me
totları tatbik okutmalıdır. Bu mevzuda çeşitli ku
ruluşlarca yapılmakta olan prefabrike inşaat metot
ları, İmar İskân Bakanlığı tarafından koordine edil
melidir. Mesken inşa faaliyetlerinde mahalli idare
lerimizle, özel idare ve belediyeterimizle de en ge-
Jtiş feküde işbirliği yapılmalıdır. Bir yandan çok 
sayıda sosyal mesken üretimi yaparak yeni gece
kondu bölgelerinin meydana çıkışım önlerken, diğer 
yandan da mevcut gecekondu ıslah bölgeleri için ça
lışmalar yapılmalıdır. Bu bölgelere kâmil manada 
altyapı hizmetleri götürülmelidir. 

Muhterem milletvekilleri, ifade ettiği büyük önem
den dolayı üzerinde ısrarla durduğumuz sosyal mes
ken prograrnmm tatbikatı uzunca bir zamana ihtiyaç 

göstenaaektedir. Bu arada, şehir ve kasabalarımızda 
kira fiyatları da aşıra bir şekilde artmıştır ve artmaya 
devam edecektir. Bir dar gelirliden vazgeçtik, orta 
halli bir vatandaşımız mütevazı fok ev temin edebil
mek için, aylık gelirinin yarıdan fazlasını kira parası 
olarak ödemektedir. Bu aşın kira artışını önlemek 
üzere, bir kira kanununa ihtiyaç vardır. Ev sahiple
riyle kiracılar arasında hakkaniyet esasına müstenit 
bir kira kanunu için çeşitli hazırlıklar yapılmıştır. Bir 
an önce kanunlaşmasında fayda mütalaa etmekteyiz. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin hepsinde 
çevre kirlenmesi en hayati meselelerden birisidir. Çev
re kirlenmesi bazı ülkelerde o kadar büyük boyut
lara ulaşmıştır ki, bu meselelerin haffi, fevkalade pa
halı durumdadır. Henüz yeni sanayileşen ve şehirle-
şen Türkîyemizin gelişmiş ülkelerden ders alması ve 
onların düştüğü hatalara düşmemesi icap eder. Halen 
hava, su ve toprak kirlenmesiyle çeşitli kamu kuruluş
ları ilgilidir; ancak çevre kirlenmesi kontrolünün; da
ha imar planlarının hazırlanması, sınai tesislerde ve 
iskan sahalarında yer seçimi çalışmalarının yapılması 
safhasından itibaren başlatılması icap eder. Ayrıca, 
bu kontroller arasında iyi bir koordinasyon lüzumlu
dur. 

Muhterem milletvekilleri, Milli Selâmet Grupu 
olarak dileğimiz, temennimiz, hedefimiz; şehir ve 
kasabalarımızı, ihtiyacı karşılayacak imar planları 
yapılmış, yolları, caddeleri asfaltlanmış, ulaşımı iyi 
ve süratli, meydanları, parkları, çocuk bahçeleriyle, 
yeşil alanları bol, havası temiz, kültür ve spor tesis
leri, camileri, alışveriş merkezleri yapılmış, inşa edil
miş, suyu her zaman akan, elektriği kesilmeyen, 
çöpleri toplanan şehirler haline getirmek, orta ve dar 
gelirli halkımızı uzun vadeli, faizsiz krediyle süratli 
bir şekilde ev sahibi yapmak, vatandaşlarımızın huzur 
ve sükûn içinde yaşamalarım sağlamaktır. 

Muhterem milletvekilleri, memleketimiz maalesef 
zaman zaman çeşitli afetlere maruz kalmaktadır. Zel
zele, taşkın, yer kayması, yangın, kaya düşmesi, çığ 
ön sırada gelen afetler arasındadır. 

BAŞKAN — Sayın Kutan, 2 dakikanız kalmıştır 
efendim; lütfen... 

MEHMET RECAİ KUTAN <Devanria) — Genel 
hayata etkili olacak derecede bir afetin vukuunda 
7269 sayılı Kanun gereğince İmar ve İskan Bakanlığı 
hizmet görmektedir. 

Afetlerle ilgili olarak yapılacak olan hizmetleri 
iki grupta toplamak mümkündür. 

Afet vukuunda ahnaeak tedbirler; 
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Afetten sonra alınacak tedbirler. 
Türkiye bir zelzele kuşağının üzerindedir. Deprem 

vukuunda en büyük zararlar büyük ye küçük faylar, 
arz kırıkları üzerinde, civarında meydana gelmekte
dir. Bu sebeple aktif faylar civarında yerleşim yerleri 
kurulmamalıdır. Zelzele bölgelerinde zelzeleye muka
vim yapılar inşa edilmelidir. Her iki mevzuda da Dev
let yol gösterici ve yardımcı olmalıdır. 

Bazı yerleşim yerleri, maalesef taşkın yatağı üze
rindedir. Çoğu kere arsa temininde sıkıntı olunca, yan 
derelerin içinde, rüsubat konilerinin üzerinde inşaat 
yapılmaktadır. 

Aynı şekilde, ciddi bir jeolojik etüt yapılmadığı 
içinde, heyelan bölgelerinde de yerleşilmektedir. Dev
let dana baştan, afet ihtimali olan bu yerlerde yer-

x leşnteye izin vermemelidir. Belediyelerimiz de politik 
baskılar neticesinde bu tip yerlere inşaat müsaadesi 
vermemelidir. 

Maalesef geçtiğimiz birkaç sene içerisinde mem
leketimizde birçok zelzele afeti meydana gelmiştir. 
Gediz, Muş, Varto, Bingöl, Van, Ağrı, Pahı. Bu dev
rede meydana gelen taşkın, heyelan, yangın afetlerini 
de eklersek hakikaten İmar İskân Bakanlığı Afet İş
leri Genel Müdürlüğünün çok büyük ve ağır bir hiz
metle karşı karşıya olduğuna görürüz. 

Bu hizmetlerin görüldüğü sırada maalesef pek çok 
imkânsızlıklarla karşılaşılmakta ve afetzedelerden şi
kâyetler gelmektedir. Afetzedelerin iskânıyla ilgili 
olarak şu tedbirler alınmalıdır : 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü yeni imkânlarla teç
hiz olunmalıdır. 

Hazırlanan mesken projeleri vatandaşın ihtiyacına 
eevap verecek tarzda hazırlanmalıdır. 

Afetler için yılda takriben 10 bm meskene ihtiyaç 
duyulmaktadır. Halen tatbik edilen inşaat metotlarıy
la bu m&tarda kaliteli ve ucuz mesken inşa edileme
mektedir. Bu sebeple yeni inşa metotları geliştirilme
lidir. 

Hâlâ Varto depreminin bile Devlet eliyle yapılma
sı icap eden işleri bitirilememiştir. Ciddi bir gayretle 
1978 yılı içerisinde, Van ve Ağrı da dahil, bütün çalış
maların bitirilmesi hususunda ciddi gayretler gösteril
melidir. 

Muhterem milletvekilleri, İmar İskân Bakanlığı
nın 1978 Bütçesi hakkında görüş ve temennilerimizi 
arz etmiş bulunuyorum. Bu bütçenin aziz milletimiz 
için hayırh olmasını diliyor ve Cenabı Hak'tan mem
leketimizi her türlü afetlerden muhafaza buyurmasını 
niyaz ediyorum. 

Değerli milletvekilleri 1959 yomda Demokrat 
Parti iktidarı üe başlatılan ve Adalet Partisi hükü
metleriyle devam ettirilen bu han gelişme sonunda 
maddi şartlar değişmiştir. Maddi şartlardaki değişik
likler arasında en önemlisi, tarım sektöründeki maki
neleşmedir. Makineleşmenin sonucu, daha önce 100 
kışmaı yaptığı işi, 14 kişi yapabilir duruma gelmiştir. 

Hikmetlerimi sunuyorum. (MSP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kutan. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ahmet Sayın, 

buyurun. (AP sıralarından alkışlar) 
Sayın Sayın, konuşma süreniz 20 dakikadır efen

dim, buyurun. 
AP GRUPU ADINA AHMET SAYIN (Burdur) 

— Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; İmar ve 
İskân Bakanhğmm 1978 ydı bütçesi üzerindeki gö
rüşlerimizi açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Şahsım ve Grupum adma hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Memleketimizin imarını ve nuMetimizin iskânını 
sağlayacak olan bu Bakanlığımız görevinin çok ulvi 
ve çok büyük olduğunu ifade ile sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Memleketimizde imar faaliyetleri 1950 yılında 
Demokrat Parti iktidarı ile başlatılan kalkınma ham
lesi neticesi, toplumsal değişme ve modernleşme dedi
ğimiz olay ile başlamıştır. Demokrat Partinin deva
mı, hatta ta kendisi olan Adalet Partisi, Demokrat 
Partinin bu hamlesini kendisine şiar edinerek, kur
muş olduğu Demirel hükümetleriyle yurdumuzu sa
nayi tesisleri, barajlar, yollar, elektrik santrallan, 
yüksekokullar, üniversiteler gibi büyük tesislerle dol
durmuştur. Memleketimizde her eserde Adalet Parti
sinin Kır atının damgası vardır. 

Bunun yanında, 1950 yıhndan beri iktidar ola
mayan Cumhuriyet Halk Partisi, yandan hizmetleri 
hiçbir zaman içine sjndh-ememiştir. Büyük bir kıs
kançlık ve bunun verdiği bir hırçınlıkla yapılan hiz
metleri kötüleme yolana gitmiş, her, zaman karan
lık tablolar çizmiştir. İktidar olma, olabilme hırsım 
her şeyin üstünde tutmuştur. Komünizmi tehlike say
mamış, komünistlerin her türlü insanlık dışı hareket
lerine sahip çıkmıştır. Adam öldürenlere, banka so
yanlara, gemi batıranlara hulasa memleketin temeline 
dinamit koyanlara arka çıkmıştır. Hırsım yenemeyen 
CHP lideri, kuruluşu hepimizce malum ve Türk si
yasi tarihinde çeşitli zanlara sebep olabilecek bu Hü
kümeti kurmuştur. 
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Bu durum da nüfus değişikliklerine sebep olmuştur. 
Köylerden şehirlere akın başlamış, kısa zamanda köy
lerde yaşayanların şehirlerde yaşayanlara oranı de
ğişmiştir. Son yıllarda şehir nüfusunun % 6'lık bir 
hızla büyüdüğü dikkati çekmektedir. Bunun netice
sinde 10 bin ve daha yukarı nüfuslu yerler olarak 
tanımlanan şehirlerde oturanların toplam nüfusa ora
nı, 1950'de % 18 iken, 1970'de % 43'e yükselmaş-
tii\ 1975 yılında nüfusu 100 binin üzerinde 25 şehrin 
toplam nüfusu 10 milyonun üzerinde bulunuyordu ve 
toplam şehir nüfusunun % 60'ını oluşturuyordu. Ba
zı kıstaslara göre yapılan hesaplar sonucu, 2 009 yı
lındaki 63 şehrin toplam nüfusu 33,5 milyona ve top
lam şehir nüfusu içindeki payı % 66'ya ulaşacaktır. 
Bugün Türkiye'de nüfusu 5 milyonun üzerinde şehiir 
bulunmamaktadır. 2 000 yılında bu grupta olacak 2 
kentin toplam nüfusu 14 milyona yaklaşacak ve top
lam kent nüfusunun % 27,5'u bu kentlerde yaşaya
caktır. 

Hızlı bir şehirleşme, beraberinde çözülmesi olduk
ça güç sorunlar getirmektedir. Bunların başında da 
mesken sorunu gelmektedir. Türkiye'de her yıl mes
ken yapımına yapılan yatırımlar, toplam yatırımların 
% 20'si gibi bir bölümü teşkil etmekte, buna rağ
men mesken alanlarında kıtlıklar devam etmektedir. 
Üçüncü Beş Yıllık Plana göre, 1970 yılında kentlerde 
2,8 mlilyon mesken bulunmaktaydı. Bunların en az 
% 25'i ya onarım kabul etmez veya büyük onarımı 
gerektirir durumdaydı. Kentlerde yaşayanların önem
li bir kısmı gecekondularda oturmaktadır. 1960 yılın
da kentlerdeki gecekondu sayısı 240 bin, 1970 yılın
da 600 bindir. Başka bir ifadeyle kentsel nüfusun 
% 23,35ü, ya da 2 750 000 kişinin gecekondularda 
oturduğu tespit edilmiştir. 

Muhterem milletvekilleri, bugün yurdumuzda ge
cekondu sorunu en büyük sorunların başında gelmek
tedir. Gecekonduların çoğu kanalizasyon, su, hava
gazı, hatta elektrik gibi modern ihtiyaçlardan yok
sundur. Bugüne kadar kurulmuş olan hükümetler iyi 
niyetle, samimiyetle meseleye eğilmişlerdir. 775 sayılı 
Gecekondu Kanunu çıkarılmış, gecekonduların yol, 
su, elektrik gibi modern ihtiyaçları imkânlar nispe
tinde giderilmiştir. Gecekondu probleminin halli için 
775 sayılı Kanuna dayalı olarak önleme, ıslah ve tas
fiye bölgelerinde yapılacak her türlü faaliyetin gaye
sinin, bölge sakinlerinin menfaatine uygun olduğu 
açıklaınnahdır. Bunu temin için, bölge sakinleriyle 
devlet arasında diyalog kurulmalıdır. Burada kurula
cak, buralara yerleşecek olan personel tarafından, 
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| vatandaşların ihtiyaçları kolayca merkeze iletilmeli
dir. Gecekondu olayını sosyal bir gerçek olarak ka-

I bul eden devletin, yerleşme bölgesi kurulduktan son-
I ra tapu dağıtmak, zabıta gönderip yıkmak, altyapı 

hizmetlerinde gecikmek gibi hadisenin son safhasın
da işe müdahalesine son verilmeli ve işin başında el 
atılmalıdır. Büyük şehirlerde tahsis edilecek alanla
rın vatandaşlara satımı devlet eliyle yapılmalı, böy-

I lece arsa spekülasyonları önlenmelidir. Devletin tah
sis edeceği ve parselleyip satacağı alanlar dışında bi
na yapımı kesin olarak yasaklanmalıdır. Kanuni ted-
birîeır dışında, sosyal mesken yapımı işi, birleşmesi 

I ve büyümesi teşvik edilmiş özel sektöre bırakılmalı
dır. Küçük firmalar halinde çalışan müteahhitlerin 

I birleştirilerek büyük ortaklıklar haline getirilmelerine 
I imkân sağlanmalı ve böylece verimlilik artırılmah-
I dır. 
I Gecekondu üzerindeki yapılacak araştırmalarda 
I üniversitelerle geniş işbirliği yapılmalıdır. Araştırma 
I ve yayın faaliyetlerine hız verilmelidir. Şehir nüfus-
I îarjnın hızla artışı, zelzele, yangın gibi tabii afetler

le, istimlak nedeniyle gereken mesken ihtiyaçları na-
I zsıra alınarak yapılan hesaplara göre, 1980 -• 1985 
I dönemlinde yılda 266 bin, 1985 -. 1990 döneminde yıl

da 311 bin, 1990 * 1995 döneminde yılda 331 bin, 
1995 - 2000 döneminde yılda 368 bin mesken yapıl
ması gerekmektedir. 

I Değerli arkadaşlarım; yukarıda belirtilen rakam
larla da görüldüğü gibi, hızla artan mesken ihtiyacını 

I karşılamak üzere, Bakanlığın kendi bünyesindeki 
I mesken üniteleriyle; Bağ » Kur, Sosyal Sigortalar Ku

rumu, OYAK gibi mesken kredisi veren kuruluşlarla 
koordinasyon sağlanarak, ciddi bir planlama ile uy-

I gulamaya hemen başlanılmalıdır. 
I Ayrıca, Adalet Partisinin «şehirde ne varsa, köy

de o olacaktır» prensibiyle başlatıp, başarıyla devam 
ettirdiği, köy altyapı hizmetleri süratle bitirilmelidir. 

I Köylerde kurulacak sanayi tesisleri vakit geçirilme-
I den planlaman ve uygulamaya geçilmelidir. Bu su-
I retle şehirli ile köylü arasında sosyal denge sağlan» 
I malı ve köyü itici, şehiri çekici pozisyonundan kur-
I tarmahdır. 

Değerli milletvekilleri, başta Anayasamızın 49 ncu 
maddesi olmak üzere, 7116 sayılı Kuruluş Kanunu, 
775 sayılı Gecekondu Kanunu, 6785 sayılı İmar Ka-

I mınu ve İmar Nizamnameleri, 7269 ve 1051 sayılı 
Afetler Kanunu, 1161 sayılı Kooperatifler Kanunu 

I ve bu kanunları değiştiren kanunlar çıkartılarak, ay-
I rica her yıl imkânlar nispetinde yeterince ödenekler 
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tefrik edilerek azami çalışma 'imkânları sağlanan bu ı 
Bakanlığın büyük hizmetler yaptığına inanıyoruz. 
Fakat bu hizmetleri yeterli bulmuyor, daha fazla hiz
met bekliyoruz. 

Planlama Genel Müdürlüğünce, İstanbul, Ankara, 
İzmir gibi büyük şehirlerimizin yanında, Samsun, 
Bursa, Elazığ, Adana, Erzurum gibi illerimizin na
zım planlarının yapılmasına başlandığını, birçok ili
mizin imar planlarının etüt ve projelerine, organize 
sanayi bölgelerinin uygulama projelerine başlanıldı
ğını, 215 adet yeni imar planının tetkik ve tasdik edil
diğini; 15 500 adet imar planı değişiklik teklifinin, I 
11 000 adedinin karara bağlandığını; 603 adet muh
telif konularda planlama yapıldığım memnuniyetle 
öğrenmiş bulunuyoruz. 

Değerli milletvekilleri, huzurunuzda bir gerçeği I 
ifade etmek istiyorum : Memleketimizde yapılan I 
imar planları, ciddi olarak ele alınmadan, iyi bir etüt I 
ve çalışma yapılmadan tanzim edilmektedir. Bu şe- | 
kilde yapılan imar planları, o kentin ihtiyaçlarına ce- I 
vap verememekte; o kentin özelliklerini yansıtmamak
tadır. Bu yüzden de planların tasdikinden çok kısa 
bir süre sonra (bir iki yıl gibi) plan tevsiine gidil
mektedir. 

İmar planlan tadil ve tevsi edilirken ciddiyetten 
uzak olarak, mevcut durum, yapıların tarihi ve mi
mari özellikleri nazara alınmadan, yapılmakta. Ana
dolu mimarisini aksettiren güzelim şehirlerin yerleri- I 
ni, taş yığını haline gelmiş şehirler almaktadır. 

Bunların tipik misallerine, başta Ankara, İstan
bul, îzmir olmak üzere, bütün şehirlerimizde göre
biliniz. Bu arada tabiatın bütün güzelliklerini, imkân
larım bahşettiği yeşil ve güneş şehri Antalya'yı da 
hatırlatmadan geçemeyeceğim. (AP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar). Antalya'yı tahmin ederim çok 
arkadaşım görmüştür. Burada, Bahçelievler mahallesi 
ve Konyaaitı Caddesinde, o güzelim villa tipi, etrafı 
güller, envai çeşit çiçekler ve palmiyelerle süslü evle- I 
rin yerini, aralarında sadece altı metrelik mesafeleri 
olan 8-10-12 kath taş yığını yapılar almıştır. Ben, 
bu Konyaaitı Caddesine, «Çin Şeddi, Utanç Duvarı» 
diyorum. Bu cadde denize nazırdır. Bu cadde üze
rindeki konut sahipleri, sanki Akdenizi güzelliği ile 
meltemi ile velhasıl her şeyi ile satın almışlardır. 
Halbuki Antalya'da arsa sorunu diye bir sorun yok
tur. Antalya milyonlarca kişinin rahatça iskân ede
bileceği bir alana sahiptir. Şehrin etrafım saran gay
ri menkullerin çok büyük bir kısmı vakıflara aittir. 
Planlamacı arkadaşlarım, o güzelim şehri aynen mu- I 
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hafaza edip; Antalya'nın özelliklerini aksettiren yeni, 
modern bir şehri bu alanlarda kolayca planlayabilir
lerdi. Bu pekala şimdi de yapılabilir, yapılmalıdır da. 
Yazık oluyor güzelim memleketimize. 

İmar planlan tadil ve tevsi edilirken, sokak geniş
likleri değiştirilmekte, bina yükseklikleri artınlmak-
tadır. Bu yüzden de, en çok 10 sene önce yapılan bi
nalar tamamen, birkaç sene önce yapılan yapılar kıs
men yıkılmakta ve yerlerini çok katlı binalar almak
tadır. Bu uygulamalar milli servetin heder olmasına; 
yapı malzemelerinin had safhada sıkıntısının çekildi
ği memleketimizde, ekonomimize büyük bir darbe in
dirilmektedir. 

Muhterem milletvekilleri, iyi de olsa, kötü de ol
sa bir plan yapmışız. Hiç yoktan daha iyidir. Bili
yorsunuz imar planlarının uygulamalarını belediyeler 
yapıyor. Büyük şehir belediyelerinin dışında, hiçbir 
belediyenin doğru dürüst teknik bir kadrosu maale
sef yoktur. Fakir zaruret içinde, teknik eleman te
min edememektedirler. Bilhassa, turistik kasabaları
mız da bu yüzden çok kötü gelişmekte ve istikbal 
için çok kötü, hatta düzeltilmesi mümkün olmayan 
durumlar meydana getirmektedir. 

İmar planlannın tadilatı belediye meclislerince 
yapılmakta ve bakanlıkça onanmaktadır. Bugüne ka
dar yapılan .bu tür uygulamalann maalesef kötü so
nuçlar verdiği herkesçe bilinmektedir. Bu şekilde, 
imar planlan menfaatçilerin elinde oyuncak olmak-
tadırj, İllerde kurulan il imar müdürlükleri, belediye
lerin bu uygulamalanna tesir edememekte, tamamen 
bir formalite kuruluş görünümünde olmaktan öteye 
^dememektedirler. İmar uygulamalanna muhakkak 
bir çözüm getirilmelidir. Belediyeler eliyle tatbikata 
devam edilecekse, teknik eleman kadrolan, ödenek
leri, Bakanlıkça verilmelidir. Aynca, imar planı ta
dilatına, tüzük tadilatına kesin hükümler getirilmeli, 
imar planlan menfaatçilerin elinden kurtanlmahdır. 
Proje yaptırma imkânı olmayan küçük kasabalarda
ki vatandaşlar için çeşitli tip projeler hazırlanmalı 
ve bu projeler belediye eüyle tatbik ettirilmelidir. 

Değerli arkadaşlanm, hepinizin bildiği gibi yur
dumuz bir deprem kuşağı üzerindedir. Hemen hemen 
deprem felaketinin olmadığı yıl yok gibidir. Bu fela
ketlerde binlerce, onbinlerce vatandaşımız hayatlan-
m kaybetmekte ve bir o kadar vatandaşımız da ev
siz barksız kalmaktadır. 

Deprem felaketinden korunmanın tek yolu, depre
me dayanıklı yapılar yapmaktır. Fakat memleketimiz
de yapılan yapıların hemen hemen hepsi normal ya-
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pı tekniğinden yoksun olarak yapılmaktadır. Bırakı
nız depremi, daha inşa halinde iken yıkılan binaları 
görmekte ye duymaktayız. Bu duruma süratle el atıl
malı, sıhhatli projeler yapılması sağlanmalıdır. Bil
hassa, tatbikattan başıboş, bilgisiz kimselerin, kalfa
ların, ustaların eline bırakılmamalıdır. 

6785 sayılı İmar Kanununda gerekli değişiklikler 
yapılarak, İnşaatın fenni mesullerine ağır cezai şart
lar veren hükümler getirilmelidir. Yapılarda kullanı
lan malzemelerin miktar ve kaliteleri devamlı kontrol 
edilmelidir. Bu konuda Deprem Araştırma Enstitü
sünün müspet çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. 

Bakanlığın en önemli ünitelerinden biri olan Afet 
tşleri Genel Müdürlüğünün iyi niyet ve samimiyetle 
görev yaptığına inanıyoruz. Ancak yapılan hizmet
lerin yeterli olduğunu söylemek, doğru değildir. 
6 . 9 . 1975 günü vukubulan Lice Depreminin mese
lelerinin tamamı henüz bitirilememiştir. 24 . 11 . 1976 
günü meydana gelen Van ve Ağrı depremlerinin me
seleleri de giderilememiştir. Bu Genel Müdürlük 
eliyle yaptırılacak olan 8 268 meskenin 1 710 adedi
nin iskân edildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Bu du
ruma üzelmemek elde değildir. 

Deprem bölgelerinde yapılan planlamalar, o böl
gede yaşayan insanları ihtiyaçlarına cevap verecek 
tarzda yapılmamaktadır. O bölgegenin özellikleri, 
iklimi, malzeme durumu, vatandaşların meşgaleleri 
meslekleri dikkate alınmamaktadır. Depremin aka
binde, devlet eliyle yapılan yapılar, maalesef depreme 
dayanıklı yapı niteliğinden uzak bir şekilde inşa edil
mektedir; gerek yapı tekniği yönünden ve gerekse 
malzeme yönünden. 

Bu meseleler, daha ciddi olarak ele alınmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın Sayın, iki dakikanız kalmıştır, 

lütfen efendim. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Bu Genel Mü
dürlüğe daha geniş imkânlar verilmelidir. Bu suretle 
felaketzede vatandaşların ıstıraplarının hemen gideril
mesi ve yaralarının anında sarılması sağlanmalıdır. 

Muhterem milletvekilleri, yurtta konut sorununun 
çözümü ile görevlendirilen Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasının hizmetlerinin başarısız olduğu söylenemez. 
Gerek kooperatifler vasıtası ile ve gerekse ferdi ko
nut kredileri yanında, dış ülkelerde çalışan işçileri
mizin tasarruflarını değerlendirmede faydalı hizmet
ler yapmaktadır. Ayrıca büyük şehirlerimizde alt 
yapıları, yollan, bahçeleri, parkları ile, teşekkül ettir
diği mahallelerle de şehirlerimizin imarına ve konut 
meselelerine büyük katkıda bulunmaktadır. Banka

nın bu güzel uygulamalarının bütün yurt sathına ya
yılmasını arzu ederiz. Bankanın kaynakları artırı
larak daha iyi imkânlar verilmeli ve bu faydalı çalış
malarının artırılması sağlanmalıdır. 

Her türlü imkânsızlıklara rağmeiı büyük hizmetler 
veren tiler Bankasının idarecilerini ve personelini 
takdirle anmak istiyorum. Yokluk içinde kıvranan 
belediyelerimizin en büyük yardımcısı olan bu mües
seseye geniş imkânlar verilmelidir. Bu sayede bele
diyelerimizin yüzde 96'ında olmayan kanalizasyon 
gibi hayati problemlerin kısa zamanda halline, imar 
planları, içme suyu, elektrik tesislerine bir an önce 
kavuşturulmalarına çalışılmalıdır. 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğüne yeterince ehem
miyet verilmelidir. Gerek maddi ve gerekse perso
neli yönünden imkânlar verilerek, geniş uygulamalar 
yapılabilmesi sağlanmalıdır. 

Arsa spekülasyonlarının önlenmesine en çok yar
dımcı olacak bu Genel Müdürlüğün illerde birer üni
tesinin kurulmasının faydalı olacağım ifade etmek 
isteriz. 

Muhterem milletvekilleri, «her oy bir koltuk» 
prensibi ile kurulan bu Hükümetin, bu prensibini 
temsil eden bir bakanın başında bulunduğu bu Ba
kanlığın bütçesinde sözcü olmak, benim için bir ta
lihsizliktir. 

OĞUZ ATALAY (Konya) — Hassiktir, eşşek-
oğlu eşşek. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Gönül arzu eder
di ki; inancını her şeyin üstünde tutan, özüne, sö
züne güvenebilen, emanetine sahip bir' Bakanın Ba
kanlığının bütçesinde sözcü olayım. (AP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Onu siz ya
parsınız. Suntadan bahset, suntadan. 

AHMET SAYIN (Devamla) — 1977 seçimlerin
de Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın Genel Baş
kanı, milletin alamadığını vekillerinden almaya çalış
maktadır. Bunun için her çareye ve her vasıtaya 
başvurmaktadır. Ayrıca siyasi teamül ve ahlâk ku
ralları bir kenara itilerek, kurduğu siyaset pazarla
rında rejim yozlaştırılmakta, Parlamentonun itibarı 
sonuna kadar tüketilmeye zorlanmaktadır. Yunanlı 
kardeşlerinden esinlenerek ancak Bizans'ın saray en
trikalarında rastlanan hile ve desiselerle... 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Allah Allah... 
(CHP sıralarından gürütlüler) 

AHMET SAYIN (Devamla) — Milletin vekil-
lerini, milletin tevdi ettiği kutsal emanetlere ihanete 
zorlamaktadır. (CHP saralarından gürültüler) 
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KEMAL TABAK (Adıyaman) — Onu siz ya
parsınız; o sizin sanatınız. Ayıp, ayıp. 

BAŞKAN — Sayın Sayın, toparlayın lütfen. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Kendi yanhsı 

basın vasıtasıyla bu utanç verici kampanyayı sürdür
mektedir. 

OĞUZ ATALAY (Konya) — Hassiktir ordan... 
KEMAL TABAK (Adıyaman) — Suntadan balı-

setsene, suntadan. 
AHMET SAYIN (Devamla) — Bunu ben söy

lemiyorum, Sayın Bakan soluyor. Bir dakika sonra 
açıklayacağım. (CHP sıralarından gürültüler) 

Sayın Ecevit ve onun hayranı basın mensupları, 
bizde diğer milletveîdllerinden farklı bir özellik ara
ma talihsizliğine düşmemelidirler. Bizde bir özellik 
arayan varsa... (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Rica ederim lütfen efendim, lütfen. 
Rica ediyorum. 

AHMET SAYIN (Devamla) — Özelliğimiz şu
dur : Emanete ihanet etmemek. (CHP sıralarından 
gürültüler) 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Hadi canım 
sende. (CHP ve AP sıralarından gürültüler) 

AHMET SAYIN (Devamla) — Bu sözleri Sayın 
Bakan çok iyi hatırlayacaktır. (CHP ve AP sırala
rından gütültüler) Eğer hatırlamıyorlarsa ben hatır
latayım. 

1 Temmuz 1977 tarihli Günaydın Gazetesinde, 
kendisine atfen neşredilen habere cevap olarak, 
2 Temmuz 1977 günü yapılan basın toplantısında 
kaleme aldığı paragraflardan pasajlardır. Kendisini 
eğer varsa Vicdanıyla başbaşa bırakıyor, başında 
böyle bir kimsenin bulunduğu Bakanlığın ve payanda 
olduğu Hükümetin başarılı olduğuna inanmıyoruz, 
başarılı olacağına inanmıyoruz. (CHP ve AP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Zengin, konuşma süreniz 20 
dakiadır efendim, buyurun. 

CHP GRUPU ADINA HASAN ZENGİN (Ma
nisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tmar 
ve tskân Bakanlığının 1978 yılı bütçe tasarısı üzerin
de, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına söz almış 
bulunmaktayım. Şahsım ve Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupu adına, burada bulunan tüm üyeleri, basın 
ve Bakanlık mensuplarını saygı ile selâmlarım. 

Türk halkının mutluluğa kavuşturulması ve ülke
nin kalkındırılması, ciddi plan ve programlar yapıl
ması ve uygulanmasıyla olur. 1961 yılından itibaren 
planlı kalkınma yöntemine geçilmiştir. Tarımda mo
dernleşme, sanayileşme ve kentleşme, kalkınmanın 
üç temel unsuru olarak kabul edilmiştir. Bugüne 
kadar ülkemizde planlar, programlar yapılmış; fakat 
hedefine ulaşacak şekilde gerekli önlemler alınmadığı 
için, kalkınma planı hedefine ulaşamamıştır; ekono
mimiz başkalarına avuç açmaktan kurtarılamamış, 
Türk halkı huzura kavuşturulamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı 1978 mali yılı 
başında bittiği halde, «plan değil pilav isteriz» di
yenler, Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planını gayri 
ciddi tutumlarıyla savsaklayanlar, Milliyetçi Cephe 
Hükümetinin çöküşünü ülkenin çöküşüyle bir tutan
lar, yanıldıklarını anlayacaklardır. 

Ülkeyi içerisinden bıraktığınız çıkmazdan kurta
racak olanlar, vatanını, halkını seven gerçek milliyet
çiler; 6 oklu ilkesi Cumhuriyetçi, milliyetçi, devletçi, 
laik, devrimci ve halkçı olan Cumhuriyet Halk Par
tisi ile birleşerek, kurulmuş bulunan Hükümette Baş
bakan Sayın Ecevit'in ciddi ve tutarlı idaresi karşı
sında, selamete kavuşmanın ve bir daha iktidar olma
yacağınızı düşünmenin rahatsızlığı içerisinde ciyak 
ciyak bağıran sizler, davranışlarınızın tutarsızlığını, 
manasızlığını anlayamazsınız bile. 

Türk halkı/ anlamıştır; bu ülkeyi enkaz yığını 
haline getirenlerden kurtulan ve mutluluğa kavuşan 
Türk halkının, Milliyetçi Cephe İktidarına vereceği 
ders, bir daha iktidara gelmeyecek şekilde büyük 
olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, Adalet Partisinin sözcüsü 
sayın arkadaşımız, Antalya'daki utanç duvarından 
bahsetti. 20 sene Adalet Partisinin elinde bulunan 
veyahut da kendilerine göre devamı saydıkları De
mokrat Partinin elinde bulunan o günün İmar Planı, 
Adalet Partililer tarafından, valiye rağmen zorla ka
bul etirilerek, bu utanç duvarını kendileri meydana 
getirmişlerdir. Şimdi zevkle, hayretle seyrettiğinizi 

KEMAL TABAK (Adıyaman) — Suntadan bah-
setsene... 

AHMET SAYIN (Devamla) — İmar ve İskân 
Bakanlığının 1978 yılı Bütçesinin memleketimize, mil
letimize hayırlı olmasını Cenabı Haktan niyaz eder, 
saygılar sunarım. (AP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sayın. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ka

san Zengin. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA ER-

TOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Sayın Baş
kan, görüşmelerin aralıksız devam etmesi için karar 
alınmasını öneriyorum. 
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görmek ve üzüldüğünüzü görmek, gelecek günlerde I 
sizi biraz daha akıllı düşünmeye sevk edeceğinden 
dolayı memnun olduğumu belirtmek isterim. (CHP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şu anda bütçesini görüşmekte bulunduğumuz 
İmar ve İskân Bakanlığının, çeşitli sorunları ve çözüm 
bekleyen problemleri vardır. Bize ayrılmış bulunan 
kısa zaman içerisinde, önemli bulduğumuz ve tedbir 
alınması gerekli olan bazı anakonular üzerinde dur
mak istiyorum. 

Bilindiği gibi, İmar ve İskân Bakanlığı, 1958 yı
lında yürürlüğe giren 7116 sayılı Yasa ile kurulmuş
tur. Bakanlığın amacı ve anagörevleri kentleşmenin 
dengeli olarak gerçekleşmesini, kentsel yerleşme 
merkezlerinin düzenli olarak kurulup gelişmesini sağ
lamaktır. Görevlerini şu şekilde sıralamak müm
kündür : ! 

1. Kentsel konut ve gecekondu sorunlarını çö- I 
züme kavuşturmak, 

2. Yeterli, ucuz, standartlara uygun yapı mal
zemesi tiretimini ve bunların teknik ilkelere göre 
kullanımlarım sağlamak, 

3. Genel hayatı etkileyecek çapta afetlerden en 
az zararla kurtulmayı, afet sonrası en kısa zamanda 
yerleşme ve barınmayı sağlamak, 

4. Kentsel yerleşme merkezlerinin çok yönlü 
olarak gelişmeleri için, belediyelere planlama, örgüt
lenme ve uygulama konularında yardım etmektir. 

Bakanlık bu amaç ve görevlerini; Planlama ve 
İmar, Mesken Yapı Malzemesi, Belediyeler Teknik 
Hizmetleri, Afet İşleri ve İdari ve Mali İşler genel 
müdürlükleriyle yürütür. Ayrıca, Bakanlığa bağlı te
mel birimleri teşkil eden Türkiye Emlak ve Kredi 
Bankası, İller Bankası ve Arsa Ofisi Genel Müdür
lükleriyle de çalışmalarım sürdürmektedir. 

Değerli milletvekilleri, kentleşme olaylarına baş
langıçta sahip çıkılmaz, temel politika çok yöndü 
araştırmalara ve bilimsel verilere dayandırılmazsa, 
daha sonraları zor ve son derece pahalı sorunlarla I 
karşı karşıya kalınmaktadır. İşte, İmar ve İskân Ba
kanlığının durumu bu haldedir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra yurdumuzda hızla 
gelişen nüfus hareketleri yanında, şehirleşme ve yer
leşme sorunları da önemini bir kat daha artırmış bu
lunmaktadır. 1945 yılında 10 binden fazla nüfuslu şe
hirlerde yaşayanların toplam nüfusa oranı % 18 iken, 
bu oran 1955'te % 22, 1965'te % 30, 1970'te % 35 
olmuştur. Devlet Planlama Teşkilatının tespitine gö
re, 1973 - 1976 yılları arasında Türkiye'de kent nü- | 
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fusu yılda ortalama % 5,6 artarak 1976 yılında top
lam nüfusun % 43,3'üne ulaşacaktır. Belediye sayısı 
artışını da dikkate alırsak; belediye sayısı 1945 yılın
da 583, 1960'ta 982, 1970'te 1 308 iken, bugün 1 710'a 
ulaşmıştır. 

Devlet Planlama Teşkilatının araştırmalarına gö
re, 1995 yılında genel nüfusun % 75'i şehirlerde ya
şayacağı için, konunun önemi açıktır. Nüfus artışı 
dikkate alındığında, üzerinde ne kadar durulsa azdır, 
işin adiliği açıktır. 

Bu nedenle, gün geçtikçe nüfusu artan şehir ve 
kasabalarımızda yaşayan belde sakinlerinin sosyal, 
ekonomik, kültürel ve sağlık ihtiyaçlarının karşılan
masına, beldelerin fen ve imar hareketlerinin düzenli 
şekilde yürütülmesinin etkisinin ne derece önemli ol
duğu meydandadır. 

Bu kadar önemli olan şehirleşme sorunu hakkın
da, CHP Grupu olarak, Sayın Bakanın Cumhuriyet 
Senatosundaki konuşmasında söylediği; «öncelikle, 
gelişmeyi ülke sathına dengeli bir şekilde yayarak ve 
nüfusu kaynağında tutarak, büyük şehirlere gereksiz 
yığılmaları önlemeyi temel tedbir olarak tespit etmiş 
bulunuyoruz» sözüne güveniyor ve inanıyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak diyoruz ki, gelişme sürecinde doğadaki denge
nin ve insan sağlığının korunması, doğa ile insan ve 
toplum yaşamının uyumlaştırılması gerekir. Gelişme 
hızını kesmeksizin bu gereklerin yerine getirilmesi 
için, Devlet, yerleşme düzeni ve çevre sorunları ko
nusunda geniş yetkilerle donatılmış olmalıdır. 

Bu nedenle, hızlı ve dengesiz yerleşme ve kent
leşmenin önlenmesi için, en geniş alanda önlemlerin 
ve çözüm yöntemlerinin açıklığa kavuşturulmasını ve 
neler yapılabileceğini amaç edinen, Devlet Arsa ve 
konut Kurumunun Yetki Kanunu Tasarısının İmar ve 
İskân Bakanlığınca hazırlanmış olduğunu öğrenmiş 
bulunuyoruz; sevindiricidir, Cumhuriyet Halk Partisi 
olarak destekliyoruz. 

Yeni yerleşim yerlerinde kurulacak köy - kent ve 
uydu - kentler, halkımızın mutlu yaşantı yerleri ola
caktır. Bakanlığın kuruluşundan bugünedek, Bakan
lıkta bölge planlama çalışmaları sürdürülmektedir. 
Her sene, bütçe raporlarında ve bütçe konuşmaların
da, bu birimin, üstün başarı olarak Türkiye'nin tü
müne şamil çalışmalar sürdürdüğü ve yurdu 8 planla
ma bölgesine ayırarak, kitaplarının hazırlandığı bildi
rilmiştir. Ayrıca, 1 250 000 ölçekte, Türkiye ölçü
sünde arazi çalışmalarının, 1974 yılında sonuçlan
dırılmak üzere ele alındığı belirtilmiştir. 
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Bugüne kadarki bölge planlamaları çalışmaları so
nunda, elde edilen verilere göre, hiçbir kamu kurulu
şu ve özel kuruluş, yerleşmesini ve sanayileşmesini 
bu plana göre yapmamıştır. Bu çalışmalara göre 
uygulamalar yapılmış olsa idi, bugün İstanbul - Sa
karya arası ve doğa güzelliklerini yitiren sahiller ve 
Bursa ovası, sanayileşmeden dolayı bugünkü halini 
almazdı. 

1966 - 1968 yılları arasında kurulan İstanbul - İz
mir ve Ankara nâzım planı çalışmaları neticelenmemiş 
ve 1/10 000, ya da 1/5 000 ölçekli planlama çalış
malarının da hangi tarihlerde bitirileceği belli değil
dir. 

Burada şunu arz etmek isterim ki, hızla gelişen 
beldelerimizde plan, kentleşme olgusunun çok ardında 
gelmekte ve bunun neticesi olarak da, planın yapıl
dığı gün uygulanması zor ve imkânsız hale gelmiş ol
maktadır ve plamn mizasından hemen sonra, yeni de
ğiştirme önerileri gelmektedir. 

Bu nedenle, imarla ilgili yasalar gözden geçiri
lerek zaman alıcı yararsız işlemler giderilmeli, forma
liteler basitleştirilmeli, İmar ve İskân Bakanlığınca 
teknik rehber hazırlanarak gerekli fayda ve kolay
lıklar sağlanmalıdır. 

6785 sayılı İmar Kanununun, 1605 sayılı Ka
nunla eklenen ek 7 nci maddesi; deniz, göl ve nehir 
kenarlarında (10 metreden az olmamak üzere) İmar 
ve İskân Bakanlığınca tespit edilecek mesafe dahilin
de, hususi şahıslarca umumun istifadesine ayrılma
dan, bu yerlerde bina inşa edilemeyeceğini ve mev
cutlara ilave yapılamayacağım açıklamıştır. Ayrıca, 
kıyılarda, Medeni Kanunun 641 nci maddesinde açık
lanan Devletin hüküm ve tasarrufundaki yerlerde ka
muya ait binalı ve binasız arazi ve arsaların, özel 
mülkiyete intikal ettirilmeyeceği gibi, bu yerlerde, 
denizden doldurulma ve bataklık kurutmak suretiyle 
özel mülkiyet adına arazi ve arsa kazanılamayacağı 
hükme bağlanmıştır. 

Bugün memleketimizde, 8 bin kilometre deniz, 
1 400 kilometre göl, 14 bin kilometre nehir kıyıları
mız vardır. Sayın milletvekilleri, hal böyle iken; ta
rih dolu, doğanın esirgemediği güzelliklerle dolu, tu
rizm yöreleri olan kıyılarımız da, her gün gözlerimi
zin önünde; yasalara aykırı, plansız, altyapılardan 
mahrum, fen ve' sağlık kurallarına aykırı yerleşme 
yerlerinin yapıldığı ve yapılmaya zorlandığı görülmek
tedir. Halkın denize girmesini bir yana bırakıyorum, 
deniz havası bile alması yasaklanmaktadır. 

Bu nedenle, İmar ve İskân Bakanlığı, Turizm ve 
Tanıtma Bakanlığı ile işbirliği yaparak, halkın ya
rarına olacak şekilde kıyı yağmasına son verilmelidir. 
Yoksa, kıyılar ile belediye ve mücavir alan sınırları 
dışındaki alanlarda, İmar Kanununun ek 7 ve ek 8 
nci maddelerine ilişkin yönetmeliğin yayın tarihi olan 
18.1.1975 tarihine kadar yapılan düzensiz ve sağ
lıksız yerleşmeler yine devam edecektir ve etmekte
dir. Deniz sahillerine gitme olanağını bulan herkes, 
bu üzücü durumların örneklerini görerek, kıyılardan 
faydalanamamanın ıstırabıyla kıvranmaktadır. Bu du
ruma son verilecek önlemler alınmalıdır. 

CHP Grupu olarak, Hükümet Programında belir
tildiği gibi, kıyıların ve bu kıyıların deniz içerisine 
doğru uzanan kıta sahanlıklarının, Türk halkının ya
rarına sunulmak üzere, Hükümet tarafından etkin 
önlemlerin alınacağına inanıyoruz; bu konuda Hükü
mete güveniyoruz ve destekliyoruz. 

Değerli milletvekilleri, Bakanlığın, Kuruluş Kanu
nuna göre hizmet edebilmesi için paraya ve yetişmiş 
teknik elemana ihtiyaç vardır. Para bulsanız bile, bu
nu usulüne göre sarf etmek üzere iyi, güzel, faydalı, 
kısa zamanda hizmete girecek şekilde ekonomik ya
tırım haline dönüştürecek olan, teknik elemanlardır. 
Yetişmiş, teknik elemanlar, başka yerlerde daha fazla 
maaş bulduğu zaman derhal ayrılıyor; yapılan ve baş
lanan işler, yarım veya sürüncemede kalıyor. Yetiş
miş teknik elemanların, bulunduğu yerden ayrılmadan 
çalışmalarım sağlayacak şekilde gerekli önlemler alın
malıdır. 

İllerdeki il imar müdürlükleri de, yetişmiş teknik 
elemanlarla takviye edilmeli, daha rasyonel çalışır 
hale getirilmelidir. 

örnek olarak, aşağıda belirttiğimiz hususları Sa
yın Bakana ve sayın milletvekillerinin dikkatlerine 
sunuyorum: 

1. Maliye Bakanlığından alman kadrolann, MC 
döneminde intibak kadrolarına göre tevzi edilmediği, 
partizanca yapılan dağıtımın, personelin çalışma hı
zını azalttığı doğru mudur? 

.Hakkı olmayan kaç kişiye yüksek kadro verilmiş
tir? Bu hususta Danıştayda açılmış davalar var mı
dır? Ne düşünülmektedir? 

2. Partizanca kıydıkları memurların Danıştay ka
rarlarım uygulamayan MC Bakam, Hükümetten düş
tükten sonra, giderayak, 27 . 12 . 1977 - 5 . 1 . 1 9 7 8 
tarihleri arasında kadrosuz olarak 298 kişiyi işe al
mış mıdır? Ne gibi işlem yapılmıştır? 
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3. Cumhuriyet Halk Partisi olarak, ibadetin kar
şısında değiliz. İbadeti politikaya alet edenlerin ve 
yetkilerini kötüye kuilanların, sorumsuzlann karşısın
dayız. Sayın Bakan tarafından cevaplandırılmasını is
tediğimiz bir husus var: Bakanlığın giriş katında, pro
jesinde toplantı ve konferans salonu olarak gösterilen 
yere, diğer dairelerle birlikte 800 bin lira para sarf 
edilerek mescitler yapıldığı doğru mudur? Doğru ise, 
bütçenin hangi faslından bu paralar harcanmıştır? 
Yoksa, Van ve Ağrı depremlerinde evsiz kalan va
tandaşların evlerinin parasının bir kısmının buraya 
harcandığı doğru mudur? 

DURMUŞ ALI ÇALIK (Konya) — Biraz da Ba
tıdan bahset. 

HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Yapandan Al
lah razı olsun, çok iyi etmiş. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — 4. Konut kre
disi uygulamaları için 1977 yılı programında bulunan 
ve konut kooperatiflerine ayrılan, 2 000 ünite için 100 
milyon lira ile kaç kooperatif ve ünitesi faydalandırıl
mıştır? Ayrıca, ferdi kredi için ayrılan 10 milyon li
radan faydalanan vatandaşlar var mıdır? 1978 yılı 
içinde kredi isteminde bulunan kaç kooperatif vardır? 
Bunların istemlerinden ne kadarı karşılanabilmiştir? 

Ülkemizde konut kredisi veren birçok kamu ku
ruluşları bulunmaktadır. Örneğin, İmar ve İskân Ba
kanlığı, Türkiye Emlâk Kredi Bankası, Sosyal Sigor
talar Kurumu, BAĞ - KUR, Ordu Yardımlaşma Ku
rumu gibi, kredi veren birimlerin birbirinden çok 
farklı şart ve usullerle uygulama yaptıkları bilinmek
tedir. Ayrıca, şu da bilinmektedir ki, fakir ve orta 
halli vatandaşlara değil, daha imkânlı olanlarına bu 
düzen işlemektedir. Yapı malzemesi fiyatları ve işçi
lik, bozuk ekonomik durumlardan dolayı devamlı 
olarak arttığı için, konut maliyetleri yüksek olmakta
dır. Kiralar çok yüksektir, halkın oturacağı konutla
rın yapımı için gerekli önlemlerin getirileceğine ina
nıyoruz. 

775 sayılı Gecekondu Önleme Bölgesi Kanununun 
işlerliği keyfe bırakılmamalı, tedbirler alınmalıdır. 

Yapı Malzemesi ve Arsa Ofisi Genel müdürlük
lerine işlerlik kazandırılmalıdır. Arsa spekülasyonunu 
önleyici tedbirler alınmalıdır. 

Belediyelerin imar uygulamalarına yapılan yardım
lar için, bir yönetmelik hazırlanmadan, kamulaştırma 
ve düzenleme ödeneklerinin tahsisi, Bakan tarafından 
partizanca dağıtılmaktadır. Örnek olarak söylüyorum: 
1977 yılında, kamulaştırma ve düzenleme için AP'li 
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belediyelere % 50 nispetinde, Cumhuriyet Halk Par
tili belediyelere ise % 20 nispetinde yardım yapılmış
tır. Bu, bir dağıtım nizamına bağlanmalıdır. 

Mesken Genel Müdürlüğünce yaptırılan geri kal
mış yörelere halk konutları ve büyük şehirlerde yapı
lan lüks ve kiralık konut yapımları, partizanca AP'li 
belediyelere dağıtılmıştır. 1977 birim fiyatlarına göre, 
bunların bitmesi için 4 milyar liraya ihtiyaç vardır. 
MC Hükümeti, «bizim bütçemiz» dedikleri bu taslak 
bütçede 1 308 805 000 lira para koydukları halde, 
4 milyara karşı, seçim gayesiyle bol keseden dağıtı
yorlar, ondan sonra da bunların nasıl düşünüleceğini 
söyleyen ve buna karışan yok. Memleketin imkânla
rını partizanca dağıtıyorlar, ondan sonra «biz bütçe
ye her şeyi koyduk» diyorlar. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, iki dakikanız kalmış
tır, lütfen bağlayın efendim. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Bu durumda 
Ecevit Hükümeti 400 milyon lira daha buna ilâve 
etmiştir. Bütün bunların yanında, 2, 3 milyar liraya 
daha ihtiyaç vardır. 1978 yılındaki maliyet fiyatlarının 
değişeceğini düşünürsek, daha fazla paraya ihtiyaç 
olduğu görülecektir. Bu, belediyelere, iş yapan mües
seseleri büyük bir sıkıntıya sokacaktır. 

Temennimiz, Sayın Bakanın bu hususa, eğilerek 
yeni önlemler alması ve bir neticeye ulaşmasıdır. 

Bir de, afet konutlarına değinmek istiyorum. Bu
gün Van, Ağrı ve Lice deprem evlerinin, tamamı bi
tecek şekilde yapılmadığını görüyoruz. 9 916 konuttan 
1 710 tanesine vatandaş girmiştir. Bunların diğerleri 
de yapılıyor, samanlığı yok, ahırı yok, kimisi Avru
pa'dan gelmiş, Finlandiya'dan gelmiş, ısıtma teşkilâtı, 
bacası yok, elektrikle ısıtılacak, köyün elektriği yok... 
Onun için, Türkiye'de afet evlerinin ve afet bölgele
rinde kurulacak olan binaların bir sisteme bağlanması 
üzerinde artık ciddi çalışmalar yapılma zamanı gel
miştir. 

Muş, Varto, Hınıs, Karlıova deprem evlerinin, ay
rıca normal programda olanların işlerinin bitmesi 
için bütçeye 2 010 000 000 lira para konmuştur, 1,5 
milyar liraya daha ihtiyaç vardır. Bunun yanında, 
Ecevit Hükümeti zamanında, bugüne kadar devamlı 
olarak, 1972 yılından beri Tekelin gelirlerinden, Teke
lin sigara satışlarından elde edilen paraların Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez Bankasında meydana ge
tirdiği deprem fonu, Maliye Bakanlığından doğrudan 
doğruya İmar ve İskân Bakanlığı emrine verilmiş
tir. 
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Yatırım bütçesinin tetkikiyle, MC ortaklarının id
dialarının aksine, bütçe; Başbakan Sayın Ecevit'in 
bütçesidir MC Hükümetinin teklif ettiği yatırım büt
çesi ödeneği 1 502 620 000 lira, Sayın Ecevit Hükü
metinin teklifi 2 418 620 000 liradır. Tekel maddele
rinden alınan ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Ban
kası deprem fonunda biriken 1,5 milyar lira civa
rında olduğu tahmin edilen para, Maliye Bakanlığının 
gelirler bütçesinden çıkarılarak, İmar ve İskân Ba
kanlığına verilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, lütfen toparlayın efen
dim, lütfen. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Böylece, İmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesine 2,5 milyar liralık yeni 
bir ödenek ilave edilmiş bulunmaktadır. İmar ve İs
kân Bakanlığının Bütçesinin tetkikinden şu anlaşıl
maktadır: MC Hükümeti zamanında, hiç bulunma
yan imkânlar, paralar, seçim yapma gayesiyle, varmış 
gibi bol keseden partizanca dağıtılmış ve yatırımcı 
daireler, yatırım yapan belediyeler aldatılmış, bir çık
mazla karşı karşıya bırakılmıştır. Bakanlığın bütçesi 
yeni yatırımlara elvermediği gibi, eski yatırımların 
gerçekleştirilmesi için gerekli parayı MC Hükümeti 
bulamamış, Bakanlığın hiçbir iş yapamayacak şekil
de bütçesini hazırlamıştır. 

Başbakan Sayın Ecevit Hükümeti, yukarıda belirt
tiğimiz üzere, yeni parasal kaynaklar bularak yatı
rımların sağlıklı devamını sağlamıştır. Mali yıl içeri
sinde Bakanlığın yeni imkânlar sağlayarak yeni yatı
rımların yapılmasının sağlanacağına inanıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Zengin, toparlayın efendim, 
toparlayın. 

HASAN ZENGİN (Devamla) — Belediyelerin 
personel ve teknik eleman sorunları, halledilmeli, be
lediye gelirlerinin artırılması için gerekli yasalar ön
celikle çıkarılmalı; belediyeler, kendileri yaşayan ku
ruluşlar haline getirilmelidir. 

Hükümet Programında da belirtildiği gibi, beledi
yelerin Hazineye olan borçlarının bağışlanması, geçici 
tedbir de olsa sevindirici olmuştur. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Sayın milletvekilleri, İller Bankasının durumu da 

bu sene çok üzücü vaziyettedir. 43 milyarlık, 1977 
yılının sonuna kadar yatırım programı, bu sene büt
çede Devlet Planlamadan verilen 5 milyarlık yatırım
la 6,1 milyarlık yapacağı yatırımdan 1,1 milyarlık ya
tırım noksan kalmıştır. Bunun... 

BAŞKAN — Sayın Zengin, toparlayın efendim, 
lütfen. 
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HASAN ZENGİN (Devamla) — Tamam efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen, rica ediyorum efendim. 
, HASAN ZENGİN (Devamla) — Bunun İller Ban

kasının imkânlarım da artırarak ve bilhassa 5 milyar 
liralık paranın, yatırımların tamamlanması ve ger
çekleşebilmesi için, 967 milyon lira öncelikle, Maliye 
Bakanlığı emrinde bulunan «Yatırımlara Teşvik Fo
nu» ndan karşılanmalı ve programlarını sağlıkla yıl ba
şında gerçekleştirebilmesi için, programa sokabilmek 
için verilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verirken, 
şahsım ve Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, İmar 
ve İskân Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık mensuplarına 
ve ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Zengin. 
Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına Sayın İh

san Karaçam, buyurunuz. 
Konuşma süreniz 20 dakikadır Sayın Karaçam. 
Sayın üyeler, oy kupasına oyunu atmayan değerli 

arkadaşlarım varsa, lütfen oyunu kullansınlar... Oyu
nu kullanmayan var mı? Yok. Oylama işlemi bit
miştir. 

Buyurun efendim. 
MHP GRUPÜ ADINA İHSAN KARAÇAM 

(Ankara) — Muhterem Başkam, muhterem milletve
killeri; Milliyetçi Hareket Partisi Grupu adına İmar 
ve İskân Bakanlığı bütçesi üzerindeki görüş, dilek ye 
temennilerimizi, huzurunuzda, vaktimizin müsaadesi 
nispetinde sizlere kısaca sunmaya çalışacağım. 

Şimdiye kadar olduğu gibi, bu eleştirmemizin ya
sak savma cinsinden sembolik ve formalite icabı bir 
konuşma olmamasını temenni ederim. 

İmar ve İskân Bakanlığı, başlangıç kuruluşunda 
3 genel müdürlükle çalışmalarım yürütürken, bugün 
sayısı 7 genel müdürlüğe çıkarılmıştır. Bakanlık bün
yesine giren bu genel müdürlüklere, toplam olarak 
senelik icar bedeli 6 milyona yaklaşan bir meblağ 
ödenmektedir ki, yeni kalkman devletler için, bu 
icarlar sanırım çok fazladır. 

Bu genel müdürlüklerin anagayelerine matuf ça-
alışmalanm kısaca izah edeceğim. Zaten İmar ve İs
kân Bakanlığı denilince, akla Mesken Genel Mü
dürlüğü, Planlama ve İmar Müdürlüğü ve Afet İşleri 
Genel Müdürlüğü gelmektedir. 

Mesken Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin mesken 
durumu ihtiyacını tespit ederek, bu ihtiyacın gideril
mesi için kısa ve uzun vadeli mesken programları 
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yapıp, bunların uygulanması; il, ilçe ye köylerdeki 
yapıların sağlam, sıhhi ve ucuza malolacak şekilde, 
mesken inşaatları için gerekli etütlerin uygulanmala
rını yaparak, ıslaha muhtaç meskenlerin ıslahı ve 
tasfiye çarelerini araştırmakla görevlidir. 

Anayasamız, «Devlet, yoksul veya dar gelirli 
ailelerin sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını 
karşılayıcı tedbirleri alır.» demekle, devlete sosyal 
bir vazife vermiş bulunmaktadır. 

Dünyada, bilhassa bizim gibi az gelişmiş ve ge
lişmekte olan devletlerde mesken başlı başına önde 
gelen problemlerdendir. Ehemmiyeti bakımından bu 
konuya önemle değinmek isterim. Zamanımızda ge
çerli sosyoekonomik sebeplerden, nüfus artışı, işsiz
lik, kalkınma arzuları, maddi refah veya diğer psiko
lojik nedenlerden, köylerimizden bilhassa büyük şe
hirlerimize akın her sene hızını artırarak, programlı 
şehirleşmeyi geniş yönüyle etkisi altına almaktadır. 

Geniş çapta planlı ve belli yerleşme arazi politi
kasının olmayışına mahalli ve maddi güçsüzlüğümü
zü de katarsak, tablonun karamsar bir çıkmaza bu
lunduğunu görürüz. 

İmar mevzuatının her yerde adilane tam tatbik 
edilemeyişi nedeniyle (politik, maalesef çıkarcı, mad
di mülahazalar yüzünden) bütün şehir ve kasabaları
mızda devam edegelen çeşitli şikâyetler, her zaman 
bildiğiniz bir gerçektir. 

Dünyanın en güzel beldelerinden biri olan İstan
bul şehri başta olmak üzere, diğer bütün büyük vila
yetlerimizde mesken politikamızın tam geçerli olma
yışı, eksikliği, politik baskılar, bazı yerlerde (üzüle
rek ifade edeyim ki,) maddi menfaatler bunlara se
bep olmaktadır. 

Kıyı yağmacılığı, hukuki, disiplinli ve takipçi bir 
çalışmaya girilememesi yüzünden, seneler senesi hâlâ 
önlenememiştir. Bildiğiniz bir örnek, diğerlerini kı
yaslamaya kâfidir. Silivri'den İstanbul'a gelene ka
dar ki, 70 kilometreye yakın ̂ i r sahil şeridinin denize 
bakan yanı beton yüksek binalarla âdeta denizi gör
meyi yasaklar hale gelmiştir. 

Keza, geniş meyve bahçeleriyle nadide fidanları 
bağrında saklayan asırlık dev çınar ve çam ağaçla
rıyla meşhur Göztepe, Erenköy, Suadiye, Bostancı 
gibi yerlerde şimdi kalıplaşmış beton yığınları dur
madan yükselmektedir. 

Güzel İstanbul Boğazının her iki yakasına da kir
li eller atılarak parsellenmeye başlanmış ve hatta in-
şaalann devam ettiğini üzüntüyle her gün seyrediyo
ruz. 

Sayın Bakanımızdan rica ediyorum, hiç olmazsa 
bundan sonra, bu binaların aralarında kalan yeşillik
lerin muhafazası için alınacak tedbirlerin gereğini 
yapsın. 

Sayın milletvekilleri, bilhassa büyük şehirlerin 
etrafında, tüy gibi durmadan artan gecekondulardan 
bahsedeceğim : 

Ekseriya seçimlere yakın zamanda faaliyetlerini 
artıran, hepimizin gözleri önünde yapılan bu konut
lara ait meri kanunun en kısa zamanda tadil edile
rek, disipline edilmesinde mali ve büyük faydalar 
mülahaza ediyoruz. Aksi halde, iktidara gelen her 
hükümet için bu problemlerin devam edeceğine inan
maktayız. 

Kanun, âdeta bir nevi, gecekondu teşvik kanunu 
haline gelmiştir. Adetleri 2 milyonu aşan bu gece
konduların kesin olarak önlenmesi için, Bakanlığın 
sayın yetkili mensupları, bütün bu ortam karşısında 
vazifelerini gereği gibi pek tabii yapamamaktadırlar. 

Büyük şehirlerde önleme bölgesi olarak ayrılan 
arazilere rağmen, gerek arsa tahsisi, gerekse konut 
yapımı bakımından kıyaslama yapacak olursak, ya
pılan sosyal konutlar, nüve konutlar, arsa tahsisleri, 
yetersiz ve kifayetsiz kalmaktadır. Yapılan konutla
rın cüzi bir miktarı hariç, diğerlerinin tapuları hâlâ 
verilmemiştir. 

İstanbul'da, Maltepe ile Kartal arasındaki büyük 
arazi parçası, adalara tamamen hâkim havası, suyu 
ile meşhur Ankara Asfaltı üzerinde yapılmış olan 
Gülsuyu inşaatlarının büyük bir bölümü nüve konut 
inşaatlarıdır. Tek odadan İbaret olan bu yapıların 
böyle güzel ve kıymetli yerlerde tek katlı yapılması 
halinde, gerek arsa israfı bakımından, gerekse kala
balık ailelerin böyle tek odada nasd oturup, nasıl ya
tacakları, bu planı yapan veya tatbik edecek olanlar-
ca acaba hiç düşünülmemiş midir? Örf ve âdetlerimi
ze de tamamen zıt olan böyle yapıların yapılmasın
dan büyük maddi ve manevi zararlar görmekteyiz, 
Nitekim, göstermelik olarak ön sıralarda beşer katlı 
blokların yapılışı, bu hataları âdeta kamufle etmiş
tir. 

Sayın Bakanımızdan, lütfedip, bu araziyi ve bina
ları yerinde görmelerini ve hataların düzeltilmesi için 
çareler aramalarını rica ediyorum. 

Şehirlerin gelişmesi ile bunlara ait plan ve karar
larının tatbiki arasında kesiklik vardır. Aktif plan
cılığa öncelik verilmesi ve mali kaynakların evvelden 
ayrılması gerekir. 
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Büyük illerimizde, özel parselasyon namı altında 
geniş arazi parçalarının, kâğıt üzerinde ufak parsel
lere ayrılarak çok fahiş fiyatlarla satışlarından, em
lak komisyoncuları astronomik rakamlar ifade eden 
maddi faydalar sağlamaktadırlar. Alt ve üst tesisleri 
yapılmadan satılan bu özel arsalar için bakanlık me
sullerinin neler düşündüğünü öğrenmek isterim. 

Vilayetlerimizde açılan il imar müdürlüklerinin 
açık, kesin vazifeleri yoktur, Bakanlık üe belediyeler 
arasında âdeta yazılı yazışmalara yalnız aracılık yap
maktadırlar. İçlerinde hayli teknik eleman potansi
yeli bulunan il imar müdürlüklerine ya seçkin vazife 
verilmeli, yahut da bölgelere ayırarak mesul olacağı 
işlerden istifade şekli hukuki yollarla Bakanakça 
mutlaka değerlendirilmelidir. 

Senelerden beri çıkmayan imar affı kanununun 
biran evvel Yüce Meclisten çıkması, gerek Hazine 
bakımından, gerekse sosyal olarak artık kaçınılmaz 
zaruret, bir nevi mecburiyet haline gelmiştir. 

Sıra gelmişken, kira konusuna da değinmek is
terim. Türkiye'mizde kira bir problem halline gel
miştir. Dünyanın her yerinde olduğu gibi, bizde de 
herkesin bir mesken sahibi olmasını tabii karşılarız; 
fakat bu çabalar uzun bir vadeye bağlıdır. Kiracıların 
düşük kira ile mesken kiralamalarının da ortamının 
bulunduğu görüşündeyiz. 

Kira bedelinin gelir içindeki payının °/0 10 civa
rında olması gerekir. Ülkemizde kira, Anayasa Mah
kemesinin kararıyla, serbestçe taraflar arasında anla
şılarak tespit olunmaktadır. Bugün kiralık konutlar
da oturanların oranı % 70'e kadar yükselmiştir. 

Afet İşleri Genel Müdürlüğüne gelince; Deprem 
Araştırma gibi bir teşekkülü de içine alan bu Genel 
Müdürlük, önceden meydana gelmiş afetlerden zarar 
gören hak sahiplerinin isteklerinin imkân nispetimde 
karşılanması ve muhtemel bir afete maruz olan yer
lerin öncelik ve ehemmiyet sırasına göre programlı 
olarak tedbir ve yardımların sağlanmasında şimdiye 
kadar hayli hayırlı vazifeler başarmıştır. Burdur, 
Bingöl, Gediz, Varto, Van depremlerinin meydana 
getirdiği hasarların, zamanında ihyaya çalışılması, 
bunların en güzel delilleridir. Kendilerine huzurları
nızda teşekkür ederim. 

Yalnız, sırası gelmişken arz edeyim, deprem böl
gesi olan Türkiye'mizin afet işlerine ayrılan ödeneği 
çok azdır. Bazı illerimizde, 1966 yılında başlayan ve 
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inşaatları hâlâ bitmeyen afet yapılarının biran evvel 
bitirilmesini temenni etmekle iktifa ediyorum. 

Konut başına verilen paralar bugünün rayiçleri
ne göre çok azdır. Bu yönden, afetzedeler binalarını 
ikmal edememektedirler. Yerleşme sahalarında alt
yapı tesislerinin planlanıp programlanması ve bedel
lerinin rayice göre ayarlanması gecikmektedir. Şim
diye dek yapılan afet uygulamasında, borçlandırılan 
afetzedelerden tahsil ile fona yatırılması gereken 
borç taksitleri, acaba Emlak Kredi Bankasınca zama
nında niçin tahsil edilmiyor? 

Planlama ve İmar Genel Müdürlüğüne verilen 
görevler ise; bölgelerin yurt kalkınmasında katkıları
nın hangi yollardan olacağını ortaya koymak, doğal, 
ekonomik ,toplumsal, fiziksel kaynak ve imkânlarının 
değerlendirilmesini araştırarak bu espriler içinde böl
ge planlaması çalışmalarını yapmak, arazi ihtiyaçla
rının genişlemesine paralel, vilayetlerin nazım plan
larına esas olacak temel kararlar almak, kalkınma 
planı gereğince bölge planlama donelerine dayanarak 
metropoliten özellik kazanmış yapıt kazanmakta olan 
büyük illerimizde plan çalışmaları yapmak, belediye
ler ve İller Bankasınca yapılan planları incelemek, 
gerekirse değişiklik yapmak, yaptırmak ve bunları 
onaylamaktır. 

Hemen belirteyim ki, yukarda arz ettiğim vazife
leri bu genel müdürlük çok yavaş bir tempoyla yü
rütmekte, âdeta nedamet hissi uyandırmaktadır. Dün 
böyle idi, maalesef bugün de böyledir. Yarının böy
le olmamasını istirham ediyorum. Hiç bir zaman ak
tif, kesin, hukuki bir çalışma içerisine girememiş
lerdir. Projeler, planlar, evraklar mütemadiyen bele
diyelerle bu makam arasında âdeta mekik dokumak
tadırlar. Hele nazım plan kurutuşları, uzun seneler
den beri çalıştıkları halde hâlâ kesin bir sonuca ula
şıp netice alamamışlardır. Güya vazifelerini büyük 
bir gizlilik içinde yürütürler; etütler, projeler, araştır
malar, anketler yapmakta, sonuç maalesef yetersiz 
ve kifayetsiz kalmaktadır. 

Şimdi, bu cümleyi bu şekilde söylemekle iktifa 
ediyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesinin Sayın Bakan
lık mensuplarına, aziz milletimize hayırlı obuasını, 
güzel yurdumuzun her türlü afet ve felaketlerden ko
runmasını Yüce Allahtan diler, grupum adına saygı
larımı arz ederini. (MHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkül' ederim Sayın Karaçam. 
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IV. — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER (Devam) 

1. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvellerde 
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (M. 
Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 57; C. Senatosu S. Sayısı : 759) 

BAŞKAN — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cet
vellerde değişiklik yapılması hakkında kanun tasarı-

y< — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

sına verilen oy sayısı 264, kabul 251, ret 3, geçersiz 
10. 

Meclisimizce kabul edilerek kanunlaşmıştır, hayır
lı olsun. 

1. — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi: 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 47 C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Devam) 

Ç) İMAR VE İSKÂN BAKANLİĞİ BÜTÇESİ 
(Devam) 

BAŞKAN — Oturumun devamıyla ilgili olarak 
partilerden gelen önerge vardır, takdim ediyorum: 

Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerin bitmesine az kalmıştır. Bu durum

da, imar ve İskân Bakanlığının 1978 mali yılı bütçe 
yasa tasarısının bitimine kadar, görüşmelere devam 
edilmesini arz ve teklif ederiz. 

İhsan Kabadayı Aîtan Öynıen 
MHP Grupu Başjkanıvekîli CHP Grupu BaşkanvekiM 

Ömer Barutçu 
AP Grupu adına Hüseyin Erdal 

Yönetim Kurulu Üyesi MSP Grupu adına 
BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum: 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Oturum, İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi bitinceye 

kadar devam edecektir. 
Şahısları adına, lehinde Sayın Hasan Celâîettin 

Ezman, buyurun efendim. 
Sayın Ezman, süreniz 10 dakikadır efendim. 
HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Bingöl) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'mizde, özellikle Do
ğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ve daha baş
ka bölgelerinde de, bugün 2 bin sene öncesinden kal
ma ev tiplerinde vatandaşlarımız barınmaktadırlar. 
İskender devrine ait ev tiplerinde yaşamaktadırlar. 
Bunlar, toprak yığını, taş yığını kulübeler halindedir. 
Başka yerlerde zarar yapmayan depremler, bizim ül
kemizde maalesef çok büyük tahribat yapmaktadır. 
Bu, ev sistemi yüzündendir. 

Bugün Ortadoğu'nun diğer ülkelerinde, kendi 
gözümle gördüm, büyük bir imar ve iskân yenileme 
faaliyeti vardır; İrak'ta, Ürdün'de, hatta Suudi Ara
bistan'da, sanırım Iranda'da böyledir; fakat bizde 
bu yenileme faaliyeti çok ağır, çak aksak gitmekte
dir. Onun için de, sık sık vukua gelen depremler 
pekçok insanımızı alıp götürmektedir. 

Şimdi, bilhassa geri kalmış bölgelerde ev yenilen
mesi, Devletin bir Anayasal görevi ve bir sosyal öde
vidir. Bu zaruretin ve asıl bunun yanında ikinci bir 
facianın üzerinde durmak istiyorum. Buna da kendi 
memleketimden misal göstereceğim. 

Bingöl'de 17 tane köyün çığ tehlikesi, sel tehlikesi 
veya su baskını altında olduğu fen elemanları tara
rından, senelerden beri tespit edilmiştir; 10 seneden 
beri, 15 seneden beri tespit edilmiş ve raporları 
verilmiştir. Bunların iskânı senelerden beri beklen
mektedir. Her sene köylü vatandaşlarımız gelecek sene 
için ümitlere kapılır; fakat maalesef bu ümitler boşa 
gider. Bunun ilgili müracaatlar, il ile gene] müdür
lük arasında (demin bir arkadaşımın da arz ettikleri 
gibi) mekik dokur durur; fakat bir neticeye varıla
maz ve bu tehlike ve bu tehdit altındaki köylüler için 
yeni bir iskân imkânı sağlanamaz. Bingöl'de bu böy
ledir; mutlaka başka yerlerde de böyledir. 

Misal olarak bir köy vereceğim: Bir Kutluca köyü 
vardır; bu köy 1966'da bir heyelan geçirmiştir. Allah 
razı olsun, o zaman için aceleyle geçici konutlar ya
pılmıştır, ama bunlar 16 metrekarelik konutlardır. Ve 
bu insanlar her sene, «Gelecek sene yapılacaktır» di
ye kandırılmışta*, «Daimi meskenler yapacağız» diye 
her sene kandırılmışlardır; fakat 1966'dân, 1977'den, 
1978'e kadar hâlâ o barakaları beklemektedirler. Ka
labalık köy aileleri, kızıyla, çoluk çocuğuyla, kala
balık nüfusuyla, her türlü insafın dışında, bu dar ve 
16 metrekarelik çok ilkel barakalarda yaşamaya mah
kûm edilmektedirîer. Bunu sayın Bakanlık mensupla
rına ve Sayın Bakanın dikkatlerine arz etmek istiyo
rum. Kutluca köyü senelerden beri yeni mesken bek-
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Kyor. Vaat edilmiştir; Devletin, taahhüdünü yerine 
getirmesi, vaadini tutması lazımdır. Hükümetler de
ğişebilir, ama vaat edilen şeyin yapılması lazımdır. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri) 

'1971'de Çığ kazası bir deprem geçirdi ve yeri ta
mamen değişti. Çığ kasabasının yeri tamamen değiş
ti; bu yer değiştirilirken, 109 hane yapıldı, geriye ka
lan 56 tane hane gene o zamandan bu zamana yapım 
beklemektedir. Bu kasabanın tamamen yeri değiştiği 
halde, bir kasaba olduğu halde, 60ı bin nüfuslu bir il
çenin merkezi olduğu halde, hâlâ yol yapılmamıştır, 
kanalizasyon yapılmamıştır. 1971 senesinden beri. 

Ve yine, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 35 köy 1966 
ve 1971 senelerinde haarabiyete uğramış, bazılarında 
16 metrekarelik geçici konutlar yapılmış ve o za
mandan beri gene bu 35 tane köy, yeni, daimi is
kân konutlarını beklemektedir. Bunu da Sayın Ba
kanımızın dikkatlerine arz etmek istiyorum. 

Şehirlerimizde -konuşan hatiplerin hepsinin üze
rinde durduğu gibi- çok ağır, dramatik bir yerleş
me şekli vardır, sağlıksız bir yerleşme şekli vardır. 
Ankara ve İstanbul'daki gecekondu felaketini, zan
nedersem başka bir şehirde, başka bir memlekette, 
mesela Ortadoğu'da görmek mümkün değildir. Ben 
Bağdat'ı gördüm, Belgrad'ı gördüm, Sofya'yı gör
düm, Riyad'ı gördüm, Amman'ı gördüm, hiçbirin
de bu felaketi, bu manzarayı, bu kötü kanser has
talığım görmedim; ama biz buna karşı da sağu* du
ruyoruz, buna karşı da hareketsiz duruyoruz. Bu
nun çarelerini temelden almak lazım. Şehire akı
mı önlemek için ne lazımsa, bunun yolunu, yorda
mını bulmak lazım. Geri kalmış bölgelerin insan
ları iş bulmak için buraya akın akın akmaktadır
lar. Bunun için, geri kalmış bölgelere modern, ba
rınılabilir yerler tesis etmek ve sonra orada gerekli 
sanayii kurarak, oralara iş sahası açmak lazım. 
Bunun böyle devam etmesi felakettir. Bu (dediğim 
gibi) şehir felaketini zannedersem başka yerde gör
mek çok zordur. Ben gezdim; Avrupa'da zaten 
yok Balkanlar'da yok. Orta Doğu'da da ben bu 
manzarayı görmedim arkadaşlar, Bağdat'da görme
dim, (dediğim gibi Arap ülkelerinin başşehirlerini 
gezdim, hiçbirinde de bu felaketi, bu faciayı gör-
medim. Bilakis, oradaki şehirlerde yeni bir imar 
faaliyeti var; şehir çevreleri çok güzel, villa tipi, köy 
şartlarına uygun, güzel binalar süslemektedir; An
kara'mızın, İstanbul'umuzun aksine olarak, tam 
zıddına olarak. Bunun çaresini şehircilerimizm, eko
nomistlerimizin düşünmesi ve düşünmekte daha faz
la gecikmemeleri şarttır. 

Hepinizin bildiği gibi, kiralar felaket halinde
dir. Sosyal konutların, vatandaşların keselerine uy
gun kira ve mülkiyet imkânlarını verecek binaların 
hızla yapılması lazımdır. Sosyal konut ihtiyacı bü
yüktür. Bunların üretimini - başka bir arkadaşınım 
da dokunduğu gibi- hızla, süratle artırmak lazım
dır. 

Arkadaşlar, millet olarak ve devlet olarak bü
yük problemler karşısındayız. Bu problemler, he
pinizin bildiği gibi dış problemler, Kıbrıs meselesi, 
içeride anarşik olaylar ve gene içeride ekonomik is
tikrarsızlık ve siyasi istikrarsızlık hızla ve daha kö
tüleşerek, daha hızlanarak devam edip gitmekte
dir. Bunların çaresini nasıl bulacağız? Bunların ça
resini, evvela politika adamlarımızın, politika lider
lerimizin, parti liderlerinin ve bizim elele, kafa ka
faya vererek düşünmemiz lazımken, bunun tersi bir 
istikameti evvela kendi Millet Meclisimizde teşhir 
ediyoruz. Geçen günkü hadiseleri hepimiz biliyo
ruz. Her gün arkadaşlarımız arasında yakışıksın 
- özür dilerim, aynen ifade etmeye mecburum - şey
ler oluyor, dövüşler oluyor, kavgalar oluyor - ge
ne çok affedersiniz- küfürleşmeler oluyor, bu yü
ce mabede yakışmayan, hiçbir suretle tasvibi müm
kün olmayan, yüce mabedin ve aynı zamanda her-
birimiziııt tek tek itibarımızı sarsan olaylara sahne olu
yoruz. 

Bizim, mesken davasına çare bulmak için ve 
Türkiye'nin problemlerine çare bulmak için evvela 
burada kendi aramızda anlaşmamız lazım. Evvela 
kafa kafaya gelip, kafalarımızı dövüştürmemiz la
zım; bileklerimizi değil. Bilek dövüşçüleri başka ye/-
de var; milletlerarası spor müsabakaları var, varsa 
bir arkadaşın gücü, kabiliyeti, yumruğu çok güç
lüyse, gitsin boks salonunda boks yapsın. (CHP ve 
AP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ezman lütfen toparlayın, 
1 dakikanız kaldı. 

HASAN CELÂLETTİN EZMAN (Devamla) — 
şimdi arkadaşlar, bizler evvela şahıs olarak, sonra 
da parti olarak ve parti liderleri olarak bu memle
ketin problemleri üzerinde sükûnetle durmak zorun
dayız; kavga ederek değil. Kavga ederek bir yere 
gidilmez. Senelerdir kavga ediyoruz; 20 seneyi geç
ti demokratik hayatımız, bir yere varamadık. Za
man zaman bu tutumumuzla, demokrasiyi götürdük 
kayalara toslattık. Bunu siyasi partiler için de söy
lüyorum. Özellikle, CHP ile AP gibi, memleketin 
büyük partileri için ve bunların sayın liderleri ve 
yöneticileri için de arz etmek istiyorum. Artık kö-
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iti körüne bir didişmenin içinden çıkıp, fuzuli, de
recesiz ve ölçüsüz sürtüşmeleri geride bırakmamız 
lazım arkadaşlar. Bir Kıbrıs meselesinde birbirimizi 
itham edersek, dünyanın kabul edeceği bir ödün 
üzerinde, bir çizgi üzerinde, kendi aramızda anla-
şamazsak, öteki bunu, bu ötekini daima itham eder
se ve burada dünyanın kabul edeceği bir ödün şek
lini istismar etmeye kalkarsa, biz Kıbrıs'ta barışı 
nasıl sağlarız? Biz evvela dünya karşısında haklı 
bir çizgiye gelmek zorundayız. Sayın Ecevit ve 
Sayın Demire! ancak el ele vererek bu çizgiyi teklif 
edebilirler. Bir yere kadar kabul edilecek, dünyaya 
karşı kendimizi haklı gösterebilecek bir çizgiyi el 
ele, icap ederse bir gizli protokolle tespit edip, bu 
çizginin ötesine geçmeyebiliriz ama; bu çizgiye ka
dar verdiğimiz ödünde, ne Sayın Demire! Saym 
Ecevit'i itham etmeli, ne Sayın Ecevit Sayın De-
mirePi itham etmelidir. (Alkışlar) Samimiyet budur, 
memleketin menfaati buradadır. Yarın, «Süleyman 
Demirel sattı» veya «Bülent Ecevit sattı» demek 
durumunda kalmamalıyız; bu memleketin dış mese
leleri, büyük problemleri asla halledilemez aksi hal
de. Her zaman konuşma fırsatını bulamıyoruz, bu 
vesileyle konuşma imkânını kazandım. 

Arkadaşlar, liderlerimizin bazı asgari müşterek
lerde birleşmesi şarttır. Milletvekili olarak, Anadolu 
halkı, olarak bunu istemeye mecburuz. Aksi halde 
büyük kayalara çarparız. İttihat ve TerakM ile Hür
riyet ve İtilafın mücadelesi, çok iyi bilirsiniz ki bir 
imparatorluğu yıktı. Ondan sonra, merhum İsmet 
Paşa ite Celal Bayar'ın mücadelesi, memleketi bir 
silahlı müdahaleye kadar götürdü. Ondan sonraki 
ölçüsüz ve akılsız sürtüşmeler memleketi 12 Mart mü
dahalesine götürdü. Bu kafayla gidersek, nereye 
kadar gideceğimizi bilemiyoruz, ne kayalara tosla
yacağımızı bitemiyoruz. Onun için, önce liderleri
mizi, sonra bu çatı altındaki saym milletvekili arka
daşlarımı, birbirleriyle centilmenlik ve şövalyelik 
ruhu içinde, el ele görmek istiyorum. . Birbirlerini 
tehdit ederek, (öyle kötü manzaralara sahne olu
yoruz iki arkadaşlarım) 80 kiloluk adam gidiyor, 60 
kiloluk bir arkadaşımıza hücum ediyor. Arada güç 
farkı var. Bu neye sığar? Bu, centilmenliğe sığar 
mı, bu şövalyeliğe sığar mı? (Alkışlar) 

10 tane arkadaş çıkıyor, tek arkadaşımızı tartak
lıyor. Arkadaşlar, bu olacak bir şey değildir. Bu, Yü
ce Meclisin mehabetine de sığmaz, insanlığa da sığ
maz; Türk Deıvteıtimin idare mesuliyetiyle de bağdaşa
maz. 

Zamanım dar, saygılarımı sunarım. («Bravo» ses
leri, alkışlaar-) 

IBAŞKAN — Çök teşekkür ederiz Sayın Ezman, 
Sayın Bakan, buyurun efendim. (CHP sıraların

dan alkışlar) 
İMAR VE İSKAN BAKANI AHMET KARA-

ASLAN (Malatya) — Sayın Başkana, Yüce Meçisin 
değerli üyeleri; Bakanlığımın 1978 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde gerek grupları, gerek şahıslaarı adına söz 
alıp konuşan bütün üyelere teşakkürlerimtî, saygıları
mı sunuyorum. 

Konuşmalarda ileri sürülen düşünceler, yapılan 
değerlendirmeler ve tenkitler, Baflcanhğımızm topye-
kûn faaliyet ve çalışmalarında, Yüce Meclisin büze 
ıveıldüği bir rehber niteliğinde oöacaktır. Bu anlayışla 
ve özellikle bir polemiğe girmeden, bir teknik kuruluş 
olan Bakanlığımızın konularını tekdik bir düzeyde 
tutup, karşı karşıya bulunduğumuz sorunlar hakkında 
Yüce Meclise malumat arz etmek istiyorum. Çünkü, 
Türkiye'nin her sorununun çözümü Yüce Mecliste 
aranmalıdır, Yüce Meclislin desteği, onun tasvibi ol
madıkça, demokratik bir anlayış içerisinde hiçbir şe
yin halli mümkün değildir. 

Yalnız, gönül arzu eder ki, fevkalade teknik 
düzeyde tutulan bütçe eleştirileri, zoraki olarak bazı 
Ibeyanlarla başka bir düzeye çekilmesin. Bu Milbada, 
sayın konuşmacıların değerli eleştirilerinden asla ne 
rahatsız oldum, ne başım ağrıdı. Ancak, bazı be
yanlar içerisinde gerçekleri seçmekte güçlük çektim. 
Öyle zannediyorum ki, Adalet Partisinin Saym Söz
cüsü kâfi miktarda beni tanımıyor ve Türküye dü
zeyimde cereyan eden hadiselerden son derece haber
siz. 

AHMET SAYIN (Burdur) — Sizin kendi beyanı
nızı söyledim, 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Evet Kin ve ihtirasın ifadesi 
beyanlar üzerinde durup, Yüce Meclislin zamanını 
almak niyetinde değilim. Bu kutsal çatının altında 
Yüce Meclisin en az zaman ayırması gereken husus, 
bir türlü tatmin edilemeyen ve çeşitli sekide kusulan 
hırsların, öfkelerin ürünü düşüncelerin eleştirilmesine 
hususu olmalıdır. (CHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Onun içim, Yüce Meclisin güveniyle işbaşına ge
len Hükümetimizin icraatının Bakanlığımı ilgilendi
ren kısımlarından bahsederek öncelikle görevlimi ifa
ya çalışacağım. Ondan sonra, vakit bulursam bu be-
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yanda bulunan arkadaşımla da cevap arz ederek tatlı 
ıbllr sohbette bulunmayı bir vazife addediyorum, 

Ülkemizin hızlı bir şehirleşme süreci içerisinde bu
lunduğu bir vakıadır. Bugün, bütün konuşmacıların 
da ittifak ettiği gibi, Bakanlığımı büyük sorunlar 
beklemektedir. Evvela, bu noktaya nereden gelînmüş-
târ, bu teşhisi iyi koymakta yarar vardır. Onun için 
kısa bir tarihçe ille işe başlamak istiyorum. 

IBu hızlı şehirleşme süreci toplum yapısında büyük 
değişikliklere yol açmıştır. Türkiye Cumhuriyetinin 
çökmüş bir imparatorluktan devraldığı miras, top
rağa ve tanına bağlı insanların yaşadığı bir Anavatan 
parçası olmuştur. Bu Anavatanda yaşayan toplumun 
sösyo - ekonomik yapısı ilkeldi; Asya'yı» Ortaçağ 
yaşantısını yansıtıyordu, mamur ve müreffeh bir Anan 
(vatan değildi. Çünkü, ihmale uğramıştı, kaynaklarının 
çoğu Anavatanın dışında kullanılmıştı. Büniin birin
de bir anavatanın sınırları içerisine çekilmek mecbu
riyetinde kalınacağı, batı ülkelerinin aksine olarak 
hesap edidmemişti, akıllardan hile geçirilmemişti. Genç 
Cumhuriyetin milli şuurları belirlendikten sonra* 
(milli sınırlar içerisindeki vatanı onarmak külfeti de 
Cumhuriyetin genç kuşaklarının omuzlarına yüklemdi . 
IBaşka bir deyişle, Cumhuriyet kuşaklarının devral
dıkları anavatan, batı ülkelerinde olduğu gibi, ne bir 
sınaî üstünlüğe, ne de teknolojik üstünlüğe sahipti; 
altyapılar tamamlanmış mamur bir anavatan değildi, 
çetin ve bilinçli bir yaşam mücadelesi gerekiryordu. 
(Bir taraftan sanayileşmek, bir taraf tanda sanayifleş-
menin beraberinde getirdiği kentleşmeyi sağlıklı ve 
düzenli bir biçimde yürütmek gerekiyordu. Bir 
puan disiplinline uymadığı takdirde, düzensiz ve 
sağhksız Ibir kentleşme olayı ile karşı karşıya 
gelmek mukadderdi. İşin arkasından gidilerek ye
tişmek mümkün değildi. Bir plan disiplinine, önüne 
geçmek gerekiyordu. İşte Bakanlığımızın doğuşu bu 
ihtiyacın karşılığı olmuştur. 

Ne var ki, bugüne kadar Bakanlığımız kentleş-
ımeyti - itiraf etmeyi Ibir borç sayıyorum - bir türlü 
sağlıklı ve düzenli bir düzeye oturtamamıştır. Ülke, 
bütünüyle karmaşık bir kentleşme süreci içime gir
miştir. Sorunlar, her geçen gün ulaşılması son derece 
güç boyutlara ulaşmıştır J 

[Kentlerimiz, ayağı çamurdan kurtulamayan, bir 
tas içme suyunun sıkıntısını çeken, caddelerinde yü
rüyemeyen, doğada en çok var olması gereken temiz 
havanım dahi hasretini çeken insanların, mutsuz in
sanların yaşadığı diyarlar halline gelmiştir. 

(Kıyılanımız bir taraftan yağma edilirken, diğer 

taraftan sanayi artıklarıyla kirlenen kıyı sularımız 
hayatiyet ortamım kaybetmekte, körfezlerimiz hızla 
birer bataklık haline dönüşmektedir. 

Durumu kısaca özetlemek gerekirse; 1975 yılı 
genel nüfus sayımına göre, 40 milyon dolayında olan 
ülke nüfusunun % 42'si, yani 17 milyonu kentlerde 
yaşamaktadır. Kentleşmenin bugünkü hızıyla de
vam edeceği varsayımıyla, 2 (MM) yılı civarında 75 
milyon Olacağı tahmin edilen toplam nüfusun % 
80'i yani 60 milyonu kentlerde yaşayacaktır. 

Bu yüksek kentleşme hızı karşısında, ülkenin top-
yekûn kalkınmasından sorumlu diğer kamu kuruluş
larına ve özellikle Bakanlığımıza çok büyük görevler 
düşmektedir. Özellikle, sanayileşmeyi ve tarımda 
modernleşmeyi kalkınmasıniın anaükesi olarak seçmiş 
bulunun ülkemizde, sağlıklı bir kentleşmenin gerçek
leştirilmesi anahedeflerimiz arasında yer almalıdır. 

Kentleri, iş ve sosyal imkânlardan yoksun, nüfus 
yığılmalarına sahne olmaktan kurtarmak, çalışma ve 
çağdaş yaşama olanaklarına sahip topluluklar haline 
getirmek için planlama ve uygulamada gerekli önlem
leri almak zorundayız. 

Gelişmeyi ülke sathına dengeli bir biçimde yay
mak, nüfusu kaynağında tutmak, büyük kentlerde ge
reksiz yığılmaları önlemek, temel ilkeler olarak benim
senmiş bulunmaktadır* 

1978 mali yılında, önceMkle ve önemle ele alaca
ğımız konulardan bîri, ülkenin fiziki planlaması ola
caktır. Bu görev, Bakanlığımıza Kuruluş Kanunuyla 
verilmekle beraber, bugüne kadar hiç el atılmamış 
veya çok az çalışmaya konu olmuş önemHi bir gö
revdir. 

Bu plan sayesinde büyük altyapı yatırımlarının za
man ve mekân sayesinde birbirlerini destekleyici ol
maları sağlanacaktır. Böylece, ülkenin yatırıma ayrı
lan kaynaklarının da rasyonel kullanılması sağlana
cak ve yatırımcı kuruluşlar arasında kopukluğu gûde-
rici bir doküman seğlanmış olacaktır. 

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Samsun, Erzurum 
gibi bazı büyük kentlerimizde başlatılmış bulunan 
nazım plan çalışmalarımız, uzman eleman temin etti" 
ğimiz nispette öteki gelişme merkezlerimize de yayı
lacaktır. 

Çeşitli nedenlerle gecikmeye uğramış İstanbul na
zım planı mutlaka 1978 yılında bitirilecektir. Alma
yı öngördüğümüz yasal ve idaıü tedbirlerle kent imar 
puanlarının tetkik, tasdsk ve değişiklik hizmeıt'ierin-
dekii gecikmeleri ve yığılmaları kesinlikle önleyece
ğiz. 
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İmar Kanunun ek 7 ve 8 ncıî maddelerime dayam-
îaııak çıkarılan yöııfeıtmıeîikîc, betodiye ve müearviir 
alan dışındaki yerler ve özellikle kıyılar Bakanlığı
mızca kontrol aStıaıa aîımmıştır. Kıyılaranızm en iyi 
şdkıiMe koruiîimaısı ve kamu yararına kulanıînıası 
başlatılmış bulunan pîıanliama Ve kontrol hizmetîert-
ni büyük bîr tiüizlkîe sürdüreceğılz. 

• Eşsiz güzelliklerle sahlip kıyı bölgelerimizde, plan
sız yerleşmeyi ve yasa dışı f&alliyetîferi önlemek ama
cıyla taşra örgütlerimizi yenliden gözden geçirece
ğiz.-

Ayrıca, kıyı yağmaisıma yol açan ve birtakımı va-
taaüaşlanımızın dıa aMlatıInııak suretiyle mağduriyette 
duçar oHmalanna sebep olan hıîsseîli saıüşSarı keein-
iDklte kent arsalarında önlemeyi düşünüyoruz. Euı <| 
maksatla, .gerekli yasa .tasarısını Bakanlar Kuruluna 
sevk etmiş bulumsiyoraz; en kısa sürede Yüce Mec-
Merin huzuruna getirilecektir. 

Arazi ve arsalarda, imar planlama k&rarfenyJa 
getılıiöen değer artışlarının kamuya dönüşünü sağ-
laımıak için gerekSi tedlbEri ve yenli bir yasa! düztsıle-
Micyll öngörüyoruz. Böylece, kaimunun yarattığı de
ğerin spekülatörler tarafından haksız iktisabı önSe-
mılş ve kent altyapı ekaikillklieri de giderilmcş olacak
tır. 

Nüfusu hızla artan kenıferllmizde konut ürieiii-
aıuin'in de nitelik ve nicelik bakımından yetersiz oî-
duğu görüşündeyiz. Örmeğin, 1978 - 1982 plan <2«>i * 
neminde kenteeJ konut ihtiyacı okrak 1 525 OGÜı 
ünlite talimin edilmiş, bumun 1 CtSC< C'CıOı ünûtesİHİu özel 
•aekıtör tarafından, düğerinin 'ise kamu sektöı-ünee 
ürelilkneEC öngörütaüşiîür. 

Oysa ki, bugün Sosyal Sigortalar Kurumu, Tür
kiye Emüâk Kredi Bankası hadç, BakasıSığıınıızca an
cak yıMa 5 C<ö€ı konut üiHetlM?.ıektedir, bunun 95 CtüıO'ii, 
bör tedlhlr aliMmadığı. takdirde, gecekondulaşma şek-' 
ilinde bu açık giderilecektir. 

Konut yapımında, ülke genekslİümiesfİEie ve yaşam 
koşularına uygun, yapısmtdla hız ve ucuzluk sağla
yan enûüsü'iyeî, başka bir dieyişiie -prefabrik yapımı 
yöntemleri kulaniraak niyeıîânıaeyiz. Halen toplu ko-
nuıt üretimine bizmüat edlen örgütler&n dağınık ve ye- • 
tersiz kaMığı kanısındayız. Bugün ülkenin karşı kar
şıya bulunduğu darboğazların en önemliierllndıen bılri 
konut darboğazıdır ve konut artık bugün bir ticaret 
metaı olmaktan çıkmış, tamamen bir Devlet sorunu 
haine gelmiştik. O sebeple, meseleye bu açıdan bak
mak gerekmektedir. Konuıt darboğazın! yarıalfcaaı et
kenlerin başında arsa darboğazı gelmektedlir. 

Bugün büyük kentlerimizde konut maliyetinin % • 
40 - 60i'mı arsa payı teşkil cıiımektedlir. Ha! bak i, ye-
•Kii bir düzenlemeyle yenli yerleşmie a'anSan açıp, onun 
aE^apıSarım tatmaımiSamak ve bu şekilde yeni yer'leş-
ınıe aîanîarııKda spekülatif birtakımı kazançlara mey
dan vermeden arsa payının konuttaki nlbpeıiirdln, ko
nut nıaiiiyetMdıeki nispetinin % 10 - 20fye diüşürük-
bHeceği kanaatini taşıyoruz. 

Bunun içlin, yeni bir düzenlemeyle Atfsia Olflisfiıniin 
de bünyesinde bulunacağı kamu sektörümün, kcope-
i'aitOfilerin, tüm sanayi, ulaşım ve turizm sektörünün 
konut alanındaki arsa gereksinmelerini spekülatif bir
takımı kazanç/Dara meydan vermeden teımiin edeetk 
oüan bir kurumu oluşturmak için Bakanlığımca ke
sif bîr niissainin içline giirliîm'işitlîr. 

Be kurura, Tüıkiye Arsa ve Konut Kurumu ola
cak, bu kurumun öncelükBe ele alacağı iki konu bu-
Eu'nıacdktır. Bunâardian bir tanesi, kent arsalarında ta-
mısımcn spekülatif kazançları önleyecek, kamunun 
getireceği değer artışlarını kamuya dönüştürecek, ya
pacağı kamulaştırmalarla arsa temin edlip altyapısını 
tamamladıktan sonra konut üretiminde kuEanıma-
yı hedef alacaktır. Ayrıca, temin ettiği bu arsalar 
üzeıiîidıe de kendisi bizzat konut üreteceği, ğibıi, ka
mu kayiîiaklıi Sosyal Sligortoîar Kurumu, Tüıkliyie 
Emlak Kredi Bankası, Bağ - Kur ve Emekli Sanıdığı-
•nın kaymaklarını da bir koordinasyon anlayışı içeri-
•slînde bu ö-îiemE konuya yönellimiş oJlacaktır. An
cak böyle bir düzenllemıeyîe, bu kaıdsr büyük boıyut-
Bara uîaşmış bulunan konut açsğının giderilebile
ceğinle rânrisyoruz. Bu genel amacın yanında, bu ku
rumun bünyesinde, dış ülkelerde çalışan işçilerimi
zin konut giereksânmıelerCiM karşılayacdk özeî bir b> 
ıfim bulunacaktır. Bu birim, dışarıda çalışan işçiîıeri-
mıizii, konut arama zali'mletinıe, katlanmadan, pazar-
îık yapma ve aldansua kuskusumdan uzak oîarak, ar
zu eıSffklerii yönedie ve arzu eıföikBed vasıfta konut al-
KmaJarım sağBayaca'k; bö^-iace döviz oîarak birtfiiitlr-
diikSeiü paralarını yurt üçünde değerlenıdinmıe lîmkânı 
ssğ?ananış ©Saçaktır. 

Buna paraSel olarak Emlâk Kredi Bankamızın da 
bir ça&şsnası vardır. Backa baîejî, özeSklle AUimıan-
ya'diaki yapı tasarruf saııdıkiarımn yöm&ffidkrliylle te-
ıKsais lıa3kîdedir. Önantoşmaîar yapılmıştır. Bu anlaş-
maBar nBhayetlendiği zaman, dışarıda çalıştan işçiîle-
ılimüzİH ibtljyacını karşılamak üzere, 7 yılda bllîıecek 
şiîkiDJe 2Cı bin konut ünelifecek ve bunun karşılığını 
dışarıda çalışan işçilerimiz döviz olarak ödeyecekîer-
uiir. Böylece, ülkenin karşı karşıya bulunduğu döviz 
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darboğazının aşılmasına da büyük ölçüde yardımcı I 
' olunmuş olacaktır. I 

Ayrıca, Bankanın sürdürdüğü çalışmalar arasın
da, sadece işçilerimizin tasarrufları dleğjil; onların dı-
şarıdaikl tasarruf sandıklarında biriktirdikleri tasar- I 
ruflara göre açılan döviz krediiieriniin de yurda ak
tarılması hususunda bir önanlaşma yapılmış bulun-
nıaMadır. 

Sayın anİIetvekillerj, bu genel açıkSamıamdan son- I 
ra, özelikle doğal âfetJer konusuna değinmek ve Yü
ce Meclisimizin merakla izlediği, büyük bir titizlikle 
izlediği Van, Ağrı, Muş, Varto depremleri hakkın
da malûmat arz etmek isliyorum^ 

Sayın milletvekilleri, topraklarımızın % 92'si dep- I 
rem bölgeleri içerisindedir. Nüfusun °/0 951i de bu . I 
deprem bölgelerinde yaşamaktadır. Son 50 yıldan bu I 
yana ülkemizde vukulbuliaaı depremlerde her yıl orta- I 
lama olarak uğradığımız gelir kaybı 5 milyar lira el- I 
varandadır.' Yani, yaklaşık olarak milli getrimizin I 
% 1/130'unu teşkil etmektedir. 

1977 yıh sonuna kadar depremlerden ve öteki do- I 
ğaB afetlerden zarar gören bölgelerde 44 bin civa
rında komut yapımına baş'anması programa bağlan- I 
mışiır. Bunlardan 9 70l0'ü tamamlanmış, 15 70jQ>'ünün 
inşaatına devam edilmektedir; 18 60l0'ünün inşaatına I 
İse henüz başlanmamıştır. 

Bunun dışında çeşitli doğal âfetlere maruz kaldı
ğı tespit edilen Ve henüz programa alınmamış, top- I 
lam olarak 1 523 yerde 43 200 kadar aile bulunmak- I 
tadır. Böylece, inşaatı dlevam «den 15 700 konuta ila- I 
veten, 61 800 konutun daha yapılması gerekmekte- I 
d!ir. Bütün bu konutların 1977 yılı birimi fiyatSarıyîa I 
tutan 22 milyar liradır. I 

Bu hususlar gözönünde bulundurularak doğal 
âfetlere karşı daha etkin ve işler bir güç sağlanması I 
ve yeterline© hizmet göfcüra'ebi'lmedi için, afet hizmei- I 
leröni yeniden düzenlemeyi; beliîi başlı merkezlerde I 
adi yiardım, geçici banııma, araç ve gereçler için böl- I 
geseî donatım depoları kurmayı ve geçici kaırcklaotta I 
tesisleri kurmayı pÜanlaımış bulunmaktayız. Ayrıca, I 
iklim bölgelerine göre yapı malzemesi ve vatandaş- I 
Sarın sosyoekonomik koşulları gözönünde bulundu- I 
rularak, âfete dayanıklı yeni konut projeleri hazır- I 
lanacaktır. Deprem zararlarını azaltılması konutsun- I 
da, idari ve yasaî tedbirlerle birlikte vatandaşın eği
tilmesine özel bir önem veriyoruz. I 

Muhıterem arkadaşlarım, Van ve Ağrı deprem- I 
leri hakkında çok değişik beyanlarda bulunulmuş
tur, başında çeşitli şekilde haberler çıkmıştır; ama | 
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gerçek tablo şudur, olduğu gibi Yüce Meclîse arz 
ediyorum: 

24 . 11 . 1976 günü Van ve Ağrı illerinde vuku-
bulan deprem afeti 5 bin kilometrekarelik blir alan
da bissediilmllş, 4 ilçe, 4 bucak, 264 köyü içime a'aıı 
1 5CıCi kKoımeiîrekareEk bir alanda hasara sebep ol
muştur. Yapılan tespitler sonucunda, 9619 ailenin 
evsiz kaldığı saptanmıştır. 

Van - Ağn depremi ile ilgili olarak BıakanJığımiz-
ca bugüne kadar yapılan çalışmalarda aşağıdaki so
nuçlara varılmıştır: 

İhale edilen konut sayısı 8 269, evini yapana yar
dım metoduna göre ele alınan konut sayısı 8C6, Lib
ya Hükümetince yapılan konut sayısı 10)0, ihale edi
lemeyen konut 445, iskâna hazır hale getiıilen ko
nut sayısı 4 0I9G; ki bunların birçok noksanlıkları var
dır, kapı ve pencere gibi bir hayli noksanlıkları var
dır. Halen iskân edilen konut sayısı 1 710'dur. Ya
ni, problemlin % 60 ile 75 i halen Bakanlığımızın 
önünde durmaktadır. 

Mevsim inşaata elverdiği andan itibaren yapım 
faaliyetlerine hızla devam edilecektir. Bölgenin eko
nomik ve sosyal yaşantısı da gözönünde buÜundu-
rularak, konutların, abır ve samanlıklar ıyla birlik
te tamamlanıp lıak sahiplerine bir an önce verlüme-
sii gerçekîeştirilml'ş olacaktır. Bu amaca ulaşabilmek 
için Bakanlıkça şimdiden gerekli planlama çalışma
ları yapılmaktadır. 

1966 tarihimde vukubulan Muş - Varto - Hınıs 
depreminde 20ı 0€f7 bina hasar görmüş; bunlardan 
2 70li adedi, aradan 12 yıl geçmesine rağmen tamam-
itanınuş, 2 373 adedinin inşaatı devam etmektedir. Bu 
yörede yaklaşık olarak 15 bin konutun inşa edilme
si gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlarım* biraz da Emlak Kredi 
Bankası ve ll'ıer Bankasının durumuna temas etmek 
İstiyorum. Gerek CumihuHiyeıt Senatosunda, gerek 
Komisyoniıla, Emlâk Kredi Bankası, herkesin göre
bildiği bir açıdan bazı tenkitlere uğradı. Özettikle 
dendi ki, «EmJâk Kredi Bankası lüks konut yapıyor, 
nedlen sosyal amaçtı konutları yapmıyor» şeklinde, 
ilk nazarda insana haklı gelen bazı tenkitler yapıl
dı. Bankanın kaynakları son dierece yetersizdir. Öz 
sermayesi 1 milyar liradır, bunun halen 160 milyo
nu, kuruluşundan bugüne kadar Maliye Bakanlığın
ca ödenmemiş sermaye olarak bekfenmiektedlir. O 
halde, bankanın uzun vadede sosyal amaçlara tah
sis edebileceği kaynak 1 milyar civarındadır. Banka, 
kendi faaliyetleri ile bu kaynağa bazı yeni kaynak-
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lar ilâve etmediği takdirde, bugünkü! faaliyetlerinin 
çok daha altında bir faaliyette bulunmak durumuy
la karşı karşıya bulunma durumundadır. 

Halen bankadaki vadesiz ticari mevduatın mik
tarı 7,2 milyar civarındadır ve banka yılda ortalama 
olarak 'bundan 425 milyon Hırla civarında kâr elde et
mekte, 'bunu sosyal amaçlı konut yapımına ayırmış 
bulunmaktadır. Halen çeşitli 'illerde, tahminen 3 bin 
civarında, bankanın ele aldığı, ıtamıamien sosyal amaç
lı konut inşaat halindedir. 

İller Bankasının durumunla gelince: İller Banka
sının 1977 sonu itibariyle programında yer aFan iş-
îierCn topDamı 43 milyar civarındadır. 1977 yılı sonu
na kadar reaiize edilebilen mûktarı 8,6 mliyardır. Ha
len programa alınıp da, realize edilmeyen, gerçek
leştirilemeyen 34 milyar liralık bir yatırım bulunmak
tadır, programda gözükmektedir. Bunun en az veya 
en çok dört yılda tbJtMfebilmesıi üçün, ortalama ola
rak, bankanın her yıl 8,5 miilyar civarında bıir kay
nak temin etmesi gerekmektedir. Bankanın öz kay
naklarından temin edebildiği miktar 1 milyar Ura 
civarındadır. 1978 yılı programı, geçmiş hükümet 
zamanında Devlet Puanlama Teşkilâtınca 5 milyar 
lira olarak bağlandığı halde, her nedense 1 milyarı 
banka kaynaklarında, 4 miilyar lira da Maliye Ba
kanlığından, ekonomik transferler bölümünden ay
rılması gerekirken, 4 milyar yerline 3 milyar lira gibi 
bir rakam konmuştur. Maliye Bakanlığıyla yaptığı
mız temaslar sonucunda, programın yeniden revize 
edliBmıesi, ülke gerçeklerine uygun bir hale getirilme
si ve bu programa alınan yatırımların kısa sürede bi-
tiriSmiiii liçin gerekli kaynağın Maliiye Bakanlığındaki 
yatırımları hızlandırma fonundan temin edileceği 
ifade edilmiş, böylece İller Bankasının programı da 
1978 Yılı Bütçe Tasarısında - toi, ilk teklifte olduğu 
gîbi - hayali olmaktan kurtarılmış, gerçek bir düze
ye oturtulmuş bulunmaktadır. 

Sonuç olarak, Bakanlığımın bağlı kuruluşları 
dışında, 1978 Yuh büıtçesJi 1 502 000 0(00 İka olarak 
Meclise sevk edildiği hailde, Bütçe Komisyonunda ya
pılan değişikliklerle, fonlar dâhil, 'bu m'ktar 3,9 mil
yara çıkarılmış, böylece, yurt gerçeklerine uygun şe
kilde bir kaynak tahsis edilmiş buluıımıaktadır. Eğer, 
1978 yılı Bütçesi geçmiş Hükümetin sevk ettiği ha
liyle kalmış olsaydı, afetler hizmetine sadece 5G; bun 
DiraLk fc'r kaynak ayrılmıştı, Van'da taş üstüne taş 
koymanın imkanı yoktu. Bu gerçeği Yüce Meclise 
arz etmeyi faydalı bulmaktayım. 

Bununla birlikte, halen, 1978 yılında Van dep
reminin neticelerini tamamen ortadan kaldıracak 
Hüm inşaat Barı bitirebilmek için, 1,5 miilyar civarın
da ek bir kaynağa ihtiyaç vardır. Bunun da, yine Ma
liye Bakanlığıyla yaptığımız temaslar sonucu, yıl 
içlinde afetler için ihdas edilen bir fondan, veya ya
tırımları hızlandırma fonundan karşılanacağı ifade 
edilmiştir. Bunu da memnuniyetle karşılamış bulu
nuyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 2 dakikanız kalmış
tır efendim, lütfen bağlayın. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın milletvekilleri, sağlanan 
bütün bu kaynaklar en iyi şekilde değerlendirilecek, 
kaynağın kullanımında Van, Ağrı, Muş, Varto, Hı
nıs deprem uygulamalarıyla, geri kalmış yöne uygu
lamalarına ağırılk verilecektir. 

MEHMET SAİT GÖKER (Bingöl) — BingöFü de 
söyle Sayın Karaaslan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA
ASLAN (Devamla) — Evet, Bingöl'de devam ede
ceğiz. Geri kalmış yöreler olarak (hepsini saymak
tan çok, toptan ifade ettim, geri kalmış bütün yö
relerdeki işlerimize ağırlık verilecektir. 

Muhterem arkadaşlarını* Bakanlığımın hizmet
lerini, 1978 yıh Bütçesiyle verilen ödeneklerle ilgi
li hizmetlerini kısaca bir özet halinde Yüce Mecli
se sunmuş bulunuyorum. 

Bir beyan üzerinde durmadan geçemeyeceğim. 
Adalet Partisinin sözcüsü Sayın Ahmet Sayın, tek
nik düzeyde sürdürdüğü konuşmasının sonunda, be
nim başında bulunduğum bir Bakanlığın bütçesini 
eleştirmeyi bir talihsizlik olarak nitelendirdi ve Sa
yın Ecevit'in 1977 seçimleri sonunda kurduğu Hü
kümet zamanına rasîayan bir beyanı da bu kürsü
den okudu. Bu, ne maksatla söylenmiştir, neyi ifade 
etmek istiyordu; o ayrı bir konu. Arkadaşımın ifade 
ettiği gibi, burada bir talihsizlik var; ama eğer talih* 
sizliğe teşhis koymak gerekirse, talihsizlik, benim bu 
Bakanlığın başında bulunmam değil, kendisinin Ada
let Partisi Grupunun sözcüsü olmasıdır. (CHP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Hiç yeri yokken, teknik düzeyde sürdürdüğü bir 
konuşmanın, grupu tarafından beğenlilmeyeceği ve
ya kendi yöneticileri tarafından hoş karşılanmaya
cağı, belki de azarlanacağı düşüncesinden hareket 
ederek bu beyanda bulundu. Eğer bir talihsizlik ara
mak gerekiyorsa, talihsizlik buradadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın 
efendim, lütfen. 
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İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Toparlıyorum. 

Sayın Başkanım, değeri üyeler; İ l ler hareketi 
şu veya bu şekilde eleştirildi, çeşiiltli ithamlara ma
ruz kaildik; kamuoyunda, basında cevapları verildi. 
Ben AjP'li arkadaşlarımdan rica ediyorum* bu konu
yu daha fazla irdelemesinler veya bize irdeletmesin-
fier. İrdeledikçe, bataklıkta çırpman insanların duru
muna düşersiniz; bataklık sizi yutar. (CHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) Bizi mecbur etmeyin. 
Evet, ben kimse gibi, şunun bunun himayesine sı
ğınarak, parti yönetimine sığınarak buraya gelme
dim. Merhum İnönü'nün Cuanhuriyet Halk PartM 
Genel Başkanı olduğu devirde Malatya'dan bağım
sız seçilip geldim. (CHP sıralarından (Bravo» sesle
ri, alkışlar) Sizin partimizin bünyesinden de, yine 
sizin bütün yöneilüoilerjnıiziin gayretleri sonucunda 
4 oyla liste 2 noisi oldum, 8 bin vatandaşın tercih 
oyuyla listenin başına geçtim. Size duyulacak hiç
bir mlinnetim yokıtur. Benî iyi tanıyın, ona göre ko
nuşun. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sataşmayı da
vet edecek şekilde konuşmayın rica ediyorum sö
zünüzü de bağlayın, lütfen. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Hayır, kîmseye sataşmıyo
rum* kendileri beyanlarına dikkat etsinler. 

Eğer meseleleri irdelerseniz, meseleleri irdieler bi
zi birtakım beyanlara zorlarsanız, birçok arkadaş, 
oturduğu koltukta rahat edemeyecek ve o koltuklar 
çoğuna batacaktır. (CHP sıralarından «Bravo» ses
leri) O kolltuklar çoğuna batacaktır. Onun için sükû
netle, anlayışla;.. 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Koltukta siz 
Oturuyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen
dim. Vaktiniz geçti, rtica ediyorum; 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — O koltuğun gerektirdiği so-
ruımluluktan kaçmayacağız. Büz, 11'fer olarak düşün
celerimizi açık seçik ortaya koyduk; ama kamuoyun
da buhran yaratan insanlar olarak gösterilmeye ça
lıştık. O talblonun aktörleri olamazdık, onun için 
sorumluluktan kaçmadık, sorumluluğu yüklendik, 
sonuna kadar götüreceğiz. (CHP sıralarından «Bra
vo» sesler^ alkışlar) 

Sayın Başkan, son bir ciinıîeyle ifade ediip sözk-
rimii burada bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, toparlayın. Rica edi
yorum, lütfen... 

TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Sen çok mü
kemmel aktörsün; 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Mükemmel atmıyorum. Kim
lerin mükemmel attığı belli. O kadar mükemmel atı
yorsunuz kî, sizin sürdürdüğünüz mantığa göre; 
efendilin, her 3 parti, geçmliş koalisyonu oluşturan 
3 parti ibiriMrîyle iam uyum hallinde, her konuda müş
terek görüşe sahip, miliyetçüılk görüşüne sahip ve 
onun neticesinde de mfillet iktidara getirdi... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Bakan!... 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-

ASLAN (Devamla) — Soruyorum size, milÜiyetçillk 
kelimesini kalkan yapıp Devleti parsellemekten öte 
müşterek hangi yanınız vardır? (CHP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) İşte biz bu anlayışı payla
şamadık. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü toparlayın 
lütfen, sorular var efendim; 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Bakanlığımın Bütçesi üzerin
de konuşan arkadaşlara teşekkürlerimi, şükranları
mı arz ediyor, Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Kemal Doğan, Sa
yın Mehnıet Emin Dalkıran ve Sayın Kerem Şahin 
sözlü soru soracaklardır. 

Buyurun Sayın Kemal Doğan. 
Gerekçesiz ve gayet kısa olacaktır efendim, bil

hassa rica ediyorum. 
KEMAL DOĞAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakandan şu sualleri cevaplandırmasını rica 
ediyorum: 

1. Halk Partisince ileri sürülen ve her vesiley
le tatbik edeceklerini yetkili ağızlarıyla da beyan et
tikleri Köy - Kent projeleri muvacehesinde Türki
ye'de imar planlaması ve tatbikatı nasıl olacaktır? 

2. Köy - Kent projesi tatbik edildiğinde, bu
günkü kaza, nahiye ve kasabaların durumu ne ola
caktır? (CHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın üyeler, sükûnetle dinlemeni
zi rica ediyorum efendim, lütfen. 

Evet Sayın Doğan, bekliyoruz. 

KEMAL DOĞAN (Kayseri) — 3. 775 saydı 
Gecekondu Kanununun gereği gibi tatbik edildiği
ne kani misiniz? Bu kanunu bilerek tatbik etmeyen 
ve bunu istismar vasıtası olarak kullanan müesse
seler hakkında ne düşünmektesiniz? 

Teşekkür ederim, 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğan. 
Evet Sayın Bakan. 

. İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamda) — Sayım Başkanım, arkadaşınım 
sorularının bir kısmı bir tetkik durumunu icap etti
riyor. Gerekli tetkikah yaptıktan sonra kendisine 
yazılı olarak cevaplarım. 

BAŞKAN — Tatmanı efendim, teşekkür ederiz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesler/', alkışlar) 

Sayın Mehmet Emin Dalkıran, buyurun efen
dim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Sa
yın Başkan* vasıtanızla Sayın Bakana bazı sorular 
sormak işitiyorum. 

6785 sayılı İmar Kanununu tadil eden 16CI5 sa
yılı Kanunun ek 7 ve 8 nci maddelerine göre, Tür
kiye sahillerinde, deniz, nehir ve göl kenarîarındla-
ki inşaatlar durdurulmuştur (10, 30, ICıöı metre içc-
lûsJnde). 6785 sayılı Kanunun 11 nci maddesinde da
hi, imar planı olîan yerlerde, Bininci Dört Yıllık 
Programa, İkind Dört YılMs Programa girmeyen 
yerde muvakkat inşaaijajlhsatı verilirken, ştimdii Ana
yasamızın 38 nci maddesindeki mü!k;!yet hakkı 1605 
sayılı Kanunla hudutsuz tahdit edilmiştir. Fiziki 
planlama yapılmamıştır Türkiye sahlEerfkîde... 

BAŞKAN — Soruya gelin Sayın Dalkıran lütfen. 
Evet efendim. 

MEHMET EMİN DALKIRAN (Burisa) — Bu 
vatandaşların mülkiyet hakkı ne olacaktır? Fiziki 
planlama var mıdır; öğrenmek Mıiyorum. 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Bcr 

so<ruım daha var Sayın Başkanını. 
BAŞKAN — Lütfen onu da lütfedin. 
MEHMET EMİN DALKIRAN (Bursa) — Yine 

aynı kanunun hükümleri Içerssilnde* köylerde 2 kat
tan fazla inşaat ruhsatı verilmemıektedlir. Vatanda
şın ailesi, aile efradı büyümüştür, inşaat yapmak İs
ter, fakat lOıö metre mesafenin içerisinde, şu kadar 
mıeıtrekareye ancak % 5'ine inşaat yaparsın diye hü
küm vardır yönetmelikte. Bunlar hakkında neler dü
şünüyorlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Dalkıran. 
Sayın Bakan buyurun. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, &iayın ımii'leıîve* 
kiBerinCn birinci sorusuna cevap arz edeyim; Belir
li bir kıyı şeriidıitode, ek 7 ve 8 nci maddeler İnşaaıt 
yapmayı yasaklamıştır. Bunlar kamunun mülkiyelin

de bulunan ve kamu yararına kuşanılması gere
ken btk kıyı şerididir. Özel mülkler için bir tahdit 
getinmlEsnılşıllir. Uygulama ta şekildedir. ZanmedGyo-

' ruinı sayın mıiKtotvekili ibu kıyı şeridinin dışındaki kıs
mı ifade ediyor. Bunun linçtin, il imar müdürlüklerinden 
ruhsal almak suretiyle inşaat yapma imkânı var
dır, (Kıyı şer'M'înıin dışında). 

Diğer konuyu tetkik edip yazılı cevap arz edece
ğim1. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, 6 sayın üyenin muhtelif soruları 

vardır. Bunları okuyorum. Yazılı veya sözüıü cevap 
veılip Vermeyeceği konusunu Sayın Bakanın takdiir-
Serine bırakıyorum. 

Yozgat MiîMvekili Sayın Hüseyin Erdal? Bura
da. 

«Soruyu okuyorum : 
1. Arsa spekülasyonunu önlemek için çıkarılan 

Arfâa Ofisi Kanununun tatbik edilmesini düşünüyor 
musunuz? Eğer düşünüyorsanız, tatbikata ne zaman 
başlanacaktır? 

2. İmar Affı Kanununun çıkması için ne gibi ça» 
lişma yapıldı? 11 Aralıkta yapılan gecekondular da; 
İmar Affı Kanunu içine alınıyor mu? 

3. İmar planları belediye başkanlarının odasını 
süslemekten başka bür işe yaraanıyor. İmar planını 

•tanı tatbik etmek için siyasi partilerin emrinden 
çıkarıp, belediye reislerimin dışında bir kuruluşla talt-
b'Idnii düşünüyor musunuz? 

4. Türkiye'de Ikaç tane kaçak inşaat ve kaç ta
ne gecekondu Vardır? 

Saygılarımla.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın Başkan, düğer konular 
bir tetkikatı gerektirmekledir. Sadece birisine sözlü 
olarak cevap arz edeceğim; Yüce Meclis bilgi sahi
bi olsun diye bu konuda. 

ArSa Ofisini, bu haliyle değil, yetkilerimi ve sta
tüsünü genişleterek ve kuracağımız Türkiye Arsa 
ve Konut Kurumu bünyeeıinde yer aîarak dlaha et-
Mn haîe getireceğiz. Spekülatif haksız kazançlara 
kesinlikle meydan vermeyeceğiz, bunu önîieyeceğiz. 
(CHP sıralarından «Bravo» sesleri, a!kış!ar) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Erdal'ın 1 nci soru
su cevaplandırıîmış, düğer 2, 3 ve 4 ncü sorularım ya
zılı olarak cevaplandıracaklarını Sayın Bakan beyan 
ettiler. 

Artvin Milletvekili Sayın Mustafa Roaa'nın so
rusu : 
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«1977 yılının son aylarında Yusufeli'ntin Sarıgöl, 
Morkaya ve öğdem köylerinde yangın afetine uğra
yan vatandaşların mesken ve işyerlerinin bir an önce 
yaptırılması hususundaki çalışmaların ne safhada 
olduğunu ve ne zaman bitirileceğinin yazıh olarak 
cevtaplaudınhnasını rica ederimi. 

Saygılarımla.» 
A. İSMET ÇANAKÇI (Ankara) — Mustafa 

Rona yok. 
BAŞKAN — Sayın Mustafa Rona?... Yok. Soru 

düşmüştür. 
Bingöl Milletvekili Sayın Mehmet Sait Göker'in 

soruları. Kendisi buradalar. 
«Lice depremi sırasında Bingöl'ün Genç kaza

sı merkez ve köylerinde ağır, orta ve hafif hasar ol
muş, birçok vatandaşlarımız evsiz kalmış, bir kısmı 
da maddi ve manevS zararlara uğramak suretiyle 
mağdur ve perişan duruma düşmüşlerdir. 

1. Orta hasar görenlere 7 500, hafif hasar gö
renlere 5 bin lira yardım yapılacağı ve ağır hasar 
görenlerin binalarının yapılacağı Hükümetçe karar-
laştırıhnış, orta ve hafif hasar görenlere yardımın 
yarısı ödenmiştir. İkinci taksit olan diğer yarısının 
ne zaman ödeneceği? 

2. Ağır hasar görenlerin 1978 yıh içinde bina* 
lannm yapılması için bütçeye karşılığı konmuş mü
dür? 

3. Kiğı, Karlıova ve Solhan'da deprem parala
rı müteahhitlere ödenmiş midir? ödenmemiş ise ne 
zaman ödeneceğinin bildirilmesini rica ederini!. 

Saygılarımla*» 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-

ASLAN (Devamla) — Sayın Göker'e yazıh cevap 
arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayuı Bakan. 
Erzincan Milletvekili Sayın Timuçin Turan? Bu

radalar. 
Sorularını okuyorum : 
«1. 10 gün kadar önce Erzincan Üzümlü Bu

cağı ve duvar köylerinde meydana gelen depremden 
sonra, deprem nıahaninıi gördünüz mü? 

2. Deprem sonrası yüzlerce aile kış ortasında 
sokakta kalmıştır. Ahnan tedbirler çok yetersizdir. 
Açık bir İlgisizlik görülmektedir. Afet işlenince gs-
rekfi konutların inşasına kadar geçecek zaman için
de depremzedelerin çadırlarda barmdınlmaları müm
kün değildir. Sert kış şartları içinde, depremzedele
rin soğukla mücadelelerinin sağlanabilmesi, geçici 
olarak ısıtma tertibatlı kamp treyler tahsisliyle müm-

» kümdür. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Aldığınız 
herhangi bir tedbir var mıdır? 

3. Depremde toplam kaç ev yıkamıştır? Kaç ev 
oturulamayacak hale gebnıiştir. 

4. Üzümlü bucağında zarar görmemiş kaç ev 
vardır? Bu evJerin de muhtemel bir depremde yi* 
kılmaları mukadderdir. Üzümlü bucağının yemden 
Iskattı için bir projeniz var mıdır? 

5. Dtepremzedeler için kaç konut inşaa oluna
caktır? 

6. Bu konutlar İçin bir kesin biitüş tarihi vere
bilecek misiniz? 

7. Bu işler için kaç lira sarfedilecektir? 
Saygılarımla.» 

NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kanım, Tanyeri nahiyesi daha çok zarar görmüş
tür; neden «Üzümlü, ÜzümHi» diye soruyor? 

BAŞKAN — Sayın Karsu, rica ederim, her sa
yın milletvekilinin kendi takdirine kalmıştır soraca
ğı soru. 

Evet Saym Bakan. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım» Erzincan 
'ilimizde bundan birkaç gün önce, memnuniyetle ifâ
de edeyim ki, can kaybına yol açmadan (Bu bizim 
için memnuniyet verici bir durumdur, maddi zarar
lar her zaman telâfi etmek mümkün; ama can ka
yıpları milletçe bir üzüntü kaynağı olur bizim için), 
açmayacak tarzda hafif bir deprem olmuştur. Bu 
deprem olur olmaz, valilikten ve B İmar Müdürlüğün» 
den günü gününe, günde birkaç defa olmak üzere 
gerekli raporlar ve bilgiler alınmış, mahalline Afet 
İşleri Gene] Müdür Muavini, yeterince para ve ye
terince çadır sevk edilmiştir. Halen elemanlarımız 
orada gerekli tespitleri yapmaktadır. Biz, yasa üe 
sımrh olarak faaliyet gösteriyoruz. Bu tespitler ya
pılmadan, ben, Erzincan'ın Üzümlü bucağında kaç 
binanın inşa edileceğini bilmiyorum. Tespitlerin so
nucunda, inşa edilmesi gerekenler yeniden inşa edi
lecek, onarılması gereken hususlar yeniden onarı
lacaktır. Bu tatbikatın sonucunda da, düğer husus
larla ügifi bilgileri yazdı olarak Saym Timuçin Tu-
ran'a arz edeceğini. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Kars Milletvekili Saym Turgut Artac'ın sorula

rı : 

«1. Doğudaki deprem felaketzedeleri halen ça-
j dırda yaşamaktadır. Sühunet, sıfınn altında 25 - 30) 
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derecede yaşayan bu kişilerin, bu sekilideki yaşan
tısını nasıl değeriemdiirmektesinıiz? 

2. Vergi Veren, askerlik yapan, hudut bekçiîü-
ğirii karşılıksız yapan bu insanlara ne zaıman mede
ni camıi'yetlere yakışır hizmeti götüreceğiniz? İzanı 
gerekli olan bu duruma siz de katılıyor musunuz? 

Saygıîlanmîia.» 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-

ASLAN (DevamSa) — Sayın Başkanım, bu duruma 
kaiıîmamak mümkün değil, elbette katılıyoruz. Ba
kanlığa geldiğini günden itibaren, daha doğrusu Hü-
küım'eCınliz görevi devraldığı gündem itibaren, Do
ğudaki vatandaşlarımızın üzeninde büyük bir has-
sastiyetîe durduk ve bu mevsiiimde ne yapılabilir de
dik. Taüödir ed'ersiniİzkii, bu mevsimde herhangi bîr 
inşaatı yürütme veya yenliden başlama imkânı yok
tu. Yapaiblîeceğimliz tek şey vardı; 3 ay o yöredeki 
vatandaşlara yetecek kadar, Van ilimize yakacak, yi
yecek sevk ettik. Diğer yeröerde de buna benzer ted
birli alıyoruz. Elimizdeki imkânları esıirgemiedik, 
Hükümetlimiz tümü ile bu imkânları esirgemedi!. 

Maliye Bakanlığı, kaynak teıminind'e güçlük çe
kerken, buna öncelik tanıdı ve hiç değilse bu ksşı ra
hat geçirebilmeleri için gerekli tedlbiri aldığımız ka
nısındayım. İnşaat mevsimi ile birlikte konuya teme
linden çözüm getirecek faaliyetlere başlamış olaca
ğız. Arz edlerian. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan* 
Mardin MID&tvekiffi Sayın Abdüîkadir Timurağa-

oğlu'nun soruları : 

«1. Doğu ve Güneydoğu illerimizden bazıların
da, deprem felâketi dolayısıyla yapılmış oîan tamam
lanılmayan binaların en kısa hangi zamanda tamam
lanacağının bllldlirilbıesi. 

2. Deprem felâketi dolayısıyla yersiz yurtsuz 
kabanlarla işsiz bulunanların durumları hakkında 
ne düşünülüyor? İşsJiz olanlara iş verilmesi için ne
ler' düşünülüyor? 

Saygılarımla.» 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Yazılı cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru işieımıî bitiıralştâr. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Devamla) — Sayın Başkanım, sayın söz
cülerin konuşmaları arasımda, soru niteliğinde bazı 
beyanlar vardı. Bunlara kısaca cevap mı ara ede
yim; yazılı olarak mı cevap vereyim? 

BAŞKAN — Sayın Bakan yazılı olarak veriniz. 
Çünkü, o sıralarda ben de dikkat etiliım, süz de meş
guldünüz; o itibarla onları biianara yazılı olarak Kit-

; federsiniz. 
Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-

ASLAN (Devamla) — Yüce Mecilise saygılar suna
rım. (CHP sıralarından «Bravo» sesSeri, alkışüar) 

Son söz Sayın Halil Karaath'da. Buyurun efen
dim. 

Sayın Karaatlı, konuşma müddetiniz 10 dakika
dır, rica ediyorum. 

HALİL KARAATLI (Bursa) — Çok kısa olacak 
efendim. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; medeniyet, in
sanların toplum haline gelmesi ve toplulukların göçe
belikten sabit topluluklar haline gelmesi ile, yani 
yerleşmesi ve şehirleşmesi ile başlamıştır. 

Yerleşim düzenlerinin, toplumların kalkınmasına 
büyük etkisi vardır. Türkiye'nin çok yaygın ve küçük 
üniteler halindeki bir yerleşim düzeninde bulunması, 
Türkiye'nin kalkınmasını geciktirmektedir. 

Türkiye, bir taraftan da sanayileşme dolayısıyla, 
hızlı bir şehirleşme içinde bulunmaktadır. Şehirleş
me, bir bakıma medenileşme demektir. Türkiye'de 
bu şehirleşme çok hızlı ve fakat çok düzensiz bir şe
kilde olmaktadır. Bu şekilde düzensiz şehirleşme, şe
hirleşmeyi ve medenileşmeyi erozyona tabi kılacak 
şekilde devam etmektedir. Bunun neticesindedir ki, 
bugün şehirlerimizin pek çoğu bakımsız, düzensiz bir 
hale gelmiştir. Bu şekilde çirkinleşen şehirlerimiz, as
lında birçok problemleri sinelerinde biriktirmektedir. 
Baştan ele alınmadığı ve iş sıkı tutulmadığı takdirde, 
ilerde büyük sosyal patlamalar olacak, biriken bu 
problemler onulmaz yaralar açacaktır. Bu hususta 
sorumluluk taşıyanlar, kesin bir kararlılık ve kesin 
bir tutum içinde bulunmazlarsa, bu dejenerasyona 
fren vuramazlar. Bence, bugün artık şehirlerin, her 
yerde başıboş gelişmesine ve genişlemesine dur de
mek lazımdır. Belli inkişaf bölgeleri tespit etmek la
zımdır. Nüfusun merkezi şehirlere ve şehirlerin mer
kezlerine yığılmasına engel olmak lazımdır. 

Bilhassa büyük kentlerin civarında uydu kentler 
tesis etmek lazımdır. Nüfusun artmasına bağlı olarak 
iskan sahalannm artmasına mukabil, bilhassa tarıma 
elverişli arazilerin ziyan edilmemesine dikkat etmek 
lazımdır. 

Gecekondu yapımının günden güne artması da 
şehirleri dejenere eden bir husustur. «Dünyada me
kân, alıirette iman» diye bir atasözü vardır. Gerçek-
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fen, herkesin barınacak bir yuvaya sahip olması en 
zaruri ihtiyacı ve en tabii hakkıdır. Fakat, bugünkü 
şartlar altında, bilhassa dar gelirli ve hatta orta gelir
li vatandaşlarımız kazançları ile ancak maişetlerini 
sağlayabilmektedirler. Bunların tasarruf ederek, ömür 
boyu çalışmalarının sonucunda bite bir mesken sahi
bi olabilmesi mümkün değildir. Bu durum, bugünün 
insanı için büyük bir ıstırap kaynağıdır. 

Bugünkü gecekondu politikası da yanlıştır. Bir de
fa, öncelikle Hazine ve vakıf arazilerini, birtakım 
açıkgözler önce gasbetmekte, sonra parselleyip muh
taç vatandaşlara babasının tapulu mah gibi satmaya 
kalkmaktadır ve bundan, bu tarzı ile, dürüst ve ger
çek ihtiyaç sahipleri yararlanamamaktadır. «Tavşana 
kaç tazıya tut» olmaz böyle şey. Devletin, milletin 
malı olan arazilerin yağma edilmesine göz yumup, 
yağmacılardan aldığı arazi üzerine vatandaşın yaptığı 
gecekonduyu yıkmak olamaz. Bugünkü şekliyle ge-
cekonduculuktan açıkgözler kârlı çıkmaktadır. Bu 
politikadan vazgeçmek lazımdır. 

Şehirlerin civarında tarıma elverişli olmayan yer
ler iskân sahası olarak tanzim edilmeli, altyapıları 
gerçekleştirilmeli, ihtiyaç sahiplerine bedava değil, 
uzun vadeli ve küçük taksitlerle verilmeli, tip proje
ler yapılmalı, vatandaşa yol gösterilmeli ve destek 
olunmalıdır. Aslında bedavacılık yalnız açıkgözlerin 
İşine yaramaktadır. 

Ben şahsen, iyiniyetle ve kararlılıkla ele alındığı 
takdirde, arazilerin ziyan edilmesinin ve şehirlerin da
ha da çirkinleşmesinin önleneceğine inanıyorum. Bir 
şeyler yapmasak bile, memleketimizin zaten mevcut 
olan tabii güzelliklerine dokunmamanın, onları ziyan 
etmemenin bile büyük bir hizmet olduğuna ve gele

cek nesillere, bizim aldığımız değerlere biz de güzel 
bir şeyler ilave ederek, iyi eserler bırakmakla yü
kümlü olduğumuza inanıyor ve hepinizi hürmetle se
lamlıyorum. (AP ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaatlı. 
Sayın üyeler, İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Her bölümü okutup, ayrı ayrı oylarınıza suna
cağım. 

Bölümleri okutuyorum : 

Ç) İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 

111 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Bölge metropoliten alan, şe
hir imar planlarının yapılması 
ve belediyelere teknik yardı
mın yürütülmesi 

132 035 000 

648 217 000 

BAŞKAN — Efendim, burada bir önerge vardır, 
112 nci bölümle de ilgilidir, binaenaleyh, o, bölümü 
de okuttuktan sonra işleme koyacağız. 

Şimdi önergeyi okutuyorum : 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Eklenen 

Daire ve 
Kurum 

İmar ve İskân 
Bakanlığı 

Düşülen İmar ve İskân 
Bakanlığı 

s 
1 
S 

111 

112 

£ 

02 

02 

S 9 

1 Harcama Kalemi 

^ x -O M ta M jg 

2 009 300 310 

2 001 700 710 

Miktar 

4 000 000 

4 000 000 
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Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe 
ile kabulünü arz ve tekMf ederiz. 

Tokat Van 
Cevat Atılgan İhsan Bedirhanoglu 

Kars Urfa 
Hasan Yıldırım Ahmet Melik 

İsparta 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

' Gerekçe : 
Bakanlık bina projesi için bütçeye konmuş bulu

nan 1 milyon Türk lirası, mimari betonarme ve tesis 
projelerinin hazırlanmasına yetmeyecektir. Ayrıca bi
na projeleri bütçe yılı içerisinde bitirileceğinden; büt
çeye ilave bir külfet yüklemeden bu iş için ilavesi ge
rekli 4 milyon Türk lirasının yukarıda belirtilen bö
lümden Bakanlık bina projesi bölümüne aktarılması
nı önermekteyiz. 

BAŞKAN — 112 nci bölümü okutuyorum : 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başka* 
mm, 111 nci bölümü oylamadınız efendim. 

BAŞKAN — HİM bundan sonra oylayacağız 
efendim. Değişik haliyle. 

Prog. l ira 

112 Kentsel alanlardaki konutla
rın düzenlenmesi ve yapı 
malzemesi standartlarının tes
piti 1 764 247 000 

BAŞKAN — Efendim* şimdi durum şu : 112 nci 
bölümden 4 milyon düşülüyor, 111 nci bölüme ila
ve ediliyor, önerge buna mütealliktir. Şimdi, düşü
len kısımla ilgili önergeyi okutuyorum : 

Düşülen : tmar ve İskân Bakanlığı 112-02-2-001-
700-710*4 milyon. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
BÜTÇE KARMA KOMÎSYONU BAŞKANI 

YILMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan* 
İmar ve İskân Bakanlığının hizmet binasının projesi 
çizilmek üzere, Komisyonumuzda 1 milyon liralık 
ödenek konmuştu. Bunun yetmeyeceği anlaşıldığı için 
bu önerge ile 4 milyon daha talep edilmektedir. Bir 
aktarma niteliğinde olduğu için katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Tamam, teşekkür ederiz. 
Sayın Hükümet?.. 

ÎMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN (Malatya) — Aynı gerekçeden dolayı biz de 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
112 nci bölümü yeni şekliyle; 1 760 247 000 Ura 

olarak oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

BAŞKAN — Önergenin l l l ' le ilgili kısmını oku
tuyorum : 
Eklenen : tmar ve İskân Bakanlığı 

Program kodu 
Alt Program kodu : 
ödenek türü kodu 
Faaliyet türü kodu 
Harcama kalemli 
Miktar : 

. 111 
02 

2 
009 
yüzler: 300 onlar: 310 

4 milyon 

IBAŞKAN — Komitsyon?, 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANI 

YLMAZ ALPASLAN (Tekirdağ) — Aynı gerekçeyle 
katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI AHMET KARA-
ASLAN ^Malatya) — Katıhyoruzj 

BAŞKAN — Katihyorsunuızj 
Önergeyi, okunan şekliyle oylarınıza sunuyorum: 

Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir efendini... 

İlli nci bölümü yeni şekliyle, 652 217 000 lira ola
rak oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Kalbul et
meyenler.. Kabul edilmiştir efendim. 

Bölüm H13'ü okutuyorum: 

Bölüm Lira 

113 Doğal Afetlerin Zararlarım 
Önleyici ve Giderici işler 81 221 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edlihniştir. 

900 Transferler 6 300 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi kalbul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. (CHP) sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Programımıza göre, bugünkü bütçelerin görüşme
leri tamamlanmıştır. 
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Daha evvel Genel Kurulun bilgisine sunulan de
ğişikliğe göre, İşletmeler Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Maliye Bakanlığı bütçeleriyle Gelir Büt-
çesKni görüşmek ve 1978 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı
nın maddelerinin oylamasını» ve katma Mitçe kanunu 

tasarılarının açık oylamasını yapmak için, 27.2J 978 
Pazartesi günü saat 10,00'da toplanılmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Saygılarımla. 
Kapanma Saati : 21.10 

» © « 
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1977 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı Cetvderde DeğSşiküik yapılması Hakkında Karnın 
Oyların Sonucu 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 150 

Kiaibui edenler : 146 
Reddedenler : 1 

Çekttoserleır : — 
Geçersiz oylar : 3 

Oya kaıtıiknayanlar : 299 
Açılk üyelikler : li 

Tasarısına Verilen 

(Çoğunluk yoktur.) 

(Kabul Edenler) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Melih Kemal Küçüktepe-
pmar 
İsmail Hakkı öztorun 
Nedim Tarhan 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
AFYONKARAHİSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Mehmet özutku 

AĞRI 
Kerem Şahin 

AMASYA 
Vehbi Meşhur 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Mustafa Başoğlu 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
Kemal Kayacan 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 

AYDIN 
Muharrem Sökeli 

BALIKESİR 
Necati Cebe 

BİLECİK 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karalbörklü 

BURDUR 
Cemal Akta$ 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi 
Mehmet Emekli 
Hasan Esat Işık 
Halil Karaath 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Etem Eken 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Adnan Keskin 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Mehmet iskân Azıizoğlu 

EDİRNE 
llhami Ertem 
Cavittin Yenal 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 
Ali Rıza Septioğlu 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 
Timuçin Turan 

ERZURUM 
Selçuk Erverdi 

ESKİŞEHİR 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Ekrerri Çetin 
Celâl Doğan 
Cengiz Gökçek 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Mustafa Kemal Çilesiz 

HATAY 
Haydar Demirtaş 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 

İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Fehmi Cumalıoğlu 
Hikmet Çetin 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Doğan Güneş 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Sevil Korum 
Doğan Onur 

Ali Nejat Ölçen 
M. Kâzım Özeke 
Cengiz Özyalçın 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 

IZMlR 
Alev Coşkun 
Coşkun Karagözoğlu 
Mustafa Öztin 
Akın Simav 
Neccar Türkcan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 

KARS 
Turgut Artaç 
İsmet Atalay 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
Sabri Tığh 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Gümüşçü 
Mehmet Yüceler 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KJRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
Kenan Akman 
Turan Güneş 
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KONYA 
M. Yücel Akıncı 
Durmuş Ali Çalık 
Ahmet Çobanoğlu 
Ihsaın Kalbaldaiyı 
Hüseyin Kaleli 
Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Nizalmöttin Çoban 
Hülseıyiin Caıviit Erdiömıir • 

MALATYA 
UM Doğan 
Turan Fırat 
Ali Kırca 
Mıetaıat Recaa Kutan 
Mustafa Şentürk 

MANİSA 
Hasan Ali Dağlı 
Eriklin Topfcaıya 
Faik Türün 

MUĞLA 
Sami. Gökmen 
Hasan Fehmi İter 

NEVŞEHİR 
İbrahlita Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yüksekli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Burhan Ecemiş 

ORDU 
Temel Ateş 
Memdluh Ekşi 

RİZE 
Yılmaz Balta 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
I. Etem Ezgü 
İ. Etem Kıhçoğlu 
Muzaffer Önder 

SİİRT 
M. Nebil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Ömer Kahraman 

(Reddeden) 

İSTANBUL 
Abdullah Tomba 

(Geçersiz 

ANKARA 
Altan Öymen 

Oylar) 

KASTAMONU 
İsma/il Hakkı Dura 
Ali Nihat Karol 

TRABZON 
Lütfi Göktaş 
Ertbz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

URFA 
M. Safari Kılıç 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Avni Gürsoy 

(Oya Katılmayanlar) 

ADANA 
Cevdelt Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Can (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin Kılıç 
Muslihittin Yılmaz Mete 
Ahmet Topaloğlu 
Alparslan Türkeş 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
Abdurrahman Unsal 
Ramazan Yıldırım 

AFYONKARAHİSAR 
Güneş Öngüit (B.) 
Mete Tanı (B.) 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 

Rıza Polat 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Orhan Alp (B.) 
Oğuzhan Asiltürk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygün 
Alişan Canpolat 
A. Hayri Elçioğlu 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
H. Semih Eryıldız 
Necati Gültekin 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç (B.) 
Teoman Köprülüler (B.) 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 

Selâhattin Öcal 
Fikri Pehlivanlı 
Hayrettin Turgut Toker 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Deniz Baykal (B.) 
Ömer Buyrukçu 
Kaya Çakmakçı 
Sadık Erdem 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

ARTVİN 
Mehmet Balta 
Hasan Ekinci 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Mutlu Menderes 
Nahit Menteşe 
İsmet Sezgin 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
İlhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Nuri Bozyel 
Cemalettin İnkaya 
İrfanı Özaydınlı (B.) 
Emin Engin Tanrıverdî 
Sadullah Usumi 
Hüsnü Yılmaz 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 

BİNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

BİTLİS 
Abidin İnan Gaydalı 
Muhyetftin Mutlu 

BOLU 
Avni Akyol 
Müfit Bayraktar 
Ahmet Çakmak 
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BURSA 
Nail Atlı 
Yılmaz Ergenekon 
Cemal Külahlı 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
İrfan Binay 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Bilberoğlu 
Ahmet Çimlbek 
Mehmeit Irmak 
Aslan Topçu<başı 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattin Karakoç 
Mahmuıt Kepolu (1.) 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Süleyman Saıbrli Öznal 

~~- ELÂZIĞ 
Rasim Küçükel 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 
Osman Demirci 
Gıyasettin Karaca 
Nevzat Kösoğkı 
Korkut Özal 
İsmail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
İmam Hüseyin Incioğlu 
Mehmet Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Nizamettin Erkmen 
A1İ Köymen 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Erol Tuncer 
Turgut Yücel 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan _ 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 
Ali Yılmaz 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 
Yakup Üstün 

İÇEL 
Ali Ak 
Fevzi Arıcı 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 

İSTANBUL 
Sabit Osman Avcı 
Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Çağlayan Ege 
Ferit Gündoğan 
Yalçın Gürsel 
Nilüfer Gürsoy 
Kemal Kaçar 
Osman Kaya 
Turan Kocal 
Abdurrahman Köksaloğlu 
İlhan Özbay 
Recep Özel 
Osman Özer 

İsmail Hakkı Tekinel 
Hüsamettin Tiyanşan 
İhsan Toksan 
Ali Topuz (B.) 
Necdet Uğur, (B.) 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Talât Asal 
Kaya Bengisu 
Yüksel Çakmur (B.) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Ahmet Taner Kışlalı (B.) 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Mahmut Türkmenoğlu 
Aysel Uğural 
Erol H. Yeşilpınar 

KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf Özlbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 
Mehmet Şerefpğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Hidayet Çelebi 
Bahri Dağdaş 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Vecdi İlhan (B.) 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. V.) 
Mehmet Doğan . 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELİ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
İbrahim Akdoğan 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
Mustafa Güzelkılınç 
M. Kulbiay İmer 
Necati Kalaycıoğkı 
Aydın Menderes 
Farulk Sükan (B.) 

KÜTAHYA 
Ahrndt Maibir Ablum 
İlhan Ersoy 
Al İrfan Haznedar 

MALATYA 
Ahmöt Kaıraaslaıru (B.) 

MANİSA 
Zekli Karagözlü 
Sümer Oral 
Önol Şaklar 
Yahya Uslu 
Haili Yurtseveü 
Hasan Zengin 

MARDİN 
Fehim Adale 
Şerafettiin Elçli (B.) 
Meçin MusaoğUiuı 
Abdiikadir Tknıuırağaoğlu 
Ahmöt Tüııtic 
Nurettin Yılmaz 

MUĞLA 
Ahmielt Bulldann 
Zeyyat Mamdalincıi 

MUŞ 
Kaisını Emre 
M. Emin Seydagi 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
Esat Kıratlıoğlu 

NİĞDE 
Hüseyin Çeliflc 
H. Avnd Kavurmacıöğlu 
Sadi Sornuncuıoğliu 
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ORDU 
Ertfugrui Güoay 
Mamdü Mağden (î. Ü.) 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 
Günay Yalın 

RİZE 
İzzet Akçal 
Sami Kumbasar 
Tumlcay Mataracı (B.) 

SAKARYA 
Nuri Bayar 
Barbaros Turgut Boztepe 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Kenan Bulutopı (B.) 
Mustafa Dağıstanlı 
llyas Kılıç 
Nafiz Kurt 
Hüseyto Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çeiker (1. Ü.) 
Abdülkadir Kaya 
Abdülkerim Zilan 

SİNOP 
Tevfik Fikret övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova, (B.) 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Tevfik Koraltan 
Azimet Köylüoğlu 
Mahmut Özdemlir (B.) 
Mustafa Yılanluran 

TEKİRDAĞ 
Halil Başol 
Nihan llgün 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Ömer Dedeoğlu 

Feyzullah Değerli 
Faruk Demlirtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Şevki Erek 
Ali Kurt 

TRABZON 

İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Adil Ali Cine) 
Ömer Çakıroğlu 
Rahmi Kumaş 

TUNCELİ 

Hüseyin Erkanlı 
Ali Haydar Ve^âroğli» 

URFA 

Mefomet Aksoy 
Mehmet Celâl Pucak 
Necmettin Cevheri 
Ahmet Melik 
Salih özcan 

İsmail Aydın 
Galip Çetin 

VAN 
Mslih Görenftaş (Bşk.V.) 
Kinyas Kartal 
Mehmet Salih Yıldız (B.) 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
Ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Ali Fuat Eyülboğlu 
(Bşk. V. ) 
Turgut Nizamoğlu 
Veli Zepeja 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Atodulmuttalip Gül 
Burhan IÇaracelik (t) 
Cahlit Karabaş (Başkanı) 
Ahmet Gültekin Kızıhştfc 
Koksal Toptan 

{Açık Üyelikler) 

Manisa. 1 

Yekûn 1 
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1977 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı CetveMertie Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu 

(Kaeuinllaişmıştır.) 

ADANA 
Hasan Cerit 
Melih. Kemal Küçüktepe-
pınar 
Muslihittin Yılmaz Mete 
İsmail Hakkı Öztorun 
Nedim Tarhan 
Oğuz Yazıcıoğlu 

ADIYAMAN 
Kemal Tabak 
Ramazan Yıldırım 
AFYONKARAHÎSAR 

İsmail Akın 
Hasan Akkuş 
Mehmet Özutku 
Ali İhsan Ulubahşi 

AĞRI 
Rıza Polat 

AMASYA 
Erol Çevikçe 
Muhammet Kelleci 

ANKARA 
Bekir Adıbelli 
Mustafa Başoğlu 
Alişan Canpolat 
Yaşar Ceyhan 
A. İsmet Çanakçı 
Ahmet Hamdi Çelebi 
Kenan Durukan 
A. Hayri Elçioğlu 
H. Semih Eryıldız 
İhsan Karaçam 
Mustafa Kılıç 
Teoman Köprülüler 
İsmail Hakkı Köylüoğlu 
Abdurrahman Oğultürk 

Üye sayısı : 450| 
Oy verenler : 264 

Kalbul edenler : 251 
Retd'dedenieır : 3 
Çekimserler ' — 

Geçersiiz oylar : 10 
Oya ikıatAn'ayanlar : '185 . 

Açık üyelikler : 1 

(Kabul Edenler) 

Altan Öymen 
Erol Saraçoğlu 
Önder Sav 
Cengiz Şenses 
Hayrettin Turgut Toker 

. ANTALYA 
Deniz Baykal 
Ömer Buyrukçu 
Sadık Erdem 

ARTVİN 
Mustafa Rona 

AYDIN 
Mehmet Çelik 
A. Selâmi Gürgüç 
Nahit Menteşe 
Muharrem Sökeli 
Behiç Tozkoparan 

BALIKESİR 
Nuri Bozyel 
Necati Cebe 
İrfan Özaydınh 
Emin Engin Tanrıverdi 
Sadullah Usumi 

BİLECİK 
Cemalettin Köklü 
Orhan Yağcı 

BİNGÖL 
Hasan Celâlettin Ezman 

BOLU 
Müfit Bayraktar 
Bayram Turan Çetin 
Halûk Karaibörklü 

BURDUR; 
Cemal Aktag 
Ahmet Sayın 

BURSA 
Nail Atlı 
Mehmet Emin Dalkıran 
Ali Elverdi < 
Mehmet Emekli 
Hasan Esalt Işık 
Halil Karaatlı 
Cemal Külahlı 
Özer Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Osman Orhan Çaneri 
Altan Tuna 

ÇANKIRI 
Nurettin Ok 
Nuri Çelik Yazıcıoğlu 

ÇORUM 
Mustafa Kemal Biberoğlu 
Aslan Topçubaşı 

DENİZLİ 
Mustafa Gazalcı 
Ömer İhsan Paköz 

DİYARBAKIR 
Halil Akgül 
Mehmet İskân* Aaizoğlü 

EDİRNE 
İlhami Ertem 
Süleyman Salbrli Öznal 

ELAZIĞ 
Celâl Ertuğ 
Faik Öztürk 

ERZİNCAN 
Nurettin Karsu 

ERZURUM 
Çetin Bozkurt 
Rıfkı Danışman 

Osman Demirci 
Selçuk Erverdi 
Gıyasettin Karaca 

ESKİŞEHİR 
İsmet Angı 
Gündüz Ökçün 
İsmail Özen 

GAZİANTEP 
Emin Altınbaş 
Ekrem/ Çetin 
Celâl Doğan 
Ahmet Karahan 

GİRESUN 
Şükrü Abbasoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
Hasan Vamık Tekin 

GÜMÜŞHANE 
Erol Tuncer 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Sabahattin Adalı 
Haydar Demirtaş 
Öner Miski 
Mevlüt Önal 
Sabri Öztürk 
M. Sait Reşa 
Malik Yılman 

İSPARTA 
Hüseyin Şükrü Özsüt 

İÇEL 
Fevzi Arıcı 
Ali Haydar Eyüboğlu 
Süleyman Şimşek 
Y. Ziya Ural 
Veli Yıldız 
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İSTANBUL 
Muammer Aksoy 
Ayhan Altuğ 
Sabit Osman Avcı 
İlhan Biber 
Orhan Birgit 
Hikmet Çetin 
Süleyman Arif Emre 
Tarhan Erdem 
Zeki Eroğlu 
A. Bahir Ersoy 
Orhan Eyüboğlu 
Ferit Gündoğan 
Doğan Güneş 
Yalçın Gürsel 
Enver Karabeyoğlu 
Nihat Kaya 
Osman Kaya; 
Sevil Korum 
Abdurrahman Köksaloğlu 
Doğan Onur 
Ali Nejat ölçen 
İlhan Özbay 
M. Kâzım Özeke 
İsmail Hakkı Tekinel 
Abdullah Tomba 
Metin Tüzün 
Halûk Ülman 
Ertuğrul Yolsal 

İZMİR 
Ferhat Arslantaş 
Yüksel Çakmur 
Ahmet Taner Kışlalı 
Mustafa öztin 
Akın Simav 
Mahmut Türkmenoğlu 
Erol H. Yeşilpınar 
KAHRAMANMARAŞ 

Hüseyin Doğan 
Orhan Sezai 
Mehmet Şerefoğlu 

KARS 
Doğan Araslı 
Turgut Artaç 

M. Meclisi B : 117 

İsmet Atalay 
Hidayet Çelebi 
M. Kemal Güven 
Hasan Yıldırım 

KASTAMONU 
İsmail Hilmi Dura 
Vecdi İlhan 
Sabri Tığlı 

KAYSERİ 
A. Gani Âşık 
Kemal Doğan 
Mehmet Gümüşçü 

KIRKLARELİ 
Mehmet Dedeoğlu 
Gündüz Onat 

KIRŞEHİR 
Doğan Güneşli 
Kılıç Sorgucu 

KOCAELİ 
ibrahim Akdoğan 
Kenan Akman 
Turan Güneş 

KONYA 
M. Yücel Akıncı 
M. Oğuz Atalay 
Şener Battal 
Tahir Büyükkörükçü 
Ahmet Çobanoğlu 
Mustafa Güzelkılmç 
ihsan Kabadayı 
Hü&eylin Kaleli 
Aydan Menderes 
Faruk Süıkan 

KÜTAHYA 
Nizameittiıı Çoban 
İlham Ersoy 

MALATYA 
Liltifi Doğalı 
Turan Fırat 
Ahmet Karaaslan 
Alı Kırca 
Mustafa Şemtürk 

26 i 2 . 1978 O : 2 

MANİSA 
Hasan Ali Dağh 
Sümer Oral 
Eridim Toplkaya 
Faülk TiMin 
Yahya Uslu 
Halil Yunteeven 
Hasan Zengin 

MUĞLA 
Sami Gökmen 
Hasan Fehmi liter 

MUŞ 
Burhan Garip Şavlı 

NEVŞEHİR 
İbrahim Ethem Boz 
Yaşar Kemal Yülklselkli 

NİĞDE 
Yılmaz Cemal Bor 
Hüseyin Çelik 
Burhan Ecenniş 

ORDU 
Temel Ateş 
MeıfldMh FJkşi 
Enüuğrul Günay 
Günay Yalın 

RİZE 
Tuncay Mataracı 

SAKARYA 
Barbaros Turgut Böztepe 
Hayrettin Uysal 

SAMSUN 
Ahmet Altun 
Kenan Bulutoğlu 
İ. Etem Ezgü 
İlyas Kılıç 
İ. Etem Kılıçoğlu 
Muzaffer önder 

SİİRT 
Abdülkadir Kaya 
M. Nöbil Oktay 

SİNOP 
Hilmi İşgüzar 
Tevfik Fikret Övet 
Alâettin Şahin 

SİVAS 
Orhan Akbulut 
Enver Akova 
Mahmut özdemir 
Mustafa Yılankıran 

TEKİRDAĞ 
Yılmaz Alpaslan 
Halil Başol 
Ömer Kahraman 

TOKAT 
Ömer Dedeoğlu 
Faruk Demürtola 
Sermet Durmuşoğlu 
Ali Kurt 

TRABZON 
Adil Ali Cinel 
Rahmi Kumaş 
Ertoz Vahit Suiçmez 
Ahmet Şener 

TUNCELİ 
Ali Haydar Veziroğlu 

URFA 
M. Sa'bri Kılıç 
Ahmet Melik 
Celâl Paydaş 

UŞAK 
İsmail Aydın 
M. Selâhattin Yüksel 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Mehmet Salih Yıldız 

YOZGAT 
Hüseyin Erdal 
Mevlüt Güngör Erdinç 
ö. Lütfü Erzurumluoğlu 
Veli Zeren 

ZONGULDAK 
K. Kemal Anadol 
Bülent Ecevit 
Albdulmuttalip Gül 
Avni Gürsoy 
Ahmet Gültekin Kızılışık 
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ADIYAMAN 
Abdurrahman Unsal 

(Reddedenler) 

ÎÇEL 
Ali Ak 

İSTANBUL 
Turan Kocal 

(Geçersi Oylar) 

ANKARA 

Selâhattin öcal 

ARTVİN 

Mehmet Balta 

ADANA 
Cevdet Akçalı 
Hasan Aksay 
Mehmet Cam (B.) 
Mehmet Halit Dağlı 
Hasan Gürsoy 
Selâhattin KıliÇ 
Ahmet Topaloglu 
Alparslan Türkeş 

ADIYAMAN 
Halil Ağar 
AFYONKARAHÎŞAR 

Güneş Öinfjüıt (B.) 
Mete Tam (B.) 

AĞRI 
Mikâil Aydemir 
Kerem Şahin 
Ahmet Hamdi Şam 

AMASYA 
Etem Naci Altunay 
Vehbi Meşhıır 

ANKARA 
Ortoamt Alp ,(B.) 
Oğuzhan Asiltöfk 
Sebati Ataman 
Oğuz Aygtin 
Orhan Eren 
Mustafa Kemal Erkovan 
Necati Gültekin 
Kemal Kayacan 
Fikri Pehlivanlı 

ANTALYA 
İhsan Ataöv 
Kaya Çakmakçı 
Galip Kaya 
Hasan Ünal 

BÎNGÖL 
Mehmet Sait Göker 

İSPARTA 
Yakup Üstün 

İSTANBUL 
Cengiz özyalçın 

KARS 
Bahri Dağdaş 

MUĞLA 
Zeyyajt Mandaffiinpi 

ORDU 
Hamdi Mağdlen 

{Oya Katılmayanlar) 

ARTVİN 
Hasan Ekinci 

AYDIN 
Mutlu Menderes 
İsmet Sezgin 

BALIKESİR 
ilhan Aytekin 
Cihat Bilgehan 
Cemalettin Inkaya 
Hüsnü Yılmaz 

BlTLlS 
Abidin inan Gaydalı 
Muhyetttin MulÜu 

BOLU 
Ayni Akyol 
Ahmet Çakmak 

BURSA 
Yılmaz Ergenekpn 
Kasım Önadım 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
irfan Binay 

ÇANKIRI 
Arif Tosyalıoğlu 

ÇORUM 
Şükrü Bütün 
Ahmet Çimtoek 
Etem Eken 
Mehmet Irmak 

DENİZLİ 
Musitafa Kemal Aykurt 
Adnan Keskin 
Ahmet Hamdi Sancar 
Emin Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Eşref Cengiz 
Abdüllatif Ensarioğlu 
M. Yaşar Göçmen 
Bahattün Karakoç 
Mahmuıt Kepolu (t.) 

EDİRNE 
Mustafa Bulut 
Cavittin Yenal 

ELAZIĞ 
Rasim Küçükel 
Alli Rıza, SeptiogJu (B.) 
Mehmet Tahir Şaşmaz 

ERZİNCAN 
Lütfü Şahin 
Timuç(n Turan 

ERZURUM 
Nevzat KösoğUı 
Korkut Özal 
ismail Hakkı Yıldırım 

ESKİŞEHİR 
Yusuf Cemal Özkan 
Seyfi Öztürk 

GAZİANTEP 
Cengiz Gökçek 
imam Hüseyin Incioğlu 
Mehmeli Atillâ Ocak 
Mehmet Özkaya 

GÎRESUN 
Nizamettin Erkmen 
Ali Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Mehmet Çatalbaş 
Turgut Yücel 

HATAY 
Ali Yılmaz 

RtZE 

Sami Kumbasar 

SİVAS 

Tevfik Koraltan 

İSPARTA 
Süleyman Demirel 
Yusuf Uysal 

İÇEL 
Nazım Baş 
Ramazan Çalışkan 

İSTANBUL 

Sadettin Bilgiç 
Ekrem Ceyhun 
Fehmi Cumalıoğlu 
Çağlayan Ege 
Nilüfer Gür*^ 
Kemal Kaçar 
Recep Özel 
Osman Özer 
Hüsamettin Tiyanşan 
ihsan Toksan 
Alli TW?W (B.) 
Necdet Uğur (B-) 
Numan Uzun 
Celâl Yardımcı 

İZMİR 
Talât Asal 
Kaya Bengim 
Alev Coşkun (B) 
Adil Demir 
Zeki Efeoğlu 
Ali Naili Erdem 
Süleyman Genç 
Coşkun Karagözoğlu 
Şinasi Osma 
Cemal Tercan 
Neccar Türkcan 
Aysel Uğural 
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KAHRAMANMARAŞ 
Halit Evliya 
Mehmet Yusuf özbaş 
Hasan Seyithanoğlu 
Oğuz Söğütlü 

KARS 
Abdülkerim Doğru 

KASTAMONU 
Fethi Acar 
Ali Nihat Kar.ol 

KAYSERİ 
Mahmut Şevket Doğan 
(Bşk. VO 
Mehmet Doğan 
Turhan Feyzioğlu (B.) 
Mehmet Zeki Okur 

KIRKLARELÎ 
Hasan Korkut 

KIRŞEHİR 
Mustafa Eşrefoğlu 

KOCAELİ 
Adem Ali Sarıoğlu 
İbrahim Topuz 

KONYA 
Durmuş Ali Çalık 
Necmettin Erbakan 
Agâh Oktay Güner 
<M. KuMaıy tmıer 

1 Necati Kalaycıoğiu 
1 Mustafa Üstündağ 

KÜTAHYA 
Ahmet Mahir Abfan 
Hüısıeylinı Cavtiit Erdıemk 
Ali' İrfan Hazmödar 

MALATYA 
Mdhmöt Recaii Kutan 

MANİSA 
Zefci Karagözlü 
Önoi' Şalkar 

MARDİN 
Fehim Adak 
Şeraafetttlin Elçi (B.) 
Metin Musaoğkı 
AbdüfcuJir Tiimıurağaoğkı 
Ahmet Türk 

1 Nurettin Yılmaz 
MUĞLA 

Abimıelt Buldanlı 
MUŞ 

Kasımı Emre 
Mw Emin Seydagil 

NEVŞEHİR 
Esat KjratlıoğllıUi 

NİĞDE 
H. Avhd Kaıvurmacıoğlu 
Sadi Somuncuöğİu 

(Açık Üy 

Maniisa 

| ORDU 
Kemal Şensoy 
Bilâl Taranoğlu 

RİZE 
İzzet Akçal 
Yılmaz Balta 

' SAKARYA 
Nuri Bayar 
Selahattin Gürdrama 
Güngör Hun 

SAMSUN 
Mustafa Dağıstanlı 
Nafiz Kurt 
Hüseyin Özalp 
S. Orhan Uluçay 

SİİRT 
Zeki Çefflcer (1. Ü.) 
Abdülkerim Zilan 

SİVAS 
Ali Gürbüz 
Temel Karamollaoğlu 
Azimet Köylüoğlu 

TEKİRDAĞ 
Nihan llgün 

TOKAT 
Cevat Atılgan 
Feyzullah Değerli 
Ali Şevki Erek 

elikler) 

1 

TRABZON 
İbrahim Vecdi Aksakal 
Kemal Cevher 
Ömer Çakıroğlu 

. Lütfi Göktaş 

TUNCELİ 
Hüseyin Erkanh 

URFA 
Mehmet Aksoy 
Mehmet Celâl Bucak 
Necmettin Cevheri 
Salih Özcan 

UŞAK 
Galip Çetin 

VAN 
MusihlGörenjtaş (Bşk. V.) 
Kinyas Kartal 

YOZGAT 
X V / A J V J X». X 

Ali Fualt Eyülboğlu (Bşk.V.) 
Turgut Nizamoğlu 

ZONGULDAK 
Ömer Barutçu 
Burhan Karaçelik 
Cahit Kajrakaş (Bajşikajı) 
Koksal Toptan 

Yekûn 

!>•••« 
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Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

117 NCt BİRLEŞİM 

26 , 2 . 1978 Pazar 

Saat : 10.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
X I . — 1978 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu ile 1978 yılı Bütçe Kanu
nu tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu 
Başkanlığı tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru. (M. Meclisi : 1/52); C. Senatosu : 1/525) (M. 
Meclisli S. Sayısı : 47; C. Senatosu S. Sayısı : 729) 
(Dağıtma tarihi : 15 . 2 . 1978) 

X 2. — 1978 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporuna dair C. Senatosu ve Büt
çe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. 
(M. Meclisi: 1/80: C. Senatosu: 1/553) (M. Meclisi S. 
Sayısı : 38; C. Senatosu S. Sayısı : 757) (Dağıtma ta
rihi : 15.2.1978) 

X 3. — 1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu
na dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu 
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/73; C. Se
natosu: 1/546) (M. Medisi S. Sayısı : 45; C. Senatosu 
S. Sayısı : 750) (Dağıtma tarihi : 15.2.1978) 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

X 1. — 1978 yılı Toprak ve Tarım Reformu 
Müsteşarlığı bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 
1/53; C. Senatosu : 1/526) (M. Meclisi S. Sayısı : 
19; C. Senatosu S. Sayısı : 730) 

X 2. — 1978 yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı. (M,. Meclisi : 1/54; C. Senato
su : 1/527) (M. Meclisti- S. Sayısı : 20; C. Senatosu S. 
Sayısı : 731) 

X 3. — 1978 yılı Ankara Üniversitesi bütçe 'ka
nunu tasarısı (M. Meclisi: 1/56; C, Senatosu: 1/529) 

(M. Meclisi S. Sayısı : 21; C. Senatosu S. Sayısı : 
735) 

X 4. — 1978 yılı Ege Üniversitesi bütçe kanunu 
tasarısı. (M. Meclisi : 1/62; C. Senatosu : 1/535) (M. 
Medisi S. Sayısı : 22; C. Senatosu S. Sayısı : 739) 

X 5. — 1978 yılı İstanbul Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/66; C. Senatosu : 1/539) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 46; C. Senatosu S. Sayısı : 
743) 

X 6. — 1978 yılı İstanbul Teknik Üniversitesi büt
çe kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/67; C. Senatosu : 
1/540) (M. Meclisi S. Sayısı : 23; C. Senatosu S. Sa
yısı : 744) 

X . 7. — 1978 yılı Hacettepe Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/64; C. Senatosu : 
1/537) (M. Meclisi S. Sayısı : 24; C. Senatosu S. Sa
yısı : 741) 

X 8. — 1978 yılı İktisadi ve Ticari İlimler Aka
demileri bütçe kanunu tasarısı (M. Medisi : 1/69; 
C. Senatosu : 1/542) (M. Meclisi S. Sayısı : 25; C. 
Senatosu S. Sayısı : 746) 

X 9. — 1978 yılı Çukurova Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı (M. Meclisi : 1/60; C Senatosu : 
1/533) (M. Meclisi S. Sayısı : 26; C. Senatosu S. Sa
yısı. : 737) 

X 10. — 1978 yılı Diyarbakır Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/61; C. Senatosu : 
1/534) (M. Meclisi S . Sayısı : 27; C. Senatosu S. Sa-
yıs! : 738) 

X 11. — 1978 yılı Cumhuriyet Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/59; C. Senatosu : 
1/532) (M. Meclisi S. Sayısı : 28; C. Senatosu S. Sa
yısı : 736) 

X 12. — 1978 yılı 19 Mayıs Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/68; C. Senatosu : 
1/541) (M. Meclisi S. Sayısı : 29; C. Senatosu S. Sa
yısı : 745) 

X 13. — 1978 yılı Bursa Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/58; C. Senatosu : 1/531) 
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(M. Meclisi S. Sayısı : 30; C. Senatosu S. Sayısı : 
735) 

X 14. — 1978 yılı Fırat Üniversitesi bütçe kanu
nu tasarısı. (M. Meclisi : 1/63; C. Senatosu : 1/536) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 31; C. Senatosu S. Sayısı : 
740) 

X 15. — 1978 yılı Anadolu Üniversitesi bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/55; C. Senatosu : 
1/528) (M, Meclisi S. Sayısı : 32; C. Senatosu S. Sa
yısı : 732) 

X 16. — 1978 yılı Atatürk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/57; C. Senatosu : 1/530) 
(M. Meclisıi S, Sayısı : 33; C. Senatosu S. Sayısı : 
734) 

X 17. — 1978 yılı İnönü Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/65; C. Senatosu : 1/538) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 34; C. Senatosu S. Sayısı : 
742) 

X 18. — 1978 yılı Selçuk Üniversitesi bütçe ka
nunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/71; C. Senatosu : 1/544) 
(M. Meclisi S. Sayısı : 35; C. Senatosu S. Sayısı : 
748) 

X 19. — 1978 yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi 
bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/70; C. Senato
su : 1/543) (M. Meclisi S. Sayısı : 36; C. Senatosu 
S. Sayısı : 747) 

X 20. — 1978 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/72; C. Senato
su : 1/545) (M. Meclisi S. Sayısı : 37; C, Senatosu S. 
Sayısı : 749) 

X 21. — 1978 yılı Devlet Hava Meydanları İş
letmesi Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı 
(M. Meclisi : 1/74; C. Senatosu : 1/547) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 39; C. Senatosu S. Sayısı : 751) 

X 22. — 1978 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 
1/75; C; Senatosu : 1/548) (M. Meclisi S. Sayısı : 
40; C. Senatosu S. Sayısı: 752) 

X 23. — 1978 yılı Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğü bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/76; C. Se
natosu : 1/549) (M. Meclisi S. Sayısı : 41; C. Sena
tosu S. Sayısı: 753) 

X 24. — 1978 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/77; C. Sena
tosu : 1/550) (M. Meclisi S. Sayısı : 42; C. Senato
su S. Sayısı : 754) 

X 25. — 1978 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı. (M. Meçlisi : 1/79; 
C. Senatosu : 1/552) (M. Meclisi S. Sayısı : 44; 
C. Senatosu S. Sayısı: 756) 

X 26. — 1978 yılı Tekel Genel Mürüdüğü bütçe 
kanunu tasarısı. (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 
1/551) (M. Meclisi S. Sayısı : 43; C. Senatosu S. Sa
yısı : 755) 

X 27. — 1977 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetveller
de değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı. (M. 
Meclisi : 1/90; C. Senatosu : 1/556) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 57; C. Senatosu S. Sayısı: 759) 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ-
TIRMASI YAPILMASINA DAİR ÖNGÖ-

RÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
7 

KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

!>>•«<< 



Dönem : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 45 
Toplantı : 1 

1978 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe Karma 

Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri (M. Meclisi : 1/73; 
C. Senatosu : 1/546) 

(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 750) 

Cumhuriyet Senatosu 
Genel Sekreterliği 13 . 2 E 1978 

Kanunlar Müdürlüğü 
Sayı : 6264 - 1/546 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 9 . 2 , 1978 gün ve 1/73-26 sayılı yazınız : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1978 tarihli 31 nci Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul 

olunan Orman Genel Müdürlüğü 1978 yılı bütçesi ilişikte gönderilmiştir. 
Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Sırrı Atalay 
Cumhuriyet Senatosu Başkanı 

AÇIK OY NETİCESİ : (99) 

Kabul : (600 
Ret : (39) 

Bütçe Karma: Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 13.2. 1978 

Esas No. : 1/73, C. S. 1/540 
. No. : 27 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 13 . 2 . 1978 tarihli ve 31 nci Birleşiminde aynen kabul edilen 
(1978 yılı Orman Genel Müdürlüğü bütçe kanunu tasarısı) ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ekli olarak 
gönderilmiştir. v 

Genel Kurulun olurlarının sağlanması için, durumu bilgilerinize sunuyorum^ 
Saygılarımla. 

Bütçe Karma Komisyonu 
Başkanı 

Tekirdağ Milletvekili 
Yılmaz Alpaslan 




