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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Beş oturum yapılan bu birleşimde :
Genel Kurulun 'biribuçük gün süreyle toplanama
masına neden olan olaylar nedenliyle, grup sözcüleri,
grupları adına, bu tür olayların tekrarlanmaması hak
kındaki görüşlerini ibelfirten birer konuşma yaptılar.
1980 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının (1/315) (S. Sa
yısı : 400) görüşülmesine devam olunarak :
Tümü üzerindeki görüşmeleri 23 . 2 . 1980 Cu
martesi günkü 51 nci Birleşimde tamamlanan Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Bütçesi kabul olundu.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı,
Enerji ve Tabii Kaynaklar /Bakanlığı ve
Köy işleri ve Kooperatifler Bakanlığı bütçeleri de
kabul edildi.
1980 yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdür
lüğü (1/340) (S. Sayısı: 425),
1980 yılı Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü (1/341)
(S. Sayısı : 426) ve

1980 yılı Petrol Işferi Genel Müdürlüğü (1/342)
(S. Sayısı : 427)' Bütçe Kanunu tasarılarının da mafddeleri kaibul olumdu; tümlerinin gelecek birîeşiimlerde
açık oya sunulacağı bildirildi.
26 Şubat 1980 Salı günü saat 10,00'da toplanıl
mak üzere birleşime (26 . 2 . 1980) saat 01.451te Son
verildi.
Başkan
Divan Üyesi
Başkanıvekili
Istanlbul
Memduh Ekşi
Recep Özel
Divan Üyesi
Kütahyaı
Nizamettin Çoban

Divan Üyesi
Rize
Yılmaz Balta

Divan Üyesi
Bursa
Halil Karaatlı

SS^^SSKSS

No : 36
II. — GELEN KÂĞITLAR
26 . 2 . 1980 Salı
Raporlar
1. — Kütahya Milletvekili ilhan Ersoy ve 109 ar
kadaşının 9.5.1969 günlü ve 1177 sayılı Tütün ve Tü
tün Tekeli Kanununun 38 noi maddesinde değişiklik
yapılması hakkında kanun teklifi ve Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu Raporu. (2/698) (S. Sa
yısı : 394) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) (GÜNDEME)
2. — Ankara Milletvekili ismail Hakkı Köylüoğlü'nun, Tescil edilmeyen birleşmeler ve bunlardan do

ğan çocukların cezasız tescili hakkında tonun teklifli
ve adalet ve içişleri komisyonları raporları. (2/856)
(S. Sayısı : 431) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) (GÜN
DEME)
3. — 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa 2 mad
de eklenmesine dair kanun ve Cumhurbaşkanlığınca
bir daha görüşülmek üzere geri gönderme tezkeresi
ve içişleri Komisyonu Raporu. (1/21) (S. Sayısı ;
432) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) (GÜNDEME)
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4. — 6785 sayılı îmar Kanununun 39 ncu madde
sinin değiştirilmesi hakkında kanun tasarısı ve Ana
yasa Komisyonu mütalaası ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm Komisyonu Raporu. (1/118) (S. Sa
yısı : 433) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) (GÜNDEME)
5. — 1979 yılı Bütçe Kanununa 'bağlı (A) işaretli
cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri.

O : 1

(M. Meclisi : 1/519) C. Senatosu : 1/688) (Dağıtma
tarihi : 26.2.1980) (S. Sayısı : 435) (GÜNDEME) .
6. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işareti
cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri. (M. Meclisi : 1/520); C. Senatosu : 1/689)
(S. Sayısı : 436) (Dağıtma tarihi : 26.2.1980) «(GÜN
DEME)

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 10.00
BAŞKAN : Başkan vekili Ali Fuat Eyüboğlu
DİVAN ÜYELERİ : İrfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana)
•

• i r .

BAŞKAN — Millet Meclisimin 54 ncü Birleşimimi açıyorum.
IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena*
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu . (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu :
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S.
Sayısı : 949) (1)
A) BAYINDIRLIK

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — 1980 Mali Yılı Bütçe Kanun Ta
sarısı üzerindeki görüşmelere devam ediyoruz.
Programımıza göre, Bayındırlık Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki (görüşmelere başlayacağız.
Sayın Komisyon ve Hükümet yerini almış bulu
nuyor.
Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde grupları ve
şahısları adına söz alan sayım üyeleri, sırasıyla oku
yorum':
Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Yusuf Uysal,
Milli Selamet Paris'i Grubu adına Sayın Hüseyin
(/) 400 S. Sayılı basmayazı 16 . 2 . 1980 tarihli
44 ncü Birleşim tutanağına eklidir.

Eıidal, Cumhuriyet Halk Fantisi Grubu adına Sayın
Mustafa Yılarikıran, Milliyetçi Hareket Partisi Gru
bu adına Sayın Turan Kocal.
Şahısları adına lehinde: Sayın Osman Demirci,
Sayın Mehmet Çatal'baş, Sayım İrfan Binay.
Aleyhinde: Sayın Kenan Bulütoğlu, Sayın Altan
Tuna, Sayın Nuri Çelik Yazıcroğlu.
Üzerinde: Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Şükrü
Bütün.
Değerli arkadaşlarım, programımız 'biraz aksamış
bulunuyor. Özellikle grup sözcüsü arkadaşlarımın,
mümkünse eğer sürelerini biraz ayarlamalarını ve
20 dakikanın altına düşürmelerini; aksi takdirde 20
dakikanın üzerime çıkmamalarını özellikle rica ede
ceğim.
İlk söz, Adalet Partisi Grulbu adına Sayın Yusuf
Uysal'da; buyurun efendim. {AP sıralarından alkış
lar)
AP G R U B U ADINA YUSUF UYSAL (İsparta)
— Sayın Başkan, sayım milleltvekilleri; Bayındırlık
Bakanlığı 1980 yılı Bütçesi üzerinde Adalet Paıfisij nin görüş ve temennilerini arz etmek üzere huzuru<. muzdayım; saygılarımı sunuyorum.
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Bu bütçe; karayolları, demiryolları, havaalanları,
limanlar, okullar, hastaneler ve çeşitli Devlet yapıla
rınrn 'bütçesidir; ülkemizde yapılan yatırımların 'bü
yük bir bölümünü içine almaktadır.
Ülkemiz, 200 yıldan beri milletimizin dost, düş
man 'diğer milletlerle her sahada eşitliğini sağlama
mücadelesine sahne olmuştur. Islatıatt hareketleri, re
formlar, kalkınma çabaları, milli hayatımızın en1
önemli bir 'bölümünü teşkil etmiştir. Bu gayretlerin
'birbirine eklenmesi mümkün olmasa bile, milli ha
yatımızda çok önemli tesirler meydana getirdiğini
kabul etmemek mümkün değildıir. Batıya dönük ıs
lahat hareketleri, bazen Batının ilim ve tekliğini
ülkemizde uygulama yönünde, bazen de Batı kültü
rünün ilim ve teknikle birlikte benimsenmesi şeklin
de 'tatbik edilmek istenmiştir. Zaman, yabancı kül
türün milli bünye tarafından
reddedildiğini ve
aksine zorlamaların buhranlara sebep olduğunu gös
termiştir. Bugünkü halimizi, Türkiye'nin yakın tari
hi içinde mütalaa etmek lazımdır. Yabancı kültür
istilası Ve milli olmaktan uzak eğitim uygulamaları,
bugünkü 'buhranın 'baş sebebidir.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı 1980
Yılı Bütçesini tüm bütçemden ve ülkenin içkide bulun
duğu şartlardan ayrı düşünmek mümlkün değildir.
tç barış Ve huzurun tehlikeli yaralar aldığı, can ve
mal güvenliğinin zedelendiği bir ortamda yatırım
ve kalkınma çabalarının büyük güçlüklerle karşılaşa
cağı aşikârdır. Yen'i kurulan Hükümetin karşısına
kanun dışı bildiriler ve direnişlerle çıkan personel
gerçeği ortada dururken, ıslahat yapılmadan müs
pet netice almak hayal olur.
1980 Yılı Bütçesinin bariz vasfı, enflasyonu
durdurma amacına dönük oluşudur. Türkiye için
enflasyon afetini durdurmak, geleceğe güvenle bak
manın birinci şartı haline gelmiştir. Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesine 'bu çerçeve içinden bakmak lazım
dır. Ayrılan ödeneklerle, ülkemizin ihtiyacı olan ya
tırımlara tam anlamıyla cevap vermek imkânı bu
lunmasa bile, uygulamada gayret, akıl, iyi niyet bir
araya getirildiğinde önemli faydaların
sağlanacağı
ümidini taşıyoruz.
Geçmiş yıllardan sayısı 'binlere varan eksik in
şaat ve önemli miktarda borç devir alınmıştır. Eksik
inşaatların büyük bir gayret ve süratle tamamlanmaisı lazımdır. Bir misal olarak; iyi tespit edileme
diği için çöken Eğridir Kemik Hastalıkları Hastane
si inşaatını arz etmek 'istiyorum. Sayın Bakan, bu in
şaat yıllardır sonuç alıcı kararınızı beklemektedir
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Yeni Fiyat Farkı Kararnamesinin, bu eksik in
şaatların tamamlanmasına büyük katkısı olacaktır.
Ancak, bu arada bir endişemi ifade etmek istiyorum.
Yılda (2) defa çıkarıldığı Sayın Bakan tarafından
Senatoda ifade olunan birim fiyatların inşaatların
süresini uzatabileceği düşünülebilir. Birim fiyatların
cazibesi işi yavaş'laitma sebebi olabilir. Ayrıca (2)
defa birim fiyat tespit etme enflasyonu kesin şekil
de durdurma kararlılığıyla çelişkili kabul edilebilir.
Sayın milletvekilleri, dönüp geriye baktığımızda
ülkemizin maddi kalkınmada büyük mesafeler aldı
ğını görüyoruz. 30 sene önce bulunmayan ve eksik
liği milletimize ıstırap veren birçok tesisin varlığı
bize memnuniyet ve güven veriyor. Ancak, bugüne
bakışımızda bu güven ve sevinmemizi devam ettir
mek imkânı içinde değiliz. Her türlü altyapıda bü
yük eksikliğimiz göze çarpmaktadır. Karayollarımız, demiryollarımız, hava ve demir limanlarımız
ihtiyaca kâfi olmaktan çok uzaktır. Üretici ve tüke
tici bölgelerarasında güvenli, sağlıklı süratli ulaşım
ağı kurulamamıştır.
Tabii zenginliklerimizin birçoğuna
dar ulaşmak mümkün olmamışıtır.

bugüne ka

34 bin kilometresi asfalt, geri kalanı ihtiyaçları
görmekten uzak 60 bin kilometre 'karayolumuz var
dır. Maliyeti çok pahalı olan demiryollarında artış
kaydetmek uzun zamandır mümkün olmamıştır.
(3)' tarafı denizlerle çevrili ülkemizde büyük li
man ve kıyı tesisleri açığı büyük ölçüde gözler önün
de durmaktadır.
Havalimanlarının en önde gelenleri bile kâfi
teknik şartları haiz değildir. Bütün bu sıraladığımız
hususlar bu bütçenin her kuruşunun dikkatli ve akıl
cı bir şekilde sarfını gerektirmekıtedir.
Muhterem arkadaşlarım, zaman zaman, bilhassa
önceki iktidar döneminde bütün devlet kurutuşların
da olduğu gibi bu Bakanlıkta da aşırı personel alımı
ve kadrolaşma isteği ön plana alınmıştır. Bunun so
nucu olarak teşkilatların 'gün geçtikçe yatırım ve ba
şarı oranları düşmüştür. Adama, partiliye, taraftar
ve militana kadro temini bazı teşkilâtlarda tehli
keli boyutlara ulaşmıştır. Bu cümleden olarak mem
leketimize büyük hizmetler getirmiş bulunan Kara
yollarında personel gideri, yatırımı ehemmiyetli şe
kilde düşürecek derecede yükselmiştir. 1977 yılında
personel giderlerinin yatırını giderin© nispeti % 55,1
İken, bu nispetin 1979 yılında % 84,6'ya ulaştığını
görmek bile insanı acı acı düşündürmeğe kâfi gelir.
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Muhterem arkadaşlarım, bu Bakanlığın çalışma
sahasını ilgilendiren en önemli tesislerdeki noksan
lıkları gözden uzak tutularak, zaman zaman ve bil
hassa akaryakıt sıkıntısı başgösterdiğinde, demiryo
lu ve karayolu taşımacılığı mukayesesi kamuoyumu
zu işgal etmektedir. Ulaştırma zorlaştığı ve akarya
kıt darlığının meydana getirdiği zorlukların demir
yollarına ve demiryolu taşımacılığına önem verilme
mesiyle izah edilmek 'istendiği görülmektedir. Bu
tartışmaya, bazı gerçekleri göz önünde tutarak, ışık
tutmak istiyoruz.
Önce şunu belirtelim ki, demiryolu ve karayolu
'taşımacılığı tercihi bir siyasi tercih olamlaz. Bu ter
cih, olsa olsa ekonomik ve teknik 'bir tercih olabilir.
Gerçekte ülkemiz hem karayolu, 'hem demiryolu
hem hava Ve deniz ulaştırma tesisleri yönünden bü
yük ihtiyaçlar içindedir. Hal böyle olunca demiryo
lunun bir tarafa itildiği, karayolunun öncelikle ele
alındığını iddia etmek hakikatlerle bağdaşmaz. Bir
ülkenin ulaştırma meselesine bir kül olarak bakmak
lazımdır. 30 yıldır büyük güçlük ve gayretlerle mey
dana igetirilmiş karayolları, ülkenin lüksü değil, ger
çek ihtiyacıdır. Demiryolu taşımacılığının karayolu
taşımacılığına nazaran ülkemiz için daha ekonomik
olacağı yolundaki iddialarda da gerçek payı yoktur.
Demiryolu azami % 12 meyle kadar ekonomik ol
maktadır. Engebeli bir yapı gösteren ülkemizde uy
gun aralıklarla % 12 meyli 'bulmak çoğu zaman
mümkün olmadığından, itünel yapımları demiryolu
maliyetini büyük mikyasta artırmaktadır. İtiraf et
mek gerekir ki, bu büyük yatırımları göz önüne al
mak bütçe imkânları içinde çoğu zaman mümkün
olmamıştır.
Trenlerin 8O0 metre olan emniyetli fren mesele
si çok sayıda personel çalışmasını gerektirmektedir.
Mükemmel teşkilât ve yoğun bir trafik temin edil
medikçe, demiryolu taşımacılığı karayolu taşımacı
lığına nazaran daha pahalı olmaktadır. Bu husus
ülkemiz iç'in de, diğer ülkeler için de böyledir. He
men her ülkede demiryolu işletmeciliğinin zarar için
de olduğu hakikati gözler önündedir.
Bununla beraber maliyeti ve şartları ne olursa
olsun ülkenin demiryolu ihtiyaçlarının zaman kay
betmeden giderilmesi ve bu hususta her türlü gayre-'
tin ortaya konulması kanaatindeyiz. Bu kanaatimiz
biraz önce arz ettiğimiz demiryollarının yapılma
sından doğan hususlarla çelişkili kabul edilemez.
Muhterem arkadaşlarım, öncelikleri belirleyecek
ulaştırma mastır planının yapılması, ülkemiz için
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zaruri hale gelmiştir. Bu hususta Sayın Bakanın ge
rek Bütçe Karma Komisyonu, gerekse Senatodaki
beyanlarından memnuniyet duyduğumuzu belirtmek
istiyorum.
Bazı temennilerimizi dile getirerek konuşmamı
bitirmek istiyorum.
Yapı İşleri ve Karayollarının borçları süratle tas
fiye edilerek Devlete olan itimat yeniden ihya edil
melidir.
Geçmiş yıllardan kalan eksik inşaatlara öncelik
verilmelidir.
Her kaza merkezine asfalt yollar ulaşmalıdır.
İkinci Boğaz Köprüsü ve tüp geçidin hazırlıkla
rına hız verilmelidir.
Teşkilâtlar ideolojik telkinlerden kurtarılmalı
dır.
Uygulamalarda azami tasarrufa riayet edilmeli
dir.
Bu bütçenin ve uygulamaların milletime ve rnemİdkctimize hayırlı eserler kazandırmasını Cenabı
Allah'tan niyaz eder, saygılarımı sunarım. Sayın Ba
kan ve mesai arkadaşlarına başarı dileklerimi ileti
rim. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Uysal.
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Hüseyin
Erdal; buyurun efendim.
MSP GRUBU ADINA HÜSEYİN ERDAL (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri;
Bayındırlık Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi üze
rinde Milli Selâmet Partisi Grubu adına söz almış
bulunuyorum. Bu vesileyle Yüce Meclisi Grubum ve
şahsım adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı yurt
ta köprü, liman, yol inşaatı gibi bayındırlık işlerini
yapmaya ve düzeltmeye çalışan bakanlıktır. Yani, Ka
rayolları inşaatını, ıher türlü yapı inşaatını, demiryol
ları inşaatını, limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, havameydanları inşaatını, akaryakıt ve tabii gaz boru
hatları ve tesisleri inşaatını ve esaslı onarımlarım yap
mak veya yaptırmak şeklinde görevleri açıklanmıştır.
Yurdumuz, Asya ile Avrupa kıtaları arasında bir
köprü vazifesi gören, yüzyıllarca «İpek Yolu» ile,
kervansarayları ile, köprüleri ile dünya ticaretine en
büyük hizmeti yapmış; bugün de aynı görevi yap
maktadır. Bu kadar mühim bir bölgede bulunan yur
dumuzun karayolları maalesef ihmal edilmiştir.
Bu kürsülerde bazı sözcüler karayollarına ehem
miyet verildi, demiryollarına ehemmiyet verilmedi
diye konuştular. Asılında ehemmiyet verilmemiiştir,

M.' Meclisi

B : 54

26 ,-, 2 . 1980

O

yapanlar memlekete kötü hizmet etmemişlerdir, iyi
etmişlerdir; ama eksik yapmışlardır, sonunu düşünme
mişler ve o andaki aklına gelen işi yapmışlardır. Bu,
günlük politika için yapılmıştır ve bugüne kadar ik
tidarlar da günlük politika ile uğraşmışlardır. Seçim
meydanlarına gitmişler, «Size yol yapacağız, size su
getireceğiz» demişlerdir; ama bu yolu yapacak maki
nelerin fabrikasındam bahsetmemişlerdir, bu makine
leri nereden döviz temin edip alacaklarından bahset
memişlerdir. Bu bakımdan, hizmeti geçenleri hayırla
yadediıyoruz; Allah razı olsun; ama eksik olduklarını
söylüyoruz.
Değerli arkadaşlarım, son yıllarda karayolları üze
rinden ağır kamyonlar, TIR'lar geçmektedir. Bu ka
rayolları aslında 1960 standartlarına göre yapılmış
yollardır. 'Bugün bu TIR'ları taşıyamayacak güç ve
kapasitededir, hem ağırlık bakımından, hem de ebat
bakımından bu yollar bu taşımacılığı -kaldıracak ev
safta değildir. O bakımdan bu TIR'ları ya bu yolar
Bizim inancımıza göre, 1950'de karayolları yapı
dan geçirmemek lazım veya bunlar için ayrı bir ağır
mına başlandığı zaman dışarıdan alınan yardımlarla
vaisıta yolu yapmak lazım ki, bu yolları kurtarabile
makine alınıp şantiyeler kuruldu ve yol yapımı de
lim. TIR'ların geçişleriyle hem yollar bozuluyor, hem
vam etti. «Marahall Planı» diye adlandırılan bu yar
çok trafik kazaları oluyor, hem maddeten, hem manen
dımdan yalnız yol yapan makineler alındı, bu yol ma
milletimiz zarar görüyor. Onun zararlarını da bu mil
kinelerini inşa eden fabrikalar kurulmadı. Ama, bu
letin fakir fukarası vergisiyle ödüyor. Bumun önüne geç
yukarıda arz ettiğim ülkelerden bir kısmı aldığı kre
mek lazımdır. Hiç olmazsa en azından TIR'lardan alı.
diyi fabrikalara yatırdı. Şimdi onlar fabrikalarından
nan ücretin bu yolların yapımını karşılaması lazım
ürettiği yol makineleri ile yollarını yapıyorlar. Bugün
dır ve bu mevcut yolların da yeni standartlara göre
biz 30 sene sonra yol yapacak makine yapamıyoruz,
değişmesi lazım. Değişmesi lazım diyoruz, ama ney
elimizdeki makinelerimiz de çalışmaz haildedir; dışa
le değişecek? Değişmesi mümkün değil. Bugün eli
rıdan da döviz gelmediği için, bugünkü yolumuzun.
mizdeki yol makineleriyle, iş makineleriyle bunların
tamirini dahi yapamayacak durumdayız.
ancak tamirini yaparız, ibu yolları yenileyemeyiz ve
petrol meselesi gibi de yarın başımıza bir yol meseleslii
İşte (bâz bu politikanın karşısındayız; dışarıdan
çıkacak; öyle bir ihale gelecek ki, evimizden dışarıya
yardim alarak ithal edeceğimiz makinelerle karayo
çıkamayacağız. Nasıl ki, Ankara'nnı bugünkü hali
lu yapıldığı için karayolunda geri kaldık. Demıiıryolperişansa belediye işçileri grev yapmış her taraf pis
larmdla da aynı durumdayız; biraz sonra ona gelecelik içinde ve ı«Devlet gelsin kurtarsın» diyor, Dev
ğİmlet de sahip çıkmıyor, şu 2,5 milyon Ankara sahipsiz
,'Biizüs!terİz k!i, kallkıınmış üilkeüier seviiyesıiınde kara
kalmışsa, yarın bu yollar bozulduğu zaman 50 milyon
yolumuz olsun. Ülkemizin 'her köşesine kadar yol
Türk Milleti sahipsiz kalacaktır.
gitsin, yol gitmeyen köy, şehir kalmasın; ama maale
sef (bugün değil köy yollarımız, ilçe yollarımız dahi
Hiçbir zaman yarınımızı düşünmemişiz, düşün
çok yağmur yağdığı zaman gidilemez durumdadır.
mek de istememişiz, günlük politika yapmışız sayın
il yollarımız dahi şu anda (bozulmaya başlamıştır. Ba
arkadaşlar ve Meclis'tte de bundan ileri geçemiyo
kalım bu TIR'ların gidip ıgelmesiyle bozulan yolları
ruz. Burada geliyoruz kendi kendimizin reklamını ya
hangi vasıtalarla ve hangi malzeme ile tamir edece
pıyoruz. Böyle şey olmaz. Ne yapmamız lazımsa şu
ğiz? Onu da merak ediyoruz.
rada açık konuşalım, edebiyatla değil işle uğraşalım.
bugün Türkiye'de 60 bin kilometre uzunluğunda as
falt ve stabilize yolumuz vardır. Kalkınmış ülkeleri
bir kenara 'bırakalım, geri kalmış ülkeler dahi bizden
çok daha flazla karayolu yapmıştır. Demiryolu yapı
mında ise çok daha geri kaldığımız ortadadır.
Bir misalle bu durumu iarz etmek istiyorum. Bu
nun için de çeşitli ülkelerden bazılarıyla memleketi
mizdeki karayollarını mukayese edelim :
Türkiye'de 100 kilometrekareye düşen karayolu
uzunluğu 7 kilometredir. Amerika Birleşik Devletlemiınıde 13 ki'lomıeıbre, Federal Almıanıyalda 4|1 kiliomteltıre,
Brezilya'da 24 kilometre, İtalya'da 26 kilometre, Yu
nanistan'da 27 kilometre, Yugoslavya'da 27 kilomet
re ve devam ediyor...
Görülüyor ki, biz bu ülkeler arasında dahi, 7 ki
lometre olmakla geri durumdayız.
Değerli arkadajşlarıoı, karayolu yapımında neden
biz geri kaldık?

Değerli arkadaşlarım, <bu sakat başlanan yol yapı
mı, işte bugün, 30 sene sonra yanlış olduğunu göıstermiştir; ama bu hizmeti yapanları biz burada hayırla
anıyoruz. Yani, şunu demek istiyorum: Bu hizmeti

Bu işleri kim yapıyorsa onları işbaşına getirelim, ter
leyelim şu memleketi böyle kurtaralım. Yoksa tele
vizyondaki reklamlar gibi ıreklem yapmaya buraya
çıkmayalım değerli arkadaşlarım.
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Muhteşem arkadaşlar, mdvcut yolarımız; oto yolUarı, ekspres devtat yolara, liB yolları dliıye vasıflandırı
lıyor. Biz bir de, yük taşıyan sanayi yolları ve bir
de yüksek vasıflı yollar diye yeni yolların yapılması
nı işitiyoruz.
Değerli arkadaşlarım, bu konuşmalarımdan son
ra şunu arz etmek istiyorum: Biz yol makinelerinin
fabrikasını yapmaya mecburuz ve bunun için de 1976
yılında Polatlı'da Kazı ve İş Makineleri Falbrikasının
temellini attık, inşaatına başladık, 1978'de bitecekti
maalesef 'bugüne kadar ibitaerniştır, bunun bitirilme
sini istiyoruz.
Yine Konya'da Büyük İş Makineleri Fabrikasının
biı* an önce bitirilmesini ve bu fabrikalardan çıkardı
ğımız ntakineleıle yol, liman, havalimanı ve demir
yollarının yapılması lazım. Bunun için çalıştırılması
nı arzu ediyoruz. Eğer bunları yaparsak en hayırlı
hizmeti yapmış olunuz. O zaman, «Dışarıdan döviz
gelecek de graydeı veya dozer alacağız» diye bekle
meyeceğiz. Gelin ıbunu yapalım, Hükümetten bunu
istiyoruz.
Ama «1977'de bugünkü Hükümet Halk Partisi ile
anlaşarak -dost acı söyler- eriken seçime gitmiştir, bu
yatırımlar yarım kaHmıştıır. 77'nin sonunda Hükümeti,
yine bu Hükümet maalesef 11 milletvekiliyle yıkmış
tır, 77'nin sonunda bu fabrikaların hepsi durmuştur
ve Cumhuriyet Halk Partisi 'iktidarı da sanki bu mil
lete düşmanlık yaparmış gibi bu fabrikalara çivi çak
tırmamıştır. Ancak fabrikalardaki bekçilerin maaşını
vermiştir, müteahhitleri âdeta fabrika inşaatlarından
kovmuştur maalesef.
Buraya gelirler, «(Efendim halk adamıyız biz, hal
ka hizmet edeceğiz, fakir fukaranın dostuyuz» derler.
Nerede dostusun? Fabrikaları kur, fakir fukara orada
çalışsın, oradan çıkardığın makinelerle fakir fukara
nın yolunu yapın da, bu zavallı köylü, fakir insanlar
rahat rahat şehre geMn gitsin de rahat etsin. Nerede?
Siz ancak fabrikaları durdurmasını, kapatmasını biliyorsunuıZ. Yozgat'ta ve diğer yerlerde fabrikalar kas
ten durdurulmuştur, binaları biten fabrikalar dahi
vardır,
Onun için, bu milleti lafla bugüne kadar oyaladı
nız, bundan sonra oyalamayın, gerçekleri konuşun,
terleyin ve şu millete 'beraber hizmet edelim.
BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Erdal.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Teşekkür ede
rim.
Değeri miletveküleri, yapı işlerinde de maalesef
günlük politika yapmışız. 7 veya 10 sene önce, bina
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lara fuel - oil'M kazanlar, kalorifer kazanları koyun
diye o günün Hükümeti karar almıştır ve tamim ya
yınlamıştır. Bugün fuel - oil olmadığı için, maalesef
bu kazanlar değişmekte, miyonlarca lira masraf edil
mektedir. Bakın nasıl günlük poltika yapıyoruz? Ni
ye yaptılar bunu? «Efendim hava kirleniyor; kömür
yanarsa, fuel - oil yanarsa hava Mrlenmez, geMn biz
bu işi fuel - oil'le halledelim» demişler 10 sene önce.
Mesleğim olduğu için biliyorum, binalara zorla, fuel
oil yakan kalorifer kazanları konmuştur. Şimdi kış
kıyamette millet fuel - oil kazanını değiştiriyor, kö
müre çeviriyor. Arkadaşlar, bizim kendi milli yakıtı
mız var, kömürümüz var, buna benzer birçok madde
lerimiz var. Neden biz buna uygun inşaat yapmıyo
ruz, kalorifer tesisatını yapmıyoruz da fuel - oil'e uy
gun yapıyoruz? işte gelin, 'bitti, şimdi fuel - oil yok,
mecbursunuz değiştirmeye, 'bu parayı kim verecek?
Aslında bu millet ıbiraz daha uyanışa o zaman fuel oit'l kalorifer yaptıran hükümetten bugünkü mil
yarlarca masrafı çatır çatır alması lazım.
Bu iş lafla olmaz öyle. Bu milletin milyarlarını
sokağa dökemezsiniz. Onun için kömürlü kalorifer
tesisatları yaptırılması lazım, binalarda yalıtım olma
sı lazım. Her tarafı cam çerçeve yapıyoruz, ısıtamı
yoruz. Bayındırlık Bakanlığı bunun tedbirini alsın; na
sıl pencere olacak, nasıl duvar olacak, bunun yalıtı
mı, izolasyonu ne olacak; bunları hazırlasın beledi
yelere göndersin ve takip etsin, şu milletin milyarları
akaryakıta gitmesin. Eğer iyi yalıtımlı bir bina ya
parsak, bu yakıt masrafının % 60 daha azını harca
rız ve milyarlar kazanmış oluruz. Bayındırlık Bakan
lığından bu hususta çalışma istiyor ve binaların yalı
tımı üzerinde durmasını teklif lediyorum.
Lüks yapılardan vazgeçelim, ihtiyaca cevap vere
cek olan normal yapılara girelim. Bu miUet çadırda
kalıyor, gecekonduda kalıyor, 10 kişi 2 odada kalı
yor, ıbir tarafta da lüks daireler yapıyoruz, milyonla
rı, milyarları harcıyoruz. Bugün bir daire Ankara'da
5 - 7 milyon İra. Buna aslında 10 tane ev yapılır,
10 tane. Malzemesi kendimliziin, işçisi kendimizin, ne
den 5 milyona bir daire yaptırıyorsunuz? Bunun da
önüne Bayındırlık Bakanlığının geçmesi lazım.
Değeri arkadaşlarım, elektrik enerjisi kâfi gelmi
yor; başka1 kaynaklardan da istifade etmek lazım.
Isıtmak için güneş enerjisini kullanmak lazım, gü
neş. En bol şeyimiz Türkiye'de güneştir. Bazen 8 1 0 - 1 4 saat güneş olduğu günler oluyor. Neden bun
dan istifade etmiyoruz? Bakın ne kadar enerji tasar
rufu sağlamış oluyoruz? işte Hükümet bunlar için
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kafasını yorsun, teknik elemanlarımıza yardımcı ol
sun, 'istediğimi versin, çalıştırsın, güneş enerjisinden
ülstifade edelim.
BAŞKAN — Lütfen sözlerimizi bağlayınız, zama
nınız geçti.

Gelin muhterem arkadaşlarımız, atalarımızı in
kâr etmeyelim, onların gittiği yoldan gidelim; demir
yolumuz da olur, karayolumuz da olur, okulumuz
da olur, maddli ve manevi kalkınmamız da olur ve
Türkiye'de anarşi de böyle önlenir. ıBiz onları örnetk
alırsak, iinşallah millet olarak kurtuluruz. Almazsak,
nereye gideceğimiz, kimin peşinde gideeeğimıiz, han
gi devletin rejimini ıkabul edeceğimiz belli değil. 'Bel
li değil, sahipsiz, böyle yolunu şaşırmış, gözü kapalı
gidiyoruz. Nereye gidiyoruz?...
BAŞKAN — Sayın Erdal, rica ediyorum, son ola
rak rica ediiyorum. Sözünüzü kesiyorum efendim, lüt
fen.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bağlıyorum
efendim.
ıBin, yıllık tarihe mensup bir milletin evladıyız, biz
doğru yolu, haklı yolu, hak yolunu bulalım, inşallah
kurtuluşa ereriz.
Sayın Başkan, sözlerimi bitiriyorum.
BAŞKAN — Son cümlenizi efendim. «Sözümü
ıbifciniyorumı» değil, daha fazla söz hakkı veremem.

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Sayın Başka
nım bağlıyorum.
ıDemıiryollarına geliyorum; demiryollarında maa
lesef çok az icraat yapüabilrriiştk. Bugün yolumuz
kifayetsizdir, trenlerimiz, vagonları kifayetsizdir, (ih
tiyaca kâfi gelmemektedir, istediğimiz yere gidememaktedir? Ne yapılması lazım? Çok demiryolu yapıl
ması lazım. Pahalıdır; tabi olacak. Uzun vadelidir;
başlayacağız, başlamışları bitireceğiz. 1976 - 1977
de başlanan tren yolları da dahil, bugün olduğu gibi
bırakmışız. 1980 yılında, bitmesi lazım gelen Ankara İstanbul yolu hâlâ yerinde sayıyor, çalışacağız.
Türkiye'de tren yolu yapımı 1856 yılında başla
mıştır, 100 seneden fazla tren yolu yapıyoruz, yapı
yoruz, yapıyoruz, dünyada en az tren yolu olan ülke
biziz. Ne imiş 8 138 kilometre tren yolumuz; var. Bu
nunla 800 bin kolometrekare arazi gezemezsin'iz, 50
milyonu taşıyamazsınız. Gelin bu tren yollarını ço
ğaltalım.
Cumhuriyet döneminde hep Osmanlı İmparator
luğu dönemini suçluyoruz; değerli arkadaşlarımın ku
lakları çınlasın.
«Efendim, bunlar işte kalkınmaya manâ oldular,
şunu yaptılar, tekniği istemediler, Batıya karşı çıktı
lar, işte onun (içtin biz ged kaldık» diyenler; şimdi din
lesinler, slizin beğenmediğiniiz ama bizim iftihar et
tiğimiz Osmanlı İmparatorluğu 4 13(8 kilometre yol
yapmıştır yalnız Türkiye hudutlarının içinde. (1 400
küsur kilometre Hicaz hariç) Peki, 57 senede övdü
ğümüz, kıi övüyoruz, talbiıi öveceğiz; ama icraatı hiçıbir zaman iyi olmamıştır, Cumhuriyet devrinde 4 bin
kilometrecik; yol yapılmış. O zamanın teknik şartla
rına bakın, şimdiki şartlara bakın. O zaman devamlı
harp etmişiz, devamlı, senelerce harp etmişiz; ama
buna nağmen...
BAŞKAN — Sayın Erdal...
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — 4 138 kilomet
re demiryolu yapmışız; ama Cumhuriyet devrinde
57 sene ıhıiç harp etmemıiş!iz, 4 bin kilometre yol yap
mışız.
BAŞKAN — Sayın Erdal, sözünüzü bağlamanızı
rica ediyorum. Tamamlayınız lütfen, zamanımız yok.
HÜSEYİN ERDAL (Devamla) — Bağlıyorum
Sayın Başkanım.

O : 1

HÜSEYİN ERDAL (Devamla) —• Değerli arka
daşlarım, Bayındırlık Bakanlığının 1980 Mali Yılı
Bütçesinin yurdumuza, mlilletimize ve Bakanlık men
supları arkadaşlarımıza hayırlı, uğurlu olmasını Ce
nabı Hak'tan niyaz eder, Yüce Meclisi Grubum ve
şahsım adına saygıyla selamlarım efendimi. (MSP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Mus
tafa Yılankıraın, buyurun efendim. (CHP sıraların
dan alkışlar)

I

CHP GRUBU ADINA MUSTAFA YILANKIRAN (Sivas) — Sayın Başkan ve Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri; hepinizi Grubum ve şahsım adına hür
metle selamlarım.
Bayındırlık Bakanlığı kalkınmada büyük payı olan
altyapı hizmetlerini yaparak kalkınmamıza öncülük
eden bir bakanlıktır. Devletin etkinliği, bayındırlıkla
ilgili altyapı hizmetlerinin halka götürülmesiyle sağ
lanır. Sadece polisiyle önlemlerle terörün giderildiği
çok gerilerde kalmıştır. Özgürlükler kısıtlanmadan
ülkeyi yaşanır hale getirmek bayındirlılk hizmetlerini
topluma yönelik olmasıyla mümkündür.
Bu derece önemli görev yüklenen ve 1980 yılında
yapılacak toplam yatırımların (büyük bir bölümünü
sarf edecek Bayındırlık Bakanlığının görev anlayışınıın, var olan ülke koşullarına uygun olması gerekir.
Ancak Sayın Bakan tarafından kamuoyuna yapılan
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açıklamaları ve Bakanlığın bugüne değin tutumları,
yukarıda genel hatlarını verdiğim çerçeve dışına çıkı
larak, ekonomik olmayan, gösterişli ve savurgan bir
anlayışla sergilenmektedir.
Ülkemizin bayındırlık altyapılarından olan; demir
yolu inşaatı, karayolu inşaatı, hava meydanları inşa
atı, akaryakıt boru hattı inşaatıyla kamuya ait bina
ve tesislerin yapımı gibi inşaatlar Bayındırlık Bakan
lığınca yürütülmektedir. Ancak, Bakanlığın 1980 Mali
Yılı Bütçesi tetkik edildiğinde altyapı yatırımlarıyla
ilgili gelişmelerden bahsedilmemişedir. Gönül arzu
ederdi ki, Sayın Bakan ülke için önemli olan yeni
altyapı yatırımlarından bahsedebilmeliydi. Örneğin; ye
ni bir demiryolu inşaatı gibi.
En çok teknik eleman çalıştıran bir bakanlık ola
rak teknik elemanların sorunlarına çözüm getirici so
rumluluk anlayışında olduğunun dileğe getirilmesi gere
kirdi. Bu yapılmadığı gibi, Türkiye'nin en büyük ku
ruluşlarından bini olan karayollarında 3 ayda 3 genel
müdür değiştirilerek erişilmesi zor rekorlar kırılmak
tadır. Ülkemizin ekonomik bakımdan gelişmesi, yatı
rımların ülke koşullarına nitelik ve nicelik yönünden
uyması ve sağlıklı bir biçimde ele alınmasıyla müm
kündür. Aksi halde tüm gayretler boşuna sarf edilmiş
olacaktır;
Gösteriş ve savurganlığa dayalı, plansız ve prog
ramsız bir yönetimle niteliksiz yöntem, hiçbir alt
yapıyı zamanında bitiremez. Altyapı inşaatlarında
fiziki gerçekleşmenin plan hedeflerine uygun olarak
gerçekleştirilmesi, göreve atanan üst yöneticilerin ni
telikleriyle yakından ilgilidir.
İşsizliğin alabildiğine arttığı ve 3 milyon işsizin
bulunduğu ülkemizde yoğun emeğe dayalı emanet in
şaat usulünün ne ölçüde uygulanacağı kamuoyunca
merakla beklenilmektedir. Devletçe yaptırılan bayın
dırlık hizmetlerinin yoğun emeğe dayalı bir anlayışla
ele alınmaları, işsizliğin kısmen giderilmesi bakımın
dan zorunludur.
Unutulmamalıdır ki, bugünkü darboğazdan kur
tulmamız bayındırlık hizmetlerinin noksansız gerçek
leşmesine büyük oranda bağlıdır. Planlanan altyapı
hizmetleri tamamlandığı takdirde doğal kaynakları
mızın değerlendirilmesi olanağına kavuşulacak, yatı
rım ve temel gereksinme mallarının üretimi dışa ba
ğımlılıktan büyük ölçüde kurtulacaktır. Böylece dışa
el avuç açmadan daha onurlu yaşamamız mümkün
olacaktır.
Ulaşımın dengeli kalkınmada önemi büyüktür.
Ulaşımın altyapısının yapımı da Bayındırlık Bakanlı
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ğının en önemli görevidir. Toplumsal yaşamın oluş
turduğu ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinmelerin
giderilmesinde ulaşım çok önemli bir yer tutmaktadır.
Kırsal alana ve gelişmemiş yörelere yönelik olmayan
bayındırlık hizmetlerinin ortaya çıkaracağı dengesiz
liğin oluşturduğu şikâyetleri başka anlamlarda değer
lendirmek yanlışların en büyüğü olur. Bu nedenle bü
tünlüğümüzü bozucu, ayrılıkçı ve plansız yatırımlar
dan kaçınmak, verimli ve yoğun emeğe dayalı altyapı
yatırımlarına yönelmek kesin olarak zorunludur.
Genel bir ulaşım planından yoksun ülkemizde ula
şımla ilgili yatırımların başıbozukluğu sürüp gitme
melidir. Dışsatımların toplam döviz geliri petrol alı
mına dahi yetmeyen ülkemizde ulaşım altyapısı kitle
taşımacılığına dönük olmalıdır.
3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde denizyoluyla
ulaşım halen geliştirilememiştir. Ekonomiyi canlandı
racak, yük taşımacılığının yoğun olmasını sağlayacak
limanlarımız parmakla gösterilecek kadar azdır.
30 - 40 milyon ton yıl kapasiteli Batı ülkelerindeki
limanlara karşılık bizde hâlâ 2 milyon ton yılı aşan
kapasitede limanımız bulunmamaktadır.
Üzülerek belirtmekte olduğumuz ve iç açıcı olma
yan demiryolları inşaat politikamız da tesadüflere
terk edilmiştir. Bugünün koşullarında yük ve yolcu
taşımada en ucuz ve en az güç sarf edilen kitle taşı
macılığını benimsememiz kesin zorunluluktur. Demir
yolu inşaatı 1950 yıllarına kadar ülke olanaklarına
oranla bilinçli bir tutumla hızla yürütülürken, 1950'
den sonra bu hız terk edilmiştir. 1950 yılına kadar
yılda 200 kilometre demiryolu inşaatı yapılırken,
1950'den sonra demiryolu inşaatının yıllık inşa hızı
20 kilometre civarında olmuştur.
Sayın milletvekilleri, zamanımızda teknolojinin bu
kadar ilerlemiş olmasına karşın 1950 öncesine göre
demiryolu inşaat hızının onda bire düşmesi ülkemiz
için çok acı olmuştur ve bunun zararını şimdi çek
mekteyiz.
Gelişmiş ülkelerde demiryolu ile taşımalar bizdeki
değerflarl'e çelişmektedir. Normal koşullarda yük taşı
mada demiryolunun payı % 60 dolaylarımda olması ge
rekirken bu pay bugün ülkemizde % 30 dolaylarında
dır. Yolcu taşımada da demiryolunun payı % 40
olması gerekirken, bugün bu pay % 6 dolaylarındadır.
Anlaşılıyor ki iyi bir işletmecilik yanında, demiryolu
uzunluğunu zaman geçürmedön artırmak zorundayız.
Aksi halde dışa bağımlı pahalı taşıma sürüp gidecek
tir.
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Karayolu taşımacılığından 6 kez daha ucuz olan
demiryolu taşımacılığının geri plana itilmesi doğru
değildir. Yıllara göre demiryollarına ayrılan ödenek
lerle, harcanan gerçekleşmelerin ortalama olarak
% 50 dolaylarında bulunması, demiryolu inşaatımın
önamisenmediğini bariz olarak göstermektedlir.
Örneğin; îsltanbul - Ankara arasını 4,5 saa'te dü
şürecek olan 48 milyar proje bedelli Arifiye - Sincan
demiryolu inşaatına 19175 yılında başlanılmış olmasına
rağmen, şimdiye kadar harcanmış olan para 1,5 mil
yardır. 48 milyarlık bir projeden 5 yılda 1,5 milyar
ıharcaimak bir mana ifada 'etmez. Projenin bitiş tarihi
1986 yılı olmasına rağmen, bu hızla 2000 yılında da
bu demiryolu inşaatının bitirileceği şüphelidir. Plan
lanan hedeflere zamanlında varıldığında projeler ekono
mik olur ve devletin saygınlığı artar.
Sayın milletvekilleri, görülüyor ki böyle büyük bir
projeye daihıi gereikön önem verilmemektedir. Baışlka
'bir örnek daha vereyim: 1,3 milyarlık Tecel - Kangal
varyantına 1972 senesinde başlanılmış olmasına rağ
men, şimdiye kadar harcanan para 500 milyondur.
Bu 47 kilometrelik Tecel - Kangal varyantının 1981
ısenesinde biteceği planlanımışsa da, bu hızla zamanın
da bitmeyeceği aşikârdır. Mühim olan Teoer tünelinin
açılmasıdır ki, daha henüz tünelin dörtte biri açılma^
marnuştır. Bu tünel yapıldığında, Karagöl'deki % 018
mayii % 012'ye düşürülecek ve 250 metrelik grup
yarı çapları 2 000 metreye çıkarılacaktır. Böylelikle
Divriği'den Karabük'e ve Ereğli'ye sevk edilen de
mir cevheri miktarı artırılacak ve kış aylarında Karagöl'de trenlerin kara saplanıp kalmaları önlenmiş ola
caktır.
•Ekonomiye büyük katkısı olacak bu proje de 8 se
nedir Sürüncemede bırakılmıştır. Halbuki 1950'den ön
ce Sivas - Eraurum demiryolu inşaatı tamamen insangüeü ile 4 senede bitirilerek, demiryolları inşaatımda
'erişilmesi zor bir rekor kırılmıştır. Görülüyor M, 500
'kilometrelik demiryolu zamanında, 4 senede bitiriilüyor, buna karşın 47 kilometrelik demiryolu inşaatı,
ıbugünikü teknolojiyle 8 senede bitirilemiyor. Bu örnek
de gösteriyor ki, demiryolu inşaatında, 1950' öncesine
göre, durmak noktasındayız.
Sayın milletvekilleri, demiryollarında bir hamle
yapmamız kaçınılmazdır; ama bu, 3 milyarlık cılız
bütçelerle ve % 50'yi aşmayan ortalama gerçekleşmıelerle mümkün değildir.
Lüks olmaktan çıkan havayolu taşımacılığına yö
nelik altyapı yatırımlarının, en son teknolojiye göre
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planlanması zorunludur. Yaklaşık 3,6 rnıilyar proje be
deli olan Yeşilköy Hava Meydanı için 1968 yılından bu
güne değin 1,6 milyar Türk lirası harcanmış olup, fi
ziki gerçekleşme % 30 dolaylarındadır. Yolcuların
devamlı şikâyet kaynağı olan bu meydanın bir an önce
bitirilerek vatandaşın devlete olan saygınlığı sağlan
malıdır. Tam bir ıstırap ve işkence kaynağı olan Ye
şilköy Hava Meydanı için sayın Bakanın ne düşün
düğünü merak etmekteyiz.
Ülkemizin en büyük kuruluşlarından biri olan Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün bugüne değin yaptığı
olumlu hizmetlerin bundan sonra devam edeceği hu
susu kuşkulu hale sokulmak istenmektedir. Akaryakıt,
sağlanımasındakii darboğazın dana uzun süre devam
edeceği ortada iken savurganca bir anlayışla otoyol
yapma yerine, sosyal ve ekonomik içerikli yol yapı
mına dönülmesi kaçınılmazdır. Daha henüz basit bir
yolda dahi yaz - kış munltazaman gidilmeyen ilçeler
mevcut iken ve sayısız hiç yolu olmayan bucaklar
varken, hız yolları yapımına yönelmek dengeli kal
kınma anlayışına ters düşer. Karayollarındaki 60 bün
kilometrelik yolun 2 bin kilometresi hiç geçit vermez
ken Sayın Bakanın, 3 600 kilometrelik yüksele hız yol
larından bahsetmesini hayretle karşıladık. Sayın Ba
kan bilmelidir ki, hiç yolu olmayan yörelerde yaşayan
insanların da medeniyetin nimetlerinden yararlanma
ları ve insanca yaşamaları en tabii haklarıdır.
Kısıtlı olan karayolu ödeneğinin oto yollarına bü
yük paralar ayrılması devlet ve il yollarının yapımını
aksatmaktadır. Çünkü devlet ve il yollarına az ödenek
kalimaJkıtadır. Örneğin 300 milyon proje bedelli Kan
gal - Gürün yoluna 1980 yılı için ayrılan para 1 mil
yon lira, gene 300 milyon proje bedelli Zara - Suşehriine ayrılan para 5 milyon bu şekilde sayısız ör
mek vermek mümkündür. Bugünkü rayiçlerle 1980 yılı
için ayrılan bu paraların bir iş görmeyeceği ve 300
milyonun yanında 1 milyonun bür mana ifade etme
diği aşikârdır.
Bu az ödenekler geri kalmış o yörelerde yaşayan
insanlarla alay etme yoludur. İşlemi sürüncemede bı
rakır, yatırımları atıl duruma getirir, bundan daha
-mühîmli devletin saygınlığına gölge düşürür.
'Sayın Bakan da bilirler ki, bugünkü rayiçlerle
1 milyon - 5 milyon lira gibi paralarla yol yapım şan
tiyesi açmak mümkün değildir. O zaman işlerin sürün
cemede kalmasını peşin olarak kabul ediyorlar de
mektir.
Her sene büyük paralar ayrılan otoyol yapımında
da hir ilerleme yoktur. 45 kilometrelik Gebze - izmit
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Oto yoluna 1973 senesinde başlanmış olmasına rağmen
1 kilometrelik otoyolu hizmete açılamamıştır. Hal bu
iken Sayın Balkanın 3 senede İstanbul - Ankara otoyo
lunun bitirileceğinden bahsetmesi inandırıcı olamaz.
Daha henüz ortada proje olmadığı gibi lazım olacak
80 milyarın kaynağı da belli değildir.
Burada şu gerçeği vurgulamak isterim; biz planlı
bir şiekilde uygulanacak, gerçeklere uygun karayolu
yapımına karşı değiliz. Fakat planlı ulaşım politikası
izlenmediğinden, toplu taşımacılığı içeren demiryolu
inşaatı çok gerilerde kalmıştır. Biz bunu vurgulamak
fetiyoruz. Yoksa 60 bin külomötırelilk karayolu ağındaki
2 bin kilometrelik yol hiç geçit vermezken, daiha he
nüz muntazaman bir yolla yaz kış bağlantısı olmayan
ilçeler, vösaitsiz bucaklar varken, henüz ülkemizde
(kilometre kareye düşen yol ağı 80 metre iken, biz ka
rayolu yapımına karşı olamayız. Yeter ki, yol yapımı
ülke gerçeklerine uygun, planlı dengeli ve kalkınma
mızı hızlandıracak şekilde olsun.
1 kilometresi 5 -10 milyona malolan il ve devlet
yolları yerine kilometresli 200 milyona malolan hız
yollarının yapımı ile övünmek, ısınmada yakıt sıkıntısı
çöken halkımızın ıstırabı ile alay etmek olur. (CHP sı
ralarından «Bravo» sesleri)
1980 yılına ait Bayındırlık Bakanlığının cari ve ya
tırım büıtçesiıni incelediğimizde 1979 yılına göre artış
oranı % 25 dolaylarında olmasına karşın, son zam
larla malzeme ve birim fiyatlarındaki artışın % lOO'ün
üzerinde olması bayındırlık hizmetleriıni alabildiğine
aksatacaktır. Görülen odur ki, son acımasız zam fur
yası yatırımları da etkileyecek ve bu etkilemenin ağır
lığı aşağıdaki gibi kendini gösterecektir:
1. 1980 yılında programlanan işler hedeflerine
varamayacaktır.
2. Emanet iş için gerekli araç ve gereç sağlana
mayacağından emanet olarak yapılan balkım, onarım
ve yapım faaliyetleri aksayacaktır.
3. İşsizlik daha da artacaktır.
Karayolları Genel Müdürlüğüyle ilgili büyük pro
jeler, ikinci Boğaz geçişi, İstanbul kent içi trafiği tam
(bir kaşmekeşlik içerisindedir. Bunu kalbül etmemek
mürnkün değildir. İkinci Boğaz geçişinin yerel yöne
timlerce çözümünü beklemek de haksızlık olur. Bu ne
denle ikinci Boğaz geçişini Devletlin üzerine alması zo
runludur. Ama bu zorunluluk bilimsel bir araştırma
gerekffiğiınii de beraberinde getirmektedir. Sayın Ba
kanın beyanlarından anlaşıldığı kadarıyla ikinc'i Bo
ğaz geçişi, bilimsel bir anlayışla ele alınması yerine,
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(savurgan ekonomiye dayalı, propaganda heveslerini
yansıtmaktadır. Normal 130 bin araç gün kapasiteli
birinci Boğaz Köprüsü henüz yarı kapasitesinde iken,
ikinci Boğaz Köprüsünü dile getirmek ve Devlet Plan
lama Teşkilatının karşı koymasına rağmen proje be
deli belirlenmeden programa almak, sağlıklı yol de
ğildir.
Çelvıre yolları ve bağlantı yollarıyla birlikte tak
riben 5Q milyar Türk lirasına mal olacak İMnci Bön
gaz Köprüsü i e çevre yollarının yapımına heveslen-ı
mek, savurgan ekonomik anlayışın anlaşılmaz ör-)
seklerinden biridir. AkıHoı yol, (İstanbul kent içi ton
fiğini rahatlatacak ive ekonomik yaşamı canlandıra
cak Boğaz; sualtı geçişiyle birlikte, metronun yapıl-ı
masına geçilmesidir.
İkinci Boğaz Köprüsü elbette Zamanı gelince
yapılacaktır. Ancak, 'Boğaz sualtı geçişi ive metronun!
tamamılanmasından sonra ve trafik gerektiriyorsa
lifciinıai ve belki de üçüncü Boğaz köprüleri yapıla-ı
bilir.
IBirimci IBoğaz; (Köprüsü, Ibillindiği gibi 1973 yılın1-:
da trafiğe açılmıştır. Açıldığı tarihten itibaren 19717
senesine kadar trafük hızla artmıştır. 19174 yılınida
Sayın Erol Çevikçe'niin IBayındıırhk Bakanlığı zama
nında toplu taşımacılığı içeren ikinci Boğaz geçişi
için etüt çalışmaları yapılmıştır. (Bu çalışmalar topu
lu taşımacılığı içeren sualtı geçişiyle ilgilidir.
Sayın Bakanın, İkinci Boğaz Köprüsü için bateet-ı
itliği fizibilite raporu, trafiğin artmaya devam ettiği
1977 yılında yaptıolmıştır, Traifik, 1977 yılında 10D,
bine ulaşmış, ondan sonra hızla düşmeye devam et
miştir. 1979 senesinde 67 binle, 75 bin arasında seyn
ıretaliştir. Yani, I1977*de 10)0, bin iken, 1979da 70, bin
civarında olmuştur. Şu anda hızla düşmeye devam
etmektedir. Bu düşmenin ne kadar (devam edeceği ve
nerede duracağı henüz belli değildir. Onun için, el
deki fizibilite raıporu geçerliliğini kayup etmiştir.
İkinci IBoğaz Köprüsünün yapımımı gerektiren,
elde geçerliliğimi 'kaybetmiş fizibilite raporundan
başka bilimsel (hiçbir (belge yoktur. IBilimisel bir ne
den olmadan 5Q milyarlık (bir yatırıma başlamaya
hayret etmemek mümkün değildir.
THM 'Projesi, 3 600 İkiillometre uzunlukta otoyol
olarak inşa edilerek, Türkiye Üzerinden geçecek bu
(projenin toplam maliyeti 600ı milyar Türk lirası
dolaylarındadır. IBöyle bir projenin tüm maiyetinin,
pahalılıktan inıim inim inleyen halkımızdan çıkarıl
masına gönüllerinin nasıl razı olduğunu anlamak
mümkü değildir.
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Hâlâ ıgeçit ıvemı-eyen 2 ıbin kilometre devlet ve il
yolu yapılmazken, hu 'derece savurganca davranış
alklın alacağı üş değildir. Kilometresi 2O0ı milyon
Türk lirasına çıkacak bu yolun ülke eikionoımisineı
katkısı ne olacaktır? .
iMövcut transit taşımacılık benüiz beklenen dü
zeye ulaşmamıştır. Bulgun transit taşımacılığa uygun
(yollarımızın tam kapasite ile çalışmadığı bir gerçek
tir. (2) yıl önce 1QC| bin olan TIR geçişi 5(0ı - 60ı bine
düşmüştür. Halen transit taşımacılıkta kullanılan
Edirne -. Ankara - Gürbulak ve Ankara - İskende
run yollarının kapasiteleri tam olarak kullanılmamaktadır. Bu yolların fiziki standartları bazı kesim' lerde biraz işletilirse kapasitelerinin 2, katına rahatla
çıkabilir, Örneğin, Edirne - İstanbul arasında bil
hassa şehir geçişleri olmak üzere darboğazlar mev
cuttur. Az bir masrafla hu darboğazları rahatlıkla
giderilebilir.
IBütüin ıbu gerçekler ortada iken, savurgan bir
anlayışla hiçibir bilimsel araştırmaya dayanmadan
ve ülkeyi bağımlı hale getirecek bu büyüklükteki
projeye evet demek mümkün değildir.
IBU proje ancak, Ibu yoldan yararlanacaik Avru
pa sanıayieileriyle, petrol zengini Ortadoğu ülkele
rinde finanse edilirse ve projenin tümı inşaatı, tüm
ımülhendis ve işçisi tarafından yapılacaksa anlam
taşıyabilir. Aksi halde, teknolojik halkımdan hiç dfâ
(geri olmadığımız yol inşaatı ibile dışa bağımlı hale
ıgetirilecektiır. Çünkü, halen dünyada işsiz olan yol
inşaat firmalarının ülkemize üışüşmeleri önleniemeyecektir. Halbuki, bizim dış ülkelerde iş alıp döviz ge(tiirmemıiz zorunludur. İyi (bir çabşmia yapılırsa Or
tadoğu'daki yabancı inşaat firmalarının yerine yer
leşmek mümkündür.
Sayın Balkandan, yukarıdakilere ilave olarak aşa
ğıdaki sorulanım izin da yanıtını beklemekteyiz:
d. Kırsal ve gelişmemiş yörelere yönelik sosyal
ye -ekonomik içerikli karayolu yapma hususunda
Bakanlığınız hir çalıışma yapmakta mıdır?
12, (Pahalı hız yollan yerine, ekonomik ve nite
likli yol yapmayı planlıyor musunuz?
3. Projelendirmenin yapımın önünde olması ge
rekir. Projelendirmeyi hızlandırmak için ne gibi ön
lemler almaktasınız?
14, IBaşılanan işlerin, biran önce bitirilme<si için de
taylı (bir planlamanız var mıdır?
ı5„ Kitle taşımacılığını özendirecek genel ıbir
ulaşım planlaması yapmayı düşünüyor musunuz?
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6, 'Işçj emekli ikramiyelerinin ve hakr edişlerin
zamanında ödenmesi için çalışmalarınız var mı?
7. lEn çolk teknik personel çalıştıran bir Ba
kanlık olarak, teknik personel yasasını hazırlamayı
düşünüyor musunuz?
Bütçenin memlekete ve Bakanlık mensuplarına
hayırlı, uğurlu olmasını temenni ederim,
Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılankıran.
(Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın
Turan Kocal, buyurun. ((Alkışlar)
İMHP GRUBU ADINA TURAN KOCAL (İs
tanbul) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Ba
yındırlık Bakanlığı 198Q Yılı Bütçesi hakkında Mil
liyetçi Hareket Partisi Grubu adına görüşlerimizi
arz etmeden eyvel, Yüce IM'eclisi 'saygıyla selamlı
yorum,
Saiyın milletvekilleri, Bayındırlık Bakanlığı, gö
revlerinin icabı vle geçmişte yaptıklarıyla, içinde
bulunduğumuz 1980 Yılı Bütçesi hesabıyla, geçmiş
senelere nazaran Ibir ilerleme varsa ve miktarı ora
nında ülkemizin kalkınmış olduğunu söylemek
mümkündür. Hiçibir işlem yoksa, buna da durakla
ma denir; fakat, geçmiş yıllara nazaran Bakanlığın
görev ve hizmetlerinde bir ilerleme olsa dahi, di
ğer dünya ülkelerindeki lilermeyle mukayesesinde
farklılık lobimizde ise, işte hakiki hizmetin ifadesini
o zaman kullanmak mecburiyetindeyiz ve kulla
nırız.
Sayın milletvekilleri, işte bu düşünceyle şimdi
Bayındırlık Bakanlığımın ©alışmalarını inceleyelim.
(Cumhuriyetin başlangıcından '195Q yıllarına ka
dar Bayındırlık Bakanlığının çalışmalarını inceleye
lim
Cumhuriyetin başianıgıçından 1<95Q yıllarına ka
dar Bayıındırlılk Bakanlığının hizmetlerinde birçok
çalışmalar yapılmış olmakla beraber, hakiki anlam
da finişe kalikarcasına hizmeltledn 19501'den sonra,
1977 sonuna kadar dâvam ettiğini görüyoruz. Her
ne kadar, (bizden bir hizmet yapımına girmiş ol
makla beraber, hizmetlerin büyüğü karayolu ya
pımına aktarılmıştır. Aynı oranda demiryolu yapı
mına hız verilebilseydi, muhakkak ki çok daha fay
dalı olurdu.
Burada şunu hemen belirtmek isterim; biraz
evvel karayolları ve demiryolları mjutoyesesindJelki
sözlerinden dolayı, Cumhuriyet Halk Partisinin ko
nuşmacısına teşekkür ediyorum. Çünkü, karayollarının Türkiye'de hakikaten lüzumunun yanı, sıra,
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damiryoMarauın ûihmal edildiğini; fakat karayolları
na karşı olmadıklarını Sayın Yılanikıran ifade e'ttiler ve karayollarında da yine çalışmaların yapılma
sının gerektiğini ifade' etmeleri ıbeni çok memnun
'etti. Çünkü, bugüne kadar hu şekilde 'bir sözü
Cumhuriyet Halk Partisi parlamenterlerinden duy
muyorduk. iBu nedenle tekrar tekrar Sayın Yılankıran'a teşekkür ediyorum,
11950, yıllarında demiryollarımızın uzunluğunun
7 600 kilometre olduğunu görüyoruz. 1950 ve 1980
arasında ise, yapılan demiryolları uzunluğunun 600ı
kilometreyi geçmediği istitiistiki rakamlarla elimiz
dedir.
7 600 kilometre demiryolumuzun 'büyük bir kıs
mının Osmanlı imparatorluğunun meşhur ve foüyülk insanı Abdüllhaımit Han tarafından yaptırılmış
olduğunu görmekteyiz!. Osmanlı devrinde, karayollarımızın miktarı ise ço!k az ve oldukça da iptidai
hir durumda idi.
itşte sayın milletvekilleri, 195Q yıllarından sonra
karayollarının yapımına verilen önem bugünkü karayollarımızı hiç de küçümsenmeyecek (boyutlara
ulaştırmış bulunmaktadır ve (bu çok önemli hizmet
lerin karşılığıdır; fakat, ülkemizin karayollarına bu
kadar önem vermesinde, (bazı kişiler demokrasi
düşmanları, Amerikanın emri olduğunu yalan ve
İftiralarla Söyleyerek, Türk Milletine hakaret edeibilmektedirler. Bunları Söyleyenler, ülkemizin ima
rına razı olmayan geri kalmışlığımızın devamını
isteyenlerdir.
Söz buraya gelmişken, kalkınmış ülkelerdeki ka
rayolu oranını kıyas almadan, dün bir vilayetimiz
olan komşularımızdan misaller vermek isterim.
Türkiye'de 1 kilometrekareye düşen karayolu veil yolu toplamı 80 metredir. Yunanistan'da bu ra
kam 280 metre, Bulgaristan'da 120 metre ve Hollan
da'da ise 1 300; metredir; Türkiye'de 80 metre...
(Sayın milletvekilleri, bu ülkeler bizden fazla ka
rayolu, il yolu yaptığına göre ve söylenen o düşün
ceyle, Amerika Bulgaristan'ı sömürmek için «yol yap
emrini verdi» mi diyelim? Hele hele Hollanda'da ka
rayolu bize nazaran 16 kat daha fazla olduğuna gö
re, Hollanda'nın da sömürüle sömürüle ortadan kalk
ması lazımdı.
"
Sayın milletvekilleri, bunların hepsi komünist ya
lanlarıdır, yutturmacadır.
Sayın milletvekilleri, Bakanlığın 1979 yılı Büt
çesi 40 milyar lira olmasına rağmen, 1980 yılı büt
çesinin 60 milyar lira olduğunu görmekteyiz. Artış
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oranı % 50. 1979 yılı Bayındırlık Bakanlığının personel miktarı, 1977 yılına nazaran % 14 fazlalık göstermektedir.
Sayın milletvekilleri, burada biraz duralım, personel sayısının neden artırıldığını ve sebeplerini inceleyelim. Önce 2 ilden misal vereyim :
1977 yılında Mardin Bayındırlık Müdürlüğünde,
personel adedinin 66 olması ve iş hacminde, verimlili'kte ve iş oranında hiç artma olmaması, hilakis azalma olmasına rağmen, 1979 yılında personel adedinin
183 olduğunu görüyoruz. Artış oranı % 277 ve artan
personel ise 117 kişidir. Bakanlık personeline ödenen
ortalama aylık ücretinin 14 bin lira olması nedeniyle,
geçmiş Hükümetin yalnız Mardin'de fazladan devlet
kasasından ödediği para 19 656 000 liradır. Ne görev
yaptılar, daha doğrusu görevleri var mıydı? Hayır.
Hiçbir görevleri, devlet hizmeti olarak, yoktu. Fakat
devletten desteklenerek, maddi manevi destek alarak
bölücülüğün talimlerini ve eğitimlerini yaptılar. Kısaca devlet kendi parasıyla kendini bölmek isteyenleri
besledi.
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ikinci misalim 'Diyarbakır'dandır. Burada da 1977'
de personel adedi 60, 1979'da ise 151'dir. Fazla personel sayısı 91 ve bir yıl karşılığı, çalışmadan, karşılığı alınmadan ödenen meblağ 15 288 000 liradır.
Yalnız 2 ilimizde devlet kasasından fuzuli olarak ödenen meblağ 35 milyon lira civarındadır. Bu rakam
67 il hesabına çevrilirse, Bayındırlık Bakanlığının 1979
yılında bayındırlık hizmeti yerine, devleti bayıltma çalışmaları yaptığını görmekteyiz.

I
I
I
I
}
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Sayın milletvekilleri, Bakanlığın müteahhitlere 1980
yılında ödenmek üzere 2 milyar lira borç bırakmasının sebebini de ayrıca izah etmeye lüzum görmüyorum. Bunları neden izah ettiğime gelince; 1980 yılı
Bayındırlık Bütçesi çalışmalarında, Sayın Bakana hangi zorluklarla karşı karşıya olduğunu hatırlatarak ikaz
etmek için söylüyoruz ve diyoruz ki, Müslüman Tür'klerin söyledikleri bir sözü yerine getirmek, kendilerince namus borcu olarak değer taşır ve «devletin kasasından şekli ne olursa olsun, soygun yapanlardan
hesap sormazsam namerdim» cümlelerini 14 Ekim seçim sahalarında tekrarladınız, işte şimdi sözünüzün
neticesini sizlerden biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak bekliyoruz.
Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğüne gelince; burada personel giderleri için o kadar çok yanlış ve keyfi uygulamalar var ki, hangisini
sıralayalım?.. Tek bir cümle ile ifade edelim : 1977 yılında Karayolları Genel Müdürlüğünün Bütçesinin
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% 55'i personel giderlerine, % 45'i yatırım, araç ve
gereç alımına harcanmıştı. 1979 yılında ise Karayol
ları bütçesinde % 85'i pefsonel giderlerine, % 15 ora
nı ise yatırım harcamalarına ayrılmıştır.
Sayın Bakandan şimdi sormak isterim : 1978 ve
1979 yıllarında Bakanlığınızda kaç kadro iptal edil
di, buna mukabil kaç yeni kadro ihdas edildi? Ye
niden göreve alınanların teknik kariyerleri nedir?
Alınan işçilerin alınma şekilleri nasıl olmuştur ve işe
girmek için bu işçilerin bazıları lise girme engellerini
hangi yollardan aşmışlardır?
«Hangi yoldan aşmışlardır» diyoruz; çünkü ku
laklarımıza gelen ve 'bütün millet tarafından da bi
linen şekliyle işçilerin Bayındırlik Bakanlığında gö
rev alabilmesi için büyük meblağların döndüğü söy
lenmektedir. Bu hususta Sayın Bakandan bilhassa rica
etmekteyiz.

| rum; fakat bir defa hatırlatılmasında fayda görüyoI rum.
SADİ SOMUNCUOĞLU (Niğde) — Bunları ElI çi yapıtı.
TURAN KOCAL «ÎDevamla) — Sayın m'illetveI killeri, Bayındırlık Bakanlığının çalışmalarından olan
I deniz, liman ve iskelelerin yapımına daha fazla önem
I verilmesini arzu ettiğimizi de ifade ederiz.
I
Liman ve iskelelerimizdekİ tamir, tahliye ve barınI ma deniz ticaretimizi büyültecek durumda değilI dir. Bilhassa tarihi İstanbul Halic'inin temizlenmesiI ni, mikrop yuvası olmasından çıkarılmasını ve iç h \
I man haline getirilme çalışmalarına başlanmasını talep
I ederiz.
I
Ayrıca İstanbul ikindi Boğaz köprüsü çalışmalarıI na başlamış olmanızı memnuniyetle karşılıyoruz.

Sayın Bakanım, 'bir insan olarak size sıhhat ve afi
yetler dilerken, yapmacık dahi olsa hasta numarası
yaparak Ankara Numune Hastanesinden hastalık ra
poru alacağınızı zannetmiyorum ve almamanızı tav
siye ediyorum. Şayet 'böyle bir rapor alırsanız, ol
mayan hastalığınızın teşhisi için Londra'ya gitmeye
kalkışmayınız ve böyle bir şey yapacağınıza da inan
mıyorum.
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I
Her zaman olduğu gibi buna karşı çıkan, siyasi
Evet Sayın Bakan, yine soruyoruz, siz, |Saym Ba I / polemik yapanlar olabilir; fakat onlara siz aldırmayıkanım, yanınızda koruma polisinizi ve Bakanlık me I nız Sayın Bakan. Çünkü bunları söyleyecek olanlar,
yapılacak İkinci Boğaz Köprüsünden herkesten evvel
murlarından hiçbir kimseyi almadan Karayolları
Konferans Salonuna salı ve çarşamba günleri saat I geçeceklerdir ve söylediklerini unutmuş olduklarını
11.00 - 13.00 arası hiç gittiniz mi veya gitmeyi düşü I aynen birinci Boğaz Köprüsünde olduğu gibi gösterenüyor musunuz? «Türkiye'de kurtarılmış bölge tanı- I çeklerdir.
mıyomım» sözleriniz üzerine, Bakanlığınıza bağlı bir I
Sayın milletvekilleri, biz, Milliyetçi Hareket Parbölümü kurtarıp kurtaramadığınızı öğrenmek için bu* I tisi Grubu olarak ana karayollarımızın ücretli olmasını
nu soruyorum.
I talep ediyoruz; fakat bu ücret değerleri Bakanlık geSayın Bakandan bazı ricalarımız vardır. Bu rica I liri olarak tahsil edilmelidir. Bazı kişilerin ifadelerinlarımdan çok önemli gördüğüm bir tanesini de ifade I de olduğu gibi bu ücretli karayollarının mahalli idaetmeden geçemeyeceğim.
I relere verilmesi taraftarı değiliz. A

I
I
Böyle bir şey yaparsanız, Londra'da bir lokanta I
da beynelmileil bir suç işleyerek ingiliz karakoluna I
düşeceğinizi ümit etmiyorum ve düşmeyiniz, yapsanız I
I
dahi,
Karakola düşerseniz, Devletimizin İngiHtereldefci
yetkili memurlarını araya koymak suretiyle Türk
Devletinin manevi şahsiyetiyle oynayacağınızı zannet
miyorum ve oynamayınız.
Loridrafaan dönüşte Paris'e uğrayarak, Türk Dev
letlini yıkmak isteyen bölücü hainlerle özel toplantı
salkın olaki yapmayınız, yapacağınızı da ümit etmiyo
rum, Sizin bu gibi işlerde bulunmayacağınızı büliyo-
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Sayın milletvekilleri, Milliyetçi Hareket Partisi olarak sizden taleplerimiz, Sayın Balkan'dan taleplerimiz
bir kardeş ve arkadaş anlayışı içinde olmuştur ve olaçaktır. Cumhuriyet Hükümetinin ve Bakanlığın muvaffak olması için bu taleplerimizi ve isteklerimizi
yapıyoruz, karşımızda Hükümeti görerek yapıyoruz.
Evet siz, Adalet Partisinin kurduğu bir hükümetsiniz. Hükümetin muvaffak olması veya olmaması hesabini yaparak Adalet Partisinin yıpranmasını düşünmüyoruz. ve bütün siyasi partileri ana, baba ve kardeş
şeklinde tasnife tabi tutmuyoruz. Bütün partileri kardeş olarak görüyoruz ve siyasi partilerin demokrasi
nin vazgeçilmez unsurları olduğunun idraki içerjsindeyiz. Tavsiye ve ricalarımız köşeyi döndükten sonra
düzlüğe çıkmamızı temin içindir. Yoksa kesinlikle ifade etmek isteriz ki düzlüğü gösterirken şöyle uçuru
ma gitmenizi temin etmek için söylemiyoruz.
Sayın milletvekilleri, Karayolları Genel Müdürlüğü
ne, 16 785 000 000 lirası, yatırımlara l'l 938 400000 lirası cari harcamalara ve transfer harcamalarına da
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74 127 000 lira olmak üzere, ceman yekûn
27 797 527 000 liralık bir bütçe konmuştur. Bu çalış
maların ve bu bütçenin karayolları çalışmalarında ve
rim getireceğüne inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, ayrıca, Bayındırlık Bakanlı
ğımızdan, günümüzün şartlarına uymayan 2490 sayılı
Eksiltme ve İhale Kanununun muhakkak surette ye
niden ele alınmasını ve 'bugünkü Türkiye'nin şartları
na uygun hale getirilmesini de talep etmekteyiz,
arzu etmekteyiz; yenilenmesini, ihtiyaçları karşılaya
cak hale getirilmesini şart görmekteyiz.
Bu duygu ve düşünceler içerisinde Bayıridırlık Ba
kanlığı Bütçesinin Yüce Milletine, Bakanlığa ve Ba
kanlık personeline hayırlı ve uğurlu olmasını Yüce Al
lah'tan niyaz ediyor ve Yüce Meclisi saygıyla selam
lıyorum. (MHİP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kocal.
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmıştır.
Lehinde Sayın Osman Demirci, buyurun. (AP sı
ralarından alkışlar)
OSMAN DEMİRCİ (Erzurum) — Muhterem
Başkan, muhterem milletvekilleri ve Bayındırlık Ba
kanlığının güzide personeli; hepinizi hürmet ve mu-.
habbetİe selamlarım.
«Ben 1-2 cümleyle meseleyi bitirmek istiyorum. Ba
zı şeyleri konuşmak İsteyecektim - müsaade olsaydı fakat bütçenin bir an evvel bitmesi ve vaktin darlığı
dolayısıyla kısa konuşacağım.
'Hükümet bünyesinde her bakanlığın kendi nispe
tinde hizmeti var ve o hizmet nispetlinde de kıymeti
vardır. Fakat vatandaşa daha çok hizmet götüren bir
bakanlık bünyesinde bilhassa karayolları gibi bir bün
yenin mevcudiyetiyle yol yapmanın, yolu ıslah etme
nin önemine bir Hadisi Şerifin mealiyle işaret etmek
suretiyle, hizmet eden vataridaşm, personelin ve ta
ücradaki bir amelenin bile aldığı maddi ücretin ya
nında daha çok manevi hizmeti olduğunu belirtmek
isterim. Ölüm dilleri sustur'sa, arkasından, yapılan
hizmetin kıyamete ka'dar, devam ettikçe manevi mü
kâfata mazhariyet kazanacağı fikrini çalışan insanla
ra telkin etmek gerekir. Bu manaida şevkle hizmet et
menin en büyük bir şeref olduğunu herkesin bilmekle
beraber tekrarında fayda mülahaza yetmek suretiyle
Peygamberimiz (S. A. V.) «iîmanın bir asır olduğunu,
yetmiş kademesi, mertebesi olduğunu» beyan eder
ken, önün en yüksek mertebesi kelimeyi tevhi'd, en aşa
ğı mertebesi imadetül eza anittarik, yoldan eziyeti gi
dermek, yol ıslah etmektir; İslamiyet yol yapmayı
imanın esasına bağlamıştır, îslam diriinin ulviyeti bu
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şekilde ortaya çıkıyor ki, yolu olmayan bir millet, ne
kendi içerisinde, ne de dış devletlere karşı hiçbir var
lığını muhafaza etme imkânına sahip değildir.
Bu şuur, bu görüş içerisinde çalışan bütün perso
nelin, en yüksek kademesinden, en ücra köşesindeki
bekçisine kadar hepisini bu manada tebrik »etmekle
bütçenin Müslüman Türk Milletine ve Bayındırlık Ba
kanlığı mensuplarına hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan
niyaz ederim.
Şüheda kanlarıyla sulanan bu topraklar üzerinde
kıyamete kadar burçtaki bayrakla minaredeki ezanın
elden ele, dilden dile, nesilden nesile muhafazasını Ce
nabı Hak bizim evlatlarımıza na'sip eylesin ve vatanı
mızı, milletimizi harici ve dahili düşmanların şerrin
den korusun.
Cesetlerimiz ayrı olsa bile bir ruh gibi, kardeş gi
bi, iktidar değişse bile bir niöbet, bir hizmet nöbeti şek
linde meseleleri mütalaa etme şuurunu yaşayarak, bu
manada tekrar hepinizi hürmetle selamlar, Allah'a
emanet ederim.
Sağ olun, var olun. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirci.
Sayın Bakan, buyurun.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Adana) — Sayın Başkan, Yüce Meçisin değerli
üyeleri; Bayıridırlik Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle gö
rüşlerini lütfeden sayın üyelere şükranlarımı sunuyo
rum. Bu görüşlerden, gerçekçilikleri ölçüsünde, im
kânlarımız ölçüsünde ve nihayet Hükümetimizin prog
ram ve prensipleri ölçüsünde yararlanacağımız tabii
dir.
(Bayındırlık Bakanlığı Bütçesini bütçelerin tümün
den, 1980 Yılı Bütçesinden ayırt etmek mümkün de
ğildir. Çünkü, bakanlık bütçeleri birleşerek tümüyle
bütçeyi oluştururlar. O itibarla, Bayındırlık Bakanlığı
nın bütçesi de hükümetin programındaki prensipleri
1980 yılının bütçesinin prensiplerini ihtiva eder.
Bunun manası şudur: Bu bütçe, enflasyonu önle
yici bir bütçedir ve nihayet kalkınmayı hızlandırıcı
bir bütçedir. Aynı zamanda, 1980 programı hazırla
nırken yine Hükümet Programının adil ve dengeli kal
kınma, bugüne kadar devlet hizmetlerinden kâfi dere
cede yararlanamamış bölgelerle, özellikle Doğu ve
Güneydoğuya daha çok hizmetin götürülmesi pren
siplerini ihtiva etmektedir.
Hiç şüphesiz, «Kalkınmayı hızlandırma» sözünü
iki kelimelik bir ibare şeklinde değil ve fakat boyutlaridırara'k huzurlarınıza getirmek İstiyorum. Gerçek
te altyapı yapmaktan sorumlu Bayındırlık Bakanlığı225 —
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nın, kalkınmanın hızlandırılması dendiği zaman, bir
temel yatırım teşkil edeceği jçin sorumlulukları ve
görevi büyük olacaktır. O halde, değerli Meclisin de
ğerli üyelerine kalkınmayı nasıl hızlandıracağımızı bu
vesileyle ifade etmek istiyorum.
Evvela şunu ifade edeyim ki, 1979 Bayındırlık Ba
kanlığı Bütçesi 40,7 milyar iken, 1980 Mali Yılı Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesi 60,8 milyardır; global ra
kam artışı % 50'dir; ama yatırımlarda bu % 50'nin
üstünde bir artma vaki olmaktadır. Şöyle ki; 1979'un
gerçekleşen yatırım miktarı sadece 28 milyardır, 1980
yılı için tasarladığımız yatırım miktarı 47,5 milyar ol
duğuna göre ve yatırım oranındaki artış, bütçenin
% 50 oranındaki toplam bütçenin artışından çok da
ha fazla, % 50 değil, % 70 civarın'dadır. O halde, ya
tırımları hızlandırıyoruz dediğimiz zaman, aldığımız
bir- rakam grubu içerisinden yatırıma daha çok para
harcıyoruz anlamını çıkarıyoruz.
'İkinci husus; yıllardır başlamış olan işlere ağırlık
vererek süratle bitirmeyi 1980 programının özü olarak
almışızdır e bunu da samimiyetle ifade etmişizdir, İmkân ölçüsünde yeni işe yer vermişizdir. Nitekim, Ada
let Partisinin sözcüsü Sayın Yusuf Uysal'ın bu vesi
leyle söylediği bir soruyu da cevaplandırmış olayım;
12 sene sürmüştür Eğridir Kemik Hastanesi, 1968 do
ğumludur ve memnuniyetle ifade ediyorum ki, kısa
süre içerisinde yer, proje sorunları halledilmiş ve
Mart ayı sonunda Eğridir Kemik Hastanesini ihale
edeceğiz.
Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisinin sayın
sözcüsü, yıllardır bitmeyen Gebze - İzmit yolundan
bahsediyor; Gebze - İzmit yolunu bitirelim, bitirelim
ama, ona da gereği kadar ödeneği koyalım, gereği ka
dar ödeneği koymayı, çabuk bitirelim ile telif etmek
mümkündür; ama «oto yollara çok para koydunuz»
İbaresiyle de telif etmek mümkün değildir.
O halde, enflasyonu önleyerek, açık bütçe değil,
gerçek bir bütçe yaparak yatırımları hızlandırmayı he
def almışızdır. Neye yarar; rakamları alt alta yazmış
sınız, 1979 Bütçesinde rakamları alt alta yazmışsınız?
Devletin müteahhitlere, istimlak sebebiyle vatandaşla
rı ve bu mubayaalar sebebiyle piyasaya 30 milyar bor
cu var, 1979 yılı bütçesinin sonunda. O halde, yazdı
ğınız rakamların bir anlamı yok. Müteahhidin istihka
kını, istimlak bedellerini ödeyemezisiniz, o şantiyeler
çalışamaz, o teker dönmez; nitekim dönmemiştir.'
-O halde biz, denk bir genel bütçenin içerisinde Ba
yındırlık Bakanlığının Bütçesini işler hale getirmek su
retiyle, şantiyeleri çalıştırır hale getirmek suretiyle
kalkınmayı hızlandırmış olacağız.
_
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iBu noktada muhtelif sözözcülerin değindiği bir
meseleyi de ifade etmek isterim.
Kimmiş acaba savurgan? Karayollarının (ki hepsi
hemen hemen aynı durumdadır) Personel bedelinin
yatırıma oranı 1977 yılında % 55, 1979 yılıhda% 84,6;
ameli mükellefe devrine dönmüşüz. Cumhuriyet Halk
Partisinin sayın sözcüsü buraya gelip, bizim icraatı
mızda daha şöyle 2 ay - 2,5 - 3 ay varken, hiçbir kitle
personeli almamışken, bu orana çıkan yatırım ve per
sonel oranını nasıl niteledi bilmiyorum; ama bizi sa
vurganlıkla nitelemiş olması insaf ile kabili telif de
ğildir.
Demek ki, bizim bıraktığımız noktadan itibaren 2
yıl içerisinde (personel bedeli yatırım oranı) nı % 30
artırmışsınızdır, aynen emisyon hacminde olduğu gi
bi. İlave edeceğim bir husus var; farkı Fiyat Karar
namesini çıkararak, evet yıllardır inşaatlar devam edi
yor, müteahhitler müddet temdidi alıyor, ya bırakınız
bu inşaatı, ya gereği gibi devam eâm anlamında Farkı
Fiyat Kararnamesini 1974fıte, 1978'de olduğundan çok
daha gerçeklere uygun ve geçmiş zamanın da tecrübe
sinden yararlanarak, ta'hmÜn ediyorum ki, 1 Martta
ilan edeceğiz.
Böylece, tasfiye hakkı hem idareler, hem de müte
ahhitler için doğmuş olacaktır. Ayrıca «Farkı fiyat
% 2'5'i aşamaz» diye eski kararnamelerde gerçeklere
uymayan bir sınır vardı. Biz bu sınırı kaldırıyoruz.
% 81 - 82 enflasyon olacak, siz müteahhitlerİniz'e di
yeceksiniz ki, «Ben size farkı fiyat veririm; ama % 25'
den fazlasını tanımam.» O zaman da o şantiye çalış
maz, nitekim öyle olmuştur.
Aynı şekilde, her sene % 10 bir oran hesap ede
rim ve bu brandan da her sene % 10 düşerim. Niçin?
Eğer fiyatınız gerçekçi ise ve müteakip senedeki fiyat
artışını da gerçekçi olarak hesaplamışsanız, niçin
% 10 düşünüyorsunuz? Müteahhidin kârından dü
şüyorsunuz. Biz bu anlayışta değiliz. «Kâr etmesini is
tiyorsunuz». Hayır biz bu anlayışta değiliz. Yeri gel
diği zaman da ifade edeceğim.
'Böylece, mukaveleleri ve müteahhitlik müessese
sini çıkmazdan kurtararak yatırımları hızlandırmış
olacağız. Nihayet birim fiyatları, gerçekçi rayiçlere da
yalı olarak ve yılda 2 defa ilan edeceğiz.
'Bu noktada Adalet Partisi sözcüsü arkadaşıma ifa
de etmek isterim ki, bu bir zaruretin gereğidir. Biz Hü
kümet olarak da ifade ettik, biz 1980 yılı içerisinde
ekonomik tedbirleri aldık. Bu ekonomik tedbirleri al
makla enflasyonu tek sayılı bir rakama İndireceğiz;
«% 5'e, 3'e, 8'e, 9'a indireceğiz» demedik, «% 50'nin
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altında tutarsak bu başarıdır» dedik. O halde, % 50'
nin altında tutulmuş bir enflasyonun sonucu olarak
bile, rayiçlerin ve dolayısiyle birim fiyatların 6 ayda
bir değiştirilmesi, daha doğrusu fiyat artmasına göre
ayarlanmış olması, inşaatların duraklamaması için ve
gerçekçi olarak yapılan masrafların ödenebilmesi için
dir. Bu da kalkınmayı hızlandırmanın gerekli şartı
dır. Nihayet denk bütçe.
Sayın milletvekilleri, ister emanet şantiyesi olsun,
ister müteahhit şantiyesi olsun, onun para gereklerini,
malzeme gereklerini, makine gereklerini yerine getir
medikçe, 12 yaşında da inşaat olur, 15 yaşında da in
şaat olur; bitmez.
'O halde biz, bu yıl büyük bir cesaretle, temsili sis
tem demokrasinin gereği, yeni (işlerin alınması tazyiki
ne rağmen, hem Karayollarında, hem Yapı İşlerinde,
hem Demiryollarında, Havameydanlarında ve Liman
larda bütçenin çok büyük bir kısmını eski yatırımlara
tahsis ederek, bu âtıl yatırımları verimli hale dönüş
türmeyi hedef almışızdır. Nih'ayet bizim yaklaşımımız,
bizden evvelki Hüküme'tfin yaklaşımından, yatırım yap
ma yönüyle çok farklıdır.
(Biz müteahhitlik müesesesini ülke için faydalı ve
zaruri sayarız, teşebbüs ve iş organizasyonudur. Her
meslek erbabı içerisinde beğenmediğimiz kötüler ola
bilir; ama bir büyük kütleyi kötülemek mümkün de
ğildir. Ülkenin kalkınmasında da ve nihayet dış ülke
lerden döviz sağlanmasında da müteahhitlik müesse
sesinden azami derecede yararlanacağız.
Sayın milletvekilleri, bırakınız Türkiye gibi demok
ratik bir ülkeyi, sosyal'ist, komünist ülkeler bile yatı
rımlarını süratle yapabilmek için, ellerinde müteahhit
lik müessesesi olmadığı halde, resmi devlet kurumla
rını müteahhitlik müessesi gibi serbest hareket ede
cek kaidelere kavuşturmanın yolundadırlar. Mesele
böyle olunca, bizim bu ilkemiz Türkiye için faydalı
dır ve bunu hiçbir komplekse kapılmadan uygulaya
cağız.
Bugün 29 tane Türk müteahhidi dışarıda iş yap
maktadır. 2,1 milyar dolardır aldıkları ihalelerin top
lamı ve bu sene, tahminen ülkeye getirdikleri döviz
de 140 ila 150 milyon dolar arasındadır. Dışarıdaki
Türk müteahhidinin itibarlı olabilmesi için, evvela içe
ride, kökü olan ülkede itibarlı olması lazım, kökünün
güçlü olması lazım. O halde, Türk müteahhitlerinin
dışarıda ülkemizTın ihtiyacı olan dövizi bir oranda sağ
layabilmeleri için, içte de güçlü firmalar olmaları ve
itibar edilen firmalar olmaları lazımdır. Bu gerçeği
kaale alan Hükümetimiz, tahmin ederim ki 10-15 gün
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içinde, aynen yabancı sermaye meselesinde olduğu
gM, dış müteahhitlik firmalarının bundan böyle Ma
liye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlı
ğı, şu bakanlık, bu bakanlığa müracaat etmek yeri
ne, Bayındırlık Bakanlığının koordinatörlüğünde, tür
lü problemlerini çözmek bakımından, bir yeni orga*
nizasyona gideceğiz ve 1 Mart 1980'den itibaren de
bu organizasyonu çalıştıracağız.
'Böylece, bir taraftan eski projelere ağırlık vermek,
bir taraftan çalışabilir şantiye, bir taraftan gerçekçi fi
yat, gerçekçi rayiç ve nihayet anamalzeme olan demir
ve çimentonun, sacın müteahhitliklere, işveren ku
rumlar vasıtasıyla mümkün olduğu kadar süratle te
min edilmesi yollarıyla Hükümet Programımızda olan
kalkınmayı hızlandırma vaadimizi boyutlandırmış olu
yoruz.
Sayın milletevekilleri, yıllar yılı bu Parlamento
da; Mecliste, Senatoda tartışırız; bana göre Türkiye
bir gerçek noktaya gelmiştir ki, yeni bir yaklaşım ge
reği yatırımlar için zaruridir, Evet, 1979 Bütçesiyle
1980 Bütçesini mukayese edelim; rakamlar büyümüş
tür, doğru; ama gene de Türkiye'nin ihtiyaçlarının
altındadır. Yıllar yılı bu hadise tekerrür eder gider.
Bitmemiş inşaatlar, yollar, binalar, ister iktidarda, is
ter muhalefette olalım, tenkitlere konu teşkil, eder.
Yani klasik bütçelerle Türkiye'riin yatırımını süratle
tamamlaması mümkün değildir. O halde bu husus, yıl
lar yılı gelen bu gerçek, bizleri yeni yaklaşımlara icbar
etmelidir, yeni yaklaşımlar düşünmeye zorlamalıdır.
İşte bu İtibarla, biz bu yıl, Cumhuriyet Halk Par
tisi sayın sözcüsü arkadaşlarımın tenkitlerine rağmen,
kredi mekanazımasını, - ileride izah edeceğim - ikin
ci köprüyü de, oto yollan da, hava meydanlarını da,
limanları da kredi mekanaziması yolu ile yapmak ka
rarındayız.
Sayın milletvekilleri, hangi istatistiği açarsanız, ba
kınız; Türkîye'ddki köy yollarını da kaale alın, 100
kilometre karaye 21 kilometre düşüyor. Yolu asfalt
manasında alırsanız, 100 kilometre kareye elinizde 5
kilometre yol kalıyor. Be, demiryolu da öyle; 100 ki
lometre kareye 1 kilometre, 1,1 kilometre düşüyor.
Sadece yol böyle de, bilmem hasta yatak oranı, nüfus
başına düşen elektrik tüketimi oranı böyle değil mi?
O halde, Türkiye'nin kalkınmak için yeni bir yak
laşıma ihtiyacı vardır, özetle söylediğim budur. Bu
manada bir entegre ulaşım planını Dünya Bankası ile
birlikte ve Ulaştırma Bakanlığı ile Bayındırlık Ba
kanlığı Türkiye için hazırlayacaktır.
(Kredi mekanizmasını hiç tereddütsüz uygulayaca
ğız, bu bir hesap meselesidir, sayı meselesidir. Sade-
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ce sayı meselesi değil, artı - ek'si işaret meselesidir de.
Evvela sayı meselesidir, 6 alıp 5 veriyorsunuz o işi
(izah edeceksiniz.
^Milliyetçi Hareket Partisi sözcüsüne teşekkür ede
rim, cesaretle bir meseleye yaklaştılar, ben bunu Büt
çe Komisyonunda da, Senatoda da ifade etmiştim.
Sayın milletvekilleri, artık yatırımlar, yatırımlar,
yatırımlar; karayolları misalinde verdiğim gibi, ne
kadar para verirseniz veriniz, ayıracağınız para, sayı
ları büyüdüğü halde, gerçekte ayırdığınız para, hatta
gerçekte yapabildiğ'iniz iş daha küçülmektedir.
(O halde, Türkiye yol bakımından mutlaka geri
ödeme mekanazimasını getirmeye mecburdur. Hiç
korkmadan, kim yararlanıyorsa bundan, otomobilli mi,
kamyönlu mu, otobüslü mü geri Ödeme mekanizma
sını mutlaka getireceğiz. Ee, demiryolunda ödediğiniz
biletin içinde demiryolunun yatırım bedeli var, hava
yolunda ödediğiniz biletin içerisinde Hava meydanları
na yaptığınız masrafın geri ödemesi var, keza liman
lar da öyle, karayollarını bundan istisna etmek müm
kün değildir. O halde yeni yaklaşım, genel bir enterge
master planı mutlaka geri ödeme mekanizmasını ve
mutlaka kredi mekanizmasını içine almak durumun
dadır.
Mesele bu noktaya gelmişken bizim administrasyon anlayışımız, birçok kereler de ifade ettim, Cum
huriyet Halk Partisinden çok farklıdır; evet öyledir.
NURETTİN K'ARıSU (Erzincan) — Olması da
gereklidir.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Bu vesile ile Karayolları Umum
Müdürlüğü meselesine de temas etmiş olacağım.
Bizim için adminiistrasyon, bizim siyasi felsefemi
zi değil; ama bizim hizmet felsefemizi paylaşan yük
sek seviyede yöneticilerde kurulmalıdır. Bizim hizmet
felsefemiz var. Bizim hizmet felsefemiz, önünüze ge
tirilen bir dosyanın üzerine bir düğüm daha atmak,
ıbfiır düğüm daha atarak: değildir; tam aksine, bir dü
ğüm mevcutsa onu açıp olumlu istikamete almaktır.
Kimse yanılmasın, şaşırmasın, meseleyi saptırmasın.
Adalet Partisinin çalışabileceği şu veya bu seviyedeki
yüksek yöneticiler, önüne getirilen problemi, mese
leyi olumlu istikamette çözmeye çalışan yöneticiler
den ibaret olacaktır. Bizim kendimize göre de takip
metodumuz vardır. Administrasyonu olumlu, haftada
bir, ayda bir, mutlaka, şantiye takip ediyor gibi, ver
diğiniz evrakın sonucunu alacaksınız ve Adalet Parti
si bu tip personelle çalışır.
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Üne gelmişse, partilerimiz içinde hemen hemen hiç
suçsuz olan, bu manada en masum olan Adalet Partisidir.
TEVFlK FİKRET ÖVET (Sinop) — Haydi be sen
de Sayın Bakan.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Evet, evet.
1965 - 1971 arasında Adalet Partisinin Başbakanı
ve hiçbir 'Bakanı >«ju memur 4 yılda bir hangi partiye
oy veriyor:» diye düşünmemiştir; samimiyetle ifade
ediyorum. Bugün olayların gerçeğini ifade edersek,
gene, hizmet felsefemizi paylaşan yüksek seviyede idarecilerle çalışacağız.

SÜLEYMAN SÂBRÎ ÖZİNAL (Edirne) — BizimI kiler de yüksekti.
I
I
I
I
I
I
I
I

(BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ
'(Devamla) — Ben, 'bizimkileri söylüyorum, sizinki1er için «.yüksek değildir» demedim ki.
Ama bugün bir mesele daha var, 'bugün sadece
'hizmet felsefesi değil, Türkiye'de ayırıcılığı, bölücülüğü, Bayındırlık Bakanlığına sokmuş bir grup var;
niçin ö zaman itiraz etmediniz? Cumhuriyet Halk
Partili arkadaşlarıma söylüyorum; siz bile zor geliyordunuz, bugün istediğiniz gibi buyurun.

i
24 Aralık hâdiseleri oldu, Kahramanmaraş olayla{ rını kınamak için; Demiryolları, Limanlar ve Hava
Meydanları Müdürlüğü aşağı yukarı 300'er kişiden
I 800 - 900 personeli vardı, umum müdür arkadaşla
rım odalarında 10 - 15 Mşi ile kaldılar. Bunlardan bir
kısmı kaçtı, 266 tanesi, burada tekrarlamak istemedij ğim sloganları söyleyerek öffi idare tarafından! alın
dılar, gföMrüldüler.
I

O halde, Türkiye Cumhuriyetinde olan hâdise, sa
dece hizmet felsefesine sahip olan personeli yerine
koymak değil, aynı zamanda Devletin, milletin bütünI lüğüne, Cumhuriyete sadık personeli görev başına ge
tirmektir. Aldiklanmın hepsini bu manada itham etI miyorum; ama bir kısmı bu vasıftadır, bir kısmı da,
«Adam, madem ki bu koltukta oturuyorum, benim
aşağımda Orta Doğu Teknik Üniversitesi talebeleri
gelsinler, Karayolları yemekhanesinde bedava yemek
yesinler, yatsınlar, istedikleri hareketlere iştirak etsin
ler» diye ses çıkarmayanlardır, bunlarla elbette bizim
çalışmamız mümkün değildir.

îşte personel hareketimizin özü budur, Diliyorunı
ki, ikinci sınıf personel süratle temizlenmiş olsun ve
Kaldı ki, eğer iktidarların değişmesi ile, yüksek
sadece hizmet felsefemizi yürütebilecek olumlu persoseviyedeki personelin değişmesi Türkiye'de âdet ha- j nelle çalışmış olalım .
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Şimdi, Karayolları Umum Müdür Vekili arkadaşı
mın 'benden görev isteyen kâğıdı burada. Bir yapma
haberi Sayın Ecevit de bu kürsüden kullandı. Evet ar
kadaşlarım, Karayolları Umum Müdür Vekili Sayın
Haydar Akın, 11 Şubat 1980 tarihinde, ki bu tarih
ten evvel de birçok kereler, 'birçok kişinin huzurun
da, «Sayın Bakanım ,bana Bakanlıkta görev verirse
niz memnun olurum» diye ifade etmiştir; kendi bölge
müdürlerinin huzurunda. Nitekim, 11 Şu'balt 1980 ta
rihinde de, «[Karayolları Genel Müdürlüğü görevinden
alf edilerek Bakanlıkta bir görev verilmesine müsaade
lerinizi saygılarımla arz ederim» diyerek bir talepte
bulunmuştur.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Zorunlu hale
getirilmiştir Sayın Bakan.
(BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTtN KILIÇ
(Devamla) — Hayır, öyle değil, onu da ifade edece
ğim, orada da yanılıyorsunuz: Müsaade edin, sizin
Bakanlarınız kendi umum müdürleriyle kendi imza
sını haiz, imzasını gerektiren 'bir personel tayin eder
ken istişare ediyorlar, Bakanın rızasını alıyorlar da, sı
ra AP'ye gelince iböyle 'bir hak yok mu? Yani bir
umum müdürle bir Bakan, Bakanın imzasını gerekti
ren bir tayin yaparken umum müdür istediğini yap
sın, Bakana biç danışmasın, Bakanın müsaadesini al
masın; bu mümkün değil; bu, yönetim şekli değil.
Kaldı ki, son derece yanılıyorsunuz; T8 Ocak 1980
tarihinden itibaren Karayollarında hiçbir personel
(hareketi olmamıştır. 'Sayın Umum Müdür Vekilli ar
kadaşımın getirdiği mucipler var, orada. Sizi acıta
nın ne .olduğunu biliyorum ben; ama şimdi bu hava
içinde söylemek istemiyorum; son aldığımız 21 kişi
dir. Bunlar da yüksek seviyeden yöneticiler değildir.
ÖMER ÇAKIROGLU '(Trabzon) — Niye söyle
miyorsunuz? Söyleyin.
(BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
ı(lDeVamla) — Söylüyorum; ben (bunları tanımam. Bu
kadarını 'söylüyorum, bunların icraatını bilmem. Bu 21
'kişiyi Sayın Umum Müdür bana getirdi, 1'8.1.1980
tarihinde, «Bunlar Ankara'dan, Karayollarından uzak
laştırılmalıdırlar» dedi. Ben de «olur» dedim, gitti.
O tarihten bu yana istifa ettiği, daha doğrusu Bakan
lıkta görev istediği güne kadar hiçbir personel hare
keti -olmadı. O itibarla «falanı yap demiş de ayrıl
mış» lafı son derece yanlıştır.
BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Bakan.
(BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATIİN KILIÇ
(Devamla) — O halde şunu ifade edeyim:
— 229
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Gerçek!te, personel hareketi bakımından Bakanlıkta
görev isteyen eski Umum Müdür Vekil arkadaşımla
hiçbir ihtilalim olmamıştır; gazetenin yazdığı da düz
mece haberdir ve (bu düzmece haberin arkasından gi
derseniz mahcup olursunuz.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Hiç mi bas
kı yapmadınız Sayın Bakan?
BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Karsu., rica
ediyorum, tamamlayalım efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Çok temas edilen 2 'hususu 5 dakika
içerisinde özetlemek istiyorum.
'Sayın milletvekilleri, ikinci köprüyü yapacağız;
hem de Allah nasip edecek, Ibu yılın sonbaharında
temelini atacağız. Bakın niçin yapacağız:
Sayın Yılankıran arkadaşım 'söylüyor, diyor ki;
«1977'de 100 (bin vasıta geçmişti.» Evet, 120 bin va
sıtaya göredir o köprü, doğru. Peki, 1979'da?... 1979'
da 70 bin vasıta geçti; bu da doğru. Peki 1977'den
1979'a Türkiye'deki vasıta sayısı mı azaldı? Türki
ye *deki nakliye ihtiyacı mı azaldı? İstanbul'daki ve
Anadolu'daki şehirleşme mi durdu? Hayır, Olan ha
dise; Türkiye, bir ekonomik darboğaza girdi. Siz zan
nediyor musunuz ki, köprü 70 bin vasıta ile kalacak?
Yani, hasta hale göre hüküm veriyorsunuz, «köprü
ye ihtiyaç yok» diye; biz, sağlıklı bale göre hüküm
veriyoruz. Köprüden normal olarak bugün 120 bin
vasıta geçmesi lazımdı ve Sayın Erol Çevikçe çok iyi
etmiştir 1974'te köprü etütlerini başlatarak, ikinci ge
çit için. Nitekim, aynı etütlere bağlı olarak 1976*da
fizibilite yapılmış, 1977 Ağustosunda bitmiş. Eğer siz
bizi düşürmeseydinİz, biz 5 Ocak 1978 Çarşamba gü
nü saat 1'5.00'te ikinci köprünün mukavelesini imza
layacaktık; ama Cenabı Hak bize gene nasip edecek
tir. O halde, hasta hale göre hüküm vermemek geregir. Bunu tabii (hal kabul edeceksiniz, 2 sene evvel İs
tanbul Köprüsünden 100 bin vasıta geçecek, şimdi
70 bin geçecek ve yine 70 bin üzerinden hesaplarınızı:
yapacaksınız... 2 milyon nüfus artmış, 50 bin vasıta
artmış... Hayır arkadaşlarım, biz bu darboğazları aşa
cağız ve normal olarak geçmesi lazım gelen 120 bi
ne göre köprüyü yapacağız.
Niye bu köprüye itiraz ediyorsunuz canım? Bu
köprü kendini de ödüyor. Doları, dolarını 'ödüyor;
Türk lirası, Türk lirasını ödüyor. O halde, Türkiye'
nin 1984 - 1985te, (bu ekonomik darboğazdan çıktık
tan sonra 4 - 5 sene içinde ikinci bîr köprüye ihtiyacı
vardır.
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Hiç üzülmeyin, Türkiye'nin denizaltı tüpe de ih
tiyacı vardır. Yani...
BAHRÎ DAĞDAŞ ^Kars) — Onu da yapın, onu
da yapın.
IBAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ
ı(Devamla) -— Evet.
Zaten AID'den 250 bin dolar fizibilite etütleri için
kredi bulduk, hatta bir ay kadar evvel Amerika'da
(Business circle) mecmuasında, fizibilitelerin, yapılması
için, tüp için ilan çıktı. Yazık ki Küpün projesi çok
daha büyük zaman alır. SöğütlüÇeşme'den girecek,
Ahıfkapımdan çıkacak, 17 - İS kilometre, denizin al
tından geçecek. Böyle bir projemin, kati projeleri,
ihale dosyaları, köprüde olduğu1 gibi 6 ay içerisinde
değil, asgari 2 yılı gerektirir. Ama biz köprü ile be
raber denizaltı geçişine de başlamış olacağız.
SÜLEYMAN SABRtt ÖZNAL (Edirne) — Avru
palılar versin parasını, onlar geçiyor; paramız yok; ne
ile yapacağız, ne ile yapacaksınız?
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Dâvamla) — Birinci köprüyü nasıl yaptık, ne güzel
Ödediyse; hatta birinci köprüye itiraz edenler, onun
gelirini paylaşmak için burada birbirlerine nasıl düşıtülerse, öyle yapacağız. (AP sıralarından «(Bravo»
sesleri, alkışlar)
Hiç merak etmeyin, otoyollları da yapacağız ve
kredi mekanizmasıyla yapacağız ve bir hafta evvel
de TEM'in merkez ofisinin adamları geldi; onu da
yapacağız. Niçin yapmayalım?..
Yalnız, 600 milyar deyip meseleyi gözünüzde bü
yütüyorsunuz, 600 milyar küçük para olduğu için de
ğil. Türkiye TEM projesine rezervasyon koymuştur
ve demiştir ki; «'Biz, gerektiği yerde 4 şeritli, gerekti
ği yerde 2 şeritli yollar yapacağız ve yabancı müteah
hitlere de İstisnalar tanımayacağız» diyerek, TEM an-İaşmasını Türkiye imza etti. Mesele de bundan iba
rettir. Bu, Türkiye'nin faydalarını düşünmek değil
de nedir?
Avrupa Asya'ya gelsin, Kapıkule'de dursun. Ha
yır. MSP sözcüsü arkadaşım çok güzel söyledi; Tür
kiye bir kıta köprü, asırlardır kıta köprülük vazife
si yapmış ve Cumhuriyet döneminde TEM projesi ge
lecek, Kapıkule'de duracak, İran'a - Afganistan'a geç
meyecek, Irak'a geçmeyecek. Hem Türkiye'nin ihti
yaçları için, hem Türk!iyernin beynelmilel görevi için
buna ihtiyaç vardır.
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Onlar
versinler paralarını.
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BAŞKAN — Rica ediyorum Sayın Öznal, rica
ediyorum.;
BAYINDIRLIK «AKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Şimdi Sayın Öznal, biz evvela bunu
ülkemiz için yapıyoruz. Biz ülkemiz için yapıyoruz
ve trafik kaidelerine göre, insan nakliyesine göre,
yük nakliyesine göre kendi ihtiyacımız için yapıyoruz.
Onlardan da yardım gördüğümüz zaman süratlendiri
yoruz. Yani Avrupalı size niye versin durup durur
ken tamamını? Bu fikirle meseleye bizim yaklaşma
dığımızı ifade etmek isterim.
BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Bakanım.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Cumhuriyet Halk Partisinin sayın söz
cüsüne, nihayet şu karayolu, demiryolu tartışmasını
az çok tabii mecrama aldığı için teşekkür ederim.
Şu 1950 Türkiye'sine bakınız, beyefendiler; Ankara'
dan Eskişehir'e gidemiyorsunuz, Ankara'dan Yozgat'a
gidemiyorsunuz, istanbul'a gidemiyorsunuz, Adana'
ya gidemiyorsunuz. Ama tarihi gelişim olarak Tür
kiye o tarihte önemli miktarda demiryoluna sahip*
ti. Ne olacak, tabii? Bakınız, olacak hâdise şudur:
Türkiye doğudan batıya, kuzeyden
güneye ve iki
diyagönalla hem büyük bir otoyol ağına kavuşacak
tır, hem demiryolu ağına kavuşacaktır. Ama onun
dışında coğrafya gereği 63 bin yere dağılmış Türkiye'
de. Türkiye'de arızalar, sıfırdan kalkıyorsunuz 3 200'e
gidiyorsunuz. 3 binin üstünde, Hakkâri'de yaşayan
nüfusun büyük bir kısmı 3 bin kotunun üstünde. Böy
le bir ülkede demiryoluyla ulaşım sağlamak gayri
mümkündür. O halde demiryolu Türkiye'de ihtiyaca
gereklidir; fakat demiryolu ile oto yollar anaulaşım
şebekesini teşkil edecek ve ıbunun içi olan ağı da mut
laka karayolları dolduracaktır. Mesele de bu kadar
ba'sittiı'.
E, şimdi siz 22 ay iktidar oldunuz. Demiryolu
türkülerini de 20 küsur senedir söylersiniz. Ne yaptı
ğınızı, ben size söyleyeyim şimdi. Bir tek yeni projeye
başlamadınız, bir tek.
SÜLEYMAN ıSABRÎ ÖZNAL (Edirne) — Ne za
man?
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — 22 ay içeri'sinde. Öyle dedi sözcünüz,
projelerle ilgili.
Eskilerine de o kadar ağır aksak devam ettiniz
ki, yeni projeye başlamanızdan vazgeçtim 2 sayfalık
bir şey bırakamadınız, 2 sayfalık; şunu şunu yapın diye
ki, sizden sonra hizmet edeceklere bir prensip bile
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bırakmadınız. Eski demiryollarına ağır akSak devam
ettiniz. Bakınız harcadığınız para budur.
Sayın Sevil Korum, «Ulaştırma Bakanlığı Bütçe
sinde Karayollarına 23 milyar ayrıldı, efendim demir
yollarına 3 milyar ayrıldı» diye tenkit ediyor. Hayır
efendim, öyle değil. Sizin demiryollarına 1979'da
'harcadığınız para 1,2 milyar, bizim Bütçe Komisyo
nundaki ilaveden sonra - ikisini de yatırım olarak ifa
de ediyorum - 3 340 000 000. '% 180 artırmışız
demiryollarına konmuş olan parayı.
Karayollarına konulmuş olan parayı da, yatırım
yönünden söylüyorum, % 15 artırmışız. Şimdi kim demiryolcuymüş, kim karayolcuymuş? Hayır, Ibiz ne
demiryolcuyuz, ne karayolcuyuz. Biz sadece gerçek
çiyiz. Ama bu yıl demiryolu inşaatlarının gerektirdiği
bütün paralar Bâyındırlik Bakanlığı Bütçesine kon
muştur. Bunu güvenle İfade edebilirim.
Sayın Başkanım, salbrınızı suiistimal ettim.
BAŞKAN — Rica edeceğim efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN Kil İÇ
(Devamla) — Bir mukayese daha yapalım. Türkiye'de
asfalt yoldan vazgeçtim, makadam ve stabilizeyi de
dahil edelim. 100 kilometrekareye 14 kilometrelik
yol düşüyor, karayolu düşüyor, demiryolu da 1,1 ki
lometre.
Şimdi Türküye kime benzeyecek? Coğrafyasını
açıp bakacaksınız, nüfus dağılımını açıp bakacaksı
nız. Batılı bir ülkeyi kendinize hedef alacaksınız. Öy
le hayal kurmayacaksınız. Amerika ile Rusya'ya ken
dinizi nasıl benzetirsiniz? Türkiye Yunanistan'ın şartlarındadır, Türkiye İtalya'nın şartlarındadır, coğrafya
bakımından. O halde demiryolu, karayolu ve nüfus
dağılımı bakımından da, k!öy de öyledir, oba da öy
ledir komlar da öyledir, onlardaki gibi.
O halde onlardaki oranlara yaklaşmayı kendinize
hedef alacaksınız.
Şİmdi Türkiye'ce 100 kilometrekarede 1,1 kilo
metre demiryolu var, 14 kilometre yol var; yani 13
katı. İtalya'da 19 katı; karayolu çok; 100 kilometre
karede italya'da 5 kilometre demiryolu var, 96 kilo
metre karayolu var. Aynı şekilde Batı Almanya'da
100 kilometrekarede 11 kilometre demiryolu var, onun
17 katı fazla 1£5 kilometre de karayolu var. O halde
kendimizi sununla, bununla mukayese etmek yerine,
Türkiye'nin gerçeklerine dayalı ve Türkiye'nin ihti
yaçlarına dayalı bir karayolu - demiryolu, daha doğ
rusu ulaşım politikası takip etmek gerekir.
Sonra Meclisimiz, temsilci Meclis; çok rica ediyo
rum, halk herhalde kendi menfaatlarinı bizim onun
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menfaatlarinı bildiğimizden daha iyi bilir. Ben 2 defa
dır Bayındırlık Bakanlığı yapıyorum; benden, ne par
lamenterlerimizden, ne de vatandaşlarımızdan Antal
ya'nın dışında demiryolu talebinde bulunan olmadı.
Demek köy yolu ihtiyaç ki, demek il yolu ihtiyaç ki,
demek devlet yolu ihtiyaç ki ağırlık orada.
MUSTAFA KŞREFOĞLU (Kırşehir) — Tabanın
sesi.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — işte tabanın sesi, halkla bütünleşme fi
lan, hep bunlar böyle karayolculuğu alıp götürüyor.
Çaıre yok, Türkiye'de araç sayısı artacaktır, otomobil
sayısı artacaktır, kimileri istemese de. Otomobil
olan bir ailenin demiryolunu ne k^adar yaparsanız ya
pınız Ankara'dan Eskişehir'e kendi otomobiliyle gide
cektir. Bu mümkün değildir, bu gelişimi önleyemez
siniz.
Kaldı ki, karayolu yapımında son derece 'büyük ge
lişmeler olmuştur, inşaat makineleri, stabilize, 1930'
laun eseridir. 1930'Iardan evvel demiryolculuğu1 ge
lişmiştir.
Özetle, bizim politikamız gerçekçidir; yurdun,
milletin, memleketin ihtiyaçlarına uygundur.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son Söz olarak
şunu ifade etmek istiyorum; bize inanmanızı rica edi
yorum; bize verdiğiniz her lirayı bilgiyle, çalışkanlıkla;
ve hele hele dürüstlükle bir uçtan bir uca bu ülke
nin imarı için kullanacağız.
Hepinize saygılar sunuyorum, (AP ve MHP sıra
larından alkışlar)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan, sorular vardır.
Soru soracak arkadaşlarımı tespit ediyorum.
Sayın Onat, Sayın Erdinç, Sayın Karacelik, Saym
Kahraman, Saym Önal, Sayın öznal, Sayın Erdal, Sa
yın Haznedar, Sayın Gül, Sayın özkaya, Saym Karsu, Sayın Yüksel.
iBaşkaca soru soracak?.. Yok.
Soru sorma işlemi bitmiştir.
Önce yazılı soruları okutuyorum Sayın Bakan.
Yazılı veya sözlü cevap verebüirsiniz efendim,
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, hepsine yazılı cevap ver
mek istiyorum.
BAŞKAN — Takkür zatıâlinizindir efendim.
Ordu Milletvekili Ertuğrul Günay'ın sorularını
okuyoruz :
«1. Orta ve Doğu Karadeniz bölgesini tç Ana
dolu'ya bağlamak açısından son derece önem taşıyan
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Ünye - Akkuş - Niksar yoluyla, Ordu - Gölköy - Me
sudiye yollan hangi tarihte bitecektir?
2. Doğu Karadenizin en önemli ihracat potan
siyelini taşıyan Ordu ilinde yapımı düşünülen ve
1979 yılı içinde ihalesi yapılmış olan Ordu Barınma
Tesisleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitirilecek
tir?!»
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz.
Mardin Milletvekili Sayın Abdülkadir Timurağaoğlu'nun sorularını okuyoruz :
l1. Diyarbakır - Mardin, Derik - Mazıdağı, Kı
zıltepe - Mardin - Savur - Sürgücü nahiyesi, Ger
cüş - Kayapınar ve Midyat - Nusaybin yol çalışma
ları hangi safhadadır? Bu yollara ne kadar ödenek
ayrılmıştır? Ne zaman bitirilecektir?
2. Mardin'de yapılması öngörülen ve programa
alınan havaalanının yapım çalışmaları ne zaman baş
layacaktır? Bitirilebilmesi için bu yıl ne kadar öde
nek ayrılmıştır?
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir.
Sayın Onat, sözlü sorularınızı alayım.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın
cevaplandırılmasını rica ediyorum.
L Sayın Bakanımız Avrupa'yı Asya'yı bağlayan
bir bölgede oluşumuz nedeniyle Boğaz Köprüsüne
ilaveten bir köprünün daha yapılacağını ve kesinlikle
buna inandıklarını belirttiler. Bu köprülere bağlı
olarak, Kapıkule'den girerek İran hududuna, yine
Kapıkule'den girerek Güney hududuna giden (E 5)
yollarının bugünkü kapasiteleri konusunda acaba ne
düşünüyorlar? Köprüleri ikiye çıkaracağız; ama, bu
beynelmilel yolların bugünkü kapasitesi nedir? Tıka
nıklığı konusundaki görüşleri nedir?
2. Buna paralel olarak Türkiye'de yolcu taşıma
cılığının sıkıntısının dışında, yük taşımacılığı konu
sunda büyük sıkıntı vardır. Nitekim, Doğu'ya kömür
nakli konusunda, vesair maddelerin nakli konusunda
büyük skıntılara düşülmüştür. O bakımdan, belli
sanayi kesimlerini birbirine bağlayan, tüketim yolla
rını birbirine bağlayan demiryolları konusunda, ka
rayoluna nazaran öncelik düşünürler mi?
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Bakan ya
zılı cevap vereceğini söyledi.
Sayın Erdinç, buyurun efendim.
MEVLÜT GÜNGÖR ERDlNÇ (Yozgat) —
Sayın Başkanım, aracılığınızla Sayın Bakarı tarafın
dan cevaplandırılmasını rica ettiğim 2 sorum ola
cak :
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1. Geçmiş yıllarda Bayındırlık Bakanlığının prog
ramında Yozgat'ta yol tipi bir havaalanı yapılması
yer almıştı. Sayın Bakanımız bunu bu yıl içerisinde
gerçekleştirebilecek mi?
2, Yine geçmiş yıllarda Ankara Erzurum eksp
res tren yolu programda yer alıyor. Bunu bir ma
liyeci, bir iktisatçı gözüyle inceledim; bu yol An
kara - Sungurlu - Çorum, bir hayli geniş bir kavis
çizmek suretiyle Erzurum'a ulaşıyor. Son derece
gayri ekonomik olan bu yolun, Bayındırlık Bakan
lığının bundan 1 - 2 yıl önce ilgilileriyle görüştüğüm
de, bu yolun Yozgat'tan geçmesinin son derece eko
nomik olacağı ve unutulmuş olan bu yurt köşesinin
devlet nimetlerinden bu şekilde biraz daha yararla
nacağı noktasında karar kılınmıştı, o zaman için.
Sayın Bakanımız bu Ankara - Erzurum ekspres yo
lunun Yozgat'tan geçirilmesi için ne düşünüyor?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap ve
recekler.
Sayın Bakan, bütün sorulara yazılı cevap verece
ğinizi beyan ettiğinize göre, buyurun efendim, te
şekkür ederim.
Arkadaşlarımın sorularını alacağım, zatiâliniz de
notunuzu yerinizden alırsınız efendim.
BAYINDIRLIK BAKANI SELÂHATTİN KI
LIÇ (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
(AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Sayın Karaçelik.
BURHAN KARAÇELİK (Zonguldak) — An
kara - Zonguldak yolunun Sarpça - Zonguldak ara
sında müteahhitler halen hemen hemen çalışmamak
tadır.
Sayın Bakan, bu yolun bir an evvel trafiğe açıl
ması için ne gibi tedbirler öngörmektedir?
İkinci sorum, Zonguldak - Karadeniz Ereğlisi yo
lunun 1 nci, 2 nci, 3 ncü kısımlarının müteahhiti de
keza yeterince çalışmamaktadır. Bu müteahhitleri
harekete geçirmek ve yolun bir an evvel trafiğe açıl
ması için ne gibi tedbirler düşünmektedir? Ve hangi
tarihte bu yollar trafiğe açılabilecektir?
Üçüncü sorum; Bartın çevre yolu, Zonguldak şe
hir içi geçişlerini nasıl ve ne şekilde halledeceklerdir?
Hangi süre içerisinde sona erdirilecektir?
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Tamamen tipik
sorular olmuştur. Özellikle teşekkür ediyorum. Ya
zılı cevap verilecektir.
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Sayın Kahraman, buyurun.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan 4 sorum olacak; bunların
cevaplandırılmasını rica ediyorum.
1. Edirne - İstanbul ve Tekirdağ - Kınalı yolu
nun trafiği çok yoğundur. Bu yolların çift şeritli
devlet yolu yapımı için çalışmalar hangi safhadadır,
ne zaman bitirilecektir?
2. Tekirdağ çevre yolu yapılacak mıdır? Yapı
lacaksa ne zaman başlayacak ve ne zaman bitirilecktir?
3. Ankara - İstanbul çift şeritli devlet yolu her
iki taraftan ilerliyor. Ne zaman bitirilecektir?
4. Bilhassa Sayın Bakanımın Bakan olduğundan
bu yana kimsenin kendisine yöneltmediği bir soru;
Trakya'da tek şeritli bir demiryolu var, Avrupa'yı
İstanbul'a bağlayan, ülkeye bağlı. , Halbuki, Trak
ya'da Cumhuriyetten önce yapılması düşünülen de
miryolu için tesviyesi yapılmış, köprüleri yapılmış,
bitirilmiş, fakat 60 yıldan beri bu güzargâha bir ray
konamamıştır. Şimdi Trakya'nın ayçiçeği, buğday
araban haline geldiği, aynı zamanda yük taşımacılığı
karayoluyla çok pahalı olduğu bir dönemde, buraya
sadece rayları koyup yük taşımacılığında insan taşı
macılığında çalışmalar yapılması için düşünülüyor
mu?
Sorularım bundan ibaret, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kahraman.
Sayın Öhal, buyurun.
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sayın Başkanım,
Değerli Bakanımın aşağıda sunacağım 2 sualime ce
vap vermelerini istirham ediyorum.
Birinci sualim, Hatay'da 1979 yol programına
alınmış olan Kırıkhan - Topboğaz, 2 ncisi Antakya Yayladağı yolu, 3 ncüsü Antakya - Samandağı yol
ları yeni standartlara göre yapılmak üzere programa
alınmışken, acaba bu yolun yapımı göz önünde bu
lundurulacak, yapımına başlanacak mı?
2 ncisi Sayın Başkan, halen Ankara - Adana de
miryolu çok dolambaçlı olduğundan, trafiğe, kul
lanıma elvirişli bir demiryolu mudur? Yani bununla
kitle taşımacüığının yapılması zor oluyor. Acaba Sa
yın Bakan yeni, kısa yoldan, kısa mesafeler katetmek
kaydıyla, yeni bir Adana - Ankara demiryolu düşün
cesinde bulunmakta mıdır? Bunun cevaplandırılma
sını rica ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap ve
rilecektir.
Sayın Öznal, buyurun.
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SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sa
yın Başkanım, aşağıdaki sorularımın aracılığınızla
Sayın Bakandan sorulmasını rica ediyorum.
1. Palitikanın girmediği nadir kuruluşlardan biri
olan Karayollarının, ülkemizin iç ve dışta yüzünü
ağartacağı deneyime ve tekniğe sahip olduğu bellidir.
Bu kuruluşu, yurt içinde emanet, yurt dışında da dev
let desteği ile Bakanlığındaki diğer kuruluşlara ve
diğer teknik bakanlıklara örnek olacak şekilde ve
döviz getirecek şekilde örgütlemeyi düşünüyorlar mı?
2. Edirne şehri Türkiye girişinde TIR trafiği ile
eşilmektedir. Bu durumda şehir dışı geçişi ile tarihi
Edirne'mizi bu beladan kurtarmayı düşünüyorlar mı?
3. Balkan ülkelerinin demiryolu ve deniz yük ve
yolcu trafiğini Edirne'den, daha doğrusu Uzunköp
rü'den Saroz Körfezine aktaracak proje için Bulgar
larla ortak bir çalışmaları var mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 1 nci sorunuza
Bakanın buradaki izahında az çok temas yapılmış
tır; yine de yazılı cevap verilecektir.
Sayın Erdal, buyurun.
HÜSEYİN ERDAL (Yozgat) — Sayın Başkan,
Sayın Bakan, «Türkiye'de 100 kilometrekareye 14
kilometre yol düşüyor)» dedi. Ancak, bendeniz as
falt yolun düştüğünü ifade ettiklerini tahmin ediyo
rum. Acaba, bu 100 kilometrekaraye 14 kilometre
asfalt mı, yoksa asfaltla şose beraberce mi? Onun
açıklanmasını istiyorum.
BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir. Teşekkür
ederim.
Sayın Haznedar?..
ALİ İRFAN HAZNEDAR (Kütahya) — Vaz
geçtim efendim.
BAŞKAN — Vazgeçtiniz.
Sayın Gül, buyurun.
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — Sa
yın Başkan, Başkanlığınız vasıtasıyla Sayın Bakandan
sorularımın cevaplandırılmasını arz ederim.
Alfabetik sıraya göre Zonguldak 67 nci vilayettir;
ama genel bütçeye katkı bakımından Türkiye'nin
4 ncü vilayeti olduğu gibi, hassas bir bölgemizdir de.
Her nedense bugüne kadar yol ihtiyacı giderileme
miştir. Mesela...
BAŞKAN — Sorunuza geliniz efendim, lütfen.
ABDULMUTTALİP GÜL (Zonguldak) — So
ruya geliyorum, uzun yıllar programda olduğu halde
inşaatına başlanmayan, Türkiye için sanayi ve eko
nomik olarak çok önemli olan Karabük - Yenice yo
luna ne zaman başlanılacaktır?
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2. Zonguldak - Hisarönü, Zonguldak - Beycuma,
Sarpça - Çaycuma, Çaycuma - Kozcağız, Kozcağız Kumluca, Kumluca - Abdipaşa, Gökçebey - Yenice,
Devrek - Ereğli yollarının asfaltlanması bu yıl düşü
nülüyor mu?
Adana ile Zonguldak komşu vilayet olduğuna gö
re acaba bu komşu vilayet komşuluk hakkını ne za
man alacaktır?
Aynı zamanda Sayın Burhan Karaçelik'in sorduğu
Sarpça - Zonguldak, Zonguldak - Ereğli yolu ne za
man tamamlanarak trafiğe açılacaktır? Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap ve
rilecektir.
Sayın Özkaya, buyurun.
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, sorularımın Sayın Bakan tarafından cevaplan
dırılmasını rica ediyorum.
1. Nizip - Gaziantep arası yolu asfalt yapımı
bu yıl gerçekleştirilecek midir?
2. Araban - Yavuzeli yolunun tahsisatı ne ka
dardır? Bu sene içinde bitirilecek midir?
3. Kilis çevre yolu asfalt yapımı programa
alındı mı?
4. Nizip - Selendi kasabalarının giriş ve çıkışları
asfaltı 1980'de yapılacak mıdır?
,5. Kilis - Polateli - Musabeyli yolunu asfalt
programına almayı düşünüyor musunuz?
6. Gaziantep Hava Meydanı yolunun etüdü ne
zaman yapılacaktır?
7. Kilis Havaalanı yolu kavşağı 1980'de bitiri
lecek midir?
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap veri
lecektir.
Sayın Karsu buyurun.
NURETTİN KARSU (Erzincan) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın yanıtlan
masını diliyorum.
1. Erzincan'da havaalanı inşaatına 10 sene önce
başlandı. Buna karşın hâlâ toprak doldurma, top
rak boşaltma ile vakit geçiriliyor. Öncelikle bunun
ne zaman biteceği ve toprak boşaltma doldurma, dol
muş toprağı tekrar çıkartma işlemine sebebiyet ve
renler hakkında bir işlem yapacaklar mı?
2. Çayırlı - Başköy yolu aşağı yukarı 6 - 7 sene
den beri asfaltlanmasına geçildiği halde bugüne ka
dar stabilizesi bile yapılamadı. Bu ne zaman bite
cektir?
3. Erzincan, Kemah ve Ilıç'a bugün Erzincan'
dan otomobille gitme olanağı yok. Sayın Bakan
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İstanbul için ikinci köprü ve tüneli düşündüğüne
göre, acaba doğal hakkı olan oradaki insanların bi
rinci ulaşımını sağlamak için ne zaman çare düşüne
cekler ve bu olanağı sağlayacaklardır?
4, Refahiye - Hiç - Kemaliye yolu yine ne za
man normal ulaşıma açılacak ve hiç olmazsa asfalt
tan evvel normal stabilize yol haline getirilecektir?
5. Erzincan - Sivas yolu üzerinde bulunan 4500
nüfuslu Ulalar Köyü var. Burada her gün aşağı
yukarı birçok kaza olmakta ve insan heder olmakta
dır. Bunun için orada bir alt geçit düşünüp düşün
mediklerini, düşünüyorlarsa ne zaman yapılacağını
öğrenmek istiyorum? Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Yazılı cevap ve
rilecektir.
Sayın Selâhattin Yüksel, buyurun efendim.
M. SELÂHATTİN YÜKSEL (Uşak) — Sayın
Başkan, benim 4 adet sorum var.
1. İzmir - Uşak - Ankara demiryolunun ıslahı
ne zaman yapılacaktır? Motorlu tren geçebilecek
hale ne zaman gelecektir? Bu uzun zamandan beri
devam etmektedir.
2. Abide - Güre karayolunun bitiriliş tarihi ne
olacaktır?
3. Karahallı - Çal yolu başlamıştır; fakat ne za
man bitirilecektir?
4. Karalhalli - Ulubey karayoluna ne zaman baş
lanacaktır?
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim Sayın Yüksel.
Sayın Bakan sorularınıza yazılı olarak cevap verecek
lerdir.
Sayın Suiçmez ve Sayın Miski, soru sorma işlemi
bittiği için sorularınızı muameleye koyamayacağım;
ama bir defaya mahsus olmak üzere sadece soru
şeklinde ikinize soru sorduracağım, sadece soru.
ERTOZ VAHİT SUİÇMEZ (Trabzon) — Çok
teşekkür ederim Sayın Başkan.
Benim Sayın Bakandan 2 sorum olacaktır. Yıllar
dan beri yapımı devam eden Trabzon Havaalanının
yapım işlemleri çeşitli nedenlerle müteahhidin iflas
etmesi nedeniyle maalesef başarılı bir biçimde sürdürülememektedir. Bu konuda acaba Bakanlık ola
rak yeni önlemler düşünülüyor mu? Düşünüyorlarsa
ne gibi bir önlem düşünülüyor?
Yine yıllardan beri Karayolları yatırım program
larında yer almasına rağmen müteahhitlere ihale edi
lemeyen, Trabzon - Of - Çaykara yolunun Karayollarınca emanet usulüyle yapılıp yapılamayacağı ve-
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yahut ihalesi yapılıp bu yolun biran önce bitirilmesi
Bakanlıkça düşünülüyor mu? Düşülülüyorsa ne za
man bitecektir?
Sayın Bakan sorularıma yazılı olarak cevap vere
bilirler.
BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayın Suiçmez.
Buyurun Sayın Miski.
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan Sayın
Bakanımızdan 2 sorum var, yazılı olarak cevap ve
rebilirler.
1970 yılında Milli Güvenlik Kurulunun ısrarla
yapılmasını istediği Samandağ - Uluçınar sahil yo
lumuz var. Geçen yıl programa alınmış ve başlan
mak üzereydi. Bu yıl içinde bu yolun yapımına baş
lanıp başlanmayacağını Sayın Bakandan yazılı olarak
rica ediyorum.
2 nci sualim; İskenderun Havaalanımız 1960'larda
çalışır vaziyetteydi. Bundan sonra Hatay'ın daha da
fazla turizm yönünden gelişmesi bakımından bu havalanının açılması yönünden bir çalışma yapılacak
mıdır?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Miski, yazılı
cevap verilecektir.
Son söz milletvekilinindir, Sayın Kenan Bulutoğlu?.. Yok. Sayın Tuna?.. Yok.
Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu?.. Yok.
Sayın Hasan Ali Dağlı?.. Yok.
Sayın Şükrü Bütün?.. Yok.
Müzakereler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
A) Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
79 239 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Makine, teçhizat alım, bakım
ve onarım işleri
553 930 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Bölüim

Lira

111 Yapı İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet yapıları yapım - bakım
ve onarım işleri
3
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 Demiryolları İnşaatı Genel Mü
dürlüğü yapım - bakım ve ona
rım işleri
3
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 Limanlar İnşatı Genel Müdür
lüğü yapım - bakım ve onarım
işleri
1
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
114 Hava Meydanları ve Akaryakıt
Tes. İnş. Genel Müdürlüğü
yapım - bakım ve onarım iş
leri
3
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

219 735 000

405 305 000

896 762 000

415 170 000

37 584 000

2. — 1980 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi .
1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sayısı :
422; C. Senatosu S. Sayısı : 971)
BAŞKAN — Karayolları Bütçesinin maddelerine
geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi okutuyorum :

— 235 —

(1) 422 S. Sayılı

basmayazı

tutanağa eklidir.

M« Meclisi

B : 54

Karayolları Genel Müdürlüğünün 1980 Mali Yılı
Bütçe Kanunu Tasarısı
Madde 1, — Karayolları Genel Müdürlüğünün
1980 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (30 707 527 000)
lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum :
A - CETVELİ
Bölüm
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
1 044
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
103 Makine ikmal ve ambarlama
hizmetleri
3 038
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1
İli Karayolları planlama proje ve
keşif hizmetleri
1 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 Karayolları yapım ve onarım
hizmetleri
14 656
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
113 Yol tesis bakım hizmetleri
10 893
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
74
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Lira

620 000

310 000

000 000

690 000

780 000

127 000

1 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
— 236
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2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(30 707 527 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN —• 2 nci maddeye bağlı bölümleri oku
tuyorum :
B — CETVELİ
Gelir
Türü

Lira

2 ıVergi dışı gelirler
389 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
3 Özel gelirler
30 318 527 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce
1980 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir,
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı
Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan Gümrük resimleri,
Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin
1 nci bendi gereğince Devlet Bütçesinden Karayolları
Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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6 ncı maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü ku
ruluş yasasına hüküm getirilinceye veya konu özel
yasa ile düzenleninceye kadar, Karayolları Genel
Müdürlüğünün yabancı ülkelerdeki çalışma esaslarına
ilişkin 27 . 12 . 1978 gün ve 7/16982 sayılı Karar
name hükümleri, 1980 bütçe yılında da uygulanır.
Hizmetlerin yapılmasında çıkan sorunlar gerek
tirdiği takdirde, ek kararnameler çıkarılabilir.
BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
TARHAN ERDEM (istanbul) — Madde hakkın
da söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Özür dilerim. Artık oylandı.
Buyurun yerinizden alayım.
TARHAN ERDEM (İstanbul) — Efendim, bu
madde Anayasamızın 92 ve 94 ncü maddelerine aykı
rıdır. Komisyonda arz etmiştim, Genel Kurula da
sunmak istiyorum.
Teşeklkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Devlet Daire ve müesseseleri, kamu
tüzelkişileri, dernekler ile diğer 'kurum ve kuruluşlar
dan vaki olacak görevler ile ilgili hizmet taleplerini,
kendi imkânları nispetinde, yapılacak anlaşmalar esas
ları dahilinde ve karşılıkları adı geçen kuruluşlarca
karşılanmak şartıyla yerine getirmek, ayrıca Karayol
ları Genel Müdürlüğünce yapılan yolların kenarında
bulunan ve yol güvenliği bakımından yola giriş ve
çıkışların düzenlenmesi gereken tesislerin (Akaryakıt
istasyonları gibi) ilgilileri tarafından veya dış yardım
lardan etüt, araştırma ve proje hizmetlerinin ifası ile
yol, köprü ve benzeri tesislerin yaptırılması ve bakı
mı maksadıyla Karayolları Genel Müdürlüğüne yatı
rılacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak özel bir
tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelde mev
cut veya yeniden açılacak özel projelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek koydolunur. Karayolları Genel
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek
kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli cetvelin
ilgili proje ödeneklerinden gereMi harcamayı yapabi
lir. Yapılan kesin harcamalara göre, tahakkuk eden
miktarı, ilgili projesindeki ödenekten, harcama yapı
lan projeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı
ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir
ve ödenek kaydolunur.
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçici ücretli
olan, yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım,
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraf
tan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe, gelir, diğer taraftan da yeniden
açılacak 112-04-2-000 (geçişi ücretli olan yol, köprü
ve tünellerin yapım ve onarımı) alt - programı ve pro
jeleri ile; 113-013-1-000 (geçişi ücretli olan yol, köprü
ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram ve faali
yetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakanlığınca
ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlüğü
işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı işlem
lerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje ödeneklerin
den gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk eden miktarı, ilgili projesindeki
ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Mali
ye Bakanı yetkilidir.
Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
9 ncu maddeyi okutuyorum :
Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
10 ncu maddeyi okutuyorum:
Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındırlık
bakanları yürütür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.
Bütçenin tümü açık oya tabidir, bilahara açık oyu
nuza sunulacaktır.
Bütçenin devletimize, milletimize ve Bayındırlık
Bakanlığı mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını dili
yorum*
237 —
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1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649)
(M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı :
949) (Devam)
B) ÇALIŞMA

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ:

BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesine geçiyo
ruz:
Çalışma Bakanlığı Bütçesi için Komisyon ve Hü
kümet yerlerini alsınlar, rica ediyorum.
Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan grup
ları ve şahısları okuyorum : Milliyetçi Hareket Par
tisi Grubu adına Sayın Ömer Çakıroğlu, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın t. Etem Ezgü, Milli Selamet
Partisi Grubu adına Sayın Fehmi Cumalıöğlu, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Çobanoğlu.
'Şahısları adına, lebinde : Sayın Mehmet Özkaya,
Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Osman Demirci, Sa
yın irfan Bin'ay, Sayın Halil Karaatlı.
Aleyhinide : Sayın Azimet Köyiüoğlu, Sayın Altan Tuna, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu.
Üzerinde : Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Şükrü
Bütün, Sayın Ali Ak,
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerlerini al
dılar.
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına
Sayın Ömer Çakıroğlu-'nda; buyurun.
MHP GRUBU ADINA ÖMER ÇAKIROĞLU
(Trabzon) — Sayın ıBaşkan, sayın milletvekilleri; 1980
Mali Yılı Bütçe Tasarısının Çalışma Bakanlığı Büt
çesi hakkında Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına
görüşlerimi arz etmeden önce Yüce Heyete saygıla
rımı sunuyorum.
Yüksek malumları olduğu üzere Çalışma Bakan
lığı, çalışma, iş hayatının, huzur, adalet ve emniyet
içinde millete, memlekete nafi olabilmesi için gere
ken vasatı hazırlamakla görevlidir.
Emek - Sermaye ikilisinin cemiyet hayatının vaz
geçilmez en hayati faaliyetini ifa edebilmek için dev
letin koruyucu, kollayıcı ve kolaylaştırıcı gücüne ih
tiyacı vardır, işte bu zaruri ihtiyaca cevap verebil
mek için Çalışma Bakanlığı vazifeli kılınmıştır. Bu
vazifenin ifasında, şüphesiz ki, rehber, devlet niza
mını tespit eden ve Anayasa ile teessüs edilen mev
cut nıizatnın esprisi olmalıdır. Bu mantık ve anlayış
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içinde hareket edilince, emek - sermaye (ikilisi birbi
rinin mütemmimi olur, millet ve memleket için fay
dalı neticeler hâsıl eder.
Nitekim, kurulu devlet nizamını yıkıp yerine
Marksizmden ilham alan bir sistem getirmek isteyen
lerin iktidar makamını ellerine geçirene kadar, Çalış
ma Bakanlığı vazifesini kuruluş gayesi istikametinde,
istenilen seviyede olmasa bile, yenine getirmek gay
retinde olmuştur.
Bugün icra makamında olan Adalet Partisi bu
makama gelene kadar, yani iktidarı eline alana ka
dar, «Ecevit İktidarının Çalışma Bakanlığını kuruluş
gayesinden uzaklaştırıp Marksist doğrultuda başka
bir düzenin ikamesi için vasıta olarak kullandığını,
bunun için de her türlü kanun ve insaf ölçülerini aşan
bir tavır içinde geçiş dönemi için kadrolaşma hareketi
içine girmiştir» diye iddia ve beyanlarda bulunmuştu.
Bu iddialar, yaşanan hadiselerle de, herkesin gözü
önünde müdellel hale gelmişti. Elden alman ekmek
ler, perişan edilen aileler, insafsızca sürgünler, işten
atmalar bu insafsız, gaddar ameliyenin amansız çarkı
idi. Memurundan, işçisine, müstahdemine kadar, dev
letine sahip millet ve memleket aşkı ile dolu herkes
bu tatbikatın çarkından geçmiştir.
Bütçesini görüştüğümüz Çalışma Bakanlığında bu
gün Adalet Partisi vardır. Devir aldığı Ecevit iktida
rının bakanlıkta mevkii tatbike koymak istediği niza
mın gereği olarak yerleştirdiği kadro ile Adalet Par
tisinin tatbik ötmeye koyduğu tamamen ters istika
metteki liberal kapitalist sistemi nasıl yürüteceği doğ
rusu merak konusudur. Halbuki, beklenen getirdiği
sistemin kendi mantığının ve muhalefette iken yap
tığı iddia ve beyanların gereğini yapması idi. O da
Ecevit iktidarının devlet kadrolarında ve çalışma ha
yatında yaptığı tahribatı tamir, etmeyi elinden alı
nan, haksızlığa uğrayan herkesin mağduriyetini gider
mek ve devlet kadrolarını devlet yıkıcılarından, bölü
cülerden temizlemekti. Zira, Adalet Partisinin Sayın
Lideri Demirel, bunu bir boyun borcu olarak ilan et
mişti.
100 gün dolarken sormak isteriz; bu borç ne de
receye kadar ödenmiştir? Ayrıca, meşum bir heves
uğruna her türlü zulmü, haksızlığı insafsızca işleyen
lerden hesap sorulacağı, kimsenin yaptığının yanında
bırakılmayacağı açık vaadi, yeminle de fcuvvetlendirildiği hal'de, ne nispette yeminin gereği yerine geti
rilmiştir?
Meseleye kendi mantığı içinde bakıldığından Ecevit'in A'dan Z'ye kadar ken'di sol görüşü istikametin-
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de tanzim ettiği bir kadro ile Sayın Demir'd'in kendi
liberal görüşünü nasıl tatbik edeceğini merak ediyo
ruz. Bugün Türkiye'mizde mukaddes alın terinin
şartlanmış kafalar idaresinde kan dökmek, yakmak,
yıkmak için nasıl kullanıldığı meydanda'dır. Öpüimesi gereken nasırlı el, vatan bütünlüğünün, mevcut
nizamın tepesine, kızıl emperyalizmin bağrımızda
gelişen, öldüren ıhir ıbom'bası haine gelmiştir. Her gün
bir yerde; ama mutlaka artarak, şiddetlenerek vatan
sathında sistematik olarak patlamakta, son bağımsız
Türk Devletini diğer birçok ülkelerde olduğu gibi adım
adım 'kızıl emperyalizmin köleliğine teslim etmek is
temektedir. Masum Türk işçisinin bir kısmının bu
noktaya gelişi şüphesiz ibirden olmamıştır. Şartlandı
rılma herkesin gözü önünde, giderek artan büyük bir
hızla yapılmış, zamanın iktidarları, idareyi maslahatçı bir zihniyetle meselenin üzerine icap ettiği önemle
gitmemiş, gidememiştir. Böylece, biribirinin mütemmi
mi olan emek: - sermaye bugün can düşmanı haline
getirilmiştir. Şüphesiz, sermayenin kör, egoist tutu
mu, iktidar zaaflarını istismar hevesi, bu oluşmada
büyük pay (sahibidir.
'Bu durumda çalışma hayatının memleket ve mil
let yararına hiçbir hayırlı neticeyi ortaya koyaımayacağı meydandadır. Önümüzün elim olayları bunun
açık delilleridir. Muhalefette iken bu durumu tespit
le açık beyanlarda hulünan Adalet Partisi bugün ik
tidardır, Hükümettir. Emek ve sermayenin biribiri
nin mütemmimi olduğu şuuruna vararak huzur için'de idamei hayat edebilmeleri için ne gibi tedbirler
alındı veya alınacaktır? Öğrenmek isteriz. Hatta, Türk
çalışma hayatını 'bugünkü harp sahası haline getiren
ler için ne gübi muamelede bulunulmuştur veya bu
lunmak üzeredir? Öğrenmek isteriz.
Hükümet, Çalışma Bakanlığının kuruluş gayesine
göre icrai faaliyette bulunabümesd için gerekeni, me
selenin arz ettiği ehemmiyetin idraki içinde acilen yapmalidır. Aksi halde, ıgünümüzde şahit olduğumuz ve
yaşadığımız muharebelerin sayısı ve vüsati daha da
artacak, Devletimizin batmasına müncer olacak sevi
yeye ulaşacaktır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olma
sın.
1980 yılı Çalışma Bakanlığı Bütçesinin görüşülme
sinden faydalanılarak arz ederiz ki, emek - sermaye
'bütünlüğünü temin bakımından, çalışma hayatının
huzuru (bakımından, memleketimizin selameti bakı
mından zaman geçirilmeden sendika imkânlarını men
fur emellerini tatbik etmıek için kullanan ve Türkiyemizde bir sınıf mücadelesi haline getirmek isteyen ve
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getiren sendikalar hakkında derhal kanuni takibata
geçilmelidir.
Devlet içinde devlet mahiyeti arz eden sendika
ların faaliyetlerini kontrol ede'bilecek kanuni meka
nizmanın tesisi şarttır.
'İHSAN KABADAYI (Konya) — Devlet içinde
devlet değil, sendikanın içinde devlet diyeceksin.
ÖMER ÇAKIROĞLU (Devamla) — Buna ilave
ten, Tarım ve Orman tş Kanunu, işsizlik meısdesinin
memleket bünyesin'de meydana getirdiği ve getirece
ği telafisi imkânsız halleri bir nebze olsun telafi ede
bilmek için işsizlik sigortasının, kıdem tazminatı mev
zuatının vuzuha kavuşturulması;
'işyerinde yetkili sendikanın tespitinde adalete uy
gun, açıklık getirecek bükümlerin vazı;
İşyeri teftiş işlerinin ihtilaflarda tarafsızlığı ve
emek - sermaye bütünlüğünü temin edecek şekilde
düzenlenmesi;
'İşçi sağlığı ve güvenliğini mümkün olduğunca ko
ruyacak şekilde yeniden düzenlenmesi;
İşyerleriride mesleki eğitime ehemmiyet verilerek,
ihtisaslaşmayı sağlamak;
Gelişmekte olan ve pek çok vatandaşımızın işçi
olarak çalıştığı İslam ülkeleriyle gerekli temasların
kurularak, aradaki vatandaşlarımızın haklarının ko
runmasının s ağlanması;
AET topluluğu ile olan anlaşmanın işçilerimize bah
şettiği hakların kâğıt üzerinden pratiğe dönüştürül
mesi için gerekli gayretin gösterilmesi lazımdır.
Sözlerime, son müstakil Türk Devletinin geleceği
için iktidara, askıda kalan tespit ve beyanlar değil,
askıda kalan tespit ve 'beyanlar değil, mucibince amel
edilen sağlam tespitlere ihtiyaç olduğunu tekrarlıyor,
«Ainesi iştir kişinin, lafa -bakılmaz, görünüş şahsın
rütbei aklı eserinde» beyitini de hatırlatarak son ve
riyorum.
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Türk milletine, Dev
letimize ve Çalışma Bakanlığı bünyesindeki mensup
larına hayırlı olmasını temenni eder, saygüarımı su
namı. (MHP ve AP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çakıroğlu.
Adalet Partisi Gruîbu adına Sayın Ezgü, buyuru
nuz.
AP GRUBU ADINA İ ETEM EZGÜ (Samsun)
— Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; Çalışma Ba
kanlığı 1980 Mali Yilı Bütçesi üzerinde Adalet Parıtisinün görüşlerini dile getirmek üzere huzurlarınızda
bulunuyorum. Yüce Heyetinizi Gruibum ve şahsım
adına saygılarımla selamlarım.
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Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş vıe te
mennilerimizi açıklamadan önce, Çalışma Bakanlığı
nın geçmiş CHP İktidarı dönerninde ne hale getiril
miş olduğundan ve sorumlu bulunduğu görevlerin na
sıl saptırıldığından bahsetmenin ve nasıl bir miras bı
rakıldığın ortaya koymanın faydalı olacağı kanaatin
deyim.
Çalışma Bakanlığı, 22 aylık CHP döneminde bü
yük ölçüde keyfi devlet otoritesini yok etmeyi hedef
almış, bazı tatbikata hedef olmuş ve bu bakanlıkta
ki 'belirli dermeklere üye olmayanlara hayat hakkı
tanınmamıştır.
OHP Hükümetinin işbaşına gelmesiyle birilikte,
YİİS - DER, TÜM - DER gibi ideolojik gayeli ve
şahsi menfaat peşinde koşan belirli grupların elinde
(bulunan dernıdkler faaliyetlerini sıüratle artırmışlar ve
'Bakanlığın yapmış olduğu bütün tasarruflara damga
larını vurmuşlardır.
iBu derneklerin 'hazırladığı listelere dayanılarak
yüzlerce memur sürülmüş Jkıyıma ive hakarete maruz
bırakılmıştır. Bakanlıkta her köşeye ideolojik gayeli
afişler ası'lmış, Kızıldere'yi* Maraş'ı anma törenleri
tertip edilrriiş ve Bakanlık yemekhanesinde hemen
hemıen gün aşırı enternasyonal söylenmiştir.
Bakanlık üst kademelerinin de desteği ve koru
masıyla, bu derneklerin militan üyeleri her yere hâ
kim olmuşlar, Bakanlık kadrolarının tümü bu dernek
lerin hazırladığı listelere göre militanca doldurulmuşlardir.
Vatanını seven, dürüst, çalışkan ve hakiki devlet
memuru olan hirçok kimse ya sürülmüş veya işine
son verilmiştir.
Yurt içinde yürütülen bu kıyım Bakanlığın yurt
dışı teşkilatında da aynen tatbik edilmiştir. Yurt İçi
İşçi Sorunları Derneğine, YİİS - DER'e üye olmayan
/bütün müşavir, ataşe, sosyal yardımcı ve memurlar,
'Hizmetin icapları ve liyakat gözönünde tutulmadan
ve YİİS - DER'in planladığı esaslar içinde yurt içine
çekilmiş ve pasif görevlere verilmiştir.
Diğer taraftan, Bakanlığın yurt dışı kadrolarının
büyük Ibir kısmı tasarruf bahanesiyle iptal edilmiş ve
'bir uzun yıl boyunca müşavirlik ve ataşeliklerin ka
pısına küt Vurulmuştur.
Sayın milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının yurt
dışı teşkilatının 'bu suretle zaafa uğratılmasının ve gö
rev yapamaz hale getirilmesinin neticeleri çok acı ol
muştur. Bulgun yurt dışında çalışan vatandaşlarımız
arasında aşırı ve bölümü akımların hızla yapıldığını,
yabancı devlete iltica talebiyle başvuranların sayısın

26 . 2 . 1980;

O : 1

da büyük bir artış olduğunu hepimiz üzüntüyle ta
bip ediyoruz. İşte bütün bunların temelinde, yurt dı
şındaki işçilerimizin iher derdiyle ilgilenen, onlara
devletin yanlarında olduğunu her vesileyle hissetti
ren çalışma müşavirlik ve ataşeliklerinin görev yapa
maz hale getirilmesi ve Ibu suretle işçilerimizin sahip
siz bırakılmasında yatmaktadır.
Bu yetmezmiş gibi, YİİS - DER üyeleri, Bakan
lığın yurt dışı teşkilatında yaptıkları tahribatın âdeta
mükâfatı olarak yüksek kadrolarla, tayin edilerek,
yurt dışına müşavir ve ataşe olarak görevlendirmiş
lerdir. Bu kişülerin yaptıklarına bakarak yurt dışında
işçilerimize nasıl hizmet edeceklerini, daha doğrusu
kime hizmet edeceklerini tahmin etmenin zor olma
dığı lortadadır. Şunu kesinlikle belirtmek isterim ki,
sırf belirli bir ideolojiye hizmet etti diye devlet kesi
minden ulufe dağıtmaya hiç kimseniin hakkı yoktur.
Devlet çiftlik değildir.
Millet bunun hesabını mutlak soracaktır. YİİS DER'in yurt dışı teşkilatında yaptığı tahribatın bir
eş'ni, İş Müfettişleri Derneği, İM - DER yurt içlinde
yürütmüştür. Bu dernek, çalışma barışının sağlanma
sı, çalışma hayatının Anayasamız ve kanunlar çerçe
vesinde düzenlenmesi ile görevli olan Çalışma Ba
kanlığının, bütün bölge teşkilatına hâkim olmuş ve
Bakanlığın görevlerini yapmasını engellediğli gibi, iş
çilerin hak ve menfaatini koruyacak ve normal sen
dikal faaliyetlerini kanunlar içerisinde yürütecek yer
de, tamamen politize olmuş, demokratik hukuk dev
letline karşı olduğunu açıkça ilan eden ve komünist
militanlara yaltaklık yapan bir işçi kuruluşunun em
rine bir nefer gibi çalışarak, Bakanlığın bütün çalışma
larına ideolojik bakımdan yön vermiştir.
İM - DER üyesi iş müfettişleri toplusözleşme yap
maya yetkili sendikanın tespitinde, bu işçi kuruluşu
nun 'lehlinde açıkça yan tutmuşlar, kanunların emret
tiği yönde değil, sapık bk ideolojimin gerektirdiği
yönde hareket etmişler ve Bakanlık üst kademe yö
neticilerinin müsamaha ve hatta teşvikiyle bu tutum
ve davranışlarını pervasızca sürdürmüşlerdir.
Görevine bağlı, mevzuata hürmetkar ve tarafsız
hareket eden iş müfettişleri ise, muhtelif bahanelerle
görevden uzaklaştırılmış, sürülmüş ve memuriyetle
rine son verilmiştir. OHP iktidarı döneminde, ayrıca
dşçilerin hak ve menfaatini korumak yufcturmaeasıyla,
çalışma .mevzuatında ideolojlifc gayeli ve aslında işçi
lere hiçbir fayda sağlamayacak bazı değişiklikler ya
pılmak istenmiştir.
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Bu konudaki misalleri daha da çoğaltmak ve daha
da derine indirmek, hadiseleri bütün delilleriyle ve te
ferruatıyla ortaya koymak mümkündür. Ancak sınır
lı konuşma süresi içinde, anahaıtlarıyla izan edebildi
ğim hususlar bile, CHP ikltıdarı döneminde Çalışma
Bakanlığında sahnelenen çirkin, yıkıcı ve bölücü oyu
nu açıkça ortaya koymaya kâfidir. Bu bakımdan Ça
lışma Bakanlığının, görevlerini Anayasa ve kanunlar
çerçevesinde, gayesine uygun biçimde yürütebilmesi
için, her şeyden önce, gerek yurt içinde ve gerekse
yurt dışında yeniden teşkilatlanması, yapılan parti
zanca tahribatın menfi tesirlerinden bir an önce kur
tarılmalı ve bu bir zaruret haline getirilmelidir.
Sayın Başkan, Sayın ©akan, iş hayatında huzurun
ve çalışma 'barışının sağlanması; sendikal rekabetin
ve çalışmaların Devletin ve çalışanların menfaatini
dengeleyecek bir surette, 'mevzuata uygun olarak yü
rütülmesi için, Çalışma Bakanlığının militanlardan en
kısa zamanda kurtarılmasında zaruret vardır. Kısa
zamanda sağlanarak, Bakanlığın tekrar görevlerini ta
rafsız bir şekilde ve kanunların emrettiği istikamette
yapabilecek bir bünyeye kavuşturulacağını bekliyor
ve buna inanıyoruz.
Sayın milletvekilleri, yukarıda anabatlarıyla bah
settiğim hususlar, Çalışma 'Bakanlığında nasıl bir mi
ras bırakıldığım göstermektedir. Konu üzerinde daJha fazla durmadan, 22 aylık bir aradan sonra, dev
letin var olduğunu gösterecek; vatandaşlarımızın
muhtaç olduğu güven ortamını yaratacak ve huzur
getirecek bir dönem olacağına inandığımız 1980 büt
çe yılında, Çalışma Bakanlığından beklediğimiz hiz
metler üzerinde kısaca durmak istiyorum.
Çalışanların büyük ıbiir kısmını teşkil eden tarım
ve orman işçilerinin sabırsızlıkla beklediği Tarım ve
Orman îş Kamunu çıkarılmalıdır. Konut kapıcıları
nın çalışma şartlarını esasa bağlayan kanuni düzen
leme tamamlanmalıdır. Sendikaların ideolojik alkım
lar ve pöltika dışında tutulması konusuna gereken
ehemmiyet verilmeli ve bunu sağlayacak müeyyideler
işletilmelidir. Hükümetçe alınan son ekonomik ted
birlerin aşığında, çalışma hayatında gerekli canlılığın
.sağlanmaisı ve işsizliğin önlenmesi yolunda gerekli ça
lışmalara hız kazandırılmalıdır.
Yurdumuzdaki işsizlilk de gözönüne alınarak, yurt
dışı istihdam kaynaklarının araşjürılması, yeni istih
dam imkânları yaratılması üzerinde ehemmiyetle du
rulmalıdır.
Bu çalışmaların başarıya ulaşabilmesi için, özellik
le Libya ve diğer Arap ülkeleriyle daha yakın müna
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sebetler tesis edilmeli ve buralardaki Çalışma Bakan
lığı teşkilatları kuvvetlendirillmelidir.
Çalışma barışının sağlanması ve toplusözleşme
münasebetlerinin Anayasa ve kanunlar çerçevesinde
işlemesini temin için, bölge çalışma müdürlükleri tak
viye edilmeli ve yetki tespit işlemlerinde iş müfettiş
lerinin tam bir tarafsızlıkla görev yapmaları sağlanma
lıdır.
Yurt dışındaki işçilerimizin zararlı akımlardan
korunmaları, bu ülkelerdeki halk ve menfaatlerinin ge
rektiği şekilde korunması için, Çalışma Bakanlığı yurt
dışı teşkilatı süratle yeniden düzenlenmeli ve va
tandaşa hizmet götürecek, güven götürecek görevlilere
verilmelidir.
Özellikle iltica meselesi üzerinde durulması ve
bunun siyasi, ekonomik ve sosyal sebeplerinin ortaya
konarak, memleketimiz aleyhine yürütülen bu istis
mar yolunun (mutlak surette kapanması için büyük
gayret sarf edilmelidir.
İşsizlik sigortasının gerçekleştirilmesi için, bu ko
nudaki çalışmalara 'hız verilmelidir. İşçi sağlığı ve iş
güvenliği konusundaki çalışmaların ve alınan tedbir
lerin çalışma hayatındaki tesirleri artırılmalıdır.
Değerli milletvekilleri, gerek yurt içinde, gerek
se yurt dışında çalışanlar arasında yürütülmek iste
nen yıkıcı ve bölücü akımlardan, anarşi ve terörden
hepimizin şikâyetçi olduğu ve devlet otoritesinin tek
rar teessüsü için gayret sarf edildiği şu günlerde Ça
lışma Bakanlığına büyük görevler düştüğü muhakkak
tır.
Bozulmuş olan çalışma barışının tekrar teessüsü ve
yozlaşmış ideolojik sendikacılığın önlenmesi, bu yolda
atılmış önemli adımlar olacaktır.
Çalışma Bakanlığının, devralmış bulunduğu kötü
mirasa rağmen, çalışmalarını müspet şekilde yürüte
ceği ve sorumlu bulunduğu görevleri Anayasa ve ka
nunlar çerçevesinde yerine getireceği inancındayız.
Geçmişte bir 15-16 Haziran, hemen kısa geçmişte
bir İzmir provası olmuştur. iBu hadiseleri yaratan
ların hiçbir şekilde sendikal hareketle yakından uzak
tan alakaları yoktur. Bunların bütün davranışlarının
altında Marksist sistem yatmaktadır.
Bu Marksist sistemin Türkiye'de mutlaka yıkılması
zarureti vardır. Bu bakımdan, Anayasa'da yapılacak
değişiklikte, tek sendika ve tek konfederasyon mesele
sinin mutlaka ele alınması Türkiye'nin geleceği bakı
mından çok mühimdir.
Bu düşüncelerle 1980 mali yılı bütçesi içerisinde
yerini alan Çalışma Bakanlığı Bütçesinin Türkiye için,
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Türlk işçileri içiiı ve Bakanlık için hayırlı olimasını
diler, hepinize saygılarımı sunanım. (AP ve MHP sı
ralarından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederiım,
Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sayın Cu'malıoğlu, buyurun.
MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU
(İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri;
Çalışma Başkanlığının 1980 mali yılı bütçesi üzerinde
Milli Selâımıet Partisi Grubunun görüş ve temennile
rini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış (bulunuyo
rum; Yüce Heyetiınizi saygiarımıla selamlıyorum.
İnsanlar ve bütün canlılar, kendilerinin ve bakmak
la yülkümlü olduğu yakınlarının rızklarını temin et
mek:, yaşantılarını tanzim dtimelk için çalışmak, zorun
dadırlar. Gerçi, rızkı Cenabı Hak verir, çünlkü rezzakı âlemidir; falkat kul, rızfkjını bulmak için sebep ve
tedbirlere 'başvurmakla, çalışmakla 'mükelleftir.
Anayasanın 42 nci ımadıdösi, «Çalışma, herkesin
halkkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların insanca ya
şaması ve çalışma hayatının kararlılık içinde geliş
mesi 'için, sosyal, iktisadi ve imali tedbirlerle çalışan
ları "korur ve çalışmayı destekler; işsizliği önleyici
tedbirleri alır» hükmünü getirmiştir.
Çalışma Bakanlığının görev ve yetkileri çalışma
hayatıyla ilgilidir. 4841 sayılı Bakanlık Kuruluş Ka
nununun 1 nci maddesinde; «Çalışma Bakanlığı, ça
lışma bayatının düzenlenmesi, çalışanların yaşama se
viyelerinin yükseltlilımesi, çalışanlar ile çalıştıranlar
arasındaki münaselbetlerin memleket yararına ahenk
leştirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı
artıracak surette verimli kihnıması, tam çalışma güve
ninin sağlanmasıyla görevlidir» diye iifadelendirilmektedir.
Kuruluş kanununun ek 12 nci maddesi gereğince,
yurt dışında 'bulunan işçilerin hak ve menfaatlerini
korumak: ve gdişıtirttielk, çeşitli sorunların çözümlen
mesinde yurt içinde ve yurt dışındaki kuruluşlarla
gerekli koordinasyonu sağlamak, Bakanlığın yurt ku
ruluşlarını düzenlemek, yurt dışında işçi sorunlarına
illişlkin Ikonularda balkanlılklar ve diğer kuruluşlaria
işbirliği ve 'koordinasyonu sağlamak görev ve yetkisi
Çalışma Bakanlığına verilmiştir.
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lik: Başkanlığıyla birlikte bu müzakereleri yürütüp, ka
rara bağlamaktadır.
Dışta, yurt dışı işçi sorunlarıyla görevli ve sorum
lu kadroların Çalışma Bakanlığına ait olması, Sos
yal Güvenlik ve Dışişleri Bakanlıklarımızın, işçileri
mizin 'meselelerin'e yeteri kadar agâh olamamaları
yüzünden, işçi haklarından birçoğu gözden kaçırıl
makta ve teminata bağlanamamaktadır. Bakanlığımız
devresinde bu Ikonuda müdahalemiz oldu ise de, biz
den sonra bu işin aynı minval üzere devam ettiği ka
nısındayım.
Sosyal Sigortalar Kurumu, Çalışma Bakanlığına
bağlı bir kuruluş liken, Sosyal Güvenlik Bakanlığının
teşekküllü anında Cumhurbaşkanlığının bir tezkeresiy
le Çalışma Bakanlığından koparılıp alınmış, Sosyal
Güvenlik Bakanlığına bağlanmıştır.
Çalışma Bakanlığı, 1475 sayılı İş Kanununun iş
bayatını düzenleyen, işyerlerini, işçi-işveren münase
betlerini, bunların görev halk ve mesuliyetleriıni, iş
yerlerindeki işçi «.ağlığı ve güvenliğiyle ilgili tedbir
leri, asgari ücretin tespit şeklini, İş ve İşçi Bulma Ku
rumunun görevlerini, işçilerin mesleki eğitimlerini,
hizmet akitlerini belirleyen bükümlerine ait hizmet
leri yürüıtmielk ve denetlemlelkle görevlidir. 274 sayılı
Sendikalar Kanununun, sendika, federasyon ve (kon
federasyonlara ait hak ve yetkilerini düzenleyen hükümlierini tarafsızca izlemek ve yürütmek; 275 sayılı
Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunuyla,
işçi ve işjveren kesimine tanınmış halk ve yetkilerin
uygulanmasında adil bir hâlkem gibi hizmeti yürüt
mek, işyerlerinde buzur ve verimi, iş barışını sağla
mak göreviyle de Bakanlık yükümlü bulunmakta
dır.
İş Hukukuna ait hizmetleri, taraf tutaaksızın, sen
dika kayırmaksızın ahenk içinde yürütmek, iş barışını,
iş emniyet ve huzurunu Itemdn etmek; Anayasa ve
personel kanunu gereğince Bakanlık memurlarının öz
lük, müktesep haklarını korumak; partizanlıktan ka
çınmak Bakanlığın başlıca görev ve sorumlulukları
dır.

Çalışma Balkanlığı camiası tarafından hizmetlerin
, huzur, emniyet, adalet ve barış içinde yürüitlebalımesi
'için, Bakanlı/k personelinin tayin, nakil ve azillerinin,
vicdan ve bak ölçülerine, hukuk prensiplerine uygun
Yurt dışındaki işçilerimizin çalıştığı ülkelerle işçi
olması, yapılan haksızlık ve yanlışlıkların tashih ve ta
'haklarını teminat altına almak üzere yapılan işgücü
mir edilmesi; insan haklarına saygı gösterilmesi, per
ve sosyal güvenlik anlaşılmalarında yetkili ve gerekli
sonelin, geleceğine güvenle bakabilmesi şarttır.(koordinasyonu sağlayacak bakanlık Çalışma Balkanlığı
22 aylılk Baikanlik döneminde, Bakanlığı bir anar
olduğu halde, Hariciyemiz, Çalışma Bakanlığına ha
şi yuvası haline çeviren; keyfi Ve indi tasarruflarıyber vermeye bile lüzum ıgörmeden, Sosyal Güven
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la, müktesep halk ve hizmetleri hiçe sayarak, 103 iş
müfettiş!i ile, 85, yetişmiş, tecrübeli, tarafsız memu
run işine son veren; «'kurtarılmış bölge» diye tanın
mış yerlere sürgün etmek suretiyle 199 memuru zorla
istifaya mecbur eden, üst seviyede 50 memuru emek
li 'olmaya icbar eden; 'bu hukuk dışı, insafsız tutum
ve davranışlarından dolayı Yüce Meclisin, hakkında
Meclis Araştırması 'kararı verdiği eski Bakan Sayın
Bahir Ersoy'un, mağdur ve perişan ettiği bu masum
memurların halklarının 'iadesi yolunda Sayın Balkanın
ciddi gayretlerini gördüğümüz takdirde müteşekkir kalacaği'mızı arz etmek isterim.
Masum memurları istifaya zorlamak, işten aimak
için çeşitli hile, baskı ve entrikaya vasıta olan sah
te rapor ve mazbataları hazırlayan personelden ba
zıları hâlâ makamlarında oturmaktadır.
ideolojik
maksatla bu haksız ve kanunsuz tasarrufları ha
zırlayan, eski Bakan Bahir Ersoy'a uygulattıran, Ba
kanlığı 'bir anarşi yuvası haline sokan üst seviyedeki
yetkili ve sorumlu memurlar hakkında hukuki so
ruşturma açılmalı, suçları sabit olanlara kanuni iş, lem yapılmalıdır.
Bakanlığın temel görevlerinden biri de işgücü istih
dam sorununa yardımcı olmak; işverenin işçi talepleri
ni karşılamak,' işsizlere iş 'bulmaktır. Nüfusumuzun
yılda % 2,6 nispetinde bir artış göstermesi sebebiy
le her sene yanım milyon insana yeni iş bulmak,
geçilm imkânını sağlamak zorunluluğu doğmaktadır.
Yarım asırdır münavebe ille memleket kaderine el ko
yan, Batı Kulübe 'bağlı CHP ve AP iktidarlarının
izlediği ekonomik politikalar, dıştan borç alıp, ölü
yatırımlara dönük, sanayide montajcı, dışa bağlı, müs
temleke tipi kalkınma niteliğinde olduğu için, 50
milyona yaklaşan nüfusumuzun enerjik işgücünü sa
nayi sektöründe 'istihdam etmek imkânı yoktur.
Aktif nüfusun 'büyük çoğunluğu tarım sektörün
de çalışmaktadır. 1976-1978 yıllarında çalışan bu ak
tif nüfusun sektörler itibariyle dağılımı şöyledir :
1976'da tarım sektöründe % 59,4, sanayi sektöründe
'% 12,6, hizmetler sektöründe % 13,2'dir.
1978'de tarım sektöründe % 1,8 artışla >% 61,2; sa
nayi sektöründe '•% 0,2 artışla % 12,8; hizmetler sek
töründe % 1,3 artışla, % 14,5 oranında seyretmiştir.
Ülkemizde işsizlik artmıştır, işsizlere iş bulmak im
kânı da çök daralmıştır. 1979 Ekim ayına kadar İş ve
İşçi Bulma 'Kurumuna iş için 584 299 kişi başvurmuş,
bunların ancak 193 398'ine iş temin edilebilmiştir.
Yurdumuzda işsizlerin sayısı 5 milyonu aşmıştır.
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Türkiye 60 senedir ağır sanayiini, milli harp sa
nayiini kuramamıştır. Çünkü, siyonizmin tezgâhladı
ğı Batı Kulüp böyle arzu etmektedir.
Milli Selametin 1976 yılında 200 adet, milyarlık
ağır sanayi hamlesini başlatarak, fabrika, temellerini
geceleri far ışıklarında atarak makine hallerini yükselt
mesi; 1977 'bütçesi kabul edilip, Sanayi Bakanlığına
44 milyar ödenek 'ayrılması üzerine, Mart'ın ilk haf
tasında, Carter'ın özel temsilcisi, CIA'nın kurucuların
dan Clifford Ankara'ya gelerek, sabah kahvaltısını
Sayın Ecevit'le, öğle yemeğini Sayın Demirel'le yedi;
her ikisine gerekli talimatı verdi. CHP ve AP el ele ve
rerek Anayasa ve İçtüzüğü çiğneyerek 5 Haziran
1977 seçimlerine gittiler. Planları ters çıktı; Sayın
Demirel, MSP ile koalisyon kurmak zorunda kaldı.
Ağır sanayi hamlesinin hızla ilerlediğini gören Ba
tı Kulüp, Sayın Demıirerie gizlice anlaşarak, AP'den
11 milletvekilini Ecevit Hükümetine 'bakan olarak ve
rerek, bu Hükümetin güvenoyu ile düşmesini sağla
dılar; sonra da bu CHP ve AP Koalisyon Hükümeti,
bilinen devalüasyon ve zamları yaparak, İMF'nin
emri ile yatırımları kısarak, sanayileşmemizi durdur
du; makine halleri yükselmiş ve sosyal binaları bit
miş olan bu milyarlık fabrikalar olduğu -gibi bırakıl
dı.
Şimdi, Sayın Demirel Hükümeti de, İMF'nin emri
ile aynı politikayı takip etmektedir. Türkiye'nin, mo
torunu, maikine yapan makine fabrikalannı kurmama
sı için, başlatılmış olan bu milyarlık fabrikaların ya
tırımına maalesef ödenek ayrılmamaktadır.
BAŞKAN — Sayın Cumalıoğlu, ne kadar sürer
konuşmanız?
FEHMİ CUMALIOĞLU (Devamla) — Efendim,
5 dakika sürer.
BAŞKAN — Değerli ark adaşlarım, çalışma süre
miz dolmuştur.
Kürsüdeki hatibin konuşmasının sonuna kadar
sürenin uzatılmasını oylannıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Cumalıoğlu.
FEHMt CUMALIOĞLU (Devamla) — Esasen,
açığı kapatılamayacak kadar büyük olan bu bütçe
ile, cari harcamalar dışında, yatırımlara para ayrıla
mamaktadır.
Milli Selametin başlattığı bu ağır sanayi fabrika
ları şimdiye kadar tamamlanmış olacak ve en az 3
milyon vatan evladına iş sabası açılmış olacaktı.
Toptan eşya fiyatlarındaki astronomik artışlar, pa
ra değerinin IMF emri ile düşülerek, iştira gücünün
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sıfıra, indirilmesi yüzünden, sabit fiyatlarla 1978-1979
yatırım .hacmi negatif plara'k kapanmıştır. Aynı şart
ların daha ağırlaşması nedeniyle, 1980 yılı yatırım hac
mi de maalesef negatif kapanmaya mahkûmdur.
Yurt dışında eş ve çocuklarıyla 'birlikte sayıları 1,6
milyonu aşan 'işçilerimiz vardır. Bu vatandaşlarımızın
ısturap ve dertleri 'büyüktür. Avrupa ülkelerindefk'i, oku
ma çağına gelmiş 300 000 çocuğumuz dinini, dilini,
tarihini ihilimemeîktedir. CHP ve AP iktidarları bu mil
li facianın üzerine eğilememiştir.
Sayın Demine!. Hükümetinde Çalışma Bakanı bu
lunduğumuz dönemde, yurt dışında milli kültürden
mahrum 'kalan bu çocuklarımıza dinini, mukaddes
kitabı Kuran'ı Kerim'i öğretmek üzere din görevlisi
(kadrolarını iki katına çıkarmak için sunduğumuz ka
rarnameyi maalesef ortaklarımız imzalamamıştır.
AP iktidarının 50 milyon Müslüman Türk'ü, 300 mil
yon Hıristiyan potasında eriltilmek pahasına da olsa
Ortaik Pazara tam üyeliğe kabul edilmemiz yolunda
ki ısrarlı teşebbüslerine rağmen, AET ülkeleri yeni
Türk işçisi almayı durdurmuşlar, hatta mevcutların
işine son verme taktiklerine koyulmuşlardır.
Müslüman Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerin
de artan altyapı yatırımlarına muvazi olarak, yaban
cı işgücü ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türk müteşebbis
lerinin sağladığı imkânlarla, sınırlı işçi istihdamının
ağırlık kazandığı bu ülkelerde Türk işçileri de çalış
maktadır; halen Libya'da 25 bin, Suudi Arabistan'da
40 bin, Irak'ta 2 500 işçimiz çalışmaktadır.
Sayın Demire! Hükümeti, Batıya uydu politikası
nı terlk ederek, İslam ülkeleriyle iyi münasebet, kar
şılıklı yardım ve yatırım politikası izlediği; İsrail'le,
Hükümetin ilgisini kestiği takdirde petrol derdi kal
kacağı gibi, yarı kalmış yatırımlarımıza teçhizat kre
disi döviz yeterince sağlanacağı gibi, İslam ülkelerin
de Türk mühendislik ve müteahhitlik işlerine ve Türk
işçilerine geniş imkân ve istihdam sahası açılmış ola
caktır.
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Türkiye'de sendika enflasyonunu önleyecek, ide
olojik, anarşik, maksatlı, işçi haklarını ve işçilerin
menfaatlerini sömüren sendikaların faaliyetlerine son
verecek yeni yasalara ihtiyaç vardır. Ülkemizde 30
işkolu esasına göre örgütlenmiş 774 sendika bulun
maktadır; 1979 yılı itibariyle Türkiye'de 1 Cfl işve
ren, 774 işçi sendikası bulunmaktadır. İş Kanununa
ta'bi işçilerin tümü sendikalara kayıtlı olmadığı gibi,
sendikaya kayıtlı işçilerin miktarında da kesinlik
yoktur; bir işçinin birkaç sendikaya üye olduğu bi
linen bir gerçektir.
Zihniyet ve ideolojik olarak, sendikalar, konfe
derasyonlara ayrılmıştır. Kamu İktisadi Teşebbüsle
rinde TÜRK - İŞ, özel kesim sanayi tesislerinde
DİSK örgütlenmiştir; hele, DİSK'in ideolojik tutu
mu herkesçe bellidir.
Sayılan 2 milyona yaklaşan tarım ve orman iş
çilerinin en basit bir sosyal hak ve teminatları yok
tur. Tanm ve orman iş kanunları, daha fazla gecik
tirilmeden çıkarılmalıdır. İşçi - memur ayırımı karar
namesi de derhal çıkartılmalıdır. 200 bin çalışan mağ
dur insan bu kararnameyi dörtgözle 'beklemektedir;
hukuki formalitesini zamanımızda ikmal ederek, du
rumu Başbakanlığa intikal ettirmiştir. Sayın Bakanın,
bu kararnamenin bir an önce çıkarılması hususunda
ciddi gayretlerini beklemekteyiz.
Bakanlık bütçesinin milletimize, Bakanlık mensup
larına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Mecli
se saygılarımı sunarım. (MSP ve AP sıralarından al
kışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu.
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur.
Saat 14.00'te, kaldığımız yerden devam etmek üzere
birleşime ara veriyorum.
Kapanma Saati : 13.00
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İKİNCİ OTURUM
Açılma Saaıtü : 14.00
BAŞKAN : Başkanvekili Ali Fuat Eyüboğlu
DtVAN ÜYELERİ 3 trfan Binay (Çanakkale), İsmail Hakkı Öztorun (Adana)
—

BAŞKAN — Millet

•>

Meclisimin 54 ncü Birleşiminin İkinci Oturumunu açıyorum :

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
B) ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam)
BAŞKAN — Çalışma Bakanlığı Bütçesi üzerin
deki görüşmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.
Komisyon ve Hükümet yerinde.
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Ahmet Çöbanoğlu'ndadur.
Buyurun Sayın Ço'banoğlu; süre içinde kalmanızı
rica ediyorum Sayın Çobanoğlu.
CHP GRUBU ADINA AHMET ÇOBANOĞLU
(Konya) — Sayın IBaşkan, değerli milletvekilleri;
Çalışma Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi üze
rinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun görüşleri
ni 'belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. Bu vesile
ile, önce Yüce Meclisin tüm üyelerini, Bakanlık ve
basın mensuplarını Grubum ve şahsım adına saygı ile
selamlarım.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Çalışma Ba
kanlığı Türk iş hayatında önemli bir yer almakta
dır. Bu Bakanlık, Cumhuriyet tarihimizin en eski ba
kanlıklarından birisidir. Bu Bakanlık, Cumhuriyet tarihimiza'e sanayileşmeye başladığımızdan bir- müddet
sonra işçi ve işveren sorunlarını çözebilmek için 28
Ocak ıl946'da kurulmuştur. Kuruluş Kanununun 1 nci
maddesinde, «Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatının
düzenlenmesi, çalışanların yaşam seviyelerinin yüksel
tilmesi, çalışanlar ve çalıştıranlar arasındaki münase
betlerin memleket yararına uyuşturulmasını ve mem
leket çalışma gücünün ıgenel refahını artıracak suret
te verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güven
lik sağlanması ile.görevlidir» denmektedir.
Değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığının Kuru
luş Kanununda açıkça belirtilmiş olmasına rağmen,
maalesef 1950 - 1960 arası dönemde, işçi ile işveren
arasında gerekli düzenlemeler yapılmamış, ilişkilerde
bir denge kurulamamıştır. İşçilerin, emeklerinin kar
şılığı, olan hakları ve sosyal hakları güvenceye alın
mamış, işçi - işveren arasındaki dengesizlik, ekono
mik yapıya da yansımıştır. 1960 sonrası koalisyon

hükümetleri döneminde o zamanlar Çalışma Bakanı
olan Cumhuriyet Halk Partili Sayın Bülent Ecevit bü
yük gayret göstererek, 174 ve 275 sayılı Yasalarla iş
çilerimize sendika kurma ve toplusözleşmeli grev hak
kını sağlamıştır ve yine, kuruluş yasasında önemli gö
revler verilen bu Bakanlık, çalışma hayatı ile ilgili
emek - ücret politikasına bağlı önemli düzenlemeler
yapmıştır; yasaları Yüce Parlamentodan geçirmek için
'büyük gayret sarfetmiştir.
Değerli arkadaşlarım, demokratik rejimle yöneti
len ve karma ekonomiyi 'benimsemiş ülkelerde işçi
- işveren münasebetlerinin düzenlenmeyişi, emek poli
tikasının dengeli bir biçimde sürdürülmeyişi sonucu
olarak, içinden çıkılmaz sosyal, ekonomik kargaşalar
ortamı başgöstermiştir; zaman zaman, demokratik re
jim, askıya alınır durumlara gelmiştir.
Türkiye demokratik rejimle ve karma ekonomi
düzeni ile yönetilmeyi bir Anayasa hükmü olarak
benimsediğine göre, iktidarlar, hangi siyasal düşünce
deki partiler olursa olsun, işçi - işveren münasebetle
rinin emek - ücret dengesi politikasını gözetmek, öhplana almak zorundadırlar.
CHP ister muhalefet dönemlerinde olsun, isterse
koalisyon ortaklığında olsun, ister iktidar döneminde
olsun, emek - ücret dengesini korumaya ve işçi - iş
veren münasebetlerini düzenlemeye ve karma ekono
minin düzenli çalışmasının sağlanması ilkesine özen
göstermiştir. Son 22 aylık iktidarı döneminde bunun
somut örnekleri verilmiş, işçi kuruluşları ile toplum
sal anlaşma yapılmış, Türk işverenleriyle diyalog sür
dürülmüştür.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizde bu*
gün İş Kanunu ve Sosyal Sigortalara tabi olarak ça
lışan 3 milyon dolayında işçi bulunmaktadır; bir bu
kadarı da, İş Kanunu ve sosyal güvence kapsamına
alınmamış - büyük 'bir kısmı da kaçak olarak çalı
şan - işç'i vardır,

_~ 245 —

M< Meclisi

B : 54

Kamu kesiminde ve özel kesimde çalışan işçileri
mizin 2,5 milyona yakını, işkollarında kurulmuş işçi
sendikalarına üye bulunmakta ve toplu iş sözleş
mesi olanaklarından 'faydalanmaktadırlar. İşçilerimi
zin büyük çoğunluğu büyük şehirlerde ve büyük sa
nayileşmiş bölgelerde oturmaktadırlar. Çalışma Bakan
lığı, işçilerimizin işyeri dışındaki sosyal ve ekonomik
sorunlarıyla ilgili çalışmaları bugüne kadar yeterince
yapamamıştır.
Çalışma Bakanlığının kuruluşundan bugüne kadar
35 yıl geçmiş olmasına rağmen, sosyal hayatımızda ve
İş Hukukumuzda halen büyük boşluklar bulunmak
tadır. örneğin, «Tarım ve Orman îş Kanunu» ile «iş
sizlik Sigortası» denüz gerçekleşmemiştir. Bugün ülke
mizde 5 milyona yakın işsiz vardır. Türkiye'mizdeki
anarşik olayların kökeninde de bu büyük işsizlik ol
gusu yatmaktadır. Çalışma Bakanlığı, sadece çalışan
ların bakanlığı olmaktan kurtarılmalı, işsizlere iş bu
lan, çare arayan bakanlık haline getirilmelidir. Bu
bakımdan, hükümetlerin ve Çalışma Bakanlığının bir
an önce «İşsizlik Sigortası Yasa Tasarısı»nı Yüce Par
lamentoya getirmesini temenni ediyoruz. 22 aylık Ecevit Hükümeti döneminde gerek «Tarım ve Orman îş
Kanunu» gerekse «işsizlik Sigortası Kanun Tasarısı»
hakkında bir hayli çalışmaların yapıldığını ve tasa
rıların son şeklini aldığını bilmekteyiz. Zaman geçiril
meden bu tasarılar Hükümet tarafından Meclis gün
demine getirilmelidir.
Sayın Başkan, değerli üyeler, iş hayatımızın en
önemli sorunlarından birisi de, töplusözleşmelerdeki
yetkili sendikayı saptama sorunudur. Toplu iş sözleş
melerinin yetki tespitlerinde, o iş kollarında kurul
muş çeşitli sendikalar yetki alabilmek için yasa dışı
yollara başvurmakta, birbirlerini alabildiğine itham
etmekte, işçilerini birbirine düşürmekte, resmi makam
ları yanıltmakta ve siyasal bölünmelere neden olmak
tadır. Ayrıca, büyük masraflar ederek toplusözleşme
düzenini zedelemekte, iş barışını bozmaya ve teh
likeli gerginlikler yaratmaya yönelmektedirler. Böyle
ce, güçlü sendikalar yerine, zayıf ve parçalanmış sen
dikalar ortaya çıkmakta, iş huzuru bozularak işçiler
arasında gergin bir ortam doğmaktadır. Zaman za
man, parçalanmış sendikacıların yanlış ve eksik be
yanları yüzünden yargı organları da içinden çıkılmaz
sorunlarla başbaşa bırakılmaktadır. İş hayatımız, sos
yal hayatımız ve ekonomik hayatımız için bu tür
sendikacılık büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bu yan
lıştan kurtulmanın tek yolu, işçinin kendi adına top
lu iş sözleşmesi yapacak sendikayı yargı gözetimin
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de serbestçe seçme yoludur; bunun adı ise tek keli
me ile, «Referandumudur. Bunu yapabilen ülkeleri ve
sanayi toplumları iş hayatında huzuru, barışı ve gü
venceyi getirmişlerdir. Onun için bir an evvel Çalışma
Bakanlığı, işçinin serbest iradesini belirleyecek, iş ha
yatımızda huzuru, güveni ve barışı getirecek, sendika
lar arasındaki rekabeti ortadan kaldıracak «Referan
dum» yasa tasarısını Meclise getirmelidir.
İş hayatımızın en önemli sorunlarından birisi de,
işçi sağlığı ve iş güvenliğidir. Sanayide gelişmiş ve ge
lişmekte olan ülkeler arasında belirlenen iş kazası is
tatistiklerine göre, en çok iş kazası geçiren ülkeler
arasında Türkiye de bulunmaktadır. Bu, iş kazası öl
çülerine göre gerekli iş 'güvenliğini ve işçi sağlığı ted
birlerini yeterli derecede alamayışımızın bir sonucu
dur. Çalışma Bakanlığı bu konuda da etkin bir ça
lışma yaparak, gerekli yasaların çıkması için çaba
göstermelidir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün ül
kemizde sayısı 1,5 milyona varan kadın çalışmakta
dır. Hayat şartlarının ağırlığı nedeniyle karı - koca ça
lışmak zorundadır. Bu çalışanların çocukları için ço
cuk yuvaları ve kreşlere gereksinim vardır. Birkaç ka
mu kuruluşu dışında çalışanların çocuklarını barındı
racak kreşlerimiz yok denecek kadar azdır. Kreş mev
zuatımızın yenliden gözden geçirilerek her işyerinde,
işçilerin çoğunlukla oturduğu mahallelerde ve sanayi
bölgelerinde süratle kreş gereksinmesini karşılayacak
girişimlerde bulunulmalıdır. Bu girişimleri Çalışma Ba
kanlığının en önemli görevlerinden sayıyoruz.
îş hayatımızda düzenin sağlanabilmesi için Çalış
ma Bakanlığı, işçi - işveren kuruluşları ile, yetkilile
rin fikirlerini almaya özen göstermelidir. Bunun için
yasal engeller varsa, bunları ortadan kaldırmak için
gayret sarf etmelidir. Türkiye'mizde iç barışın, huzu
run ve iş güvenliğinin ancak böylece sağlanabileceği
ne inanmaktayız.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, istihdam po
litikası, tüm iktidarların başlıca sorunları olmuştur.
Bugün KİT'lerde üçte iki oranında fazla işçi istihdam
edilmektedir. Bu yüzden KİT'ler, Türk ekonomisine
taşınamaz bir yük haline gelmiştir. KİT'ler, milli
kaynaklarımızı kurutan bir ejderha haline gelmiştir.
Bu arada 440 sayılı Yasanın 24 ncü maddesinin, Ka
mu İktisadi Teşebbüslerinin ürettiği temel ihtiyaç mad
delerinin fiyat belirlenmesini siyasal iktidarlara bırak
mış olması, ayrıca büyük görev zararları yaratmak
tadır. Her iki yılda yapılan toplusözleşmeler, KİT*
leri altından kalkılmaz yük altına sokmaktadır. KİT'
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leri Türk ekonomisine büyük yük olmaktan kurtar
mak için, KİT'lerin tümünü toplusözleşmelere yet
kili kılacak bir bakanlığın veya bir müsteşarlığın oluş
turulmasında, toplusözleşme görüşmelerinin tek elden
yürütülmesinde büyük yarar vardır.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, yine KİT'ler
de uygulanan ücret politikası da büyük haksızlık
lara neden olmakta ve adaletsiz bir durumun ortaya
çıkmasına yol açmaktadır, ©azı KİT'ler kuruluş ka
nunlarının verdiği haklar doğrultusunda ücret poli
tikasını uygulamakta; bazı KİT'ler ise, toplusözleş
meler sonucu doğan durumun kendisine yüklediği so
rumluluklar doğrultusunda ücret politikası oluştur
maktadır. Örneğin, 1977 yılı sonu itibariyle kamu
sektöründe çalışan memurların sektörlere göre aylık
ortalama maaşları, Yüksek Denetleme Kurulu rapo
runun 21 numaralı çizelgesinde aşağıdaki şekilde gö
rülmektedir :
Madencilik sektöründe bir memurun ortalama ay
lık maaşı; 10 400 lira, imalat sektöründe : 9 100 lira,
enerji sektöründe : 7 100 lira, ticaret sektöründe :
7 600 lira, banka ve sigortacılık sektöründe : 6 400
lira, ulaştırma ve 'haberleşme sektöründe : 8 600
lira, sosyal sigortacılık sektöründe : 6 500 lira, diğer
hizmet sektörlerinde : 6 500 lira.
Bu sektörlerde çalışan memurların kıdem tazmi
natları ise 300 bin lira ile, en çok 500 bin lira ara
sında değişmektedir.
Yine Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun
1977 raporunun 63 ncü sayfasındaki, kamu sektörün
de çalışan işçilerin aylık aldıkları ücret tablosuna ba
kalım r
Çimento sanayiinde ortalama ücret : 14 000 lira,
TOD Demiryollarında : 18 G05 lira, Demir - Çelik
te : 31 904 lira, SBKA'da : 12 651 lira, Türkiye Şeker
Şirketinde : 13 951 lira, Et - Balık Kurumunda :
6 892 lira, Denizcilik Bankası Deniz Nakliyat İşlet
mesinde : 33 853 lira, Azot Sanayiinde : 15 817 lira,
Türk Hava Yollarında : 30 561 lira, Petkim'de :
15 607 lira, îpraş'da : 34 810 lira.
Yine aynı raporun 66 ncı sayfasındaki 22 numa
ralı çizelge, kamu sektöründe çalışan İşçilerin aldık
ları kıdem tazminatı miktarını aşağıdaki gibi göster
mektedir :
Çimento sanayiinde : 322 798 lira, Et - Balık Ku
rumunda : 266 270 lira, Sümerbarik'ta : 521 180 lira,
Şeker Şirketinde : 613 390 lira, TCDD Yollarında :
602 514 lira, Denizcilik Bankasında : 618 750 lira,
SBKA'da : 655 311 lira, Demir - Çelik'te : 681 280

26 . 2 . 1980

O : 2

lira, Azot Sanayiinde : 937 876 lira, Türkiye Kömür
İşletmelerinde : 1 237 500 lira, Türk Hava Yolların
da : 1 750 786 lira, Petkim'de : 1 994 940 lira, İPRAŞ'
ta : 2 521 800 lira,
Bu toplusözleşme rakamları 1977 yılına aittir. Bu
güne kadar yapılan toplusözleşmeler hangi astronomik
rakama vardı, bilmiyoruz; henüz dokümanlar elimize
geçmedi,. ,
Memur ve işçi arasında ortaya çıkan bu büyük
farklı ücret tablosu, bir dengesizliğin bulunduğunu or
taya koymaktadır. 1965 - 1970 ve 1974 yıllarına ka
dar emekli olan bir devlet memuru aldığı tazminatla
rahat bir daire alabilmekteydi. Oysa, bugün aldığı kı
dem tazminatı ile evinin mobilya gereksinimini bile
zor karşılamaktadır.
Çalışma Bakanlığı ilgili kuruluşlarla temasa geçe
rek, bu eşitsizliği giderici yasal düzenlemeleri gerçek
leştirmelidir. Bu eşitsizlik, tüm KİT'ler arasında da
büyük bir ücret anarşisinin doğmasına neden olmak
ta, KİT'lerin hizmet ve mal üretmesini de büyük öl
çüde olumsuz yönde etkilemektedir. Bazı KİT'lerde
çalışan bir işçinin ücreti, onun amiri durumunda olan
müdürünün aldığının birbuçuk - iki katım bulmak
tadır. KİT'lerdeki ücret anarşisi, toplusözleşmelerin
tek elden yapılması ile önlenebilir. KİT'lerdeki üretim
yetersizliği sorununu çözmek için de, KİT'lerde çalı
şanların yönetime katılmalarını sağlanması gereklidir.
Yönetime katılma ile işçilerin yönetim ve üretim ko
nusundaki sorumluluğunun artması, üretimin daha bü
yük ölçeklere ulaşmasını sağlayabilir; böylelikle de
KİT'lerin zararları önlenebilir.
,Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, bugün dış
ülkelerde 1,5 milyona ulaşan sayıda Türk vatandaşı
çalışmaktadır; bunların yurt içinde ve yurt dışında
sosyal, ekonomik ve kültürel birçok sorunları vardır.
Bu sorunlar, bugüne kadar istenilen düzeyde giderile
memiştir.
©AŞKAN — Sayın Çtobânoğlu, 3 dakikanız kaldı
efendim.
AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — Bu durum
ise, dış ülkelerde çalışan işçilerimizin ailelerinin ve
yurt içindeki yakınlarının büyük huzursuzluklarına ne
den olmaktadır. Özellikle dış ülkelerde çalışan yurt
taşlarımızın en büyük sorunu lisan sorunudur. Ter
cüme ve tercümanlık sorunları karşısında yurt dışın
da çalışan yurttaşlarımız gayfi resmi kişi ve kuruluş
lar tarafından istismar edilmekte, ülkemizin büyük
ihtiyacı olan döviz oralarda kalmaktadır.
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(Çalışma Bakanlığı, işçilerimizin bulunduğu dış ül
kelerde konsolosluk ve ataşeliklerde tercüme ve ter
cümanlık büroları kurarak, cüzi bir ücret karşılığı hiz
met görmesini sağlamalıdır. Böylece, yurt dışında ça
lışan vatandaşlarımızın sorunlarına ciddi ve köklü ted'birler getirmesini, döviz akışını sağlayacak önlemler
almasını bekliyoruz.
Yurt dışında çalışan işçilerimizin huzur içinde, gü
ven içinde vatan ve ülusseverlik duyguları içinde ça
lışmasını sağlamak için, yurt dışındaki siyasal örgüt
lenmeler üzerinde de Çalışma Bakanlığının çok ciddi
ve dikkatli olarak durması ve köklü önlemler almasını
diliyoruz.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, tüm kamu
kuruluşları ve özel sektör işverenlerine, alacakları iş
çilerin mutlaka ve mutlaka İş ve İşçi Bulma Kurumu
kanalından geçmesini sağlamalı; bunu sürdürebilmesi
için de Çalışma Bakanlığı, gelişen sanayi bölgelerinde
îş ve tşçi Bulma Kurumunun şube ve bürolarının
sayılarını artırmalıdır. Devletin etki ve saygınlığını bu
-'bakımdan çok önemli buluyoruz. Buna riayet etme
yen kim olursa olsun, haklarında yasal işlemler yapıl
malıdır.
, Sayın Başkan, iki dakikanızı rica edeceğim, eğer
vaktim geçerse beni bağışlayın.
Benden önce konuşan gerek MHP'li sözcü, gerek
se AP'li konuşmacı arkadaşımız, Bülent Ecevit'in za
manında Çalışma Bakanlığında işçi - işveren ilişkile
rini düzenleyen çıkarmış oldukları yasaları Marksist ve
Lenİnist bir örgütlenme amacıyla çıkardıklarını ima
ettiler.
,1 ETBM EZGÜ (Samsun) — Sayın Başkan, öyle
'bir laf söylemedim. Oradan aldıkları notu yanlış al
mışlar.
BAŞKAN — Anladığı şekilde açıklasınlar efen
dim.
AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — ima etti
niz.
; Bu iki arkadaşımız, ya demokratik ülkelerle sos
yalist ülkeler arasındaki işçi - işveren münasebetlerindeki temel ilkeleri bilmemekte veya bu konuşmalarıy
la 'bir polemik yapmaktadırlar. Böylece cevaplayarak
sonuca varmak istiyorum.
Eğer, ülkede hangi partinin, hangi iktidarın daha
çok Marksizme hizmet ettiğine, bilim adamları, sos
yologlar ve ekonomistler araştıracak olursa, Cumhu
riyet Halk Partisi temel politikasıyla, işçi - işveren
münasebetlerindeki politik parti programıyla demok
ratik rejimi benimsemekte, karma ekonomiyi savun-
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maktadır; ama Adalet Partisi olsun veya cephe hükü
metleri olsun, iktidarları döneminde tutarsız ekono
mileriyle, ülkede daha çok insanın işsiz duruma düş
mesini yaratmakta, daha çok orta boy işverenleri işçi
durumuna düşürmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisinin işçi - işveren arasın
daki düzenlemeleri yaparak, kanunları çıkarması mı
Marksizme ve Leninizme hizmet etmektedir; yoksa,
AP'nin ve cephe hükümetleri zamanındaki tutarsız
ekonomi politikası sonucunda daha çok işsizi yarat
mak veya daha çok orta boyda işverenlerin işçi du
rumuna düşürülmesi mi Marksizme hizmet etmekte
dir? Sizin takdirlerinize 'bırakıyorum.
Değerli arkadaşlarım...
CENGİZ GÖKÇEK (Gaziantep) — Sayın Üstündağ'ın Kurultaydaki çalışmalarını düşünün.
HÜSEYİN KALELİ (Konya) — Senin açmış ol
duğun kamplara ne oldu beyefendi?
BAŞKAN — Sayın Kaleli, rica ediyorum...
AHMET ÇOBANOĞLU (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Çalışma Bakanlığının 1980 Mali Yılı
Bütçesi tüm olarak cari harcamalara 546 021 000 lira,
yatırım harcamalarına 12 365 000 lira, transfer harca
malarına da 494 223 000 lira olarak, toplam
1 162 309 000 lira olarak düzenlenmiştir.
Çalışma Bakanlığımızın bu yıl 'bütçesinin ülkemize,
ulusumuza ve ilgili bakanlığa, işçi ve işverenlerimi
ze hayırlı ve uğurlu olmasını diler, teşekkür eder, say
gılarımı sunarım. (CHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çobanoğlu.
Sayın Ersoy, bir isteğiniz var. İçtüzüğümüz aynı
oturum içerisinde bu türlü isteklerin karşılanmasını
amirdir. Bu 'bakımdan, geçen oturumdaki isteğinizi
şimdi karşılamam mümkün değildir.
Şahıslar adına yapılacak görüşmelere geçiyoruz.
Sayın Mehmet Özkaya, buyurun efendim.
Sayın Özkaya, lütfen 10 dakikanın içinde kalın.
MEHMET ÖZKAYA (Gaziantep) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının 1980;
Mali Yılı Bütçesi üzerimdeki görüş ve temennilerimi
dile getirmek üzere huzurlarınızda bulunmaktayım;
sözlerime başlamadan önce hepinizi saygılarımla se
lamlıyorum.
Değerti milletvekilleri, ülkemizde 1978 ve 1979
yıllarında kalkınma hızının sıfıra yaklaştığı görülmek
tedir. Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma
Planlarında ortalama % 7'lik bir kalkınrria hızını ger
çekleştiren Türkiye, neden 1978 ve 1979 yıllarında,
yatırımların durduğu, kalkınma hemlesinin yavaşladı248 —
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ğı, üretimin düştüğü, fabrikaların kapandığı ve bunun
neticesi olarak hayat pahalılığının arttığı, yoklar ve
kuyruklar ülkesi haline gelmiştir
Üllke"lin!i seven hiçbirtastanımsiıyaısti düşüncemin istfcismianunı yapmaldaın bu soruyu oevtapî'.anldutiması gerekir.
Türkiye'de her geçen gün larMaın ıbiir ekonomik çöküntü
yü sadece ve sadece petrol fiyatlarına bağlamak bizi
yanılgıya götürür.
Değerli milletvekilleri, 1963'lerden başlayıp bu
günkü boyutlara ulaşan ve nihayet 1980 Türkiye'sin
de cinayet şebekelerine dönüşen komünist zihniyet.,
ülkede iş barışını tamamen bozmuştur. Bozulan iş ba
rışı nedeniyle, mevcut fabrikalarda üretim, düşmüş,
yeni açılacak üretim ünitelerinin de faaliyete geçme
mesinde önemli rol oynamıştır. Türkiye'de sermaye
nin üreten alanlara yönelmeyişinin en önemli unsuru
budur. İşçiyle kim uğraşacak? tşte, Türkiye'de yatı
rım yapmak isteyen herkesin zihninde bu soru işareti
mevcuttur.
Değerli milletvekilleri, Türkiye, kalkınmasını de
mokratik parlamenter rejim içerisinde tamamlamak
zorunda olduğuna göre, önce iş barışını tesis etmek,
dolayısıyla müteşebbise güven sağlamak zorundadır.
Değerli milletvekilleri, ülkede iş barışını bozanlar,
Türk işçisinin zihniyetine nifak tohumları saçanlar,
onları ekmek yedikleri fabrikaları tahrip edebilecek
kadar kışkırtanlar, millet ve tarih önünde bu sorum
luluktan asla kurtulamayacaklardır. Her gün artan
işsizlik bunun neticesidir, düşen üretim bunun neti
cesidir, yenli üretim sabalarının açılmayışı bunun ne
ticesidir; hülasa, ülkede yokluk, kıtlık, pahalılık bu
nun neticesidir.
Bu kürsüden her defasında söylemişizdir; haksız
direnişleri desteklemeyiniz, kanunsuz grevlere önayak
olmayınız, bunun cezasını bütün millete çektiriyorsu
nuz, millete kötülüklerdin en affedilmezini yapıyorsu
nuz. Neticede, yine siyasi çıkar ve oy uğruna, kanun
suz düranıişlıer desteklenmiş Ve bu .direnlişteri yapanla
ra tebrik ve taltif telgrafları çekilmiş; hülasa, üreti
min anaunsuru emek ve müteşebbis birbirine düş
man edilmek istenmiştir. Türk işçisinin zihninde kin,
nefret ve sınıf mücadelesi fikri sokulmak istenmiş ve
buna da sağduyu sahibi işçilerimizin dışında muvaf
fak olunmuştur.
işçide sevgi, şefkat ve barış hisleri, çeşitli yaban
cı ideolojilerle, uzlaşmaz ve yıkıcı davranışlara dö
nüştürülmüş ve Türkiye Cumhuriyetini Türk işçile
rinden kesilen sendika aidatlarıyla yıkmak isteyen
bedbahtlar türemiştir. Bunlara göz yumanlar, yıllar
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dır bu kürsüden bütün uyarılarımıza rağmen hadise
ye seyirci kalanlar, en azından vicdanlarının sesini
dinleyerek, bundan böyle işin ciddiyetini anlamalıdır
lar.
Değerli milletvekilleri, genel kurul toplantılarında
İstiklâl Marşı yerine Enternasyonal; Marşı söyleyen
ler, her yıl Taksim Alanını orak - çekiçle donatıp, kı
zıl bayrak çekenlerin niyetlerinin ne olduğu artık açık
tadır. Dünyada hiçbir devlet, «Seni yıkacağım, senin
yerine komünist bir rejim kuracağım» diyen ve bunu
açıkça 'ifade eden düzen düşmanlarına bu kadar müsahamakâr olamaz. Bu devlet düşmanları ne kadar
suçluysa, onların davranışlarını hafife alıp, onların ;
faaliyetlerine seyirci kalan demokrasıi havarileri bu
millet önünde o kadar suçludurlar.
Değerli milletvekilleri, lişçji eğitimine ağırlık veril
meli, ücret artışlarının enflasyonu körüklememesi ve
tüketim temayülünü artırması için, özellikle sanayi
işçilerinin maaşlarının bir kısmı hisse senedi olarak
verilmelidir.
Türkiye'de iş barışının tesisi için sık sık seminer
ler düzenlenmelidir. TRT bu konuda gerekli önemi .
vermeli, bu konuyla Algıili çeşitli eğitim programları
hazırlamalıdır. Hazırlanan program, sanayi yolları
nın önünde üretim ve yatırım Ve iş barışı konuları işlenmelidir.
Türkiye, içinde bulunduğu bu ekonomik zorlukla- .
rı yenmek zorundadır. Ülkemiz bu engelleri aşabile
cek zenginliklere sahiptir. Bu vatan hepimizindir, bü
tün dünyanın gözleri üzerimize çevrilmiştir. Türk Mil
leti, tarihteki mevcut misalleri gibi, bu ekonomik sa
vaşı kazanacaktır. Hepimiz davaya sahip çıkmalıyız,
tahrik edici yıkıcı ve bölücü hareketlerden kaçınma
lıyız. Milletimiz bizlerden' çok şeyler beklemektedir,
haklı olarak da çok şeyler istemektedir. Onların ve
killeri olarak -milletteki demokrasi inancının ve Par
lamento sevgisinin muhafazasına çalışmalıyız.
Değerli milletvekilleri, iş barışının sağlanmasında
işverenlerimize de önemli görevler düşmektedir. Her
müteşebbis, ülkenin içinde bulunduğu bütün şartların
analizini yapıp, sadece iktisadi değil, sosyal bir so
rumluluk yüklenmelidir. Hadiselere seyirci kalmak
zamanı çoktan gerilerde kalmıştır. Müteşebbisler,
kârlarını daha fazla üretim ve her üretim birimine
düşecek daha az işletme masrafı kuralına göre düzen
lemek zorundadırlar. Piyasadaki sermayenin stokçu
luk ve âtıl alanlardan mutlaka Ve mutlaka üreten
atanlara kaydırılması ve bu sayede yem iş sahaları açı
larak, mevcut işsizliğin asgariye indirilmesi" gerek-
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örektedir. Türkiye her yıl 400 bin vatandaşa iş bul
mak zorundadır. Bu rakam, bugün işsiz bulunan 3,5
milyonun üstündeki işsizin dışındaki taleptir.
Değerli milletvekilleri, Almanya'da çalışan yurt
taşlarımızın Federail Hükümetle olan meselelerimin
yeniden gözden geçirilmesi, aksayan yönlerimin gide
rilmesi, ilkokul çağındaki çocuklarımızın eğitim ve
öğretimine öncelik verilmesi gerekmektedir. 1979 yı
lında 1 700 000 000 dolar olan - tahmin edilen - işçi
dövizlerinin bir tek kuruşunun dahi tüketim madde
leri ithalatında kullanılnnaması gerekirdi. Ülkede 3,5
milyon işsiz vatandaşımız mevcutken, sorumsuz bir
mirasyedi gibi davranmak mümkün değildir.
Sözlerimi Çalışma Bakanlığının ıbir iki meselesi
ne daha değinerek bağlamak işitiyorum, iş ve İşçi
Bulma Kurumu çalışma sistemi yönünden yeniden
realize edilerek, ıkompütür sisteme geçilmelidir.
işyerindeki sakat yurttaşlarımıza ayrılan konten
jan belirli oranda artınlmalıdır. Her Türk vatandaşı,
en taıblii (hakkı olan, çalışa'bileceği bir iş bulabilmeli
ve yakın gelecekte genel bir işsizlik sigortası tesıis ede
bilmelidir.
Değerli milletvekilleri, ülkemiz barış ve kardeşlik
içinde nurlu ufuklara doğru ilerlemektedir; bundan
hiç »kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hür ve müreffeh
Türkiye'nin dünya milletleri ailesinin eşit haklarına
sahip bir üyesi olarak güven ve barış duyguları içe
risinde dünya durdukça yaşıyacağına inanıyorum.
Çalışma Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesinin
Bakalık mensuplarına, Yüce Milletimize hayırlı ve
uğurlu olmasını Cenabı Allah'tan diler, Yüce Mecli
se saygılar sunarım.
-BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Özkaya.
A BAHİR ERSOY (istanbul) — Sayın Başkan..
BAŞKAN — Evet, Sayın Ersoy, anlaşılan tatmin
olmadınız.
A. BAHİR ERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan,
neden tatmin olmadığımı arz edeyim.
Sayın konuşmacıların zaibıtlarını ancak daktiloya
çekildikten sonra alabildim. Kaldı ki, Sayın Fehmi
Cumalıoğlu'nun konuşmtası henüz daha deşifre edil
memişti. Bu konuşmalardan, Sayın Başkan, bakan
lığım dönemini kasteden ve ismimden bahseden...
BAŞKAN —- Sayın Ersoy, ben zatıâiinize, «Sa
taşma yok» demiyorum. Zatıâiinize sataşma vardır,
özelikle Cumalıoğlu'nun konuşmasında isminizden
bahsedilerek açık sataşma olmuştur; zatıâliniz de o
anda Genel Kuruldaydınız. Zatıâlinizin söz isteyece
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ğinizi umdum; fakat zatıâliniz söz istemediği için
oturumu kapattım.
Gayet tabii, ben buradaki ifade ettiğim usul ba
kımından, zatıâiinize «Sataşma yok» demiyorum, sa
taşma vardır; fakat aynı oturum içerisinde istenip,
aynı oturum içerisinde cevap verme hakkı vardır. Bu
nun dışında, usul bakımından mümkün değildir.
A. BAHİR ERSOY (İstanbul) — Türkiye Cum
huriyet Çalışma Bakanlığında gün aşırı Enternasyo
nalin söylendiğıi iddia edilir ve bu burada açıklan
maz ise, bu, Türk Devletine bir bühtandır.
Sayın CumaJıoğlu'nun hakkımda söylediği niha
yet kişiliğimi ilgilendirir; onun cevabını vermemiş ol
mak ancak bana azap verir; ama öteki Türk Devle
tini ilgilendiriyor. Dikkatinizi çekerim.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Ersoy, usul bu,
ben usulden bahsediyorum; zatıâlinizin takdiri içerisindedjir. O zaman kendiniz o şekilde isteyecektiniz
efendim.
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına ve lehteki
yapılan görüşme tamamlanmıştır.
Sayın Bakan, buyurun efendim. (AP sıralarından
alkışlar) Sayın Bakan, süreniz 30 dakika efendim.
ÇALIŞMA BAKANI HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Kütahya) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin de
ğerli üyeleri, sözlerime başlamadan önce hepinizi say
gıyla selamlıyorum.
Bugün Yüce Mecliste Çalışma Bakanlığının büt
çesi vesilesiyle gerek grupları adına konuşan ve gerek
se şahısları adına konuşan değerli sözcü arkadaşları
ma teşekkür ediyorum.
Çalışma Bakanlığı olarak, sözcü arkadaşlarımızın
bu eleştirilerinden müspet şekilde istifade etmeye ça
lışacağımızı bilhassa belirtmek isterim.
Çalışma Bakanlığının memleketimizde, bilhassa iş
hayatında çok büyük fonksiyonu olduğu kanaatinde
yim. Çalışma Bakanlığı bu fonksiyonunu mutlaka
yerine getirmek mecburiyetindedir.
Türkiye'miz bugün verime, üretime en muhtaç ol
duğu bir dönemde bulunmaktadır. Üretimin artması
ise, çalışma hayatında, iş hayatında düzemin bulunma
sı, düzenin kurulması, çalışma barışının sağlanmasıy
la mümkündür. Bugün maalesef, geriye doğru bak
tığımızda, Türkiye'mizde çalışma barışının olmadığı
nı esefle görmekteyiz. Çalışma barışı birtakım sebep
lerle, geçmiş dönemlerde bozulmuştur.
Çalışma Bakanlığı, kanunla kendisine verilmiş bu
lunan birtakım görevleri yerine getirmek mecburi
yetindedir. Kanunla kendisine verilmiş bulunan bu
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görevler, çalışma hayatının düzenlenmesi, çalışanla
rın hayat seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile ça
lıştıranlar arasındaki münasebetlerin çalışma gücü
nü, genel refahı artıracak surette verimli kılınması,
tam çalıştırma ve sosyal ıgüvenliğin sağlanması şeklin
de oluşturulmuştur.
Bugün, bu görevlerin tam manasıyla yerine geti
rildiği maalesef söylenemez. Gerek Hükümetimiz,
»gerekse Çalışma Bakanı olarak ben, üç ayı aşkın bir
süre önce görev almış bulunmaktayız.
Bakanlığımızda ••objektiflik kalmamıştır. Bu objek
tifliği, yerine getirmek azmindeyiz. Çalışma Bakanlı
ğımda, iş hayatında çalışma hayatında objektifliği te
min edecek kanunların hâkimiyetini mutlaka sağlaya
cağız.
Değerli milletvekilleri, kısaca bakmak gerekirse,
Çalışma Bakanlığı bilhassa şu üç mühim konunun
üzerine eğilmek mecburiyetindedir. Bunlardan birin
cisi istihdamdır; diğer çalışma hayatının tanzimidir;
bir diğeri ise, 1,5 milyon civarında, yurt d'ışındaıkıi iş
çilerimizin, vatandaşlarımızın bulunması
sebebiyle
yurt dışındaki işçilerimizin meselelerinin, sorunları
nım .halledilmesidir.
İstihdam konusu direkt olarak Çalışma Bakanlığı
nın konusu değildir. İstihdam meselesi ve özellikle
istihdam yaratılması keyfiyeti sadece Çalışma Bakan
lığının gayretleriyle de yerine getirilemez. Ancak biz
Çalışma Bakanlığı olarak, istihdam meselesine, tam
çalışmanın sağlanması ve çalışanların genel refahı ar
tıracak şekilde verimli kılınması noktalarımdan, bak
maktayız.
Son iki yıldaki gelişmeler, ekonomik yapıyı bütü
nüyle olumsuz yönde etkilerken, bunun tabii netice
si alarak istihdamda da daralmalara yol açmıştır; da
ha da kötüsü, özellikle sınai üretimde düşük kapasi
tede çalışma zarureti ortaya çıkmıştır ve işgücünün
verimliliği nispi olarak azalmıştır.
Hükümet olarak, ekonomiyi tam kapasite çalış
tırma ve istihdamı artırma gayretlerini sürdürürken,
Bakanlığımız hem istihdam yaratıcı meseleler, hem
de çalışanların veriminin artmasını gerçekleştirmeye
gayret edecektir. Bu amaçla, Müslüman Arap ülke
lerine işgücü şevkini yeni bir yaklaşımla ele aldığımı
zı bilhassa belirtmek isterim.
Özellikle Libya ve Suudi Arabistan için söz ko
nusu olan asigad sınırını, yeni bir düzenlemeyle, o
ülkelerde teessüs etmiş işgücü piyasası normlarına
uygun hala getirecek ve çalışmalarımızı kesin bir ne
ticeye ulaştıracağız.
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İşçilerimizin hakları ve tasarruflarının transferi
konusunda daha tlitiz davranacak ve işçilerimizin ça
lıştığı ülkeler nezdinde gerekli her teşebbüsü yapaca
ğız. Ümit ediyoruz iki, Müslüman ülkelerin işgücü ta
leplerini bundan böyle daha geniş mikyasta karşılaya
bileceğiz.
Değerli arkadaşlarım, Çalışma Bakanlığı, çalı
şanların sorunuyla iligilenir, onların meselelerini hal
leder ıglörünimektedir; ama bugün Türkiye'nin daha
mühim >ve büyük meselesinin çalışamayanlar meşe1leşi olduğunu bilhassa belirtmekte fayda görürüm;
IBuıgüm Türkiye'mıizde tahmini olarak 3 - 3,5
milyon görünen issiz sayısı vardır. Türkiye'mizde
3 - 3,5 milyon çalışamayan, işsiz varken, hadiselere
olumlu bakmamız, müspet bakmamız; mümkün değil
dir. Çalışanların, bulgun kendilerine bir iş bulabilmiş
olanların, Türkiye'mizde kendilerini mutlu addet-*
meleri lazım geldiği kanaatindeyim. Çünkü, maa
lesef Ibulgünikü hayat şartları içinde, çalışamayanlar 'büyük bir fakrü zaruret içinde, sefalet içinde
bulunmaktadırlar.
Onun için, her şeye objektif olarak bakmak,,
çalışanlarım, iş sahibi olanların, kendimi bu şekildi»
mutlu addetmeleri lazım gelenlerin, çalışmayan-*
ların, çalışamayanların, işsizlerin durumunu da dü
şünmeleri gerektiğimi Çalışma Balkanı olarak, belirt
mek mecburiyetindeyim.
Değerli milletvekilleri, iîş ve İşçi Bulma Kuru-i
mumun durumuna da değinmek istiyorum. îş ive iş
çi ©ulma Kurumunu kendisinden beklenen fonkŞsh
yonlârı icra edebilecek, şekilde rasyonel bir çalışma
düzenline sokmaya kararlıyız. Bu sebeple, Kuru
mun kuruluş kanunu tadilatından yönetmeliklerine
kadar 'bir seri ve ortaya çıkmış ihtiyaçlara eeVapt
(verecek düzenlemelere başlamış
bulunmaktayız.
Mesela, hizmet içi eğitim çalışmalarını, işgücü piya
sası etütlerini, Türk işçilerinin toplu dönüşü ha&ndçv
alınacak tedbirleri kapsayan, toplu dönüş problem
leri uygulama projesini, iş analizleri incelerneJeri-f
ni, işgücü eğitim çalışmalarımı ve diğer programlarımızı 'geliştirmek için hazırlıklarımızı büyük ölçüde
ikmal etmiş durumdayız^
llstilhdam konusundaki bir diğer hedefimiz ise,
çalışanların iverimiiğjinim artınlmalsıyla ilgilidir, össeîlikje İşçi Sağlığı Genel Müdürlüğümüzü ive itş ;'Gü->
ivenûıiği merkezlimizi bu amaçla yoğun bir çalışma
dönemi içine sokmuş buiumjmaktayız;. BilindiğU $M\
îşçi Sağlığı Genel Müdürlüğü ve bu Genel MüJda**'
lüğe bağlı İşçi Sağlığı ve tş Güvenliği Merkezi, âyv•"•:
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ırıca Istanlbul ve İzmirVle faaiiıyette Ibulunan bölge ' nunsuz greve katılma veya teşvik etme, 3 aya ka
' laibbratulvarlarımız; vardır. İSGÜM, Uluslararası
dar hapis; tekerrüründe 6 aya kadar hapis cezasıyla
Çarşıma Teşkilatı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma
tecziye edilmekte; Devlet, il özel idaresi ve belediye
ıPndgraımıınıın, da yardımıyla tesis edilmiştir. Bu pro
kararlarına tesir maksadıyla grelv hallerinde ise
6 aydan az olmamak üzere hapis ve para cezasına
jenin lücinici ıbölümümü realize ederek, (hizmet arzı
tekerrürümde cezaların iki katına hüikmlolunacağı
nı ıgeruişleteceğiz. Ayrıca, İSGÜÎM yanında bir de
yine kanunda yer almaktadır.
eğitim sitesi yaptırmaktayız:. '19®Q yılı
yatırım'
fprojgramıına bu malklsatla 15 milyon (lira ödenek tadı-:
Kanunların açık hükmüne rağmen, işçileni ey
«isi yapılmıştır. Bu tesis ikmal edildiğinde, iş kaza-ı
leme teşvik eden, (genel grev çağrısında Ibulunan te-<
şekkjül ve sendikalarım. kanunlıarı çiğnediği, suç iş
lan ve ımefcflek haistahklarının uluslararası stamdart-ı
ledikleri aşikâr ve açıktır. ÖİlSK'in bu yöndeki ha
lana 'iiMÜdlelblîkn^si içjın daha etkili ve yaygın eği
reketleri anarşiyi 'teşjvtiktir, kanunsuzluğu teşviktir.
tim projgıramları dü^enleımelbilecektir.
Çünkü, tekrar ediyorum, ilgili kanunlar genel greve
'İşçi sağlığına önem veren çalışmalarımız özel-ı
Türfkiyıemizde yer vermemekte ve bunu suç say
Jikle verimlilik, Ibakuş açısından kaynaklanmaktadır,
maktadır.
(Bu sdbdptle, iMaden ve Taş Ocakları Tüzüğü, Kur
ıDeğerli milletvekilleri, (burada konuşan değerli
ma ve Işletmie Belgesi Tüzüğü, İşyeri (Hekimliği
(SÖzcü arkadaşlarımız, ideolojik sendikacılıktan bah
Yönetmeliği ile İş Kanununun ilgili maddelerine ait
settiler.
mtövizuat çalışmaları bu yıl neticelendirilmeye çalışılaca'fotır.
Ben, ideolojik sendikacılık sözünü dahi yadır
gıyorum. Sendikacılık vardır; bunlar, işçilerin hak
Yine, işçi sağlığına affettiğimiz önem sebebiyle
larını, menfaatlerini sosyal ve ekonomik yönden kon
iş müfettişleri ile iş güvenliği müfettişliği arasında
rumak için kanunla kıürulumuş teşekküllerdir. Bu
iBaJoaniığıımıtzda kangren bale gelmiş Ibir meseleyi
nun dışında, ideolojik sendikacılık adı altımda hlçJcesiır »bir neticeye bağlayacağız;. İş Teftiş Kurulu
(bir yerde, Mçlbir mevzuatta bir hükme, bir tabire
nu (gerçek ve tarafsız bir fonksiyon icra edecek bi
rastlamak; mıürmkün değildir; o Ibakımdan, ideolo
çimde yeniden düzenleyeceğiz.
jik sendikacılık sözümü kabul etmemiz mümkün, de
(Son zamanlarda sık sık işitmeye (başladığımız
ğildir. Sendikalar Kanunu, ideolojik sendikacılık
(bir konuya da burada bu vesileyle değinmek istiyodiye Ibir hükme yer vermemiştir; ıböyle bir şey
nam, Bildiğimiz; ıgi'bi sion zamanlarda Türkiye'mizde
'OİamıaZ. Sendikacılığım, ideolojik sendikacılık diye
Ibir genel grevden bahsedilmektedir; «(Genel grev,
de ayrılması söz konusu olamaz. O sebeple, ideolo
Ibayikjat, direniş» vesire gibi sözleri her gün duy
jik sendikacılık diye Sendikalar Kanununa aykırı,
maktayız.
kanunlara aykırı birtakım hareketler içinde bulu
Grev kanunlarıımızca tespit 'edilmiştir. 275 sa
nan sendikalar ve sendikacılar mutlaka kanunları
yılı Toplu İş »Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu
karşılarında görecekler. (AIP sıralarından «Bravo»
ve Anayasamız, genel ıgreve asla cevaz vermemek-.
sesleri)
' tedir. 275 sayılı Kanun ive Anayasanın 47 nci mad
(AHMET O O B A N O Ğ I J U (Konya) — Demok
desi, grevin ancak, işçilerin işverenlerle olan münarasimizin bir gereğidir.
söbjetloriııde - buraya bilhassa dikkatinizi rica edi
yorum - iktisadi ve sosyal durumiarinı korumak ve
ÇALIŞMA BAKANİ HÜSEYİN CAVÎT BRdÜizeltmek; amacıyla ve kanun hükümlerine uygun
DEMİR (DeVamla) — Belki kanunlarımızda bu
olacak lyaJpjlalbileceğini; (bu amacın dışında veya bu
yönde boşluklar 'bulun albilir; ama kanunların bu
kanun hükümlerine uymaksızın yapılacak grevin
boşlukları da kapatılarak, ideolojik sendikacılık adı
ıkiaimiıa dişi alacağımı açık bir şekilde (beliıtmiştir.
altında sendikacılığı, yani işçilerin sosyal ve ekono
iDtalayısıyla, genel grev, boykot, diremiş veya işgal,
mik haklarını korumakla yükümlü teşekkülleri, sen
kjamımlaranızda yer almamıştır ve suçtur; bütün bu
dikaları kendilerinle kalkan yaparak, birtakım dev
leylemler (kanunsuz grev hükümlerine tabidir.
let düşmanlığı hareketleri içerisinde (bulunanlara
da, mevzuatta (gerekli tadiller yapılarak, Ibundanı
I2İ75 sayılı Kanun, böylesine (grevlere katılan iş
Iböiyle
de fırsat verilmeyecektir. Çalışma Bakanlığı
çilerin biiızmet akitleriniin ihbar ve tazminat Öâmolarak bu çalışmanın içerisinde bulunduğumuzu
mefldaizânffeslhlimiemretmektedir, (Ayrıca, bu fiillerr
(bilhassa (belirtirim,
' üen doğan zararın da tazmini söz kbnusudur. Ka-;
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ÖMOR ÇAKIROĞLU (Traibzion) — O zamana
kadar ne olacak?
ÇALIŞMA (BIAİKIAIM HÜSEYİN CAMİT ERDBMtıR (Devamla) — .Değerli railleüvtfcüleri, bu
gün Tüırkiyemizde hakikaten sosyal güvenceden
yoksun tarım ive orman işçileri vardır. Hükümet
olduğumuz ilk: gün'den itibaren bu konuya eğildik;
(gerekli çaliişjmaları ikmal ederek, Tarım ve Orman
İş Tasarısını Başbakanlığa, Çalışma Bakanlığı ola
rak sevk etmiş ibulunmaktayız. İnşallah önüm'üzıdeki (günilerde bu kanun tasarısı Yüce Meclise gele-ı
cek ve kanunlaşarak, taJhminen 25 milyon civarımda
bildiğimiz kırsal alanda yaşayan bir kitle sosyal
güvenceye kavuşacaktır.
Değerli CHP sözcüsü arkadaşımız yötkıi meselesi
üzerinde durdular.
Biz hükümet olduğumuz günde, bu yetki mesele
sinin gerek sendikalar arasında, gerekse işçiler arasım
da büyük bir huzursuzluk yarattığını, hatta çahışma
•barışının bozulmasında dahi etken olduğunu gördük;
mevcut yetkiyle, ilgili genelge (biz hükümet olduğu
muz anda yürürlükte olan genelge) 275 sayılı Kanuna
ve Yargıtay içtihatlarına aykırı idi önce bunu durdur
duk ve bilahara da sadece ve saldece 275 sayılı Ka
munun istikamietinde, Yargıtay içtihatları istikametinde
bil genelge yayınlayarak, bu yetki meselesini bu şekil
de hallettik.
«İşsizlik Sigortası Kanun Tasarısı» üzerinde de ça
lışmalarımız devam etmektedir; inşallah önümüzdeki.
günlerde bu tasarıyı da Meclislere sevk etme imkânını
buluruz.
Sayın milletvekilleri, çalışma hayatını ycnlertdirmek üzere gayretlerimizi öncelikle aşağıdaki noktla/ra
teksif etmiş bulunuyoruz: Bunlardan birincisi, «Kı
dem Tazminatı Fonu Kanun Taisarısı» dır. Kıdem
tazminatına özellikle küçük işletmelerde uygulanma
kabiliyeti kazandırabilmek ve işveren bakımından ödenebilirliğini sağlayacak ancak işçinin istihdam güven
liğine kesinlikle olumsuz olarak tesir etmeyecek bir
çözüm getirecek şekilde, işçinin çalıştığı ve çalıştırıl
dığı sürece ödenecek primlerle oluşturulacak «Kıdem
Tazminatı Fonu Kanun Tasarısı» yla ilgili teknik çalışmalarmız devam etmektedir. Kıdem tazminatı hak
kındaki 1927 sayılı Kanunun Anyasa Mahkemesince
iptal edilen hükmü yerine ikame edilmek üzere hazır
lanan yeni tasarı Parlamentoya sunulma safhasına gel
miş ve Başfoa'kanlığa sevk edilmiştir.
Kamu kuruluşlarının her birince ayrı ayrı toplu
sözleşme yapılması sebebiyle, aynı işi yapan ve aynı
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Ikıdem ve statüye sahip bulunan personel, değişik ve
çok farklı uygulamalara tabi tutulmakta idi. Bunu ön
lemek üzere, «İşveren - İşçi İlişkileri Dairesi» kur
makta ve bu ayrılığı kaldırma çabası içinde bulun
maktayız.
274 ve 275 sayılı kanunlarda tatbikatta görülen ak
saklıkların giderilmesi; işyerlerinde, iş ve çalışma
düzeninin sağlanması, bu kanunların günün şartlarına
göre işler hale getirilmesi için birtakım değişikliklerin
yapılması çalışmaları içine girmiş bulunmaktayız.' :
Sayın milletvekilleri, yurt dışındaki işçilerimizin
karşılaştıkları güçlükler ve ortaya çıkan meseleler he
pimizin malumudur. Yurt dışındaki işçilerimizin me
selelerine özel bir ilgi duyarak ve dikkatle eğilerek,
yurt dışı ve yurt içi teşkilatlarımızı bu konuda gere
ken dinamizme kavuşturmak için elimizden gelen her
gayreti sarf edecek ve her imkânı kullanacağız.
Ortadoğu ülkelerinde ve Libya'da doğan işgücü, ve
teşebbüs imkânlarına dikkatle eğilmiş bulunmaktayız.
Bu ülkelere gönderdiğimiz işçilere ve müteşebbisleri-.
mize daha fazla yardımcı olmak ve bu ülkelerdeki pi
yasaya çok daha geniş ölçüde girebilmek için hazırlık-,
larımız ilerlemiştir. Bu arada, özellikle Batı Avrupa
ülkerine turist olarak giden bazı vatandaşlarımızın si
yasi iltica taleplerini ve gelişmeleri Hükümet olarak
dikkatle takip ediyoruz.
Bilindiği gibi, son yıllarda, yurt dışına turist ola
rak giden vatandaşlarımızın bir kısmının bazı Batı Av
rupa ülkelerinin ilgili makamlarına siyasi iltica talelbiyle
ıbaşvurduklan görülmekte ve iltica talepleri bilhassa.
Federal Almanya Hollanda ve İskandinav ülkelerinde
önem kazanmalktadır. İltica talep edenler, genellikle,
dilekçelerinde, kendilerinin Türkiye'de etnik bir gru
ba dahil oldukları, baskı altında tutuldukları ve ha-r
yatlarının emniyet altında olmadığı gibi, tamamen
gerçek dış beyanlarda bulunmakta ve böylece ülke
mizin yurt dışındaki itibarını zedelemektedirler. As
lında, iltica talepleriyle güdülen gaye, o yalbancı ülke
de çalışma ve oturma imkânı elde etmektir.
Federal Almanya, iltica taleplerinde taikip edilecek
muameleleri basiitleştiren ve inceleme süresini kısaltan
birtakım kanuni tedbirler almış ve bunun neticeleri de
Federal Almanya'da bilhassa menfi yönde görülmek
tedir.
I
Başlangıçta münferit olaylar olarak başlayan iltica
talepleri, son iki yılda geniş boyutlara ulaşmıştır. .
Federal Almanya'da 1976 yılında iltica talebinde bu- .
lunan vatandaşlarımızın sayısı 809 iken, 1978'de bu..
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rakam 7419'a çıkmıştır; 1979'daki sayının daha yük
sek Olduğu tahtain edilmektedir.
iltica taleplerini maddi ve siyasi gayeler için is
tismar eden ve vatandaşlarımızı bu işlerde aracı ola
rak kullanan bazı teşkilatlar mevcuttur. İltica talep
lerinin büyük kısmı, bu teşkilatların bastırdıkları ve
milli menfaıatlerıimizde bağdaşmayan «iftira ve ifadeleri
havi dilekçeleriyim yapılmaktadır. Aynı hadise, Hol
landa ve iskandinav ülkelerinde de görü İm ektedir.
Hollanda Dışişleri Bakanlığı bu taleplerin tamamıyla if
tira ve gerçek dışı beyanlara dayandığının tespit edil
diğini belirterek, bu taleplerin reddi yoluna gitmekte
dir.

ki/binde İsrarlı olduğumuz noktalar ayrıntılarıyla tes
pit edilmiş bulunmaktadır.
Değerli milletvekilleri, sözlerimin başına yeniden
dönmek istiyorum. Türkiye'nin kalkınmasının .üreti
me bağlı olduğunu tekrar belirtiyorum. Üretim ise
Türk iş hayatında, çalışma hayatındaki barışa, çalış
ma düzenline bağlı olduğunu tekrar belirtiyorum, İşte,
Bakanlığımız, mutlaka objektif hareketler içinde ola
cak, kanun hakimiyetini sağlayacak ve çalışma barı
şının sağlanmasına yardımcı olacaktır.

Bu konu ile ilgili olarak gördüğümüz bir hususun
üzeıürtde biraz daha durmak isterim. Son yıllarda özel
likle Federal Almanya'da^ işçilerimiz arasında aşırı
akımların hızlı bir artış gösterdiği ve yayıldığı görül
mektedir. Bu durumun sebeplerinden biri olarak, Ba
kanlığımızı yurt dışı teşkilatının 1978 ve 1979 yılların
da işçilerimize gereken hizmeti götürmekten uzak bir
şekilde zayıflatılmış olmasıdır. Gerçekten, 23.3.T97'8
gün ve 7/15115 sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesiy
le', Bakanlığınızın yurt dışı kadrolarının 1/3'ü iptal
edilmiş ve zamanın hükümetince uygulanan yanlış
personel politikasının bir sonucu olarak, çalışma ata
şelik ve müşavirlikleri görev yapamaz hale gelmiştir.

SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Başkan, sayın
Bakandan sorulmasını
istediğimiz sorularımız var.
BAŞKAN — Başka soru soracak sayın arkadaşı
mız?..

1979 yılında yapılan yanlı ve hatalı tayinlerle de,
fiili olarak bu durum devam etmiştir. Böylece, yurt
dışındaki işçilerimiz tamamen sahipsiz kalmış ve aşırı
akımlara bölünmeleri açık, devletin koruyucu ve yön
lendirici varlığımdan mahrum duruma gelmişlerdir.
Bu konuda her tedbiri almaya, Dışişleri Bakanlığı
ile birlikte gerekli teşebbüsleri yapmaya devam ede
ceğiz.
Son olarak, AET ile ilişkilerimize temas etmek
istiyorum. Bilindiği gibi, Hükümetimizin, Türkiye AET ilişkilerinin canlandırılması konusundaki kararlı
tutumu sonucu görüşmeler başlamış bulunmaktadır.
(Görüşmelerin ülkemiz açısından çok önemli bir konumı da, hiç şüphesiz, sosyal alanda daha da müşaJMıas
olarak işçilerin serbest dolaşımıyla, Ortaklığın, Tür
kiye'nin istihdam sorunlarının çözümüne katkısı ola
caktır.
Bu konulardaki isteklerimiz, ortaklığı meydana ge
tiren hukuki metinlerde yer alan ilkelere ve içinde
bulunduğumuz ekonomik, sosyal ve siyasi gerçeklere
uygun olacaktır. Bakanlık olarak gelişmeler dikkatle
takip edilmekte olup, görev alanımıza giren ve ta-

Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkürlerimi,
saygılarımı arz ediyorum. (AP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Bakan.

A H M E T ÇOBANOĞLU (Konya) — Ben de so
racağım Sayın Başkan.
BAŞKAN — Başka?.. Yok.
Soru sorma işlemi bitmiştir.
'Buyurun Sayın Özcan.
SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sayın Başkan, Sayın
Bakandan aracılığınızla birkaç sorum var.
Son günlerde güney devletlerine, Müslüman kar
deş devletlerine giden birçok işçilerimiz olmaya baş
ladı; fakat, bunları tetkik ettiğimizde, bir ilden gittiğinii görüyoruz.
Acaba, Çalışma Bakanlığı, İş ve İşçi Bulma Kuru
mu yoluyla, bütün Türkiye'ye şamil olmak üzere bun
ların gönderilmesi için bir girişimde bulunmayı düşü
nüyorlar mı ve bu istikamette bir çalışmaları var mı?
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Hangi ilden gidiyor?
SALİH ÖZCAN (Urfa) — Sualimi Sayın Bakanlık
tetkik eder, görürler.
İkinci sualim: Giden içşiler, buradan ,anlaşmayla
gidiyorlar. Oraya gittikten sonra, onları götüren kim
seler o işçileri muayyen bir parayla başka işte çalıştı
rıyorlar ve aradaki farkı onların sırtından kazanıyor
lar.
Acaba, Çalışma Bakanlığı bunu önlemek için bir
girişimde bulunurlar mı? Maalesef, gittiğim yerlerde,
oradaki çalışma ataşelerinin, sefaretin bulunduğu il
den dışarı çıkmadıklarını gördüm. Bunu, Parlamento
heyeti olarak gittiğimizde tespit ettik; arkadaşlara da
gösterdim.
Sayın Bakandan bu hususun üzerinde durmaları
nı istiyorum.
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Üçüncü sualim: Birçok işçimiz turist pasaportuyla
oraya gidiyor; gittikten sonra, orada kaçak olarak
çalışıyor; ne memlekete faydalı oluyorlar, ne kendi
nefislerine faydalı oluyorlar, birçokları da hapislerde
sürünmektedi'r.
Sayın Bakanlık, acaba, işçilerin bu şekilde gitmele
rini önlemek hususunda veyahut da orada çalışanla
rın rahatça çalışmalarını temin için bir önlem almakta
lar mı?
Bu hususların cevaplandırılmasını rica etmekte
yim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
ÇALIŞMA BAKANI HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Devamla) — Yazılı cevaplayacağım.
BAŞKAN — Sayın Çobanoğlu...
AHMET ÇOBANOĞLU (Konya) — Sayın Baş
kanım, 2 sorum var, aracılığınızla cevaplandırılma
sını rica ediyorum.
1, Bakanlığınıza ait, dış ülkelerde ne kadar gö
revli bulunmaktadır?
Bunlar arasında dil bilmeyen var mı ve yeni ata
dığınız, dışarıya giden görevliler arasında dil bilen
lerin sayisı ne kadardır?
2. Konuşmamda da belirtmiştim; tüm KİT'lerin
toplusözleşmelerini birleştirici, toplusözleşmelerin tek
elde yapılmasına dair Bakanlığınızın çalışmaları var
mıdır?
Teşekkür ederim..
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ÇALIŞMA BAKANI HÜSEYİN CAVİT ERDEMİR (Defamla) — Yazılı cevaplandıracağım.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, teşekkür ede
rim. (Alkışlar)
Son söz millet vekilinindir; Sayın Azimet Köylüoğlu, buyurun.
AZİMET KÖYLÜOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri, Çalışma Bakanlığının
1980 Bütçesi üzerine kişisel görüşlerimi arz etmeden
önce Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, hepimiz mutsuz; ama, umut
suz değiliz; aydınlık günleri belki biz de yaşayaca
ğız. Günümüzün kavgaları kaçınılmazdır; evrimin ve
devrimlerin akışını izliyoruz; hep birlikte tarih oku
yoruz, tarih yapıyoruz ve tarihi yaşıyoruz. Sımavna
Kadısı Şeyh Bedrettin, Yargıç Mevlana Haydar kar
şısında şöyle der : «ıBen insanoğlunun 'dünyaya ilk
ayak bastığı anı düşünüyorum: Mal var mıydı, mülk
var mıydı? Yemişler dalında ballanır, salkımlar as
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mada sallanırdı; dileyen, gereğince koparır alırdı. Ne
var ki, biri çıktı, hakkından bir fazlasını aldı; bunu
gören diğeri dalha çok almak istedi; işte, kavga o zaman başladı. Mal mülk icat oldu; çalışan; çalıştıran
çıktı; insanlığın ta(dı kaçtı ve işte o günden bugüne
mal mülk kavgaları, çalışan ve çalıştıranların kavga
ları sürüp gelmektedir.»
Günümüzdeki olayları yerli yerine oturtabilmek ve
nedenlerini doğru koyabilmek için, insanlık tarihinin:
bu çelişkisini, yani emek - sermaye çelişkisini başlan
gıçtan günümüze kadar bilmemiz gerekmektedir. Bu
emek - sermaye çelişkisine tarihi gelişim içinde bak
madığımız, bu çelişkiden sağlıklı tahliller çıkarmadı
ğımız müddetçe, bugün, diğer sorunlarımızda olduğu
gibi, çalışma hayatımızın sorunlarını da çözmek ola
naklı değildir.
Değerli milletvekilleri, bugün genel anlamda dün
yada ve özellikle sanayileşmiş ülkelerde işsizlik aza
lır ve enflasyon hızı düşerken, Türkiye'de işsizlik art
makta ve enflasyon korkunç bir hızla tırmanmakta
dır. Kalkınmanın sağlam kaynaklara dayatılmadı ya
rine, enflasyona itibar edilmesiyle Türkiye, tarihinin!
en bunalımlı günlerini ve yıllarını yaşamaya zorlan
mıştır. Bu mali politikalar sonucu^ birbirini izleyen de
valüasyonlar olmuş; ülkenin iç ve dış borçlairı artmış,
halkımız bunların yarattığı hayat pahalılığının silin
diri altında ezilir hale gelmiştir.
Sayın milletvekilleri, bir toplum, emeği en yüce
değer saymazsa, emeğe çalışma hakkı vermezse, sağ
ladığı çalışma hakkının gereğini yerine getiremezse,
hiç şüphe edilmemelidir ki, o toplumda barış mümkün
olmaz. Bir ülkede sağlıklı ve sağlam bir ücret poli
tikası yoksa, o ülkede toplumsal barışı sağlamak
mümkün değildir. Bir ülkede çalışan nüfusun % 15'ii
işsiz ise ve bu adet itibariyle 7 milyona yaklaşıyorsa;
gizli işsizlerle beraber ülkede 15 milyon insan, yani
nüfusun 1/3'ü işsiz ise, o ülke'deki işsizlik sorununa
hükümetler çözüm getiremiyorsa, o toplumda huzur
ve barış olmaz.
İş, emek ve düşünce, insanlığı belirleyen en beliirgin vasıflardır. Devlet, yaşama hayatını tanzitn et
mekle ne denli sorumlu ve ne denli görevliyse, işsiz
lere iş bulmak, yeni iş sahaları açmakla da o denli gö
revli ve sorumludur.
Bugün ülkemizde işsizlik toplumsal patlamaların en
birinci derecede odak noktası haline gelmiştir. Türki
ye'de planlara karşın 3 milyon işsiz insan bulunmak
tadır. Her yıl bu işsizler ordusuna yeniden 400 bin
kişi eklenmektedir. 1987 yılı için yapılan tahminlere
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göre, 4 milyon kişinin işsiz kalacağı hesaplanmakta
dır. Bu ise, ülkemizde 5 kişiden birinin işsiz kalacağı
anlamına gelmektedir. Bugün Türkiye'de temel sorun,
çalışanların, çalıştıranların sorunu değildir; temel so~run, çalışmayan işsizlerin sorunudur. Toplumumuzun
diğer sorunlarının, yaşanan bunalımın kaynakların
dan birisi de, işsizliktir. İşsizlik, Türkiye insanının
yazgı'sı değildir. İşsizlik, Türkiye'de izlenen çarpık
ekonomik politikaların sonucudur. Türkiye'de güncel
görev, işsizlere çözüm getirmektir. İşsizliğin çözümü
için istihdam yaratmak ve üretimi artırmak şarttır.
Değerli milletvekilleri, ayrıca, toplusözleşmelerle
işçilere çok hak verildiği gerçeği doğru değildir. Bu
nun başta gelen nedeni, işçi ve sabit gelirlilerin mah
kûm oldukları vergi düzenidir. Sağlanan zamların
% 50 - 60'ına vergi ola'rak Devletçe el konulmaktadır.
Bu uygulama değişmediği müddetçe, işçi ve emekçi
lerin toplusözleşmelerden gereği gibi yararlanabilme
olanakları yoktur.
Öte yandan, % 90 - 100 mertebesinde seyreden
enflasyon, ücret artışlarını kısa sürede kemirip yok
etmektedir. Yapılan bir araştırmaya göre, SSK işçi
lerinin aldıkları net ücretler, 16 yıl önceki ücretlerin
çok altında bulunmaktadır. Bu gerçekler, enflasyo
nun, işçiler, memurlar ve emeklileri ezdiğini; buna
karşılık, patronların kârlarını artırdığını ortaya koy
maktadır. Hayat pahalılığının gerçek nedeninin ücret
artışları olduğu savı ise, bu somut verilerle açıkça if
las etmiştir. İşçilerin ulusal gelirden aldıkları payın
her geçen gün azalması, bu düzenin işçilerden yana
değil, sermayeden yana işlettiğini de kanıtlamaktadır.
Değerli milletvekilleri, sendikalar, çalışanların, iş
verenler karşısında ekonomik ve demokratik mücade
lesini veren en etkin araçlardır. Bugün 1 300 000 me
mur bu çağdaş örgütlenme aracından yoksundur.
Yaşam koşulları nedeniyle, memur ve sabit gelirli
ler gereği gibi yaşayamamakta, gereği gibi beslenememekte, gereği gibi çocuğunu okütamamakta ve sağ
lıklı bir konutta oturamamaktadır.
Bu durumda Devlet memurlarının sağlıklı ve ve
rimli görev yapmaları beklenemez. Aç insanların ve
rimli olamayacakları bir bilimsel gerçektir. Bütün me
murlarımız bugünkü gibi aç bırakılırlarda, ona buna
muhtaç lediilirse, üstlendikleri kamu görevini sağlık
lı ve verimli bir şekilde yapamazlar. Bunun sonucu
kamu görevlilerinde verimlilik ve etkinlik azalır, Dev
let çarkı günün birinde durur, bir avuç insan Devlete
egemen olur, memu'r ve işçiler dahil tüm halk ezilir.
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O halde, Devlet çarkının işlemesi, kamu kesimindeki hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürümesi, memurların yukarıda arz ettiğimiz sorunlarının
çözümlenmesi, tüm dünyada olduğu gibi memurlarımiza da, işçilerimiz gibi grevli, toplusözleşmeli sendikal hakkın verilmesi bugün kaçınılmaz, çağdaş bir
görevdir,
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Köyüoğlu.

AZİMfET KÖYIJÜOĞLU (Devamla) — BitireceI ğim Başkanım.
I
BAŞKAN — Oldu, buyurun.
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AZİMET KÖYLÜOĞLU (Devamla) — Değerli
milletvekilleri, son aylarda çalışma hayatında gözlenen ve Türk - İş Genel Yönetim Kurulunun 24.2.1980
tarihinde komuoyuna ilan ettiği bildirgesinde de açıkça ifade edildiği gibi, ekonomik zorunlulukların sonucu olan işten çıkarmalar dışında, işçilerin ve memurların düşünce ve mezhepsel inançlarından dolayı
işlerinden edildikleri, çoluk çocuklarıyla birlikte sokağa atılarak açlığa mahkûm edildiklerine sık sık rasthamaktadır.
Çalışma barışını, toplumsal barışı bozucu ve ülkede var olan bunalımı derinleştirici bu tip daVranışJardan kesinlikle kaçınmak şarttır. İşçiyi anarşi ve
terör ortamına iterek, onu inançlarından dolayı açlığa mahkûm ederek ve çalışma barışını bozarak ülkemiz bir yere götürülemez. Devlet şovenistlik, ırkçılık,
bölücülük ve mezhepçilik yapamaz, yapmamalıdır;
buna, Türkiye'nin Parlamentosu izin vermeyecektir.
1980'lere, var olan sorunlarla ve yeni sorunlarla
girmekteyiz. % 100'e varan fiyat artışları karşısında
100 binlerce işçinin yazgısı yeniden belirlenecek, bir
sürü toplusözleşme ile belirlenecektir. Bu toplusözleşmeler, var olan işsizler dışında yeni bir işsizler ordusu yaratacaktır. İşsizler ordusunun böylesine (büyüme
gösterdiği bir toplumda bu şartlara ek olarak sosyal
huzursuzlukların hızlı bir şekilde gündeme gelmemesi için, toplumun patlamalı ve bunalımlı bir ortama
sürüklenmemesi için, sosyal hukuk devleti bir dizi önlem almak tarihi görevi ile karşı karşıyadır.
Değerli milletvekilleri, yurt dışın'daki 1,5 milyon
insanın sorunlarını, referandum yasasının çıkarılmasını, işçilerin yönetime katılmasını, 180 lira olan asgari
ücretin artırılmasını, ülkedeki iş kazaları ve meslek
'hastalıklarına karşı çözüm ıbulunmasını, 18 yaşından
küçük ve çok kötü koşullarda çalışan binlerce çöcu.ğun sorunlarının düzeltilmesini, 15 milyon insanımızı ilgilendiren İşsizlik sigortası kanununun çıkarılmasini, 8,5 milyon köylüyü ilgilendiren tarım ve orman
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. iş kanunlarının çıkarılmasını, Türk çalışma hayatının
önemli sorunları olarak görmekteyiz. Bu konularda
gerekli çalışmaların özenle yapılmasını da arzulamak
tayız,
Değerli milletvekilleri, Türkiye, gelişen bir ülke
gibi, sanayileşmek zorundadır. Bunu yalnızca daha
fazla refah sağlamak için değil, ulusal güvenliğimizi
ve bütünlüğümüzü iç ve dış tehlikelere karşı etkin bir
biçimde koruyabilmek için de yapmak zorundadır.
Bunun için Türkiye'yi tarım toplumu yapısından
kurtararak, yeni bir endürstri toplumu yapısına kavuş
turmak zorundayız.
Bugün ülkemizde toplumun her kesiminde yaşa
nan çok yönlü ve çok 'boyutlu bunalım, daha çok sanayileşerek ve daha çok demokratikleşerek aşılabili
rdir,
Bulunduğumuz noktada Türkiye'nin sorunlarını er
teleme olanağı pek kalmamıştır. Türkiye, üretimini
artırarak, kapasite kullanımını büyüterek ve durakla
yan yatırımlarını hızlı devreye sokmak zorundadır.
Zor ve dar da olsa, Türkiye bu yolllardan geçmek
mecburiyetindedir. Aksi bir tutum ülkeyi ancak yeni
bunalımlara, yeni çıkmazlara götürür.
Sorunlarını çözümlemiş, bunalımlarını aşmış ve
çalışma barışını sağlamış bir Türkiye dileğiyle Yüce
'Meclise saygılar sunarım. (CHP sıralarından «Bravo»
serleri, alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Köylüoğlu.
Değerli arkadaşlarım Çalışma Bakanlığı Bütçesi
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Bölümlerini okutup onayınıza sunacağım efendim:
B) Çalışma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

Lira

101İ Genel yönetim ve destek hizmet
leri
259 453 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza!
sunuyorum: Kalbul edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1'1'li Çalışma hayatının düzenlenmesi
hizmetleri
179 663 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza!
sunuyorum*: Kabul edenler... Ka->
'bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir,
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112! tşçi sağlığı ve iş güvenliği hiz
metleri
585 042 00O
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kabul edenler... Ka^
'bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
* ~*
113 Yurt dışı işçi sorunları hizmetj
leri
173 919 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza
sunuyorum: Kalbul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
20 512 000
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza!
sunuyorum: Kaimi edenler... Ka'bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Böylece, Çalışma Bakanlığı Bütçesi Meclisimizce
kabul edilmiştir.
Bakanlığına, mensuplarına ve milletimize hayır
lı, uğurlu olmasını diliyorum.
C) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK
KANLIĞI BÜTÇESİ :

BA

BAŞKAN — Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
Sayın Hükümet?.. Yerinde.
Sayın Komisyon?.. Yerinde.
Bakanlık Bütçesi üzerinde söz alan gruplar» ve
şahısları okuyorum r
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ce
vat Atılgan,
Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu adına Sayın Ali
G'ürtîüü,
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatalbaş,
Milli Selamet Partisi Grulbu adına Sayın Hasan
SeyiChanoğlu.
Lehinde : Sayın Yakup Üstün, Sayın Mehmet
Çatalbaş, Sayın Rıfkı Danışman, Sayın Halil Karaatlı, Sayın trfan Binay.
Aleyhinde: Sayın Mevlüt Önal, Sayın Altan Tu
na, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Hasan Akkuş,
Sayın Azimet Köylüoğlu, Sayın Çağlayan Ege.
Üzerinde : Sayın Hasan Ali Dağlı, Sayın Şükrü
Bütün.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Cevat Atıîgan'da; buyurun Sayın Atılgan. (CHP
sıralarından alkışlar)
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CHP GRUBU ADİNA CEVAT ATILGAN (To
kat) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığının 1980 mali yılı
Bü'tçesi 'hakkında Cumhuriyet Halk Partisi Grubu
nun görüşlerini sunmak üzere söz almış bulunuyo
rum,
Aslında, bu Hükümetin Yüce Parlamentoya sun
duğu 1980 mali yılı Bütçesi, kendisinin aldığı deva
lüasyon kararı ve uygulamaya kararlı göründüğü,
•kendisine özel kapitalist ekonomi politikası neden
leriyle bir hizmet ve yatırım 'bütçesi olmaktan çok
uzaktır. 'Bu ibütçeyle ancak-devlet memurlarının maaş
ları ödenebilecektir. Bu bütçeyle yatırım yaparak
kalkınmayı gerçekleştirmek ve işsizliğe çare bulmak
hayaldir..
i
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi
ise bu genel görüntüden daha da acıklı bir durum
göstermektedir. Çünkü, >bu Bakanlık, genel nüfusun
en az !% 60'ının uğraş alanlarına bilim, teknik ve
hizmeti sürekli biçimde götürmekle yükümlüdür. Bit
kisel ve hayvansal ürünler ve adının başındaki «Gı
da» deylîmi nedeniyle tüm vatandaşlarımızın kendisin
den hizmet 'beklediği bu Bakanlığın 1980 bütçesine
şöyle 'bir göz atalım:
Cari harcamalar : 7 0J61 976 000 TL.
Yatırım 'harcamaları : 3 000 576 050 TL.
Transfer harcamaları : 71Q 423 TL.
Toplam : 11 000 348 449 TL.
Cari harcamaların % 87,6'sına denk, 6 000 185 712
lirası, Bakanlık memurlarının ve emekçilerinin aylıkJarıyla, diğer özlük hakları karşılığıdır; geriye kalan
876 264 TL. ile, köye ve köylüye hizmet mi götü
rülecek, Mzmet otolarının akaryakıt ve yağ giderle
ri mi karşılanacak, memurlara yollukları mı verile
cek, hizmet binalarının ve otoların bakım ve onarım
ları nıı yapılacak, 'hizmet binaları mı ısıtılacak ve ni
hayet kırtasiye giderleri mi karşılanabilecektir? Bu
nun takdirini Yüce Heyetinize bırakıyorum.
Keza, yatırım harcamaları olarak konulan 3,6
milyar TL. sı da bu Hükümetin yatırım malzemele
rine yaptığı büyük zamlar nedeniyle, değil yeni yatı
rımlar yapmak, 'bizim başlattığımız yatırımların de
vamına bile yeterli değildir. Durum bu olunca, baş
ka eleştiriye gerek görülmeyebilir; ancak, biz yine
de, Türk vatandaşının ödediği vergilerden oluşan öde
neklerin ülke yararına harcanmasına ışık tutmak
üzere Yüce Heyetiniz önünde, doğru bildiğim'iz öneri
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ve eleştirilerde bulunmayı zorunlu bîr görev say
maktayız.
Biz, kalkınmanın köyden başlamasına ve sağlıklı
kalkınmanın ancak bu yoldan gerçekleşeceğine ina
nıyoruz. Köye ve köylüye hizmet götürmesi gereken
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bu konu
da pek çok görev düşmektedir. Hükümetimiz döne
minde hizmetlerin entegrasyonu ve böylece köylüye
daha etkin hizmet sunabilmesi amacıyla, Et ve Ba
lık Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisini Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlamıştık. Köy
İşleri Bakanlığı bünyesinde Topraksu Genel Mü
dürlüğünü, Devlet Su İşlerinin sulama kesimini ve
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasının tarım kredi
leri kesiminin de bu Bakanlık bünyesine katarak,
hizmet 'bütünleşmesini tamamlamayı amaçlıyorduk.
Adalet Partisi Hükümeti kurulurken atılan yanlış
adımın 'düzeltilmesini yani Et ve Balık Kurumu, Top
rak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüklerini yeniden
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlanma
sını ve yükarı'da saydığım ünitelerin de aynı Bakan
lığın bünyesine eklenmesini ve bütünleşmesinin sonu
cu olarak yeni yetkilerle donatılmasını zorunlu ve
faydalı görmekteyiz.
Bakanlık mensubu değerli veteriner hekim ve zi
raat yüksek mühendislerinin, yetiştirici ve çiftçi eği
timi için gerekli görsel eğitim araçlarıyla donatıla
rak, sik sik köylere gönderilmesini ve eğitime daha
çok önem verilmesini üretime yönelik, ihmale gel
mez bir hizmet saymaktayız. Keza, günümüzde ne
derece etkili bir eğitim aracı olduğu inkâr edileme
yen televizyon yayınlarından, mevsimine göre gün
de iki saatlik bir bölümün yetiştirici ve çiftçi için
özel yayına ayrılması halinde çok olumlu sonuçlar
alınacağına inanmaktayım. Bu yayınlar ikiye ayrıla
rak, bir bölümü, köylünün işe hazırlandığı sabah
erken saaitlerde, 'bir bölümü de akşam eve döndüğü
saatlerde yapılabilir; hatta bu yayınlar arasında köy
lülere, çeşjitl'i tarımsal ürünlerin toptan ve perakende
fiyatları 'hakkında bilgiler verilerek, aracıların sömürüsün'den bir ölçüde kurtarılabilir. .Köye ve köy
lünün eğitimine yönelik genel ya da bölgesel televiz
yon yayınları gerçekleşt'irileibildiği takdirde, esasen
sınırlı olan Bakanlık 'bütçesi harcamalarından da
önemli ölçüde tasarruf sağlanabilir.
Son zamanlarda Sayın 'Bakanın ve Ticaret Baka
nının, (kuzu kesimine ilişkin beyanlarını, çok ciddi
bir konu olmakla beraber, olumlu karşılamaktayız.
Ancak, bu beyanları eksik ve olaya yaklaşım biçimini
de yanlış buluyoruz.
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Başta Doğu Karadeniz Bölgemiz olmak üzere
öteki (bölgelerimizde bir dana katliamı da söz ko
nusudur.
Bu vahim olayların önlenmesi için, yetiştiriciye,
yeterli olmayan krediler verilmesi sorunu çözmez.
Kuzu, koyun, süt üretimi 'için örgütlenmiş hayvan
cılık işletmesinin 'bir ara ürünüdür; asıl amaç süt
üretimidir. Kuzunun, anasıyla birlikte kalacağı zo
runlu sürenin sonunda, işletmenin özellikleri nede
niyle mutlaka, paraya dönüşmesi ve işletmeyi terk
etmesi gerekmektedir. Çünkü, yetiştiricinin o sırada
'bir yandan paraya gereksinimi vardır, diğer yandan
da kuzuları daha fazla işletmede tutarak, ana sütü
ne ortak etmeye gücü olmadığı gibi, yeterli yem ve
barındırma olanakları yoktur. Bu nedenle, Bakanlık,
kendisine bağlı kuruluşlar öncülüğünde kuzu besi
ciliğini başlatmalı ve özel kesimde de uzmanlaşmış
kuzu 'besi işletmelerinin oluşmasına katkılarda bu
lunmalıdır.
Gelişmiş ülkelerde bu türlü işletmeler hem kuzu
ve hem de süit danaları için pek yaygın ve endüstrüeşmiş durumdadır. Yurt dışında eğitim görmüş
çok sayıda mensuhu bulunan 'bu Bakanlıkta konuyu
daha iyi bilen uzmanların varlığına ve gerçekçi yak
laşımlarla, köklü çözümlere daha kolay varılacağına
inanıyoruz. Yeter ki, hu uzmanlara fırsat ve imkân
verelim.
Değerli mHletvekiHeri, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı hizmetlerinin iyi yürütülebilmesi için
'bilgili, ehliyetli, dirayetli, tecrübeli, uzmanlaşmış ka
mu görevlilerine her kuruluştan daha çok gereklilik
vardır. Konular ve hizmetler alabildiğine çeşitlidir.
Bu çeşitli konuların ve ürünlerin gerektirdiği uzman
ların yetişmesi ise, uzun yılları almaktadır. Bu kök
lü Bakanlığımız, sayılan niteliklere sahip ve işlerini
iyi yürüten elemanlara sahiptir. Ancak, ne yazık ki,
Adalet Partisi Hükümetinin işbaşına gelmesiyle bir
likte, hakanlar, memur kıyımında birbirleriyle ya
rışmışlar, Sayın Bakan da bu yarıştan geri kalma
mıştır.
Hiçbir gerekçe gösterilmeden, işinin ehli, uzman
bürokratlar görevlerinden alınmış ve böylelikle Hü
kümetin ve ona destek olanların yandaşlarına
bu görevler ikram edilmiştir. Görevin gerektirdiği
niteliklere sahip olmayan 'bu kişilerce hizmetin nasıl
olumsuz biçimde gelişeceğini, nerelere kadar verece
ğini hep birlikte göreceğiz.
Sayın Bakandan, kamu görevlilerini tedirgin eden
tutum ve davranışlara son vermesini, kendisini bu
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yola itenlere kulak vermemesini ve hatalarını en kı
sa zamanda telâfi etmesini dileriz.
Yurdumuzda tarıma açılabilecek arazilerin limi
tine varılmıştır; bundan sonra yapılacak iş, birim
alandan olabildiğince fazla ürün almak ve tarım
sal üretimde tabiat şartlarına bağımlılığı asgariye
indirmektir. Bunun yolu sulamadan, hunun yolu ye
terince gübrelemeden, bunun yolu zamanında ve et
kin hiçimde ilaçlamadan, bunun yolu iyi damızlık ve
tohumdan ve bunun yolu ileri tarım teknolojisinden
geçer.
Türkiye tarım arazisinin 8,5 milyon hektarı su
lanabilir olduğu halde, 1972 yılına kadar bunun 1,9
milyon hektarı, yani !% 2!2,4*ü sulanabilir duruma
getirilmiştir. Halen sulanan arazi miktarı 2,6 milyon
hektar, yani •% 3Q'dur. Bu durum, konunun ne de
rece ihmal edildiğini ve hazı unvanların nasıl hak
sız kazanıldığını açıkça göstermektedir,
1972 yılında yaklaşık 136 bin olan traktör sayısı,
halen 400 bin dolayına yukselmişse de, sayıca artan
traktörlerden yeteri etkinlikte bir kullanım sağlana
mamıştır. Yurdumuz bir traktör kolleksiyonu haline
getirilmiştir. Bu nedenle, artık yurt dışından traktör
dış alımına gerek olmadığına; gereksinimin, artırıla
cak yurt içi üretimi lile karşılanabileceğine inanıyo
ruz.
Dördüncü Beş Yıllık Plana baktığımızda, top
raksız aile sayısının giderek arttığım ve 1963'te tarım
da çalışan aileler içinde topraksız aile payının
% 9,1 iken, 19681de % 17,5'e, 1973*te de ]% 21,9'a
yükseldiğini görüyoruz.
Sayın milletvekilleri, çağımızda artık toprağı ol
mayan tarım ailesini düşünmek bile insana garip gel
mektedir. Ya hu aileleri sanayi kesimine kaydıraca
ğız veya mutlaka toprak sahibi yapacağız. Bizim fel
sefemiz, toprakta aile mülkiyetidir. Yani böylece,
tarım işletmelerinin optimal 'büyüklüğünü koruya
rak, tarımla uğraşan bir aileyi toprak sahibi yapmak
ve fbir yandan da yeni iş alanları açarak artan ta
rım nüfusunu 'başka alanlara kaydırmaktır. Memle
ketimizde halen 3 milyonu bulan işsizler ordusunun
yaklaşık 1,5 milyonunu, tarımdaki gizli işsizler oluş
turmaktadır,
Sön dekarına kadar ektiğimiz tarım arazisinin na
sıl 'bilinçsizce iskâna, sanayi yatırımlarına ve ben
zeri tarım dışı amaçlarla kullanımına hepimiz şa
hidiz.; Kendi seçim bölgemdeki verimli Kazova'nın
parsellenerek arsa haline getirildiğini görmekle içim
sızlamaktadır. Buna mutlaka etkin 'bir çözüm yolu
bulunmalıdır.
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Bizim zamanımızda hazırlanmakta olan «Tarım
üretim planlamasın acaba ne durumdadır? Bakanlık,
tarım ve 'hayvancılık alanında güvenilir envanter bil
gilere sahip m'idir? Üretim rakamlarımızda Devlet
Planlama Teşkilatının kullandığı rakamlarla, Devlet
İstatistik Enstitüsünün verileri arasında farklar var
dır, Bilindiği giibi, Devlet istatistik Enstitülerinin taş
ra örgütü yoktur; istatistikler, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı elemanlarının zaman zaman dol
durdukları ibilgi toplama cetvellerine göre yapılmak
tadır. Tarım ve hayvancılıkta planların ve proje
lerin 'başarılı olabilmesi için, en kısa zamanda envan
ter tespitini ve bunun niçin sağlıklı bir tarım sayı
mını zorunlu görmekteyiz.
Vatandaşlarımızın dengeli beslenmesinde, sağlık
ve dinamik nesiller yetiştirilmesinde bu Bakanlığı
mıza, sanıldığından fazla görevler düşmektedir. Oysa,
istatistiklere ve tüketim rakamlarına baktığımızda
durumun hiç de iç açıcı olmadığını görüyoruz. Baş
ta et olmak üzere, öteki hayvansal yiyeceklerin tü
ketiminde dünya ülkeleri arasında sonlara yakın bir
yerde (bulunuyorduk; son ekonomik kararların da
etkisiyle jet hızıyla artan et fiyatları karşısında, kor
karım Hindistan'dan bile geri kalacağız. Et, artık
sadece süper zenginlerin yiyeceği olacağı için, Hü
kümet de halkın açlığı pahasına dışsatım olanağı
'bulacaktır. Bu ülkenin hayvanları da yeterince beslenemedikleri İçin, kendilerinden beklenen verimi
verememektedir. Oysa, sektörün gerek sayısal duru
mu ve gerekse genetik yapısı bakımından daha yük
sek verim potansiyeli vardır. Hayvancılığımız sürek
li ıbir 'biç'imde ilhmal edilmiştir. Bu sektöre ayrılan
Ödeneklerin yetersizliği nedeniyle, hayvan ıslahına
yönelik 'büyük projeler yapılamamıştır. Halen top
lam sığır varlığı içinde safkan kültür ırkı ve melez
lerinin, payı % 13 dolayındadır. Bir yandan bu
payın yükseltilerek, diğer yandan da planlarımızda
sürekli görülen yem açığının kapatılarak hayvansal
üretimin artırılabilmesi için büyük ıslah projelerine,
örneğin yılda en az 1 milyon sığırın suni tohumla
masına olanak verecek (bütçe desteği sağlanmalıdır.
Bütçe desteği sağlanmalı ve özellikle kaliteli kaba
yem üretiminin artırılmasına önem verilmelidir. Alı
nacak önlemlerle, halen toplam tarım alanı içinde
1,7'Iik payı olan yem tarımı Özendirilmelidir.
Merinos projelerine 'gereken önem verilmeli ve
ince yapağı gereksiniminin yurt içlinden karşılanması
için Merinos koyunu sayısı 8 milyona çıkarılmalı
dır Bu ihusus kalkınma planlarında sürekli biçimde
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yer aldığı iıalde, istikrarlı politikalar uygulanmadı
ğı için başarıya ulaşılamamıştır.
Hayvan hastalıkları lile mücadele hizmetleri de
büyük önem taşımaktadır. Hayvanların giderek ar
tan değerlerine paralel olarak, veteriner hekimlerin
özel 'klinik çalışmalarına ağırlık kazandırılmalıdır.
Son zamanlarda bazı heves kırıcı nedenlerle, salgın
hastalık mücadelesi ve aşılamalarda yavaşlama gö
rülmekte ve bunun telâfisi için, aşılama ücretlerinin
artırılması yoluna gidildiği duyulmaktadır. Devlet
hizmetinin sağlıklı yürümesi için, yetiştiriciye daha
fazla külfet yüklemek yerine, hayvan sağlığında ça
lışan personelin de, benzerleri gibi, Tam Gün Ya
sası kapsamına alınmasının yararlı sonuçlar verece
ğine inanıyoruz.
BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Atılgan.
OEVAT ATILGAN (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
Sayın milletvekilleri, yaptığımız araştırmaya göre,
1 adet 280 - S Mercedes otomo'bil ile 2 adet zirai
mücadele uçağı satın alınabilmektedir. Türkiye'de
bu uçakları 'imal edebilecek teknoloji mevcuttur. En
'kısa zamanda bu tür uçakların yapımına geçilmeli
ve yılda 40 uçak imal edecek bir fabrika kurulma
lıdır.
Tarımda gübre girdisinin önemli bir bölümünün
yurt içinden karşılanması olanakları vardır; vakit
geçirilmeden fosfat yataklarımız işletilmelidir.
Bitkisel ve hayvansal ürünleri işleyerek ve zorun
lu ihtiyaç maddeleri üreten KİT'lerden devlet deste
ğinin kaldırılması çok zamansız ve hatalı olmuştur.
Bir yandan bu kuruluşlar, işten anlamaz yandaş ve
militanlarla doldurulacak, doğru dürüst iş yapamaz
hale getireceksiniz; ondan sonra da, «Kaça mal eder
sen, kârını da ekleyerek satacaksın» diyeceksiniz.
Bu kararın mantıkla ve devlet anlayışı ile bağda
şır tarafı yoktur. Ekonomiyi sömüren KİT'lerin za
rarının, masum vergi mükellefine çektirilmesi, top
lumda onarılmaz yaralar açacaktır. Bize göre, zarar
eden KİT'leri, uzmanlaşmış kooperatiflere devretmek
daha akıllıca bir karar olurdu.
Şim'di insanın aklına iki ihtimal geliyor. Ya vak
tiyle bu beylerin kafaları çalışmıyor ve devlet işleri
ile ekonomiden anlamıyorlardı ya da şimdi beyinleri
erozyona uğramaktadır. Birbirine taban tabana zıt
bu kararlar başka türlü alınamazdı ya da son ihti
mal olarak bu beylerin başka oyunları vardır.
Sayın milletvekilleri, sözlerimin başında Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Bütçesinin
260 —
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son derece yetersiz bulduğumu ifade etmiştim. Esa
sen yetersiz olan bu bütçeden gerçek çiftçi ve ye
tiştiriciye hizmet götürecek ödenek miktarı ne ka
dardır? Herhalde cüzin cüzi olacaktır; çünkü, bu
Bakanlığın çok sayıda çiftlik ve benzeri kuruluşları
vardır; nedense, etraflarına fazla bir hizmet vereme
dikleri 'halde, bütçenin kaymağını da bunlar sömür
mektedir.
Son olarak, Bakanlık içindeki meslek sürtüşme
leri memlekete zarar vermektedir. Öteden beri, Hay
vancılık Bakanlığı kurulması istenmektedir; bizce de,
hayvancılığa ıhizmet götüren birimlerin ayrı bir oto
rite altında birleşmesinde yarar vardır,
Yüce Heyete saygılar sunuyorum. (CHP sırala
rından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Atılgan.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Ali
Gürbüz; 'buyurun efendim.
MHP GRUBU ADİNA ALÎ GÜRBÜZ (Sivas) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi üzerinde Milliyetçi Ha
reket Partici Grubunun görüş ve düşüncelerim arz
etmek üzere yüksek huzurlarınıza gelmiş bulunuyo
rum; Yüce Heyetinizi saygı ile selamlarım.
Sayın ©akan, başında bulunduğumuz Bakanlığımız,
Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birisidir. İşi
niz çok ve ağırdır. Bu bakımdan, sözlerime başlarken,
Bakanlığa bağlı çiftlikler üzerinde bir özlet yapmak
üşüyorum,
ÇiıftMklerimiz şimdiye kadar, bilindiği gibi tam
bir çiftlik haline gelmiştir. Müdahale edilmediği tak
dirde, ülkenin zararına çalışacağı bilinmektedir. Çift
likler tez elden kurtarmanın zamanı çoktan gelmiş ve
geçmlişjtir.
'Bu 'bakımdan, mİHetilmizİn menfaatine, ülkenin
lehine kurulmuş olan hu çif'tlikler, bugün aleyhine
dönmüştür. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
nın elinde bulunan çiftlikler mutlaka zarardan kurta
rılmalı, üstüne tez elden gidilmelidir.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, gıda mad
delerinim 'fiyatlarını düşürebilecek ne çalıştnaya girmiş,
ne de elindeki mevcut imkânları verimli hale sokmuş
tur. 'Süratle artan nüfusa karşı, kendisi ayak uydura
mamıştır. Türk milletine hizmet vermesi yerine, çift
likler, diğer kuruluşlar gibi itam zarara geçmiştir. Çift
liklerde üretilen et, süt, yağ, yumurta, peynir gibi mad
deler çok ucuza, kendi personeline tahsis edildiği de
Önceden bilinen birer hakikattir; bazen de, bedava
olduğu söylenmektedir. Bunun yanısıra, bazı çiftlik

26 . 2 . 1980

O : 2

lerde üretilen meyve, sandıklarla dışarılara taşınıp, bir
iki sandığı çiftlik lehine, onun gerisi 20 - 30 samdık da
orada bulunan kişilerin suiistimaline uğramaktadır.
'Bu balkımdan, çiftlikler, tekrar ediyorum, üzerinde
çok durarak İslah edilmesi lazım gelen bir milli mese
ledir.
Değerli kardeşlerim, çiftliklerde, «inekler hastalan
dı, kesilmesi lazım» diye, kasti olarak kesilip, devlet
'binlerce lira zarara sokulmaktadır. Buna misal olarak
Orman Çiçeğini .gösterebiliriz. Ayrıca, Tarım Ba
kanlığına bağlı hayvancılığımız, bu çiftlikler elinde
perişan olmaktadır.
Hülasa, yiyecek ve içecek maddeleri, tüm vatan
daşlarımızı . çileden çıkaracak- boyutlara ulaşmıştır,
ateş pahasına çıkmıştır. Bu ateş, sön'dürülmediği tak
dirde, 45 milyonu saracak durumdadır. Çaresi ise, va
kit kaybetmeden Türkiye çapında yeni bir ruh, yeni
bir düzenleme ile üretimi artıracak tüm tedbirleri al
maktır. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'nin, et, süt, pey
nir ve yağ gi'bi gıda maddelerini selbil hale getirtmesi
lazımdır. Alacağınız tüm makul, verimi artırıcı ca
fcaflarınıza, vatanın selameti, miietimitzin mutluluğu
için, MMiyeltçi Hareket Partisi olarak ancak destek
oluruz. Biz bu cennet vatanın cehenneme dönüşme
sinden hicap duyuyor ve utanıyoruz.
Sayın miİıetvelkilleri, 'biz hep, köylüye, allmak için
gitmişiz; kendisine ise, yok denecek kadar az ve hat
ta hiçhir şey vermemişiz. Köylüyü bir taraftan tabiat
şartlarına terk ederken, diğer taraftan ona lazım olan,
yol igösteren teknik elemanları ve yenilikleri göitürmemiişîzdir; her köylünün, her bölgenin iklim ve şart
larına vâkıf 'ziraatçılarımızı götürmemiişizdir. Gerçi,
her vilayet veya kazada ziraat müdürlükleri açmışız,
binalar tutmuşuz, insanları göndermişiz; ama bunlar
ne yaparlar, nereye giderler, ne iş görürler diye, hiçbir
zaman arayıp sormamışız.
Bugün 'söylenildiğine göre, Bakanlıkta dahi 500'e
'yakın teknik elemanın ıboş durduğu bilinmektedir. Ba
kanlık bu durumda olduğu gi'bi, diğer vilayet ve ka
zalarımızda da ya imkânsızlıkları yüzünden ya da 11'gisi'ZİÜkleri yüzünden çiftçinin yanına giderek, çiftçiy
le yanyana gelip çalışan bir .teknisyene veya bir zi
raatçıya rasitlamak, hemen hemen mümkün değildir.
Sayın milletvekilleri, Türk ekonomisinde ihracatın
(başım tarım ürünleri teşkil etmektedir. Nüfusumuzun
% 60'ının üzerindeki kesimin tarımla iştigal ettiği bir
vakıadır; milli gelirin ise <% 25'irii tarım sektörü mey
dana geitirir. İhracatımızın % 65'e yakını tarım üriin'lerimi'zden oluşur; fakat çiftçimizin bulgun içkide bu261 -~
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lünduğu sıkıntı, izah edilemeyecek kadar bozuk ve
kötüdür. Anadolu köylüsünün iştigal ettiği çüftik. ile
kıyı şeridindekiler bir değildir. Anadolu köylüsü sadece arpa, buğday ve yulaf gibi tarım ürünleriyle meşgul iken, diğer yerlerimizin çiftçilerinin, pamuk üzüm,
•tütün, fıındık, zeytin, portakal, Mınion ve sebze gibi tarım ürünleriyle iştigal ettikleri ortadadır ve oldukça
örgütlenmelerdir. Haklarını, seslerinin yükselişi nispekinde alıyorlar. Biz bundan memnunluk duyuyoruz,
sevinç duyuyoruz. Ancak, Anadolu köylüsü bundan
ftamamıen mahrumdur. Devlet, Anadolu köylüsünün
yetiştirmiş ibulunduğu ürünlerine yılda 120 veya 125
kuruş gibi bir fiyat vermekle iktifa etmektedir. Gerçi,
Türk halkının geçiminin ekmeğe dayalı olduğu bir
gerçektir; ama bir kilo ıspanağın 40 lira, bir kilo zeyftinün 170 - 200 lira, bir kilo pırasanın 30 lira, bir k'ilıo
portakalın 40 - 50 lira olduğu bir yerde; bir kilo buğdayın ortalama 460, bir kilo arpanın 380, bir kilo yulafın 360 kuruş olması da çok acıdır; adil bir ölçü
değildir.
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Ziraat 'Bankasının, köylüyü besicilik, üreticilik, da
mızlık hayvan yetiştirmek için desteklemesi icabederken, bu Bankanın yine, demir, çimento işleriyle ihti
kâr, istifçilik yapan insanlara kapısını açtığı da söy
lenmektedir ve bilinmektedir. Ziraat Bankasını, Gıda
- Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bir nevi bağla
mak lazımdır. Ziraatçılarımızı bu Banka ile destekle
mek, ülkemizin çok yararına olacaktır.
Devlet, kendi eliyle karaborsaya kendisi sebep ol
maktadır. Vermiş olduğu kredileri alanlar yerinde kul
lanıyorlar mı kullanmıyorlar mı diye denetim yap
mamaktadır veya yapamamaktadır. Bu bakımdan. Zi
raat ıBankasından kredi alan kişilerin besicilik yapı
yorsa aynı yerde, hayvancılık yapıyorsa aynı durum
da ve buna benzer ine hususta kredi almışsa mutla
ka aynı gaye uğruna sarfedip etmediği denetlenmelidir. Bu hususta devlet suçludur; hatta hatta günah
kârdır.

Biz, Ziraat Bankasını, adı üstünde, ziraatçıların le
hine kurmuşuz; ama ziraatçıların menfaatinden çıkar
Devlet, Anadolu köylüsünün bu kaybını bazı fon- I mışız. «Köylü, milletin efendisidir» demişiz; ama ma
lardan karşılama yoluna gitmelidir. Bir traktörün I alesef ona yine kapıyı kapamış, «Siz, burada durun;
900 000 ile l',5 milyon lira olduğu bir ülkede bolluk I başkaları buradan ne yaparsa yapsın» diyecek bir du
(beklemek, Anadolu köylüsünden verimi artırıcı gö- I ruma gelmişizdir. Bu ilgisizliğe mutlaka bir çare bu
züyle onlara bakmak hiç de doğru değildir. Zirai alet- I lunmalıdır.
ler köylünün alacağı fiyaltilarin çok üstündedir. Keza, I
Sayın milletvekilleri, mevcut gidişle ülkemizde
giüibre fiyatlarının artışının, Türk köylüsünü olumsuz I ucuzluktan bahsetmeye, yokluğun önüne geçmeye im
yönde etkileyeceği ve bu yüzden belli ölçülerde üre- I kân yoktur. Çok zor şartlar altında köylünün yaza
İtimi düşüreceği kanaatindeyiz. Verimısiz topraklar sa- I çıkardığı hayvanını ilgisizlikten, veteriner hekim yok
(hfilbi olan Anadolu çiftçisinin bu dengesiz gidişe ayak I sunluğundan veya mevcut olanların zamanında gide(uyduracağını' tahmin letmiyoruz.
I meyişleri yüzünden gelen hastalık bir çırpıda alıp gö :
türmektedir. Yüzlerce büyükbaş hayvan ve ona ben
Ayrıca, ülkemizin geleceğini tejhdit eden lüzumsuz I
zer, köylünün elinde bulunan canlı hayvanları, ne var
/gelişmelerden biri de, gittikçe toprağın küçülmesidir; I
sa bu hastalık silip süpürmektedir. Buna da, üzerin
ibalbadan çocuklara intikalindeki bölünmelerdir. Köy- I
de durulması lazım gelen çok büyük bir mesele ola
lerimizde toprak küçüldükçe, ailelerin hiçbirinin işit- I
rak bakmak lazımdır.
ne yaramadığı bir vakıadır. Miras kanununda bazı I
Türkiye'de et, süt, yoğurt, peynir, yağ gibi anadeğişiklikler yaparak toprağın işe yarar halde tutul- I
besin maddeleri yürekler acısı bir duruma gelmiştir.
ması, köyden şehirlere hicreti önleyeceği gibi, şehirle- I
Bir kilo etin 300 - 400 liraya çıktığı, bir kilo yağın
rimizin yükünü de azaltacaktır.
I
425 lirayı bulduğu, bir kilo peynirin 170 - 230 lira ara
Sayın milletvekilleri, hayvancılık hususuna gelin- I sında satıldığını; bunların da alıcı bulduğunu ve he
ce >: Yine, artan nüfusa paralel olarak, hayvancılığı- I pimizin aldığını saklayabilir miyiz Pastırma, sucuk,
mızda bir artış yoktur, hatta gerileme vardır. Devleti- I bal gibi nimetler artık hayal olmuştur; ancak bazı za
miz, hayvan yetiştiricisini her ne pahasına olursa ol- I man filelerde görülmektedir. Gelecek yıl bu madde
sun mutlaka desteklemelidir; bugünkünün en azın- I lerin fiyatlarının 600 - 700 liraya çıkmayacağını bu
dan 40 - 50 misli üzerine çıkartacak tedbirleri almalı- I gün kimse garanti edemez, işte Hükümet burada...
dır. Üzülerek arz edelim ki, ülkemizde hayvancılığı- I Birbirimizi, daha doğrusu milleti kandırmayalım. Al
mız kendi kaderine terkedilmiştir, bir başıboşluk için- I dığımız tedbirler nelerdir, nereye gidiyoruz, ne olaca
dedir,
I ğız?» bugün belli değildir.
— 262
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Günden güne meralarımız tahrip edilmekte, köylü
doğup büyüdüğü köyünü terkederek, yaşanması im
kânsız hale gelen büyük şehirlere göç etmektedir. Bu
nun da önüne geçmek, demin 'bahsetmiş bulunduğum
meseleye çare bulmakla mümkündür.
Hayvancılık mevzuuna gelince, bu da ayrıca ülke
miz için bir derttir. Avrupa'da bugün bir inekten 50 60 kilo süt alınırken, bizim sadece 8 - 10 kilo süt al
dığımız bilinmektedir. Aynı inek o ülkelerde 200 125 kilo et verirken, biz de yalnız 50 - 90 kilo ara«ında et verdiği biliniyor. Keza, bir koyun aynı ül
kelerde 45 - 50 kilo et verirken, bizim sadece il 8 - 25
kilo arasında 'bocaladığımız da bir gerçektir.
Sayın milletvekilleri, tüm yerli hayvan türlerinin
hiç vakit geçirmeden ıslahı yoluna gidilmesi, bunu ya
parken dünyadaki en iyi cinsin seçilmesi şarttır. Ar
tık eski karadüzen hayvancılık yapımının zamanı geç
miştir. IBugün dünyada bir koyundan yılda 2 kuzu,
bir tavuktan günde 2 yumurta almaya başlanılmıştır.
Bu koyun cinsi Kıbrıs'ta vardır, bizim Güney illeri
mizde de pekala yetiştirilmesi mümkündür.
,Erken kuzu ve dana kesimine gelince; bu da bir fa
ciadır. Almış olduğunuz tedbirleri ve beyan etmiş ol
duğunuz açıklamayı takdirle karşıladık. Ancak, «şun
ları aldık, bunları yaptık» demek kâfi değil; uygula
madaki usuller bizim için çok önemlidir. Türkiye bu
gün durup dururken yalnız kuzu kesiminden yılda 15
milyar lira zarar etmektedir, ziyan etmektedir; dana
kesimi buna dahil değildir. İkisini yanyana koyduğu
muz zaman, 30 milyar liranın üzerinde, bu fakir mil
let yoktan yere parasını atmakta, yakmakta, zararın
ve ziyanın içine düşmektedir. 8 - 10 kişinin keyfine
bu milleti terketmeyelim. Sığır eti yediği zaman midesi
'bozulan insanlar kimler? Kuzuya en azından 1 yıl, sı
ğıra en azından 2 yıl süre tanımak mutlaka lazım
dır. Kuzu kesimine, dana kesimine mutlak surette
Sayın ıBakanım çare bulmak lazımdır. Almış olduğu
nuz tedbiri hakikaten minnetle karşılıyoruz; ama ye
terli değüdk, üzerine gitmek lazımdır. Tedbir yerin
de; ama yarın yine kuzular ve danalar yatırılıp ke
silecektir. Bu facianın önüne bu Devlet mutlaka geç
melidir,
ıBAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Gürbüz.
AUt GÜRJBÜZ (Devamla) — Sayın Bakanım, her
tarafımız denizlerle çevrili olduğu halde, bugün key
filik ve havailik, 'bilgisizlik yüzünden veya kasıtla, ba
lık yemek mümkün değildir; neredeyse etle başabaş
satılmaktadır. ıBir kilo balığın 250 - 300 liraya çıktı
ğı, hatta bazılarının nesillerinin tükendiği de bilinmek
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tedir. Buna da bir çare bulmak lazımdır. Balık nes
linin tükenmesine balıkçılar mı sebep oluyor, fabri
kaların attığı cüruflar mı sebep oluyor? Bunları kim
yapıyorsa, hiç gözünün yaşına bakmadan, mutlak su
rette en ağır şekilde cezalandırılması veya tedbirler
alınarak, önüne geçilmesi lazımdır.
Bunun yanı sıra, bugün dağlarımız, taşlarımız, bağ
lar, bahçeler, hatta ülke baştan ,başa, yine sorumsuz
avlanmalar yüzünden sessiz sedasız hale gelmiştir; ne
bir öten kuşa, ne bağıran bir hayvana rastlamak müm
kün değildir. Ömründe bir kere tavuk yetiştirmeyen
kimsenin, keyfi uğruna, lüzumsuz olarak öldürüp bı
rakması neticesinde kuşların sesleri kesildi, keklikler
yok oldu, tavşanların, tilkilerin kökü silindi; bunlar
bilinen gerçeklerdir.
Bu faydasız ve ters gidişe, zatıâliniz gibi, mesleğine
ehil bir Bakandan «dur» demesini bekliyoruz. Bu so
rumsuzluktan bu insanları kurtarıp, hem günaha gir
meleri önlenmeli, hem de ülkemiz daha fazla zarar
ve ziyanın içerisine düşmemelidir. Bu hayvanlar, dağ
ların taşların, ormanların süsüdür; Allah boşa yarat
mamıştır; boşa yaratmadığına göre, bunların süsün*
den istifade etmek lazımdır. IBu cennet vatanı hara
beye çevirmeye kimsenin hakkı yoktur; yapanlara
seyirci kalmak da suç/tur.
ıBütçenin hayırlı ve uğurlu olmasını dileyerek, cüm
lenize saygılar sunarım. (MHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürbüz.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Çatalbaş, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar)
AP GRUBU ADINA MEHMET ÇATAUBAIS
{Gümüşhane) — ISayım Başlkan, sayın milletlvekMeıri;
ll!98Q Mali Yuh Gıda - Tarım ve Hayvancılık! Ba
kanlığı IBütçösi üzerinde Adalet Partisi Millet Mec
lisi Grulbu adına görü'şılerimıi arz etmek üzere huzurlarıniizdayım. Grubum ve şaihsım adına Yüce
Heyetinizi ve 'Bakanlığın değerli tnen'suplarını sayn
gıyla selamlıyorum;
Sayın üyeler, genel eklonomi politikası içinde ta
rımı politikasının amacım; Ibitkfoel ve hayvansal gı
da maddeteni lüıretiminin enflasyona sefaep olmaya
cak bir seviyede tutulması, üretimin, hayat standart
ve gelirlerin artırılması, tarım .tetonoloji ve eğiti
mimin çiftçiye öğretilmesi, artan mıiifulsa göre üretİK
mkı ayarlanması, dengeli beslenmenin sağlanması,
tarıma dayalı sanayinin hammadde ihtiyacının kar-ı
şılanması, ihracata dlönök, dış pazarlardaki siüramıün
sağlanması ive standartlara uygun olarak yetiştiril
mesi şeklinde tanımlayalbıUıiriz.
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$ayın milletvekilleri, dünya gıda kaymakları
nın sürekli öl arak tükenmekte olduğu ıgözîönünde
Ibiıriudduırutesa, dünyamııZMi artık; günü günüme ya-1
şamıakta olduğu söylenebilir. Hızla artmakta olan
dünya ive ülkemiz nüfusu karşıisında gıda ve bes
lenme sorunu ıgün geçtikçe ıbüyük önem kazanmakıtadır, Bugün ıdlünya tahıl ihtiyacının 2/3'sıini soya
İhtiyacınım !% 9Q['ımı elinde tutan Amerika Birleşik
Devletlerinde I1930plardakine benzer bir kuraklık
daha olursa, 'dünyanın bir aiçMc Itehlikesiyle karşı
karşıya (kalması kaçımlmazdıır. Gıda maddelerinin!
paıylıaşıtoasıoda, bolluk, acılığın (başlıca raklibi olur.
Ayrıca, düzenli Ibeslenmeye kavuştumlmuş ve sa
nayileşen ülkelerde bir ölçüde de olsa et, süt ve yH->
rnıurta tüketiminin artması, gıda sorununu daha da
ağırlaştırmakta ve tehlikeyi artıırmıaktaldır. Çünkü,
(1 kilogram «t üretebilmek için 3,5 kilogram tahıl
tüketmek; gerekmektedir. Eğer, dünyada, yaklaşık
olarak, yaşamakta (olan 4 milyar insan, 'sanayileşen
ülkeler gilbi beslenseydi, dünya tahıl üretimi ancak
1/2 milyar insana yetecekti. Böyle giderse, 1Q - 1'5
jsene sonra Ibuğday üreten memleketler, petrol üre
den ülkelerden pek (geri kalmış sayılmazlaı1. Türkiye
totu konuda Oldukça şanslıdır. Zira, dünyadaki 156
tdeviet arasında amagıda maddeleri satın almayan, 7
Ülkeden biridir. Tarım 'Sektöründe. verimli çalışma
lar! devam ettirildiğinde, gelecek günlerin daha iyi
olacağını arz, etmek istiyorum.
iSayın bilyeler, 'dünyada ve yurdumuzda ekilebi-i
lir toprak alanlarının istenildiği kadar artırılması
da fcalbil değildir. Kaldı ki, karaları oluşturan 13,5
milyar hektar toprağın sadece i% dirini teşkil eden
1,5 milyar hektarı ekilebilmekte, Igeri kalanı ekilme
ye müsait olmayan topraklardır; Türkiyamizde de
ıdkilelbiilir toprak miktarı sınırlıdır* Dünyada ekile
bilir topraklar toplamı 2 W 42(5 OOp hektar; fiilen
ekilen topraklar tonun 1%518,7'si yani 1 Opp 425 ÜpjOl
hektar; verim 'alınan topraklar ise bunun >% 3ı8,4'üı,
yani 932 bin hektardır. !Bu rakamlar, aslında vaır
olan kıtlık ve açık tehlikesiınli daha da ağıriaş-'
tırmak'tadır.. Bu durumun kıismen giderilmesi için,
dünya mffletlerinin ekilebilir topraklarının miktarı-!
mam çoğaltılması, toprak verimini artırmaları, kül1-'
tür balıkçılığının ive suni gıda maddesi yapımının)
geliştirilmesi ıtedbirlerini zamanında almadıkları
takdirde açlık tehlilkesinlin daha da artacağı endi
şesini taşımaktayız..
iSaym milletvekilleri, Tür'kiyemiz arazi varlığı,
yeraltı ve yerüstü kaynakları, tiklim ve ekolojik şart
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ları itibariyle büyük bir üretim potansiyeline sah'iptir. INüfusumıuızun ı% 5ı7M, geçimini tarımdan sağ-,
lamalktadır. Milli ©elimimizin yaklaşık olarak %
25'i tarımsal üretimden, tüm İhracatımızın % 65'i
ıtarıımı ürünlerinden elde edilmektedir; fakat sanayi
leşmekte olan ülkemizde tarım sioktlörünün gayri sa
fi milli hâsıla içindeki payı gün geçtikçe nispi ola
rak: azjalmıaktadir. 19612 yılma kadar cari fiyatlarla
tarım gelirinin gayri safi milli hâsii'a içindeki payı
!% 36'nın üzerindeyken 1977*de % 28J22 ve 1978 yı
lımda lise ı% 26,8 olmuştur. Tarım sektörü katma
değeri yıllık artış hızı ise, Birinci, İkinci, Üçüncü
'Plan dönemlerinde sırasıyla 4.2, 4.1, 3.7 hedef alın
mış; fakat yine sırasıyla 3.2,, 3.'5, 3.3 olarak gerçek-ı
leşmiştir. Bu ölçüler içinde Oöndüncü Beş Yıllık
Plan dönemi için hedef alınan 5,3 'lük 'büıyüme hıza
oldukça yüksek bir hedef olarak gözükmektedir.
Yine bu plan döneminde bitkisel üretim payımın
azalmasına karşın, hayvancılık <ve ormancılık üre
tim paylarının artması öngörülmüştür.
Sayım milletvekilleri, ekonomi ve milli gelir ar
tışında yatırımların önemi tartışılamaz. Ne yazıkv
tır iki, kalkınma planlarımda tarım sekftörüne ayrı
lan sabit sermaye yatırımlarının toplam yatırım
içindeki payımın düşük olduğu açıkça görülmekte
dir. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde
% 17J7 olduğu halde ikinci (beş, yıllık dönemde i%
15,2, ÜçünCü Beş Yıllık Planda % lıl,7 olarak de
vamlı bir düşüş kaydetmiştir. Dördüncü Beş Yıllık
Plan döneminde 'bu oran % d'2,2 olarak tespit edil
miştir. Önürnıüizdeki yıl pnogramlannıda tarıma ge
rekli ağırlığım verilmesi ve tarımın alt sektörleri itiı
(barıyla yatırımlarının tespitinde daha önemli, prog
ramlara nazaran önemli tercihlerin yapılmasının zo
runlu olduğu görüşündeyiz!,
Tarım sektöründe 'özlenen yapısal değişikliğin
'gerçekleştirilmesi, mevcut tarımsal üretimin dlört
'beş katına çıkartmasıyla mümkün görülmektedir.
Tarımda karşılaşılam darboğazları
geçilebilmesi
İçtin, IBak|anhğım,arzu edilem gelişmeyi sağlayabilecek
ıgülce kavuşturulması ve tarım sektöründe bilinen so
runlarım bir bütün olarak ele alınıp, çözümlenmesi
ne imkân verecek mevzuata kalvüşturulmasıma şiddet
le ihtiyaç vardır.
Bilimdiği gibi, Bakanlık 193ı7 yılında yürür
lüğe giren ve gühülmülz siorumlarıma cevap ver
mekten uzak, 3I2Q3 sayılı Kuruluş ve Görev Kanu
nuyla tarım politikaisımu yürütmeye çalışmaktadır.
Kanaatimizce, kanun değişikliğime gün geçirme
den ihtiyaç vardır,
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Planh dönemde tarımda üretimim artırılması,
ünün çekerimin çoğaltılması ve rotasyon için etkin
olan sulama, tarımım en önemli dertlerinden biridir.
8,5 milyon hektar sulana'hilir araziden, halen ülke
mizde sıulamaımayan 5,9 milyon hektar tarım alam-ı
larımın, DSt, Topraksu ve Bakanllığın koordivnel'i
çalışmalarıyla sonuca ulaştırılması ve çatlayan Ana
dolu topraklarının sulanması, dünyanın en büyük
hazineleri olan sularımıza altın kelepçe vunulma'sı
zamanı gelmiş ve geçmektedir.
rPüm coğrafi ıböllgelerdeki toprak tahlillerine gö
re, suni gübre ve gübrelerin en faydaiksı olan ye
şil gübre, tezeğim tarlaya atılmasının sağlanması;
suni gübre, yüksek nitelikli tarım, hayvancılık ve
(bitki hastalıklarım önleyici ve zararsız hale getire
cek; zirai mücadele ilaçlarımın zamanında üreticiye
verilmesi, ekfomomik bıir varlık olan hayvancılığımı
zın, kalite ive kantite yönünden geliştirilmesi, hay•vıaiiısıal ürünlerin verirnhliğimim artırılması, ham ve
yarı mamul deri ısatışlarınım önlenerek, mamul deri
l^koölojisikıe yyıgıum deri sanayiinin kurulması, kuziu kesiminim kanundaki hükümler uyarınca önlen
mesi, yerli ırk, Ibeisi ve süt sığırcılığımın yarım kan
sığırlarla ıslahı, sunî ve talbii tohumlama yoluyla
melezleme çalışmalarıma hız verilmelidir.
Çayır ive meralarım daha fazla tarla haline getirilmesinlin önlenmesi, kalba ve kesif yem üretiminin
artırılması planlanarak, mera ve çayırların tekniğine
uygun olarak otlatılması ısağlamılmahdır,
(Besi ve süt hayvancılığı projelerinin, Hayvan-'
cılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü, Türkiye Şeker
Falbrikaları uygulamaları içimde ortaiklaşa yürütül
mesi, şeker sanayii projeislinde geçen yıllara 'kıyasla
azaltılan sayınım, em az üç katına çıkarılarak, besi
ıprojelerlinim iki elde toplanmasını temenni etmek
teyiz.
IBesiciye verilen kredimin artırılması, yüzgün için-.
ide kösim yalpam ve hayvanını et karabinalarına gölüren besicilerin 'buralarda 'günlerce bekletilmeden
paralarının zamanımda ödetilmesi için tedbirler
alınmalıdır ive 'besicilerin mutlaka elinden tutulmalı
dır.
x
Et ve Balık Kurumu, Devletimiz tarafından bu
Ibesi işlerimin delvamlı ve .sürekli olarak yürütülmesi
(bakımımdan en kısa dönemde finanse edilmelidir.
12134 sayıln Hayvan Sağlık Zaibıtası Kanununa
ıgöre, yurtta büyük ekonomik zararlara sebep olanı
yanıkara şap, şaribon, çiçek ertene, toksemi hemolojik septisemi gibi salgın hastalıklara karşı koruyucu
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aşılar yapılması; bunum yanında, paraziter hasta
lıklara karşı; kmıyuıcu lömlemleri almış olan Hükü
metimizin çalışmalarımı takdirle karşılıyoruz.
iSayın Milletvekilleri, Medeni Kanunumuz ve
getirilecek olan yemi tasarıda, toprağım miras yoluy
la (bölünmemesi için hükümlerim getirilmesi artık
bir zarurettir,
Sayın milletvekilleri, tarımım diğer önemli gir-;
dileri araç ve gereçlerimin miktarlarının 1963 ve
1'978 yılları itibariyle incelediğimizde, traktörde
>63'de 43 4163 adet, 78'de 4Q8 ıbin adet; artış oram
% 961, 'biçer - döverde 5 93! ı63'de, 1'978'de 12 50(1
artış oramı ,% 2(101; mülbzer traktörle çekilen 25 896,
T27 1128, artış oranı % 491; motopomp ve santra
füj 51 615, 78'de 221 645; artış oranı % 429. Suni
gübre, 435 4Q0| tondan 6,5 milyon tona yükselmiş,
15 katı. Sulama alanı -. ıbin hektar alarak - 1 30jQ'
den '2 5812 hektara çıkarılmıiş, artış oramı % 198,
Tarım kredisi - 1 OjOpı Türk 'Lirası itibariyle t
3 172 262 QQ0, 78'de 87 644 883 000, artış oramı
27J6 katı olarak tespit edilmiştir.
Özellikle Türkiye Zirai Donatım Kurumu, tarı
mımızın teknik ve üretıim 'girdileri ihtiyacını karşı
lamak amacıiyla tarım sdkfiöründe kullanılan her
türlü alet, makine ve malzemeyi, tarımsal mücade
le ilaçlarını, kimyevi gübreleri ve tarım alanlarıma
ekilmesi gerekli tohumları üretmek veya iç veya dış
ıpiyasalardan tedarik etmek kaydıyla zamanımda ve
yeterince çiftçiMerirriizin istifadesine 'sunması takdirle
karşılanmaktadır. Ayrıca, Kurumun kemdi fabrika
larımda yurt içi traktör ihtiyacımı yerli üretimle kar-ı
şılayacak çalışmaları yapması önemli temennileri-;
miz arasındadır.
Ddvlet Üretme Çiftliklerimin verimli çalışma
ların!!, şeker isanayi çiıftlilklerimdeki sistemler içimde
daha da artırmaları dikkatle izlenmeli ve ele ahmımahdır,
ISayım üyeler, 'Adalet Partisi hükümetleri, Hükür
met Pırogramındakli ilkeler ve Anayasamın! 52, mci
malddesi hükümleri muvacehesinde milli kalkınma
mın köyden başlatılmasını öngörmüş ve bütün çalışı
lmalarını bu yönde sürdürmüştür. Yeşil planımı başarıh ıbir hiçimde uygularnıış, tarım ürünlerimiz
116 - 1'8 milyon tona çıkarılmış ve arnlbarlarımız do
lup taşmıştır, Hükümetlerimizin, geçirmişte olduğu
ıgibi, ,bulgün de hübulbat, ıpamuk, şeker pancarı, ay
çiçeği, tütün, fındık, üzüm vesaire gibi tarım ürün
lerini en verimli seviyede üretme yakındaki çalış
malarımı takdirle karşılıyoruz.
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Ayrıca çiftçilerimizlin ahnteri olan bu ürünlerin
lalban fiyat politikaları ve destekleme alımları uy-.
igulamasıyla en iyi bir hiçimde değerlendiren yine
Aıdalet Partisi hülklümetleri olmuştur. Yaklaşık ola
rak, Türk çiftçisine 40, miyar lira ödenmiştir; çiiftçimıizin yüzü gülmüştür. Cumhuriyet Halk Partisi
Hükümeti döneminde ise ıbu mikjtar 18 - 20 müyaır
ciilvarıodadır,
Sayın Başkan ne kadar zamanım var?.
BAŞKAN — 2 dakika efendim.
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Müsama
hanızı istirham ederim.
IBAŞKAN — Fazla müsamaha etmem imkânı
yok, 2 dakikada bitireceksiniz.
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Çiftçinin
anası ağlatılmıştır. Hele, Cumhuriyet Halk Partisinin
'22 aylık Hükümeti döneminde tarımın ve tüm ekonomik
faaliyetlerin can ve kan damarı olan mazotun yokluğu
ve kıtlığı, güz ve ilkbahar ekimlerini olumsuz ola
rak etkilemiş, üretim de yarıya düşmüştür. Adalet Par
tisi hükümetleri iktidarda kaldıkça, bir daha çiftçimi
zin, inşallah, akaryakıt ve mazot sıkıntısı çekmesi ba
his konusu olmayacaktır.
Yeni kurulan Hükümetimiz 1980 yılında çiftçimi
zin ,gübre ihtiyacını; 4,8 milyon tonu azotlu, 4,4 mil
yon tonu fosforlu, 40 000 tonu da po taşlı olmak üze
re 9,2 milyon ton olarak tedarik ve temin programına
bağlamıştır.
Ayrıca, verimli tohumların zamanında üreticiye
verilmesi planlanmıştır.
Üreticilerin damızlık fidan ihtiyacı, iklim şartları
na, toprağın özelliğine göre zamanında verilecektir.
1980 para ve kredi politikası ilkeleri doğrultusunda
ve bankaların işlevi ve işbölümü gereği, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat Bankası kaynaklarının ayni ve nakdi
kredilerinin tarım ve hayvancılığımızın geliştirilmesi
istikametinde kullanılması, tarım alanında gerekli bü
yük atılım ve yatırımların gerçekleşmesi ve kredinin
amacına uygun olarak kullandırılması yönünden Hü
kümetimizin aldığı ve alacağı tedbirleri memnuniyet
le ve takdirle karşılıyoruz.
Ekonomimizde önemli bir yeri olan pamuktan
yaklaşık olarak 300 bin aile geçimini sağlamaktadır.
Pamuk, yan ürünleriyle birlikte, milli ekonomimize 20
milyar lira katkıda bulunmaktadır. Bu itibarla, Hükü
metimiz, pamuk üreticilerinin ve çırçır fabrikalarının
İhtiyacı olan gübre, tohum, ilaç, makine araç ve gereç
leriyle, bu makinelerin yedek parçalarını zamanında
ithal etmek için tedbirler almalıdır.
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Ülkemiz iç sular, kıyı suları ve açık deniz balıkçılı
ğı varlıklarıyla büyük bir su ürünleri üretimi potan
siyeline sahiptir. Bakanlığımızın, teknolojinin gereği
stok çalışmaları, avlanma sistemi uygulaması ve sınai
üretime yönelik çalışmalarını takdirle karşılıyoruz.
Bu konuda Bafra Locin gölü mersinbalığı suni üretici
liği Karadeniz balıkçılığı, Ege bölgesi karides ve çi
pura yetiştiriciliği, Eğridir gölündeki kerevitler üze
rine araştırma projeleri üzerinde önemle durularak, ça
lışmalar yürütülmelidir.
'BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Çatalbaş.
MEHMET ÇATALBAS {Devamla — Bağlıyorum
Sayın Başkan; bir iki cümlem kaldı, müsamahanızı
İstirham ediyorum.
(BAŞKAN — Ben sizden, zamanı mümkün olduğu
kadar kısmanızı istiyorum, her gelen burada uzatırsa,
görüşme imkânı olmaz.
Rica ediyorum, bağlayınız efendim.
MEHMET ÇATALBAS (Devamla) — Burada
Cumhuriyet Halk Partisi Sayın Sözcüsünün Et - Ba
lık Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisinin Tarım
Bakanlığına bağlanması, TRT'de, tarım ve hayvancı
lık, dengeli beslenmenin, prolgramlarmda öğretici ve
eğitici olarak devamlı surette sürdürülmesi temennile
rine candan katılıyoruz. Yine Sayın G'ürbüz'ün, sığır
ların 2 yıl, kuzuların da 1 yıl geçmeden kesilmemesi
ve bu katliamın önlenmesi isteğine candan katılıyo
ruz.
ıBAŞKAN — Tamam Sayın Çatalbaş, kesiyorum
sözünüzü efendim.
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, Bağlıyorum efendim.
IBAŞKAN — Lütfen, lütfen.. «Bağlıyorum» yok
Sayın Çatalbaş. Rica ederim, ben herkese bu kadar
müsamaha edersem, bu görüşme mümkün değil bu
gün, lütfen.. Baştan da rica ettik ki, arkadaşlarımız 20
dakika içerisinde kalsınlar.
MEHMET ÇATALBAŞ (Devamla) — Sayın mil
letvekilleri, tarım büyük bir manzumedir. !Bu kadar kısa
dönemde tarımın bütün konularını huzurlarınızda arz
etmemiz mümkün olmamıştır.
Bu görüşler içinde, Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesinin büyük Mille
timize ve ülkemize, bu büyük görevleri yapan Bakan
lığımıza hayırlı, uğurlu olmasını diler, hepinize saygı
lar sunar ve teşekkür ederim Sayın Başkan. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çatalbaş.
Milli Selamet Partisi Grubu adına Sayın Hasan
Seyithanoğlu.
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Buyurun Sayın Seyithanoğlu.
Lütfen, arkadaşlarımız zamanlarını ayarlasınlar
efendim.
İMiSP GRHıBU ADINA HASAN SEYİTHAN
OĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın mil
letvekilleri, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının
1980 yılı bütçesi üzerinde Grubumun görüşlerini be
lirtmek için huzurlarınızdayım. Grubum ve şahsım
adına hepinizi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, her şeyden önce belli bir ka
fa yapısına sahip olarak meselelerimizin üzerine eğil
mek zorundayız. TürkiyeMe son yüzyıl içinde, kendi
kültürümüze ait olan kafa yapısı, yani zihniyet kay
bedilmiştir. Bize kazandırılmak istenen Batılı kafa
yapısıyla, halen içine düşürüldüğümüz krizden kurtul
mayı beklemek hayaldir.
Türkiye'nin halen içinde bulunduğu ve sadece bu
günün darboğazlarından ibaret diye görülemeyecek
olan iktisadi ve sosyal krizin temelinde, yitirdiğimiz
kültürümüz yatmaktadır. Tarımsal sektörde vuku bu
lan açıklı bocalamalar, eksiklikler, yanlışlıklar da, as
lında şimdi değindiğimiz kafa yapısının bu sektörde
ki bir izdüşümünden başka bir şey değildir.
Bir yandan Batılı bir kafa yapısına sahip kılınmak
îstenen çiftçilerimiz, Batı'nın zirai teknolojisiyle çalış
maya zorlanırken, Türkiye sathında görünen manzara
şudur; Traktör sahibi olan köylülerimiz bugün deve
güreşi yerine, traktörlerini güreştirmeye başlamışlar
dır. Köylümüzün bu durumu aslında diğer bütün sek
törlere teşmil edilebilecek haldedir. İğreti kafa yapı
sı, Ödünç alınmış teknolojiyle neler yapılabileceğinin
bizce bundan daha güzel bir örneğini bulmak zordur.
Sayın milletvekilleri, aslında bütün mesele, kendi
kaynaklarımızı optimum bir noktada kullanabilip kul
lanamadığımızla ilgilidir. Türkiye, halen her ne kadar
dış baskılara açık bir hale gelmişse de, bunu son
tahlilide, yine bizim sahip olduğumuz zihniyetle açık
lamamız gerekir. Sen, dış baskıya teşne olduğun için,
dışarıdan senin ekonomine baskılar oluyor; senin eko
nomin yabancılar tarafından yönlendirileblliyor ve
sen, «yabancıların direktiflerine boyun eğmekten baş
ka bir çare yoktur» diyebiliyOrsun. Tarım konusu, bu
alanda çok tipik bir örnek olma değerindedir.
Türkiye, esas itibariyle bir tarım ülkesidir. Zengin
yerüstü ve yeraltı kaynaklarımızla birlikte, zengin bir
insan potansi'yeline, sonsuz çeşitte tarımsal kaynaklara
sahibiz. Şu halimizle bile, yiyeceğini ve giyeceğini üre
ten, bu suretle kendi kendine yeten nadir şanslı ülke
lerden birisiyiz; fakat asıl mesele, yönetim meselesi
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dir. Yöneticilerin taşıdıkları kafa yapısının, mantığı
icabı iyi niyetli olup olmaması konusu ikinci planda
kalır. Çok İyi niyetlerle, çok k'Ötü neticeler hâsıl et
mek mümkündür.
'Bugün tarım sektöründe de iyi niyetlerle girişilmiş
bir takım teşebbüsler mevcut; fakat bu teşebbüslerin
hâsılalarının hiç de aynı ölçüde iyi olduğu söylenemez.
Türkiye'nin ekonomik bünyesini tarımın oluşturduğu
nu, bugün bile tarımımız sayesinde ayakta durduğu
muzu kabullenmek, bugünkü ihracat gelirimizin dahi
ürün veya mamul olarak tarımsal gelirlerin teşkil et
tiğini görmek mecburiyetindeyiz. Bu sebeple tarıma
verilmesi gereken önem açıktır.
Sayın milletvekilleri, ülkemiz Halen geniş imkânlı
bir tarımsal potansiyele sahiptir; ancak birim başına
tarımsal ürün istihsalimiz çok düşüktür. Akıllıca bir
tarım teknolojisi uygulayarak, kısa zamanda tarım
ürünlerimizi daha verimli bir şekilde bugünkünün on
katına çıkarmamız mümkündür.
3203 sayılı Kanunla devlet teşkilatı içerisinde
memleketin ziraat, hayvan ve orman yasalarının tatbi
kine ve bu mevzulara giren işlerin İktisadı vaziyetle
re göre tanzimini, ıslahına ve teşkilatlandırılmasına ve
inkişafına müteallik hizmetleri ve umumi ve hususi
kanunların tahmil eylediği vazifeleri yapmakla mükel
lef Ziraat Vekâleti teşkilatı, içinde ve dışında çeşitli da
ğınıklıklara uğramış, tarımımızın gerçek koordinatörü
ve sorumlusu olması gerekirken, görevlerine sahip çıkkamaz hale düşürülmüştür. Bugün tarımsal görevleri,
değişik teşkilat yapılarına sahip Ticaret, Sanayi, Güm
rük - Tekel, Köy tşleri ve Kooperatifler, Orman, Ta
rım gibi ayrı ayrı bakanlıklara ait teşkilatlar yürüt
mektedir. Gerçek ve dengeli bir tarım politikası yürü
tülebilmesi için ekonomik, sosyal ve tabii şartlara en
uygun bir şekilde yerine getirme sorumluluğunun ve
bu konularda gerekli yetkinin Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığına verilmesi gerekir. Bu gerçek, çe
şitli raporlarla dile getirilmiş, zaman zaman günün
en aktüel konusu olmuştur; bugün de en önemli ko
nulardan biri olarak varlığını sürdürmektedir.
Tarımsal faaliyetlerin en önemli unsurlarından bi
ri olan tarım kredilerinin verilmesi ve denetimi Ziraat
iBankasınca yürütülmektedir; Ziraat Bankası ise, Tica
ret Bakanlığına bağlı bulunmaktadır. Çaycılık, tütün
cülük, toprak - su hizmetleriyle, köy kooperatifçiliği
gibi hizmetleri yürüten teşkilatların Tarım Bakanlığı
yönetiminde olması gerekirken, bugün izahı güç bir
politika ile Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlü
ğü, Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü dahi,
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı iken,
Ticaret Bakanlığı yönetimine sokulmuştur. Bu şekil
de 'dağınık politikalarla, tarım politikasının yürüftülmesinden sorumlu bakanlığın, plan hedeflerine ulaşma
da başarı sağlaması imkânsızıdır. Tarım sektörünün bu
günkü teşkilatlanma biçimiyle, tarımsal sanayileşme
nin gerçekleşmesini umut etmek dahi güç olacaktır.
Bugünkü mevcut dağınıklığı giderici bir reorganizasyon çalışmasına girişmek ve meseleyi temel esprisi
içinde değerlendirmek, tarımsal düzenlemelerde başta
alınması gereken tedbirler arasında sayılmalıdır.
Tarımsal eğitim, yeniden teşkilatlanma meselesiyle
bir arada düşünülmeli ve öylece ele alınmalıdır. Ta
rım Bakanlığı artık klasik tarım öğreniminden vazgeç meli, günün gelişen tarım teknolojisini uygulayabile
cek vasıflı teknisyenler yetiştirmelMir. ,
'Eğitim programı ihtiyaca göre yönlendirilmeli,
yüzlerce genç ziraat teknisyeninin sokakta iş arayarak
dolaşması önlenmelidir.
Tarım Bakanlığı, ziraat meslek okulları içerisinde
halen süt ve mamulleri, un ve mamulleri gibi en haya
ti tarım teknolojisi konularında özel eğitim yaptıran
okulların bulunmayışı büyük bir eksikliktir.
Gı'da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesin
de dalha fazla bulunan, fedakâr çalışmalarıyla tarımı
mızın gelişmesi için gayret sarlf eden ziraat yüksek mü
hendisleri ve ziraat teknisyenlerİyle ilgili mesleki gö
rev ve yetki ve sorumluluklarını belirleyen kanun ha
len çıkarılm'amış bulunmaktadır. Bu kanunun en kısa
zamanda çıkarılması, anılan fedakâr meslek adam
larını onurlandıracağı gibi, ferdi teşebbüslerde bulun
malarını da sağlayacaktır.
Sayın milletvekilleri, tarımsal teşkilatlanmamız ve
ziraat adamlarımız böylesine dağınık ve kendi kade
rine yaşamaya bırakılmışken, köylümüzün durumu da
dana iç açıcı değildir. Bugün köylümüz gerçek manad'a sosyal bir güvenceye malik değildir. Sosyal Sigor
talar, BAĞ - KUR gibi sosyal kurumlar ayarında bir
sosyal sigorta kurumu Köy - Kur veya ÇÎFT - KUR
gibi, ÇtFÇt - KUR en kısa zamanÜa kurulmalı, çifçimiz ve köylümüz yararına faaliyete geçirilmelidir.
Tabiat şartları kontrole alınamadığından, fena hava
şartların'dan, çeşitli hastalıklardan mutazarrır olan
ziraatçılarımız zaman zaman milyarlarca liralık za
rarlara uğramakta ve kendilerini bir daha toparlayabilmeleri çok zor olmaktadır. Milletimizin ve milli
gelirimizin gerçek kaynağı ziraatımızın çeşitli fena
tabiat şartlarına uğradıkları zararları asgariye indire
bilmek için en az % 50'sı devletçe karşılanan bir ta-
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rım ürünleri sigortası fonu geniş kapsamlı olarak
oluşturulmalı ve en kısa zamanda faaliyete geçiril
melidir.
Ziraatçımız, (Devletle olan ilişkilerini düzenlerken,
sayıları çok artmış olan ziraatla ilgili çeşitli devlet ku
rumlarını seçmekte, bulmakta ve müracaat etmekte
çeşitli zorluklara uğramaktadır. Bu zorlukları ortadan
kaldırmak için iller ve ilçeler seviyesinde koordinatör
tek bir kuruluşun zirai müracaatları kabul etmeleri, ta
kip etmeleri ve meselelere çözüm getirerek cevapla
maları gerekir.
Yıllar içerisinde sık sık vuku bulan fiyat değişik
likleri, tarımsal girdilerde de vuku bulduğundan, ye
tiştirdiği ürüne karşılık senede bir defa fiyat alan zi
raatçımızın bütçesini olumsuz yönde etkilemekte ve
büyük bütçe açıklarına meydan vererek, ziraatçımızın
kendini yenilemesi, bütçesini genişleterek ileri tarım
teknolojilerini kullanmaları daralmakta, hatta yok
olmaktadır. Bu durumu düzeltmek için, ziraatçıları
mızın her türlü tarım girdilerini istediği zaman, istedi
ği miktarda sene içerisinde değişmez fiyatlarla satın
alabileceği tarımsal sanayi ve piyasa geliştirilmeli ve
düzeltilmelidir.
Bu arada, ziraatçımızın, ürünlerini pazara taşıma
da, zirai endüstri konusunda faaliyet gösteren sanayi
kuruluşlarına gerekli hammadde ve malzeme taşıma
da Devlet Demiryolları taşımacılık hizmetleri gelişti
rilmeli, öncelik ve daha ucuz <ve daha seri hizmet im
kânları sağlanmalıdır.
Zirai mücadele hizmetleri geliştirilmeli, ziraatçıla
rımızın bilgisizce ilaç kullanmaları, gerekli ilaçları za
manında bulamamaları gibi meseleleri halledilmeli, bu
konular iyi bir denetim altına alınmalıdır.
Lüzumsuz gübre kullanımı, hem faydasız bir çalış
maya, hem de toprak yapısını bozacak neticelere se
bep olmaktadır. Bu önemli meseleyi halledebilmek
için, Topraksu topralk analiz lalboıraitıuıvaıiarı ziraat
çılarımızın meselelerini halle'debilecek nitelik ve nice
likte yurdun her tarafına yaygınlaştırılmalı, Ziraat iş
leri Genel Müdürlüğü teşkilatınca toprak analizleri
neticelerine göre gübre kullanımı yapılması takıp edil
melidir. Bu, hem gübre tasarrufu sağlayacak, hem de
ziraatçının toprak vasıfları gereği şekilde ıslah edileleceğiriden, beklenen üretim artışı sağlanabilecektir.
Gübre yapımında hammadde kaynakları bakımın
dan önemli zenginliklere sahip olan ülkemizde, bu ko
nuda da yeterli faaliyetlerde, araştırmalarda bulunul
madığından, bu kaynaklar da atıl vaziyette kalmakta
ve neeticede gübre ithaliyle, bilinen çok önemli bir
döviz israfına yol açılmaktadır.
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Ziraat alet ve makinelerinde herhangi bir standart
tespit edilmeden, hangi bölgelerde ne tip makine kul
lanılması gerektiğine önem verilmeden ithal edilmekte
dir. Bu ithalat durdurularak, ülkemizin şartlarına uy
gun yerli ziraat alet ve makinelerinin yapımına başla
nılmalıdır. Zirai kredilerin dağıtımında da düzensizliklikler yıllardan beri devam etmektedir. Mevcut zirai
kredi sistemi ziraatçımızı kalkındırmaktan ziyade,
onu batırıeı bir görünümdedir. Zira'at Bankası, pazar
lama kredilerinden ziraatçılarımızı gereği şekilde faydalandıramamaktadır. Artık zirai kredi sistemi ıslah
edilmeli, ziraatçıya .güvenen bir tavırla ve projelere gö
re yeter miktarda faizsiz, uzun vadeli kredi uygula
maları başlatılmalıdır.
ıSayın arkadaşlar, Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı, zirai varlığımızı gerçek boyutlarıyla ortaya
koyacak zirai envanter çalışmalarına önemle eğilmeli
ve kısa zamanda tamamlamalıdır.
Buna paralel olarak, bir zirai üretim planlaması
yapılmalı, bölgelerimizin çeşitli ekolojik özelliklerine
en uygun bitki ve hayvan türleri tespit edilerek, mil
li seviyede zirai kalkınma planı içerisinde entegre bir
proje ile ekolojilere uygun bitki ve hayvan üretimi
sağlanmalıdır. Bu konuda ziraatçılarımızın ihtiyacı
olan tohum, fidan, fide ve damızlık hayvan, bölge nü
ve merkezlerinde ıslah çalışmalarıyla çoğaltılarak, is
tenen mik'tar ve zamanda ve uygun fiyatlarla dağıtı
mı gerçekleştirilmelidir.
Hayvancılığımızın gelişmesinde önemli bir unsur
olan çayır, mera ve yem bitkileri meselelerinin hal
line önem verilmeli, bilhassa göçer hayvancılık yapan
hayvancıklarımızın otlak meseleleri belirli, kesin ted
birlerle çözüme kavuşturulmalıdır.
Süt ve mamulleri kontrol hizmetleri dağınıklıktan
kurtarılmalıdır. Kontrol ve yetkisinin Süt Endüstrisi
Kurumuna veya Gıda İşleri Genel Müdürlüğüne ve
rilerek, geliştirilmesi düşünülebilir.
Memleketimiz, 1,5 milyon hektardan fazla iç su
alanına, 8 272 kilometre uzunluğunda bir kıyı şeri
dine sahiptir. Görünüm itibariyle su ürünleri bakı
mından çok güçlü bir balıkçı memleket olmamız ge
rekirken, mevcut imkânlarımız değerlendirilememiş ve
imkânlarımızın kullanılmasında ağır davranılmıştır.
Yasak avlanmalar artmış, yasak av vasıtalariyla su
ürünleri yatakları ve barınakları tahrip edilmiştir.
Ayrıca, yanlış sanayileşme neticesi sularımız kirle
tilerek, her sene milyarlarca liralık zararlara yol aç
mıştır. tç ve dış su imkânlarının sağlayacağı su ürün
leri üretimimiz geliştirilerek, su ürünleriyle beslenme
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alışkanlığı halkımıza kazandır ildiği takdirde, önemli
miktarda kırmızı et tasarrufu sağlanabilir ve bu kır
mızı et fazlası da ihraç edilerek önemli miktarda döviz
geliri elde edilebilir.
'Sayın arkadaşlar, tarım konusundaki problemleri
henüz tek tek saymadım. Yukarıda sadece bir kıs
mına değinme İmkânı bulabildiğim bu meselelerde de
ğinme imkânını bulamadıklarımız da önemli boyutlar
dadır. Biz inanıyoruz ki, Türkiye'de başka hiçbir şey
yapılamadan sadece akla uygun bir tarımcılık yapıla
bilse, ülkemiz halen sıkıntısını çektiği döviz ihtiyacı
bir yana, çok önemli döviz tasarrufu bile meydana ge
tirebilecek potansiyel zenginliklere sahiptir.
Ülkemizin tabii zenginliklerinden bahsederken, as
la bir hamaset yapmak temayülünde değilim. Eğer
bu zenginliklerimizi kullanılabilir hale getirebilirsek,
bu ülke mevcut nüfusunun daha en az 10 m'islini bes
leyebilecek güçte olduğu hesaplanmaktadır. Fakat ne
talıhsizlik'tir ki, bugün iktisadi planlama yapanlar, bu
zenginlikleri güçlendirebilecek imkânları ve vasatı ha
zırlamak yerine, nüfusumuzu planlamayı düşünebil
mektedirler. Bu imkânlarımızı güçlendirerek, Türkiıye
olarak dünyanın aç insanlarına yardım edebilecek bir
potansiyeli elimizde bulundururken, Türkiye'nin önü
müzdeki yıllarda aç kalacağı tehlikesinden bahsedilebilmekcedir. Bütün bunların kökeninde, Türkiye insa
nının sahip kılınmak istendiği yanlış bir zihniyetin, kö
rü körüne bağlanılan batı uyduluğunun bulunduğunun
tekrarına bilmem lüzum var mıdır?
!Bu bütçenin milletimize hayırlı ve uğurlu olma
sını dileğiyle hepinizi saygıyla selamlarım.
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seyithanöğlu.
Gruplar adına yapılan görüşmeler tamamlanmış
tır.
Lehinde Sayın Yakup Üstün, buyurunuz efendim.
YAKUP ÜSTÜN (İsparta) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı Bütçesi üzerinde şahsi görüşlerimi arz etme
den önce hepinizi saygı ile selamlarım.
Dünya, yaşamamıza uygun bir ortama sahip ol
duğu için yaşayabiliyoruz. Havası, suyu ve gıdasıyl'a
insan hayatının yaşama sahası olan dünyamız, her şe
yiyle insanın emrine, istifadesine sunulmuştur. İnsan,
aklını kullanarak ve disiplinli çalışarak yer yüzünde
gıdasını sağlama, neslini devam ettirme durumunda
dır.
Geri kalmışlığın, fakirliğin başlıca iki sebebi var
dır: Birincisi, fertlerinin tembelliği ve disiplinsizliği;
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ikincisi, çalışmaların, akla, ilme ve tekniğe uygun ol
mamasıdır. Dört mevsimin aynı anda yaşandığı güzel
yurdumuzda hertürlü gıda bol bol yetişmektedir.
Akarsuları, gölleri ve üç tarafı denizlerle çevrili Anadolumuz, bugünkü nüfusun birkaç mislini besleyecek
imkâna ve potansiyele sahiptir.
Bir misal olmak üzere arz etmek istiyorum, İlk
okullarda okuduğumuz yıllarda nüfusumuz 17 680 000
idi ve o yıllarda Anadolu halkı açlıktan, kıtlıktan kı
rılıyordu. Öğretmenlerimiz bize, «Anadolu'muz ço
rak, yağumlar yağmıyor, toprağımız verimsiz, bundan
fazlası bu memlekette yetişmiyor» diyorlardı. Buna
kendileri inanmıştı, bizi de inandırıyorlardı, inanmıştık
gerçekten; fakat bugün ne görüyoruz, nüfusumuz o
günün 3 milli olmasına rağmen buğday satıyoruz;
ç'ok şükür açlık, kıtlık, yokluk söz konusu değildir.
Size bir misal daha vermek istiyorum. Bizim yö
remizde, İsparta - Eğridir bölgesinde bu mevsimde,
özellikle, bir hasta elma özlese, elma istese, Cana der
man için bir tek elma bulamazdınız; ama, gelin gö
rün ki, bugün o bölgede elma bir geçim kaynağı, bir
servet olmuştur. Şu anda Eğridir'de soğuk hava depo
larında ihraca hazır 30 bin ton elma mevcuttur. O böl
geye sadece elmadan milyarlarca lira para gelmek
tedir. Demek ki, insan çalışırsa, akla, mantığa, ilme
ve tekniğe uygun çalışırsa, aç kalmıyormuş ve kendi
sini besleyebiliyormuş.
Sayın milletvekilleri, gıda ve beslenme konusunda
Ibirbirine zıt 2 meşhur nazariye vardır. Birisi Maltüs'
ün, nüfus, gıda teorisi dedikleri teori. Bunun kısaca
anlamı şudur; tnsan nüfusu gıda artışına nisbetle da
ha fazla arttığından, insanlık bir gün gelecek, mutla
ka aç kalacaktır.
Bunun karşısındaki teorinin sahibi Keynes ise,
tam kapasite nazariyesini öne sermiş, yani imkânların
ve kaynakların tam istihdam edilmesi ve kullanılması
halinde, insanoğlu ne yapar yapar aç kalmaz, kendini
açlığa mahkûm etmez, yeni kaynaklar, yeni beslenme
imkânları meydana getirir d'iyor.
ıŞİmdi memleketimizde, biraz evvel verdiğim mi
sallerle, ikinci teorinin haklı olduğu ortaya çıkmakta
dır. Bugün aç ve sefil memleketler, ülkeler de vardır
şüphesiz; ama bu açlık, bu sefalet milletelerin tembel
liğinden, akla, ilme ve tekniğe uygun çalışmayı ve yön
temi bilmemelerinden ileri gelmektedir.
Bugün yurdumuzda akıllı, ilmi Ve tekniğe uygun
ziraat ve hayvancılık yapıldığını iddia etmek müm
kün değildir. Ekilebilir topralklarımızm az olduğun
dan bahsediliyor. Hali hazırdaki ekilebilir toprakları-
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mızı köruyabiîsek, bugünkü haliyle bizi ve bizden son
ra gelecek daha çok nüfusu besleyecek durumdadır.
Ama ne yazık ki, bugün devletimiz, tarım arazilerinin
güzel bir envaterini bile yapamadığı için, güzelim ta
rım arazileri, birer fabrika olan mümbit toprakları
mız günden güne sanayi alanı, iskân alanı olarak yer
değiştirmekte Ve bu güzelim topraklar, mümbit toprak
lar elimizden çıkmaktadır.
Elimizden çıkıyor derken, elbette Yunan'a, Rus'a
gitmiyor; ama o güzelim kıymeti, o güzelim serveti
heba ettiğimizi burada vurgulamak istiyorum. Bursa'
da, Manisa'da, Aydın'da, Adana'da, Adapazarı'nda,
daha nice memleketimizin mümbit yerlerinde bu re
zalet hâlâ devam etmektedir, hâlâ bu rezalete bu faci
aya dur diyen yoktur. Bunun ateşinde, bırakınız sulanamayan yerleri, Adana - Mersin sahil boyunda su
lama kanallarıyla donatılan yerler bile birer fabrika
sahası, fabrika alanı olup çıkmıştır.
Arkadaşlar, dilinden anlayanlar, ilmini bilenler
için toprakana en güzel, en mükemmel, en tabii fab
rikadır. Ama toprakana, kıymetini bilmeyenler, dilin
den anlamayanlar için elbette basit bir topraktır, ba
sit bir toprak da nasıl kullanılırsa öyle kullanılır naza
riyesi ve görüşü, mantığı, alabildiğine Türki'yemizde
devam etmektedir.
Sanayi ve İskân alanları mutlak surette kıraç böl
gelere kaydırılmalı, ekilebilir alanlarımız artık sanayi
bölgeleri ve iskân alanları olmaktan kurtarılmalıdır.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kuru- .
Iuş gayesi istikametinde gereken fonksiyonu oynadı
ğını söylemek çok zordur maalesef.
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Üstün.
YAKUP ÜSTÜN (Devamla) — Bunun çeşitli se
bepleri vardır. Bir kere, yurdumuzdaki poliftik istik
rarsızlık bu Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı - Bütün
bakanlıklar için aynı şey söz konusudur - genel mü
dürlükleri, gerek personel, gerek yetişmiş eleman yö
nünden perişan etmektedir.
'Bundan önce bir Hükümet gelmiş geçmiştir; bu
Bakanlıkta yaptığı icraat gözümüzün önündedir. Cum
huriyet Halk Partililere sorarsanız, bizim yaptığımız
icraatı da onlar tenkit etmektedirler. Her ikisi de bir
manada doğrudur bunun. Ama gelin görün ki, memle
ketimizde bu facia bütün sahalarda, bütün vahşetiyle
devam ettiği gibi, tarım sahasında da devam etemektedir. Bugün gıda maddesi satın alır durumda olmadı
ğımıza övünüyoruz. Fakat bu keşmekeş, bu Bakanlı
ğın faaliyetleri hercümerc olmakta devam ettiği tak
dirde, bir gün gelecek gıda maddesi de satın alacağız
II ve belki de açlık bile bizi beklemektedir.
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'Bugün bâlâ Anadolu'da el yordamıyla ziraat ya
pılmaktadır; bilinçli, bilgili, ilme ve tekniğe uygun
ziraat yapıldığını iddia etmek çok zordur.
Türkiye'nin bir ^buğday hazinesi vardır, buğday
gClbi çok kıymetti bir meta yetiştirmektedir; fakat ne
yazık ki, dönüm başına elde ettiği verim çok azdır.
Bunu artırmak suretiyle, petrol kadar önemli bu mad
deyi dana fazla üretmek suretiyle açıklarını kapaya
bilir ve yarÜ ağyara muhtaç olmadan, pekâlâ geçine
bilir.
'Bulgun hayvancılığımız hâlâ büyük bir ihmal ve
teseyyüb içerisinde bulunmaktadır. Hayvancılık; mera,
yem, ıslah konusu hâlâ muallaktadır. Anadolu'da hâlâ
'babadan kalma usullerle hayvancılık yapılmaktadır.
tohumlama, nesillerin ıslahı ve diğer konularda maa
lesef köylümüze, Anadolu insanına rehberlik yapa
cak ne ziraatçımız vardır, ne de hayvan sağlık memu
rumuz, (veterinerimiz vardır.
Elbette bu sahalarda yetişkin eleman vardır; ama
bütün sahalarda olduğu gibi, ziraat teknisyenleri, zi
raat yüksek mühendisleri, veterinerler ve hayvan sağ
lık memurları masa başından ayrılmak istememekte
dirler arkadaşlarım.
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Üstün, zamanınız
doldu.
YAKOP ÜSTÜN {Devamla) — Bugün yüzlerce
teknik eleman, sadece Ankara'da bu sahada yetişen
elemanlar, masalarından odalarından ayrılmamakta
dırlar.
Arkadaşlar, bu elemanları işlerinin başına gönder
mediğimiz takdirde, köylümüze ve vatandaşımıza reh
berlik yapacak bu insanları bu ruhla, bu espri ile yetöştiirmediğimiz müddetçe, bu memleket açlığa da
mahkûm olabilir, Allah korusun.
Dahası var, büıgün tarım okullarına (diğer okul
lar dahil) bu amaçla insan yetiştireceği yerde, maale
sef ideoloji sokulmuş, buralar birer zararlı yuva ha
iline geitirilm!iştir. Sayın Bakandan rica ediyorum, hu
zararlı yuvaiların da temizlenmesi için elinden geleni
yapmalıdır,
'BAŞKAN — Ben de rica ediyorum, bağlayınız Sa
yın Üstün, daha üç bakanlık bütçesi var, çok rica edi
yorum.
YAİKUP ÜSTÜN (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim.
Et ve Balık Kurumu başardı olamamıştır. Maale
sef bulgun et kurumu haline gelmiştir, bu vazifeyi de
yaptığı söylenemez.
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Süt Kurumu, bu haliyle hiçbir gün kâr edemez,
devlete yük olmaktan kurtulamaz. Bunu bilerek söy
lüyorum, çünkü benim baha mesleğim sütçülüktür.
Ben 'bildim bileli, bu sahada yapılan teşebbüsler, sarf
edilen paralar hep boşa gitmiştir arkadaşlar.
IDiğer sahalardan Su Ürünleri Genel Müdürlüğüniün de maalesef bir isim olmaktan Öte, memlekdtim'iz ekonomisine, ziraatine, gıda sanayiine büyük bir
hizmet yaptığım söylemek çok zordur.
BAŞKAN — Sayın Üstün, o notlarınızı okuyacak
sınız, mlümkün değil tabii, lütfen bitiriniz.
YAKOP ÜSTÜN (Devamla) — Sayın -Başkan,
tfözlerimli Iburada kesiyorum.
Akıllı, ilme, tekniğe uygun ziraat yapmaya mecbu
ruz. Vatandaşımızın, devletimizin hem iktisadi yön
den, hem insanımızın sağlıklı beslenmesi yönünden,
Ibu Bakanlığın daha ciddi bir teşkilatlanmaya ve cid
di manada hizmet için kendini hazırlamaya ihtiyacı
vardır.
1

'Bakanlık Bütçesinin memleketimize, milletimize,
tarımcılarımıza, Türk insanına hayırlı ve uğurlu ol
masını diliyorum, saygılar sunuyorum. (AP ve MSP
sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üstün.
Sayın Bakan, buyurun. (Alkışlar)
'Süreniz 30 dakikadır Sayın Bakan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLÂHLI ı(Bursa) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri, sözlerime başlamadan önce hepinize
saygılarımı sunuyorum.
•Dünya ve ülkemiz nüfusunun büyük bir hızla art
makta olduğu bilinmektedir. 2000 yılında, 7 milyara
yaklaşmakta olan bir dünya nüfusu ve 75 milyonluk
bir Türkiye nüfusu söz konuşudur,
Nüfusun bu hızlı artışına karşılık dünyada üretil
mekte olan gıda maddeleri aynı süratle artmadığı için,
ibulgün artık beynelmilel toplantılarda dünya açlığı
söz konusu edilmektedir.
Ülkemiz, coğrafi durumu, ikim şartları ve ekolo
jik şartları itibariyle iyi bir yapıya sah&tptir ve dünya
da kendi kendisini besleyebilecek, hudutlarını kapat
tığı zaman insanını aç bırakmayacak imkânlara sa
hiptir.
Türkiye gibi nüfûsunun .büyük bir kesimi tarımda
istihdam edilen ülkelerin hiçbirisi gelişmiş ülkeler ara
sında yer almamaktadır. Çünkü bu ülkelerde taransai
üretim 'opfâmal büyüklükteki tarım işletmelerinden çok,
küçük aile işletmelerinlde yapılmaktadır.
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IBu (işletmeler, tesis, donatım ve işletene sermayele J
ri bakımından dengeli, düzenli ve bol üretim yapan
işletmeler değildir. Tarım işletmeleri, ekonomik fak I
törlerin 'bir'sonucu olarak, belli !bir sistem (içinde kuv
rulmuş işletmelerdir. Kırsal alanlarda mevcut 4,6 mâ3<
yon tarım; işletmesinden, bugün % 90'ı küçük aile iş
letmeleridir. îşletmeler büyüklükleri bakımından eks I
trem örnekleri temsil etmektedir. Bu konu, tarımımı
zın çözüm bekleyen en önemli meselelerinden birisü- j
dir. Kalkınmış ülkelerin pek çoğu gelişmiş bir tarım
sal yalpıya kavuşuncaya kadar aynı sıkıntıları çekınişlerdir. İşletmelerin büyüklükleri bakımından mevcut
farklılıkların giderilerek ekonomik yönde verimli hale
getirilmesi amacı ile miras yoluyla işletmelerin kü I
çülmesini önlemek, tapulama yoluyla parsellerin par
çalanmasına meydan vermemek, diğer sektörlere nü
fus aktarması yoluyla tarımda insan baskısını azalt
mak ve işletmeleri ıslah etmek suretiyle yeni bir tarım
sal yapıyı igelişmiş .ülkeler kurmuşlarıdır. Uzun vadeli, I
üikemÜ'zin ekolojik şaftlarına ve toplumumuzun sosyal
yapısına uygun bir şekilde yeni bir tarımsal organizas
yona gidilmesünde zaruret vardır.
Öiğer birçok ülkelerde ,ise, tarımda mevcut fazla
nüfus baskısı sebebiyle alınan pek çok tedbire rağm!en, işletmeler ilkellikten, köylü nüfusu fakirlikten
kurtulamamıştır. Ayrıca, tarımda çalışanların gelirleriıniin diğer sektörlerde çalışanlara oranla düşük ol
ması, kırsal kesimde sosyal ve ekonomik bazı prob
lemlere kaynak teşkil etmektedir. Bulgun pek çok ül
kede olduğu gibi, Türkiye'de de yeni alanların tarıma
açılmasına imkân yoktur. Bu sebeple gerek ferdi, ge
rekse mill'i üretimiin artırıla'bi'lmesıinin tek yolu, birim1
(baışına alınan ürünün artırılmasıdır. Ancak, bu yol
dan sağlanacak verim artışının ve bunun sonucu ola
rak ıgelk artışının sağlanmasının, tarım alanında istündam edilen nüfus ile tarım dışında çalışan nüfus
arasındaki gelir denigesizliğinün giderilebileceği bek
lenmemelidir. Bu 'bakımdan, tarım kesiminde sağlık
lı, ekonomik ve sosyal yapının tesis ve idamesi için
bu kesime çeşitli kesimlerden kaynak transferleri ya
pılması, yani sübvansiyonlar, kredi kolaylıkları, girdi
tem'inlinde kolaylıklar sağlanması ve buna devam edil
mesi ibir zarurettir. Ancak, yapılması gereken kaynak
transferlerinin, tüketim temayüllerini karşılamaktan
çok, tarımsal üretJim gücünün hızla ıgeişmesini ve ta
rımsal yapının sağlıklı bir şekilde geffişrnesim hedef
alması gerekir.
'Sayın milletvekilleri, genel olarak, planlı dönem
de tarıma gerekli önemin verildiğinii, ayrıca tarım
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sektörüne taihs'is edilen kaynakların bu sektör içlinde
'veri'mli bir şekilde dağıtıldığını ve daha kesin bir tespit olarak çok başarılı ,bir tarım politikasının vazedil
diğini ve uygulandığını ifade etmek mümkün değildir.
Geçtiğimiz yıllarda hükümetler tarafından uygulanan
tarım ürünleri destekleme fiyat politikası genellikle
ve maalesef tüketiciyi koruma esasına dayandırılmış.
Ülkemizin içerisinde bulunduğu ekonomik şartlar yönünden şüphesiz tüketicinin korunması gereklidir; ama
evivela üreticiyi korumak politikası takip edilmeliydi.
;
flv*vela üreticiyi düşüneceğiz, üreticiyi koruyacağız,
ondan sonra sıra tüketiciye gelecek. Ancak, ürünün
değer fiyatını bulamaması dolayısıyla çiftçimizin yeterli gelişme imkânına kavuşturulmasını önleyen bir
uygulamayla tarımda istenilen hedeflere ulaşılması
'beklenemez.
Tarım ürünleri destekleme fiyatlarında yapılan ar
tışlardan bü'ylük çiftçiler yararlanmakta, küçük çiftçi1er yararlanmamakta, tersine, genel fiyat seviyesinin
yükselmesi sebebiyle zarar görmdcte, böylece tarımda
gelir dağılım r küçük çiftçiler aleyhine devamlı olarak
'bozulmaktadır. Ayrıca, destekleme alımlarıyla görevlli kuruluşların kısa aralıklarla primli fiyatlar uygu
laması, özellikle geçen hükümetin !buğdayda uyguladığı kademeli taban fiyalt politikası gibi ödemelerin
stok tutar gücü olmayan küçük üreticiler yerine bü
yük çiftçi ve tüccarın eline geçmesine ve tüccarı daha
himaye eder bir duruma sebep olmaktadır. Son yıllarda takip edilmekte olan destekleme fiyat politıikaısının bu açıdan değerlendirilmesi gerekmektedir, yani
ibundan sonra Hükümetimiz tarafından takip edilecek
ta'ban fiyat politikası, kademeli ibir fiyat politikası de
ğil, haysiyetli bir ta'ban fiyat politikası olacaktır.
'Beş Yıllık Kalkınma Planında tarıma gerekli ağır
lığın verilmesi ve tarımın alt sektörleri itibariyle, ya
tırımların tespitinde dana önceki planlara nazaran ol
dukça farklı tercihlerin yapılmasını zaruri görüyoruz.
Tarımsal yatırımların tespitinde tarımsal geliri, tabana
daha uygun olarak ve daha kısa zamanda artıracak
projelerin gelişitirilimesi önem taşımaktadır.
'Sayın milletvekilleri, memleketimizde bugün 24,5
milyon hektar arazi ekilmektedir. Bunun % 30'u na
dasa bırakılmaktadır. Alınacak tedbirlerle bu nadas
miktarının ve yüzdesinin azaltılması gerekmektedir ve
Ibu istikamette çalışmalar yapıyoruz.:
Tarımın en önemli meselelera'nin başında, girdi
kullanımının henüz istenilen seviyenin oldukça altın
da ^bulunması gelmektedir. Son yıllardaki önemli sıç
ramalara rağmen, anagirdiler arasında yer alan güb-
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re, traktör, tohumluk, damızlık, zirai ilaç üretimi ve
kulanıtnını artırmak için önemli hamleler yapılması
»gerekmektedir.
Tarımımızda ilmi esaslara uygun bir milli tarım
p o l k a s ı paralelinde üretim planlaması yapılmamış
olması, bazı ürünlerde talep üzeriride, bazı ürünlerde
ise talep altında üretim yapılmasına yol açmaktadır.
'Bu tdurum, tarımda zaten kıt olan üretim kaynakları
nın israfına yol açmakta, ekonomide darboğazlar do
ğurmaktadır.
Sayın milletvekilleri, tarım sektöründe projelerin
entegre bir şekilde hazırlanması, özelikle önem taşı
maktadır. Bunu sağlayacak en etkili yol ise, tarım ve
tarımsal sanayi projelerinin, «entegre kırsal gelişime
projeleri» halinde ele alınmalarıdır. Nitekim, bu husus
ta Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl)g!elerin!in kalkındmhnası maksadıyla hükümet programında gerekli
ağırlık verilmiştir.
(Halen Bakanlığımız sorumluluğunda yürütülmek
te olan Çorum, Çankırı projesiinin uygulama çalışma
ları devam etmektedir. Geri kalmış bölgeler için yeni
entegre projeler hazırlanmaktadır. Kısa vadede daha
ziyade çiftçinin ıgelirinii artırıcı projelere yönelmek za
ruridir. Bu, bir bakıma daha 'büyük projelerin tahak
kuku için kaynak artırıcı bir yaklaişım olduğu kadar,
modern girdi kullanımında devletin fazıla külfet altı
na girmeden, çiftçiye yeni imkân sağlamasıdır.
1980 yılı, tarımsal üretimin hızla artırılmasını he
def alan önemli proje ve hazırlıkların yapıldığı yıl
olacaktır. Dünya Bankası projeleriyle ilgili olarak
Erzurum kırsal kalkınma projesini en kısa zamanda bi
tireceğiz ve Devlet 'Planlama Teşkilatı ve Dünya Ban
kası İle mutalbaikatı temin edeceğiz. Dünya Bankası
ile ikinci projemiz, bu yıl içinde ele alacağımız ikinci
MEY - SEB projesidir, Devlet Planlama ile, bu yılın
programına girmesi için mutabakat sağlamak üzere
yiz.
Ayrıca, gene Dünya Bankası ile ilgili üçüncü pro
je; Beşinci Hayvancılık Projesidir, imza safhasındadır.
Dördüncü proje; tohumluk projesidir, önçahşmaları hazırdır. 1981 yılı programına girebilecek durum
dadır.
Buna İlaveten, üçüncü bir kırsal kalkınma projesi
yer seçimi çalışmalarımız deVam etmektedir. Aşağı
Fırat, Güneydoğu Anadolu projesinle Dünya Banka
sının muhtemel katkısının teminine çalışmaktayız.
Zirai yayın hizmetlerinin geliştiritaesd projesine
hız verilecektir.
J
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Yağlı bitkiler üretim projesi önemle ele alınacak
tır.
Zeyttıüiklerin ıslâhı projesi hazır olup, uygulama
ya geçilecektir.
'Kuru tarımı ıgelişfcirme projesi uygulamaya konul
muştur.
Ayrıca, planlama ve araştırma ve koordinasyon
ıhizmıetlerini geliştirme bakımından tarım politikala
rına yön verecek üretim planlaması, arazi kullanımı,
fiyat politikaları, destekleme politikaları »gibi temel
çalışmalar ıbu sene içinde ele alınacak ve önümüzdeki
seneye bu hazırlıklarla girilecektir.
Ayrıta, Planlama Araştırma Koordinasyon Genel
Müdürlüğü Ibünyesi içinde bir bilgi işlem merkezi1
kurma çalışmaılıarr 'içindeyiz.
'Sayın rriiletvektileri, kimyevıi gübre, planlı dönem
içinde tüketiminde en fazla hızlı gelişme gösteren bir
iğindi olmuştur. 1962 yılında 295 000 ton gübre tüke'timi söz konusu iken, ,1979 yılında 7,5 milyon ton ve
1980 yılı için 9,2 milyon tona ulaşmış bulunmaktayız.
Bu arada şunu ifade etmek istiyorum : Çiftçimi
zin gübre sıkıntısı çekmemesi için Gıda - Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı olarak her türlü tedbiri almış
'bulunuyoruz. Ulaşımda bazı yerlerde aksamalar var
dır, bunun için de DeVlet araçlarını seferber etmek
suretiyle bir gayretin, bir çalışmanın içindeyiz. Çiftçi
ilkbaharda güibre sıkıntısı çekmeyecektir.
Memleketimizde mevcut tarım arazisinin - sözcü
arkadaşlarım ifade ettiler - 8,5 milyon hektarı ekoriornük sulamaya müsaittir. Ancak bunun 2,6 milyon
hektarını, yani % 30'unu sulayabiliyoruz. Bunun sü
ratle artırılması için Dördüncü Beş Yıllık Planda ya
pılacak değişiklikler sırasında ıgereken fikirleri, gere
ken değişiklikleri gerçekleştirmeye çalışacağız.
'Sayın müIetVe'kıilleri, traktör konusuna arkadaşla
rım temas ettiler. Yerli üretimin artırılmasına gayret
edeceğiz; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ola
rak politikamız budur. Bize teklif edilen yeni tiple
rin yurt içine girmesin© engel olacağız.
»Sayın miilletvekilleri, bir diğer konu hayvancılık
konumuzdur. Nüfusun hızla artışı ve fert başına dü
şen gelir seviyesinin yükselmesi, hayvansal protein
talebini artırmaktadır. Ayrıca, hayvancılıkta büyük
üretim potansiyelline rağmen, hayvan başına verimin
düşüklüğünden dolayı, 'bu, birçok problemlere sebe
biyet vermektedir. Halkımızın dengeli bir sekide bes
lenmesi, sanayi için hammadde temini, hayvansal
ürün ihracatı ve tarım gelirinin artırılması ile tarım
da istihdam sorunlarının çözümü için hayvancılığın
geliştirilmesi zaruridir.
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Grupları adına mülhltelif sözcü arkadaşlarım ifade
ettiler, tenkitlerine katılıyorum; hayvancılık konusun
da ve hayvancılıkla ilgili diğer konularda gereken ça
lışmaları yapıyoruz. Yetiştiricilik hizmetleri, ıslah ve
araştırma sonuçliarına dayalı olarak ve memleketimi
zin çeşütli böllgelerindeki ekolojlik ve ekonomik du
rumlara göre yürütülmektedir.
Damızlık yetiştiriciliği yapan kuruluşlarımızda ıs
lah edilen damızlıklardan ydtişitlridlerin (geniş ölçüde
yararlanmalarının sağlanması hususuna daha çok
önem verilecekdir.
Kalba ve kesif yem üretiminin yeter düzeye ulaş
ması üçün gerekli tedbirler ele alınacaktır. Son günler
de yaipılmuş olan Yem Sanayii Kongresiimde yem me
selesi, 'bilim adamları, üreticüler ve Bakanlığımız men
supları tarafından tartışılmıştır. Bu kongrenin neticetferi değerlendirilecek ve gereken çalışmalar yapıla
caktır.
Su ürünleri konusuna muhtelif arkadaşlarım te
mas ettütfer. Su ürünlerM daiba 'büyük çapta artırmak
için çalışmalarımız devam etmektedir. Birçok yerler
de tesisler kurmaktayız; ancak modern teknolojiye
uygun olarak balık kaynaklarının araştınlmaması,
aramaiya dayanan Ibir avlanma sisteminin yeterli öl
çüler içinde gdlüştirilememesi, bunun yanında kıyı
ve iç sularımızda avlanmanın modern teknolojilere
uygun olarak yapılmaması, bu büyük pötansiyein de
ğerlendirilmesini bugüne kadar engöHemiş bulunmakitadır.
'Su ürünleri hizmetlerinin yurt ölçüsünde istenilen
düzeyde yürültülimesini sağlamak amacıyla çeşitli ku
ruluş ve tesisler için arazi kamulaştırma çalışmaları
mız devam etmektedir. (Denizlerimizde ve iç suları
mızda var olan su ürünlerimizin sitok çalışmalarına
'başlanılmıştır.
Sayın milletvekilleri, grupları adına konuşan çok
değerli üyelere teşekkürlerimi sunuyorum.
Cumhuriyet Halk Partisinin sözcüsü Sayın Atılgan,
gayet olumlu tenkitlerde bulundular. Tespit edebildi
ğim kadarıyla, bütçenin yetersiz olduğunu ifade et
tiler. Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak
daha büyük bir bütçe imkânım elbette düşünürdük
ve isterdik; ama bütçe artışı 1 sene öncesine nazaran
1% 54,2'dir. Bu artışı arkadaşım az buluyor. Bütçe
yi ne şekilde hazırladığımızı biliyorsunuz. Biz bütçe
üzerinde fazla değişiklikler yapamadık. Yıl içinde
sıkıştığımız noktalarda gereken aktarmaları temin
etme yoluna gideceğiz. Yalnız, bütçede hiç bir deği
şiklik yapamadık, ama bir şey yaptık; Türk tarımı
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nın meselelerini, Türk çiftçileriyle beraber çözmek
mecburiyetindeyiz. Bu anlayıştan hareketle, Türk
çiftçilerinin kanuni temsilcisi olan Türkiye Ziraat
Odaları Birliğine 2 milyon lira koymuştu geçen Hü
kümet, bunu biz 25 milyon liraya çıkardık, 10 mil
yon lira da Komisyon ilave etti. Bu suretle bu yar
dımı 35 milyon liraya çıkarmış bulunmaktayız. Sami
mi kanaatimiz odur ki, Türk tarımının meselelerine
Türk çiftçilerini sokmazsak, onları tarımın meselele
riyle ilgili olarak, gerek eğitim bakımından, gerekse
diğer bakımlardan teçhiz etmezsek, tarımda üretim
artışını kısa yoldan temin etmemiz mümkün değildir.
Et ve Balık Kurumu ve Toprak Mahsulleri Ofisi
nin ayrılmış olması konusuna Sayın Atılgan temas
ettiler. Yalnız, bu 2 kurum çok daha önceleri gene
başka bakanlıktaydı. Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti zamanında değil, gene MSP'nin de ortak bulun
duğu bizim hükümetler zamanında Tarım Bakanlığı
na geçmişti. Son Hükümet kuruluşunda böyle bir
değerlendirme olmuştur. Bütün parti sözcüleri bu ko
nuyu eleştirdiler. Biz Tarım Bakanlığı olarak, gere
ken koordinasyonu sağlamak suretiyle bu mevzudaki
tenkitleri değerlendireceğiz.
Radyo ve Televizyon Kurumu ile işbirliği halin
deyiz, bunu yakın zamanda göreceksiniz.
Kuzu besiciliği konusunda aldığımız tedbirler tat
bikatta ne gibi aksaklıklar gösteriyor, henüz bize bir
şey intikal etmedi. Yalnız bunu takip ediyoruz. Bu
konu yalnız Tarım Bakanlığını ilgilendiren bir konu
değil, biz gereken talimatı verdik, gereken duyuruyu
yaptık; bu konu aynı zamanda Ticaret Bakanlığına
bağlı Ziraat Bankasının memurlarının, müdürlerinin
takip -edeceği bir politika ile rahata kavuşturulabile
cek bir konudur ve sade kuzu besiciliğinde eğer dü
şündüğümüzü uygulayabilirsek, 6 bin ton et tasarru
fu olacak ki, bu aşağı yukarı 10,5 milyardır ve bu
nun ihraç değeri de 160 milyon dolardır.
Buna paralel olarak, erken buzağı kesimi konu
sunda da (Bilhassa Karadeniz bölgesinde yoğunluk
kazanan bir konudur) erken kuzu kesimi gibi bir
proje geliştirip, 1980 yılı içinde uygulamayı düşün
mekteyiz.
Et fiyatlarına temas edildi. Ki, her ne kadar Et
ve Balık Kurumu ve et fiyatları konusu Ticaret Ba
kanlığını ilgilendirmekte ise de, besi için kredi im
kânlarını biz artırmış bulunuyoruz. Hayvancılığımız,
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasından takriben
15 milyar Türk Lirası kredi alacaktır. Bu tedbiri
Hükümet olarak almış bulunuyoruz. Bu yılkı et fi-
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yatlarının artışı konusuyla ilgili olarak görüşlerimi
ifade etmek istiyorum.
1. Besi miktarı çok az olmuştur. Bu husus geçen
Hükümet devrini ilgilendiren bir konudur.
2. Dondurulmuş et yeter miktarda stok edile
memiştir. Bundan dolayı et fiyatları artmıştır. Bu da
daha ziyade eski Hükümeti ilgilendirmektedir.
Ayrıca, Et ve Balık Kurumu fonksiyonunu yapar
durumdan uzaklaştırılmıştır. Bu da her halde son
3 ayda olmuş bir konu değildir. Ayrıca, canlı hay
van ve et nakillerinde taşıma zorlukları olmuştur.
Bu konularda hakikaten gereken tedbirlerin alınması
lazımdır.
Sayın milletvekilleri, «Verimli tarım arazilerinin
tarım dışı alanlara kaydırılması» hususuna bütün
sözcü arkadaşlarım temas ettiler. Biz Tarım Bakan
lığı olarak, tarım arazilerinin şu veya bu şekilde baş
ka kullanım alanlarına tahsisine karşıyız, bu hususta
gereken tedbirleri alıyoruz, alacağız ve gereken titiz
liği göstereceğiz.
Buğday fiyatları konusu gene sözcüler tarafından
dile getirildi. Buğday fiyatları son aylarda, küçük de
olsa bir düşme göstermiştir, bunun nedenini biliyor
sunuz, Amerika Birleşik Devletlerinin Rusya'ya buğ
day ambargosu - bir nevi ambargo - uygulamasının
bir neticesidir, normal şartlar altında buğday fiyat
larının bugünkü seviyesinden daha yukarıda olması
nı bekliyoruz. Önümüzdeki yıllarda buğday ve gıda
maddeleri, fiyat bakımından petrol ürünlerinin de
önüne geçecektir ve birinci derecede stratejik madde
olma niteliğindedir ve Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı olarak bugünkü ekonomik bunalımdan çı
kışta bizim reçetemiz, tarımsal üretimde bir artış sağ
lamak, bir beklemenin üstünde, normalin üstünde bü
yük bir artış sağlamak ve bu üretim artışının üstün
de dış tediye muvazenesini kapatabilmektir! Türki
ye'nin bu imkânı vardır, Türkiye'de bu bilgi birikimi
vardır; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının çok
değerli teknisyenleri vardır, bunlara imkânlar veril
diği takdirde Türkiye'de her türlü tarımsal üretimi ve
birim başına hayvansal üretimi artırmak mümkün
dür.
Sayın milletvekilleri, muhtelif
konuşmalarımda
ifade ettiğim gibi, 1 milyon ton buğday ihraç ede
bilirsek, 1 milyon ton hampetrol alabilecek durum
dayız ve Türkiye'nin hampetrolünü buğday satmak
suretiyle, büyük çapta buğday üretip fazlasını sat
mak suretiyle, diğer tarım ürünlerinde sağlayacağı
mız artışları ihraç yolu ile değerlendirmek suretiyle
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sağlamak fikrindeyiz, görüşündeyiz; bu azimle bir
çalışmanın içine girmiş bulunuyoruz.
;
Hayvancılık konusu ile ilgili olarak gene bütün
partilerin sözcüleri muhtelif değerli fikirler ifade et
tiler, tenkitlerde bulundular. Bakanlığımızda hayvan
cılık çalışmalarına büyük önem vermekteyiz. Uzun
yıllardan beri uygulanmakta olan Dünya Bankası
kredilerinin de yardımı ile bu konuda gereken çalış
maları yapıyoruz.
Geçen Hükümet zamanında 3 ncü Hayvancılık
Projesi için verilmiş olan 21 milyon dolar kredinin
ancak 5 milyon doları kullanılabilmiş, 16 milyon
doları bize kalmıştır. Gönül arzu ederdi ki, geçen
Hükümet bu kredinin tamamını kullansa idi, hay
vancılığımız bakımından isabetli bir icraat olurdu.
4 ncü Hayvancılık Projesi, gene Dünya Bankası
ile ilgili bir projedir, 24 milyon dolardır, buradan
hiç bir sarfiyat yapılmamıştır, şu anda 40 milyon do
lar Dünya Bankası kredisi elimizde beklemektedir.
Arkadaşlar büyük bir gayret içinde bu kredileri kul
lanmak çabası içindedirler ve Avrupa ülkelerinden
bu sene içinde 6 800 ila 7 bin baş damızlık hayvan
ithal etmek için bir grup arkadaşımız şu anda (9 kişi)
yurt dışında bulunmaktadır.
Bu arada, 5 nci Hayvancılık Projesini hazırlıyo
ruz. Şimdi tabii, 5 nci Hayvancılık Projesi ile ilgili
ve 6 nci Hayvancılık Projesi ile ilgili birtakım talep
lerimiz olacak Dünya Bankası yetkililerinden; ama
3 ncü ve 4 ncü Hayvancılık Projelerini maalesef realize edebilmiş değiliz.
Hayvan yemi üretimine gereken ağırlığı veriyoruz.
Bu konuda ülkemizde ihracat imkânları vardır. Bil
hassa komşu ülkeler, Irak, İran gibi ülkeler bizden
hayvan yemi istemektedirler. Türkiye'mizde Yem Sa
nayiine bağlı 32 tane resmi fabrika, 60 küsur özel
sektöre bağlı fabrika vardır.
Sayın milletvekilleri; hayvancılığın ıslahında en
önemli araçlardan birisi de suni tohumlama faaliyet
leridir. Yılda 200 bin baş sığjr ve 200 bin baş koyun
suni olarak tohumlanmaktadır. Hedefimiz yılda 1
milyon sığır, 2 milyon koyunu suni tohumlamaya ta
bi tutmaktır. Bu husus için gerekli çalışmalar yapıl
maktadır.
Cumhuriyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, tarım
sal üretim faaliyetlerinin bir bakanlıkta toplanmasını
temenni ederken, yani Et - Balık Kurumu Tarım Ba
kanlığında olsun, Toprak Mahsulleri Ofisi Tarım Ba
kanlığında olsun derken, bir de Hayvancılık Bakan
lığı konusundan bahsettiler. Bilmiyorum bu, Cumhu-
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riyet Halk Partisinin bütün üyelerinin ittifak ettiği
bir görüş müdür? Hayvancılık Bakanlığına katılmak
mümkün değil; Tarım Bakanlığının hizmetleri muh
telif bakanlıklara bölünmüştür, dağıtılmıştır, bir de
hayvancılık konusunu ayrı bir bakanlık şeklinde dü
şünmek mümkün değildir kanaatindeyim.
Ben şunu anlayamadım; eğer Cumhuriyet Halk
Partisinin görüşü bu idiyse, Hükümet oldukları za
man bu bakanlığı niye kurmadılar ve hâlâ merak
ediyorum, özel olarak soracağım; benden önceki Ta
rım Bakanı arkadaşım Mehmet Yüceler'in görüşü de
bu mudur? Bence çok yanlış bir düşünce ve görüş
tür kanaatindeyim.
Tarım Bakanlığı kanunu çok eski bir kanundur;
yalnız hayvancılık yönünden değil, Tarım Bakanlığı
Kanununu yeniden ele almak ve muhtelif birimler
arasında koordinasyonu sağlamak şeklindeki görüş
melere ve tartışmalara açığız. Bu konuyu, bilim
adamları seviyesinde, teknisyenler seviyesinde, çift
çilerle beraber tartışacağız ve gereken düzenlemeleri
yapmak için her türlü tenkide, her türlü çalışmaya,
her türlü tartışmaya açık bulunuyoruz.
Bir diğer konuya temas ettiler, buna şahsen üzül
düğümü söylemek isterim. Ancak buna geçmeden
evvel şu mühim konuyu dile getirmek istiyorum. Bi
zim veterinerlerle ilgili bir konumuz vardır. Veteri
ner arkadaşlarım, hakikaten çok değerli arkadaşlar
dır, burası eski bir müessesedir; Veteriner Fakültesi
137 nci yılını kutlamıştır. Bunların bir tam gün yasa
sı konusu vardır. Hakikaten bugün Sağlık Bakanlı
ğında bulunan veteriner hekimler Tamgün Yasasın
dan İstifade etmekte, Gıda - Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığında, mesela bir kısım laboratuvarlarda çalı
şanlar bundan istifade etmemektedir. Bu bir kanun
konusudur, en azından adalet yönünden, eşitlik yö
nünden mesele ele alınırsa ve buna bir rahatlık ge
tirilirse, veteriner arkadaşların moral gücü artacaktır,
kanaatındayım.
Sayın Atılgan'ın bir tenkidi oldu, personel kıyımı
falan diye... Bu konuyu kendileriyle özel olarak her
zaman konuşmaya ve detaylı olarak tartışmaya ha
zırım; her hangi bir kıyım sözkonusu değildir. Bakan
lığımızın üst yönetiminde yapılan atamalar konusu
na bu arada temas etmek istiyorum. Evvela şunu ifa
de etmek istiyorum, ne kadar Danıştay kararı gel
diyse, Bakan olarak bütün bu Danıştay kararlarını
uyguladım. Geçmiş yönetimde yapılan üst yönetim
atamalarıyla meydana getirilmiş olan tahribatı önle
mek için, üst yönetimde bazı değişiklikler yaptım,
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Yönetime yeni getirilen arkadaşlarım, Bakanlığın
kendi bünyesinde yetiştirdiği, istenilen niteliğe, for
masyona sahip, bir çokları lisan bilen ve bir çokları
araştırmacı, uzman arkadaşlardır, bir çokları muhte
lif konularda doktora yapmış arkadaşlardır. Daha
önceki yönetimin yapmış olduğu atamalar ise, kalite
ve tecrübe itibariyle bunları her zaman tartışmaya
hazırım, her hangi bir kıyım sözkonusu değildir; ben
çalışabileceğim arkadaşları, çok değerli nitelikte ele
manlar olarak tespit ettim, seçtim ve çoğunu, ı% 95'
ini yeni tanıdım; çünkü ben bu Bakanlık camiasında
mesai vermiş bir arkadaş değilim, kendileriyle her
zaman iftihar ediyorum. Bu ekiple, bu kadro ile Türk
tarımının meselelerine çözüm getirmek için bir çalış
maya girmiş bulunuyoruz. Sözlerimin arasında ifade
ettiğim gibi, bu sene bir hazırlık yılıdır bizler için,
önümüzdeki sene Allah kısmet ederse göreceğiz, gö
receksiniz, ben Bakan olurum veyahut olmam, bu
kadro Türk tarımında büyük bir hamle yapacaktır,
büyük bir başarı sağlayacaktır.
Bu anlayış içinde hepinize saygılarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. (AP, MHP ve MSP sıralarından
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Bir dakika Sayın Bakan, sorular var efendim.
Simidi soru soracak arkadaşlarımı tespit ediyorum:
Sayın Onat, Sayın Akkuş, Sayın Kaihraımıan, Sayın
Göçmen, Sayın Akçal, Sayın Aksoy, Sayın Bütün.
ıBaşka var mı efendim?.. Yok. Soru sorma işlemi
bitmiştir.;
Sayın Bakan, sorulara yazılı veya sözlü cevap ve
rebilirsiniz efendim.
Önoe yazılı soruları okutuyorum :
Edirne Milletvekili Sayın Süleyman Sabri Öznal'
in, sualleri :
«L Bize yağ satan tekellerin oyunuylia sönen so
ya projesini tekrar ihya etmeyi düşünüyor musunuz?
2. Türkiye, faiıbrit (tavuk) civciv projesinin Dev
let Üretme Çiftliği kanalıyla tekrar tüm çiftçiye damızlılk civciv verecek sekide ihyasını düşünüyor mu
sunuz?
3. Doğu ırkı büyükbaş hayvanlarımızı alıp entansif usullerle geliştiren çiftçiye, hatta dışsatıma larzetmek üzere bu yolda çalışmalarınız var mı?
4. ıPirinç tohumu dışarıdan getirilmekte, döviz
kaybolmaktadır. Devlet Üretme Çiftliğinde pirinç to
humu üreterek çiftçiye, ihatta dışsatıma arz etmeyi
düşünüyor musunuz?
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5. Halkımıza faydası olmayan ve zarar eden
mevcut 22 adet Devlet Üretme Çiftliıklerinin ıslahı
ile iç ve dış pazarlara tohum ve damızlık üretir hale
getirmeyi düşünüyor musunuz?
6. Hayvancılığı, sadece kuru yemle beslemekten
kurtarmak (için bütün dünyanın uyguladığı yeşil yem
sdlaıj projesi için seçilen Edirne İpsala'da bulunan
35 000 ıdlönüm sulanmış Vakıf arazilerinde kurmayı
planladığınız tesislerin akibeti ne olmuştur?»
BAŞKAN — Bu kadar Sayın Bakan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK (BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Efendim, yalnız
1 nci ve 5 nci suallere cevap vermek istiyorum, diğer
lerine yazılı olarak cevap vereceğim.
Fiyat konusu Tarım Bakanlığını ilgilendirmemek
tedir. Rorauşmiamıda ifade ettiğim giibi, % 30 nadas
nispetini azaltmak için bazı bölgelerde soya ekimini
'ara mahsulü olaraik düşünüyoruz. Bunu yalnız yağ
bakımımdan değil, yem sanayiinin de soya fasulyesi
ne ihtiyacı vardır.
5 nci soruda «Devlet Üretme Çiftlikleri zarar edi
yor» dediler doğrudur. 1979 yılında takip edilen yan
lış politikanın bir neticesi olaraik - 1978'i demiyorumDevlet Üretme Çiftlkleri maalesef zarar etmeğe baş
lamıştır. iBirçok çiftliklere anormal derecede personel
alınmıştır. Mesela Alpaslan çiftliğinim 35 milyon li
ralık senelik zararı vardır. Bunlar üzerinde çalışmalar
yapıyoruz. Devlet Üretme Çiftlikleri önümüzdeki se
ne mutlaka kâra geçecektir.
IBu arada bazı çifitliMerimizde, maalesef anarşik
'hadiseler dolayısıyla üretim düşüklüğü olmuştur;
Ceylampımıar Çiftliğinde ve diğer bazı çiftliklerde. Sı
kıyönetim ve Bakanlığımın bazı yetkilileriyle gereken
tedbirleri alıyoruz. Büyük mesafe aldık. Önümüzde
ki sene Devlet Üretme Çiftlikleri mutlaka kâra geçe
cektir ve bunlar sadece buğday ve diğer mahsul üre
timi yönünden değil, diğer tohumluk üretimi gibi ko
nularda da gereken çalışmaları yapacaklardır.
Diğer sorulara müsaade ederseniz yazılı olarak
cevap arz edeyim.
BAŞKAN — Tabii, yazdı da cevap verebilirsiniz,
teşekkür ederiz.
Mardin Milletvekili Abdülıkadir Timurağaoğlu'
mum sualleri :
«•1. Gübreye, traktöre ve mazota yapılan zam
lar karşısında bu yıl buğday taban fiyatı ne olacak
tır?
2. Mardin'de yapım çalışmaları devam eden et
(kombinası, makarna fabrikası (ile bisküvi fabrikası
bitirilip ne zaman işletmeye açılacaktır?

26 . 2 . 1980

O : 2

3., Mardin istasyonunda ve Şenyurt'ta Toprak
Mahsulleri Ofisi ambarları yapım çalışmaları şu an
da durmuş vaziyettedir. Bu çahşmalara ne zaman baş
lanacaktır?
4. Evvelce verilen faizsiz kredi verilmesine de
vam edilecek midir, ne düşünüyorsunuz?
5. Ekim sonunda yerde kalan ve toprağa zararlı
olan saplar için bir şey düşünülüyor mu? Bir kâğıt
fabrikası kurulması suretiyle değerlendirilecek mi?
Bu hususta Sanayi Bakanlığıyla bir temas yapılacak
mı?
6. Yeraltı sularından istifade edebilmesi ve
kullanılmasımım temini için bir düşünceniz var mı
dır?»
ıBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANİ
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Efendim, birinci
sualinde «Buğday taban fiyatı ne olacak?» dediler.
Bu, Ticaret Bakanlığını ilgilendiren bir konudur. Yal
nız şunu lifıadle etmek istiyorum: Bu fiyat artışlarıyla
bilhassa traktör ve ziraat aletleri fiyat artışlarıyla il
gili olarak şunu belirtmek isterim: Bunu seçimden
.önce meydan meydan söyledik; Ecevit Hükümetinden
önceki Hükümet zamanında, yani bizim koalisyon
hükümeti zamanında meydan meydan misaller ver
dik; bir traktör almak için 50 ton buğdaya ihtiyaç
vardır. Ecevit Hükümeti zamanında 110 - 120 ton
buğday satarak bir traktör almak mümkündü. Şimdi,
takip edeceğimiz taban fiyat politikasıyla 50 tona in
dirmek mümkün değil belki, ama her halde 110 to
num da atanda olacaktır; bir ara fiyattı düşünüyoruz.
Mazıdağı Süt Fabrikasını bu sene açacağız. Süt
EndüstrM Kuırumunum makineleri haîıen gümrükte
duruyor.; (Mazıdağı Süt Fabrikasının). Bumu bu sene
açmak üçün, nakit ısıkımıtıısımı bMyoırsûmıuz. Türk Para
sını Kurum bulamadı, mali sıkıntı içinde. Bu sene
açabileceğimizi, em geç Temmuz aıyı içinde ümit edi
yorum,
Diğer sorulara yazılı cevap erz edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Urfa Milletvekili Mehmet Aksoy'um sualleri :
«1. (Bugüne kadar henüz çiftçinin eline gübre
geçmemiştir. Acilen yapılması gereken hususlar hak
kında (Bakanlığın faaliyetleri nelerdir?
2. Urfa ilimde dekar başına örtü gübresi 4 kilo
gram verilmektedir. Gerekti ilmi ölçülerim altında, çok
altımda olan bu miktar ile gerekli verimin alınabilece
ğine inanılmakta mıdır?»
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(BAŞKAN — Buyuran Sayın Bakan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Efendim, Sayın
Aksoy, «Urıfa'da çiftçinin elline gübre geçmiediı» diyor.
Bfuınıu lid seviyesinde söyJıemesii mümkün dieğtüldlir, kanaatındayım, Urfa'ya trenlerle, katarlarla gübre seıvkedilmiştttr. Yalnız bizim depolarla ıbazı ilçeler arasın
da akaryakıt sıkışıklığı dolayısıyla il dahilinde tevzi
attan dolayı bir sıkıntı sjöz konusu olabilir. Urfa'ya
Diyanbakır'a Mardin'e, Elazığ'a İskenderun'dan ve
Mersin'den devamlı olarak hem demiryoluyla, hem
de kamyonlarla gübre sevk edilmektedir. Ben not et
tim, eğer Sayın Aksoy bunu «ilçeler itibariyle darbo
ğaz nerede» şeklinde bana verirse, onu da en kısa
zamanda temin ederiz.
İBu arada, resmi araçlar da nakliye için seferber
edilmiştir. Dediğim gibi, çiftçi ilkbaharda gübre sı
kıntısı çekmeyecektir.
BAŞKAN —Teşekkür ederim,
Sayın Onat, zatıâlinizin sorulanını alalım efen
dim.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) —• Sayın Başka
nım, Sayın Bakandan aşağıdaki sorularımın yanıtlan
masını rica ediyorumr.
1. Geçen yıllarda ekilen buğday alanları mikta
rıyla, bu yıl ekilen buğday alanları miktarı arasında
büyük ıbir farklılık olduğu söyleniyor. Bazı bölgeler
de yaptığımız incelemelerde de bu görülüyor. Acalba
bu doğru müdür? Doğruysa, Gıda - Tarım ve Hay
vancılık Balkanlığı, ilkbahar sezonuna çıktığımızda
ekilemeyen alanların ne şekilde ekileceğiniplanladı
lar mı?
2. Türkiye'de büyük bir yağ açığı olduğu bilin
mektedir. Bu açığı kapatabilmek için ayçiçeği ekinli
ni artırmak ve bunun yanı sıra da geçen yıllarda kol
za ekimini, yani rapitse ekimini öngördü yetkililer.
Ancak, kefemin bir 'asildi yüksek oilıaını,fciiır'de aslit
miktarı düşük olanı var. Geçtiğimiz yıllarda asit ora
nı yüksek olan rapitsenin kontrolsuz ekildiğini biliyo
ruz,
Şimdi önümüzdeki günlerde, asit miktarı düşük
olan kolzanın daha geniş alanlara ekilmesi düşünü
lüyor mu? Bu konuda ne gibi tedbirler alindi?
Teşekkür ederim efendim.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Başkan, ne
kadar (buğday eküdiiğiınii kıe&in olarak ifade etmek mümn
kün değiildir. Çünkü güç ekimli bitmiş 'Vaziyettedir. Yalın
nız sonbahar gübresi, geçen Hükümet döneminde
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1 600 000 ton olarak programlanmıştı, ama bir mil
yon tona yakın programın gerisinde gerçekleşti. Ekülen sahalara istenilen miktarda gübre veremedik. İlk
bahar ekimli, yağış durumlarıyla ilgilidir, kesin bir ra
kam vermek mümkün değildir. Yazılı olarak arz ede
ceğin^
Yalnız, kolza meselesinde bizim ensıtitüllerimiz sı
fır asitli bir tohum geliştirmişlerdir. IBunu teşvik edip
ektirmeyi düşünüyoruz; teknisyenlerimin ifadesi. Sa
yın arkadaşıma ayrıca *bu konuda yazılı cevap vere
ceğim.
BAŞKAN — Tamam Sayın Bakan.
Sayın Afckuş, zatıâlinizin sorusu efendim.
HASAN AKKUŞ (Afyonkaraıhisar) — Sayın
/Başkan, aşağıdaki sorularımın Gıda •• Tarım ve Hay
vancılık Bakanı Sayın Cemal Külahlı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederimi.
1. Türkiye Süt Endüstrisi Genel Müdürlüğüne
bağlı halen faal 32 süt fabrikasının ürettiği süt ürün
leri ne şekilde paizarlanmakta, nerelere satılmaktadır?
Üretilen ürünlerin yıllık' miilktarı ve satış tutarı nedir?
2. Kişi ve kuruluşlar tarafından piyasaya sunu
lan yiyecek maddelerinin sağlığa uygunluğu ve kali
teleri, Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, bölge müdür
lükleri ve Gıda Kalite Müdürlükleri tarafından kont
rol edilmekte midir? Yoksa şikâyet ve müracaat üze
rine sadece maihkemeler için resmi bilirkişi görevi mi
yapmaktadırlar?
3. Zirai mücadele ilaçlarının ve aletlerinin yüz
de itibariyle ne kadarı Türkiye'de üretilmektedir?
Türkiye'de tamamının üretimi hangi tarihte gerçek
leşecektir?
4. Nesli azalan tiftik keçisi üretimi için Bakan
lığınızın ne gibi önlemleri ve teşviki olacaktır?
5< 1380 sayılı Su Ürünleri Yasası ile kurulan ge
nel müdürlüğün görevlerinden 'biri de, su ürünlerini
koruma ve kontrol olduğuna göre;
a) Denizlerdeki su kıirlenıneled,
b) Afyankarahisar Çay İlçesi Karamuk Gölüne
dökülen kâğıt fabrikası artıkları ve zecirleri,
c) EJber, Akşehir göllerine dökülen şeker fabri
kası ve diğer fabrikaların artıkları, sudaki canlıları
yoketmekte olduğundan, ıbunlara karşı alınmış ve alı
nacak önlemlerimiz nelerdir?
6. Aşın avlanma, korumada düzensizlik, örgütsüzlük ve ihmaller nedeniyle canlılar doğası yokedilmek üzere olduğundan, Bakanlığınız bu konuda na
sıl bir çözüm aramaktadır? Avlanma yasaklarının uy
gulanabildiğine inanıyor musunuz? Bu önlemler ve
yasalar yeteri midir?
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7, Japonya (kökenli olan ve halen, Amerika'da
Alabama Eyaletinde erozyonu önlemek ve hayvan
beslemek için yetiştirilen, kuraklığa dayanıklı, en fa<kir topraklarda dahi yetiştirilebilen, besin değeri yük
sek, toprağa! azot depo edici, yılda 30 metreye kadar
büyüyebildiği ıifade edilen Kudzu Sarmaşığı Türki
ye'de de yetiştirilecek midir? Bu konuda yazılanların
öididiyeti var mıdır?
8, Türkiye'de en zengin sıcak suları içeren Af
yon ilinde bu sıcak sulardan yararlanılarak seracılığın
geMştkûlmesinde Bakanlığınızın bir girişimi olacak
mıdır? Nasıl olacaktır?
9, Dinar'da süt fabrikası yapılması, Dazkırı il
çesi Başmakçı Nahiyesinde soğuk hava deposu yapılması düşünülmekte midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkuş. Bu
yurun Sayın Bakam.
GIDA - TARIM YE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Başkan, zi
rai mücadele ilaçları için formüatörler geçen sene
% 22 kapasiteyle çalıştı, bunların kapasitelerini ar
tırmaları mümkün ve hatta bunların ihracat yapma
ları mümkün. Kendileriyle müşterelc toplantılarımız
oldu. Meselelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz.
»Bir ÖÜğer konu Sayın Başkanım, Afyon'da sera
cılık konusuyla iligil olarak özel çalışmalar yapaca
ğız.
Diğer suallere müsaade ederseniz yazılı cevap ve
reyim
BAŞKAN — Talbiü Sayın Bakan. Teşekkür ede
rim,
Sayın Kahraman, sizin sorunuzu alayım.
ÖMER KAHRAMAN (Tekirdağ) — Sayın Baş
kan, Sayın Bakandan bir sorum var :
Bazı devlet üretme çiftlisklerindektt buğdayların
satışla çıkarıldığının Resmi Gazetede ilanı var. Bu
devlet üretme çiftlikleri, böyle »atış için ekmeklik
buğday yetiştireceğine, Türk çiftçisümin
tohumunu
yetiştirip, tohum ıslahına yönelsıe daha iyi olmaz mı?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Bakan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Saym Başkanım,
Devlet Üretme Çiftliklerindeki -CeylanpHiar'la ilgili
sanıyorum- çalışmalarda tohumluk öncelik alıyor,
fakat bunun dışında çiftliklerimüz çdk büyük; önce
likle tohuma ağırlık vermek, bunun dışında boş saha-
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yi buğday ve diğer mahsullerle değerlendirmeyi dü
şünüyoruz, Bu çiftliklerde, özellikle Ceylanpınar'da
15 bin ton buğdayımız vardır, ıbunu Toprak Mahsul
lerine devredeceğiz ve onlar da ihriaç edecekler.
BAŞKAN — Teşekkür edenim.
Sayın Göçmen, sizlin sorularınızı alayım efendim.
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki so
rulanının cevaplarını rica ediyorum.
1. İlkbahar gübresinin vilayetlere tamamı ne za
man verilecektir? Bu gübrenin (ikmali için herhangi
bir usul düşünülüyor mu? Bunun için yapılan çalışma
lar hangi safhadadır?
2. Döviz darboğazının meydana getirdiği mazot
ve gübre yokluğu karşısıında önümüzdeki yıl başgöstermesi muhtemel bir kıtlığa karşı ne gibi tedbirler
düşünülmektedir?
3. Halen serbest piyasada buğdayın bir kilogra
mının fiyatı kaç liradır? Bu fiyat artışları nasıl önle
necektir? Bu fiyat artışlarının ekmeğe yansıması na
sıl önlenecektir?
4., Diğer ürünlere verilen destekleme payının
buğdaya da verilmesi düşünülmekte midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Saym Bakan..
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Başkan,
ilkbahar gübresi, btiliradiğli gibi birinci altı aylık bir
dönem için söz konusudur. 1 570 000 ton, fizik ton
olarak gübre ithali programlanmıştır. 1 125 000 ton
da yerli 12 fabrikamızın imal edeceği düşünülmüştür.
programlar buna göre yapılmıştır, % 90 gereken bağ
lantılar yapılmıştır. Ben bir evvelki cuma günü Mersıindeydim, büyük bir nakliye ıharetketi söz konusu
dur. Mesela iskenderun'da 8 gemi, Mersin'de 2 gemi
vardı. Demiryollarıyla nakliye devam etmektedir,
fabrikaların depolarındaki gübreler naMedilmektedir.
Şunu keşlin olarak ifade etmek isterim ki, ilkbaharda
çiftçimiz gübre sıkıntısı çekmeyecektir. Yalnız bazı
yerlerde, akaryakıt kıtlığı dolayısıyla, il dahilinde ba
zı ilçelere, depolardan uzak bazı noktalara ulaşım
bakımından bir yetersizlik vardır. Biz njakiyedeMı bu
yetersizliği de gidermek âçin, mesela Urfa, Adana ve
Mersin'de Devlet araçlarını da sefere koyduk. Bu,
hakikaten ülkemiz için mühim bir meseledir. Biz ge
reğini yaptık, gübremiz vardır; dağıtım darboğazını
da aşacağız ve gübreyi mutlaka çiftçinin ayağına ulaş
tıracağız. Bu gayretin içindeyiz.
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Talban fiyat, ifalde ettiğim gibi, yani iki yüzlü de
ğil, haysiyetli bir taban fiyat politikası takip etmek
lazım ve Gıdia - Tarım ve Hayvancılık Bakanı olarak
taban fiyat meselesi veyahut fiyatlar meselesi beni
ilgilendirmiyor. Amıa çiftçilerin bir Babanı olarak ıs
rarla ekimden önce taban fiyatlarım ilan edilmesini
istiyorum. Bakan arkadaşlarımla rica ediyorum ve me
sela birkaç gün içinde pancar taban fiyatının ilan ©dil
mesi lazım ve işjbaşjındla olan Hükümet, hangi hükü
met oluırsa olsun, sarnimi kanaatim odur ki, ekimden
önce çiftçi, mahsulümün taban fiyatını bilmelidir. Ar
kadaşlarımla bu istikamette ricada bulunuyorum.
Teşekkür ederim.
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Akçal, buyurun.
M, YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, cevaplanmayan sorularıma yazılı cevap alaIbileoek miyim?
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI .(Devamla) — Gayet taibıü efen
dim.
İZZET AKÇAL (Rize) — Sayın Başkan, Sayın
Balkanımın yazılı cevap vermesi beni daha ziyade
memnun eder, Meclislin zamanını almamak için efen
din^
1. Doğu Karadenizlin 5 ilinde üretilen çay neba
tının 90'dan fazla türde bulunduğu söylenmektedir.
Bundan mütevellit mahzurları gidermek için bu çe
şitlenin 4 - 5 türe ircaı hususunda Bakanlığımızca ça
lışmalar yapılacak: mıdır? ıBölgedebi Zirai Araştırma
Enstitüsünün çalışmalarını Bakanlığımız verimli bul
makta mııdır; aksi görüşte ise, verimli olması için ne
gibi tedbirler alınacaktır?
2.; Rize îl ve ^çelerimde 1951 ve 1952 yıllarımda
tesis edilmiş olan meyve fidanlıklîarındian ilçelerde
bulunanları 1960 yüımıdan sonra tasfiye edilmiştir. Yö
rede meyve fidanlığı tesisine büyük ihtiyaç yardır,
bilhassa ilçelerde ve dağlık köylerde. ilçelerde, 600 700 rakımlı dağ köylerimde (iklime uygun meyve fi
danlıkları tesis edilebilecek midir? Bu yıl ve mütea
kip yıllarda, Vakit geçirilmeden, Rize ve havaisinin
iklimine uygun meyve fidanı (ihtiyacı nereden ne na
sıl karşılanacaktır?
3. Dağ köylerimde arıcılığın inkişafı ve hastalık
larının giderilebilmesi için çalışmalar yapılacak mıdır?
Ne gibi yardımlar yapılacaktır?
4. Yörede, bilhassa dağlık, yaylacılık yapılan
köylerdeki verimsiz yerli İnciklerin ıslahı maksadıyla
yapılmakta olan çalişmatarınızın yoğunlaştırılması
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için ne gibi tedbirler ahnacakıtır? Daha fazla aşım
durakları veya damızhlk verilmesi hususuna gidile
cek midir?
5. Dağ köylerimde gayet nefis ve turistler tara
fından beğenilen alabalıklar vardır. Bunların bombaHaıflıa fadan meslüıerii ilmihali ©dlmekitedir. Üretim içim
yapıfllacak çahşmataru 'Bakamlığınız desıteMieyebillir mi?
Ne surette yardımcı ofllalbiMr?
Yazılı olarak cevap verirlerse memnum olurum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
ıBuyurum Sayın Bakan; eğer imkân varsa ben de
yazılı rica edeyim.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Başkanım,
müsaade ederseniz hepsine yazılı ve etraflı cevap ver
mek istiyorum.
IBAŞKAN — Teşekkür ©derim.
Sayın Bütün, buyurun.
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — .Bugünkü fiyatlara
göre bir dönüm yerin tahıl olarak, ekimli, haşatı to
hum ve gübre ve benzeri tutarı ortalama 3 500 Türk
Lirası tutmaktadır. Buradan alınacak ürün tutarı ise
2 500 llirla cııVaranda...
BAŞKAN — Sayın Bütün, soruları gerekçesiz ya
pacaksınız; bu ilk sorunuzu öyle, ötekileri öyle geçin
lütfen.
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Bu durumda, önü
müzdeki yıl ekin duracak, bunun sonucu olarak Tür
kiye'de açlık tehlikesi başıgösterecelktir.
Bu tehlikeyi görerek, öncelikle küçük ve orta çift
çiler için gübre • fiyatlarının ve fiş usulüyle mazot fi
yatlarının düşürülerek devletçe desteklenmesini düşü
nüyor musunuz?
2. Çorum - Çankırı kırsal klalikınmıası, Dünya
Bankası ile yapılan anlaşmaya göre daha çok siyasal
ve ölü yatırımlara yöneliktir.
örmeğin,^
BAŞKAN — Sayın ıBütün, soruyu sorun, teferru
ata girmeyin lütfen, çok kısa.
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Örneğin, köy kona
ğı, suyu olmayan köyde hamam gilbi. Bunun dışında
üretime yönelik yatırımlar ise daha çok temsildir;
IküÇük gölet gibi.
Bu durum karşısında, ıbu anlaşmanın tekrar göz
den geçirilerek, büyük üretici yatırımlara dönük bir
şekilde dövizlerin, kredileri kullanılmasını amaçlıyor
musunuz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
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GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Sayın Başkanım,
ekim devam edecek. Türkiye'de :açlık söz konusu ol
mayacak. Amerika Rusya'ya buğday ambargosu ya
pıyor. Biz Rusya'dan elektrik alıyoruz, Rusya'ya buğ
day satabiliriz önümüzdeki yıl.
îkincıi sorunun cevalbı: Çankırı - Çorum projesi
h'akkındakii tenMtoinize katılıyorum. Hakikaten Dün
ya Bankasından kredi almışız, harnıaım yapmışız, yol
yapmışız, köylere elektrik yapmışız. Yani bunlar bizfim devletimizin başka bölgelerde yapmış olduğu iş
ler. Bundan sonra önümüzde Erzurum projesi var;
Devletin yapabileceği hizmetleri köy yolu, köy elekt
riği, köy içmesuyu ve benzer hizmetleri altyapı hizmıetleıM öncelikle Hükümetimiz bu pilot proje yer
lerinde yapacak, biz bu 'kredileri daha ziyade üreti
me dönük sahalarda kullanacağız, Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sorumuzu bitirdiniz Sayın Bütün, bir daha mı sor
mak istiyorsunuz?
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Bakan baş
ladığı için cevap verememiş oldum.
IBAŞKAN — Peki, bir sorunuz dalha vaır; kısa ol
sun lütfen.
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Toprak Mahsul
leri Ofisinin dışında, buıgün için Türkiye yönünden
petrol değerinde olian buğdayın ihracatında özel sek
töre yer verilmesini düşünüyor muşuz? Düşünüyor
sanız, t>u buğday fiyatları artışının tüketiciye yansı
ması nasıl önlenecek?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI
CEMAL KÜLAHLI (Devamla) — Şimdi, konuşma
mın arasında ifade ettiim; Türkiye'de öncelikle üre
ticinin sülbvanse edilmesi lazımdı. Geçen Hükümet
zamanında maalesef üretici bırakılmış öncelikle be
lediyeler kanalıyla şehirlerde ucuz buğday ve ucuz
un politikası takip edilmiştir ve tüketiciye verilen süb
vansiyon takriben 7 milyar liradır. O itibarla, aynı
politikanın devam etmesi mümkün değil. Önce üre
teceğiz, üretimi 'artıracağız, ondan sonra tüketiciyi
düşüneceğiz.
İhracat konusuna gelince; Toprak Mahsulleri Ofi
sinin elindeki buğday 1978 başında 5,5 milyon ton
du, biz Hükümeti devraldığımız zaman, maalesef tat
bik edilen yanlış taiban fiyat politikasının bir netice
si olarak 1,7 milyon tondur ve tüccar almıştır buğda
yı biliyorsunuz, (gönül arzu ederdi ki, Toprak M,aihsuleri Ofisinin elinde 5 milyon ton buğday olsaydı;
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200 000 ton Tunus buğday istiyor, fosfat kayası ala
cağız gübre hammaddesi olarak, buğday veremiyoruz.
Libya petrol karşılığı buğday istiyor, bağlantı yapıl
mış, onu teminde sıkıntı çekiyoruz.
İhracatı devlet kuruluşları yaipar veya özel sek
tör yapar veya kooperatifler yapar, şirketler yapar;
biz, kim yaparsa yapsın, ihracat yapanları Hükümet
olarak destekleyeceğiz. Teşekkür ederim,
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim.
Sorular cevaplandırılmıştır. Buyurun Sayın Ba
kan. (Alkışlar)
Son söz miletvekilinindir.
Buyurun Sayın Önal. Süreniz 10 dakika Sayın

önal.
MEVLÜT ÖNAL (Hatay) — Sayın Başkan,
değerli üyeler, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı Bütçesi üzerinde konuşmama başlarken hepinizi
saygıyla selamlarım.
Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı Bütçesi
üzerinde, bu bütçeyi incelemem sırasında, maalesef
aşağıda kısaca sunmaya çalışacağım hususlara yer
verilmediğini saptamış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, pamuk her ne kadar sa
nayide kullanılan bir mal ise de, tarım sektörünün
ektiği, yetiştirdiği ve ürettiği bir üründür. Bu madde
ülke ekonomisinde hayati anlamda bir yer tutar.
Yılda aşağı yukarı 600 bin ton çekirdeksiz saf pa
muk ülkemizde üretilmektedir. 600 bin ton saf pa
muk deyip geçmeyelim, bu pamuğun yarısı kadar
ülkede tüm tekstil kuruluşları, Çukorbirliğin, Antbirliğin, Tarişin, keza en az 20 ildeki pamuklu fabri
kaların, ülkedeki adedi binleri bulan pres ve çırçır
fabrikalarının bütün faliyetlerini sağlar. Ülkemizde,
bugün fiyatları yüzlerce milyarı bulan sanayi kuru
luşlarımızı pamuk çalıştırır. Ülkede üreticisi, işçisi
ve işvereniyle birlikte en az 20 kadar ilimizde 7 mil
yon insanın ekmeğini ve geçimini sağlar. Bu kadar
önemli tarımsal ve sınai bir mal olan pamuğun ve
ekicisinin teşviki ve desteklenmesi, alınterinin takdiri
gerekirken ve bu kalem üretimin ülke potansiyeline
göre en az üç misline yükseltilmesi mümkün iken,
Hükümet ve Bakanlık, Bütçede, takdir buyurunuz,
hiçbir önlem almamıştır. Ek olarak, pamuk üreti
cisini mağdur edici, pamuk üretimini durdurucu ve
hatta geriletici icraatını sürmüş ve sürdürmektedir.
Değerli arkadaşlarım, hepiniz biliyorsunuz, bugün
pamuğun dünya piyasalarındaki kilogram değeri
170 cent civarındadır. Bunun bugünkü rayiçten Türk
Lirası olarak değeri 45 - 50 lira civarındadır. Hükü-
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met yanlış bir kur ayarlaması ve kesintisiyle, tütünde
68 Türk Lirası, kuru üzümde 65 Türk Lirası kesmiş,
bunun yanı sıra, çekirdeksiz pamuğun beher kilog
ramını 40 lira düzeyine düşürmüştür. Bu tutum ve
davranış, üreticinin alınterine ve teşvikine, üretim
artırmasına ağır bir darbedir. Bu yanlışın kaldırıl
masını sayın Hükümetten bekleriz. Velev ki pamuğun
beher kilogramı 40 lira olsun, hepimiz biliyoruz ki,
üretici pamuğun sezonda 23 ilâ 25 lira arasında sat
mıştır. Hani Çukobirlik, Antbirlik ve Tariş koope
ratifti? Bu kuruluşlar üreticinin malını değerine sat
masını sağlayacaktı, bu kuruluşlar büyük vurgunları
önleyecekti, pamuk üretimini, pamuk üreticisini teş
vik edip kuvvetlendirecekti, Ticaret Bakanlığı hak
sızlığı ve haksız kazancı frenleyecekti?.. Soruyorum,
Tarım Bakanlığı kendi Bakanlığına bağlı bir sektö
rün üreticilerinin haklarını bu kuruluşlardan ve Ti
caret Bakanlığı nezdinde bir istemde bulunmuş mu
dur? Geçen yıl ve evvelki yıl Cumhuriyet Halk
Partisi ağırlıklı Hükümeti döneminde üç kez Çuko
birlik, Antbirlik ve Tariş, pamuk ve üzüm üreticisine
artan fiyatlarla eş değerde prim vermişti. Bu poli
tikayla çiftçi pamuğa teşvik edilmişti. 1980 yılı için
de bugün pamuk 50 liradan satılmaktadır. Hepiniz
biliyorsunuz ki, üretici pamuğunu fabrikatör ve
birliklere 24 liradan satmıştır. Arada 26 liralık bir
fiyat farkı olmuştur. Ne olacak çiftçinin bu hakkı?
Zararını kim ödeyecektir? Tarım Bakanlığının bu
konu üzerindeki tutumunu merakla beklemekteyiz.
vSayın üyeler, yukarıda söyledim, pamuğun ülke
hayatında önem ve ehemmiyetini. Yine bugün pa
muk çiftçisi, bütün bir kış mazotsuzluktan pamuk
tarlalarında tek karışlık kış süreğini yapamamıştır.
Bu husus üretim üzerinde olumsuz bir etki yapacak
tır. Keza Mart ayı gelmektedir. Bu ay, Güney ve
Ege illerinde pamuk mevsiminin başlangıç ayıdır.
Allah korusun, kış aylarında olduğu gibi bahar ay
larında da pamukçuya istediği mazot verilemezse,
önemle sesleniyorum; ülke felç olur. 7 milyon insan
aç kalır, ekonomi ve devlet çarkı durur. Bunun ya
nında, Hatay'ın, İskenderun, Dörtyol, Kırıkhan,
Reyhanlı, Antakya, Altınözü, Hassa ve diğer ilçele
riyle yörede Adana, tçel, Kahramanmaraş ve benzer
iller halkı geçim ve yaşantılarını nasıl sağlayacak,
borçlarını nasıl ödeyecek, çocuklarını nasıl okutacak,
yüzlerce milyarlık üretim kuruluşları ne ile çalışa
caktır? . Bu noktayı da önemle yetkililere sunarım.
Pamuk için, pamuğun verim artışı için prim ve ma
zot konularına değindikten sonra, pamukta hayati
önemde olan üçüncü unsur gübre unsurudur.
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Değerli üyeler, hepiniz biliyorsunuz, 25 Ocak 1980
tarihine kadar gübre eski fiyatıyla üreticiye verili
yordu ve aşağı yukarı yıllardan beri pamuk ürünündeki her yıl değişen büyük fiyat artışlarına rağmen,
suni gübre fiyatı aynı kalıyor ve üretici yararlanıp
devlet zararı üstleniyordu. Evet, devletin de bir ta
kati olduğunu, ekonominin ne düzeyde bulunduğunu
takdir eden bir arkadaşınızım. Ancak, beher kilog
ramı 114 kuruş olan bir gübrenin kilogramını 550
kuruşa çıkarmak, keza 240 kuruş olan bir kompoze
gübrenin kilosunu 13 liraya çıkarmak, bir ülke çift
çisini çökertir. Bırakınız pamukçuyu teşviki, ödül
lendirmeyi; bu fahiş fark, onu üretimden menne gö
türür. Türk çiftçisi bunun hesabını sayın iktidara
soracaktır.
Değerli üyeler, yukarıda girişte kısaca ülkenin
ekonomik sıkıntısını ve sıkışıklığını söylemiştim. Ka
nımca, ülkemin sıkıntısını ve kri2İinli yalbancıını<n ve
receği borç ve yardım müınhaısMian gidermez. Ülke
mizi, kendi kaynaklarımızı kullanmamız kurtarır.
Yani ülkemizdeki üretimi, enerjiyi ve çalışma gücü
müzü artırmamızla kabil olur. Taşıma suyla değir
men dönmez.
Hepinizin bildiği şekliyle, ülkemizde üretimin
artması, önce tarımsal sahada sulamayla, makinayla,
gübreyle olur. Sulama her ne kadar Enerji Bakan
lığının konusu gibi gözükürse de, bu konu tarım ara
zisinin sulanmasını sağladığından, en çok bu Bakan
lığı ilgilendirir. Yine bütçe incelememde, Tarım Ba
kanlığı bütçesinde sulama ile ilgili bilgiyi mazur gö
rün bulamadım. Örneğin size kendi ilimden bahse
deceğim.
Değerli arkadaşlarım, Hatay ilinde, bildiğiniz gibi
Amik Ovası vardır. Bu ova 983 000 dekarlık düm
düz bir sahayı kaplar. Dünyanın meşhur ovaların
dan biridir. Bu ovanın derme çatma metotlarla
1/3'ü sulanır. Yılda buna rağmen ortalama yalnız
160 bin ton çekirdekli pamuk verir.
BAŞKAN — iki dakikanız var Sayın önal.
MEVLÜT ÖNAL (Devamla) — Eğer ovanın
tümü dengeli ve kesintisiz salma suyla sulansa, yıllık
üretim yalnız pamuk kaleminde 500 bin tondur ve
her ton pamuğu 40 bin liradan hesaplarsak kaba tas
lak, yıllık çekirdekli pamuktan 7 milyarlık milli gelir
elde edilir.
Geçen ağırlıklı Cumhuriyet Halk Partisi Hükü
meti Amik Ovasının sulanmasını Ceyhan Nehri üze
rindeki Menzilet projesine ve barajına bağlamıştı.
Hatay halkı bu projeye ümitle bakıyordu. Saym
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Tarım Bakanına soruyorum; Menzilet projesi ve Menzilet Barajı ne oldu? Sunduğum gibi, 7 milyarlık
Menzilet Barajını, bir yılda Hatay'da üretilecek pa
muk elde eder, Dünyada bu kadar verimli ve rantabl
bir yatırım düşünülemez. Ülkeyi Amerika'nın Avru
pa'nın vereceği borç para kalkındırmaz; ama, ülkeyi
Menzilet'ler, Fırat'lar, Kızılırmak'lardaki projelerin
gerçekleşmesi kalkındırır. Bu hayati konumuza Sa
yın Tarım Bakanının- eğilmesini önemle belirtirim.
Değerli üyeler, vaktimin darlığı ancak kısaca
pamuk konusu üzerinde bir nebze bahsimi sağladı.
Ülkemizde buğday da aynı durumdadır. Bugün 425
gramlık bir ekmek 10 liraya satılmaktadır. Bugün
Londra borsasında bir ton buğday 170 dolardır. Yani
bir ton buğday dünya borsasında 12 bin liraya yakın
dır. Biz Türk köylüsünden 1 kilogram buğdayı
43Q kuruşa almaktayız. Bu haramdır arkadaşlarım.
Türk köylüsünün alınterine saygısızlıktır. Bu tarım
politikasıyla buğday tarımı gelişmez, buğday rekol
tesi artmaz. Hele hele dünyada buğdayın da strate
jik bir mal olduğunu düşünürsek, bizim gibi buğday
ülkesi olan bir memlekette bu uygulamalarla yıllık
50 milyon ton buğday üretilebilecek olan ve ülkemiz
de bizim dövizimizi karşılayacak bulunan yıllık buğ
day ancak 17 milyon ton civarında kalır. Gübrenin
% 700 arttığı ülkemizde bu düzeyde tutmak da im
kânsız olacaktır. Bu düzeyden aşağı düşerse Allah
muhafaza etsin, 50 milyonluk ülkede ekmek sıkın
tısı ve açlık tehlikesi başgösterecektir.
BAŞKAN — Lütfen efendim.
MEVLÜT ÖNAL (Devamla) — Düşününüz; ete,
süte, yağa, pamuklu ve yünlü mensucata, daha baş
ka, sanayi ürünlerine % 60 - 100 arasında bir zam
uygulanırken, ülkenin ödeme dengesine, gelişmesine
enflasyondan kurtulmasına, işsizliğin azalmasına ve
ülke üretiminin artmasına esas ve ana unsur olacak
gübreye % 500 ila % 700 arasında bir zam koymak,
ülke pamukçusunu, ülke buğdaycısını, ülke narenciyecisi ile, ülke sebzecisini ve meyvecisini felç etmek,
onu yaşama hakkından mahrum etmek olur. Naren
ciye konusu, sebze ve meyva konusu da aynı kap
samda önem taşır. Bilmiyorum, sayın üyeler, güney
illerimizi son yıllarda görmüş müsünüz? Günde yüz
lerce TIR kamyonu ülkemizin mevvesini, sebzesini
yakındoğu ülkelerine taşımaktadır. Gübrenin bu
derece pahalanması, ayrıca mazotun yokluğu, bu
kalem ürünleri telef etmiştir, Mersin'in, Adana'nın,
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ilaveten Hatay'ın ilçelerindeki tüm portakal, limon,
mandalin ve greyfurt, yakıtsızlıktan ağaçlardan dö
külmüş, çürümüş telef olmuştur. Yine sebzeler de
aynı şekilde çürümeye terk edilmiş, üretici helak
olmuştur.
Değerli milletvekilleri...
BAŞKAN — Saym Önal, 2 dakikanız geçti. Lüt
fen bağlayınız.
MEVLÜT ÖNAL (Devamla) — Bitiriyorum
Sayın Başkanım, bu sayfam kaldı.
Yüce Parlamentoda, ülkemizde tarımla ilgili Ba
kanlıkça değinilmemiş konulara, daha çok olaya ve
oluşa uygun biçimde bir Cumhuriyet Halk Partisi
parlamenteri olarak sunuşlarımı sundum, Takdir bu
yurunuz, Cumhuriyet Halk Partisi, AP'nin iktidar
olmasından itibaren 2,5 ay sürece ağzını açmadı;
Ana Muhalefet Partisi olmasına rağmen, sırf Adalet
Partisi iktidarı rahatça ülke sorularına eğilsin diye
pek çok konularda iktidarın yanında oldu. Hatırla
yacaksınız, Sayın Demirel Ecevit için «amma da
yatkınmışj» tabirini kullanmıştır. Şimdi muhalefet
ediyoruz diye, demokratik görevimizi yerine getir
meye çalışıyoruz diye, parlamenter rejim gereğine
uyuyoruz diye Adalet Partisi saflarında ağır eleşti
rilere uğramaktayız.
BAŞKAN — Lütfen Sayın Önal...
MEVLÜT ÖNAL (Devamla) — Değerli arkadaşlarım, Sayın Adalet Partisi ve Sayın Demirel, ha
tırlayacaksınız...
Sayın Başkanım, çok az bir şeyim kaldı.
BAŞKAN — Daha 2 sayfa notunuz var. Lütfen
bağlayınız.
MEVLÜT ÖNAL (Devamla) — Değerli üyeler,
Türkiye ekonomisinin sanayileşmede yeni aşama yap
ması, Türkiye tarımının daha verimli bir işletme dü
zeyine kavuşturulması, kırlarda ve kentlerde bu ge
lişmeye uygun yeniden düzenlemeler yapılması kesin
leşmiştir.
Maruzatımı Yüce Parlamentoya saygıyla sunar
ken, Tarım Bakanlığı Bütçesinin yüce ulusumuza
hayırlı olmasını Cenabı Hak'tan dilerim. (CHP sıra
larından alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Önal.
Bütçenin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir.
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi

Bölüm

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

900

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

A — Cetveli
Bölüm

Lira

101
278 726 000

111! Bitkisel ve hayvansal üretimi
kontrol ve pazarlamanın geliş10 542 391 000
tirilmesi
Bölümü oyları
BAŞKAN
nıza 'suınuyoırum. Kaıbul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edil'mıiştiır.

537 332 000

3. — 1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Kar
ma Komisyonu
Raporuna
dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma
Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977)
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Genel yönetim ve destek hiz
metleri
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
Tarımsal üretimde verimliliğin
artırılması ve DÜÇ'de
zirai
mahsûl üretimi

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
112 DÜÇ'de zirai mahsûllerin de
ğerlendirilmesi
ve pazarlanması
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

118 323 000

146 793 000

26 878 000

5 078 000

1 nci maddeyi, bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.

BAŞKAN — Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığına bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza
sunuyorum:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (297 072 000) lira olarak tahmin
edilmiştir.

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum :

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1980 mali yılında yapacağı hizmetler için,
bağlı
(A)
işaretli cetvelde
gösterildiği
üzere
(297 072 000) lira ödenek verilmiştir.

B — CETVELİ

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum :

(1)

428 S. Sayılı basmayan

tutanağa

eklidir.
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2 nci maddeyi okutuyorum :

Gelir
Türü

Lira
Vergi dışı gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

174 180 000

M. Meclisi
Gelir
Türii
3 Özel gelirler
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
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Lira
122 892 000

2 nci maddeyi, bağlı .bulunduğu cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünce 1980 mali yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve
buna bağlı maddeler ekleyen kanunların uygulan
masından doğan istihkaklar için bütçeye konulan
ödenekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin
yılı içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık
göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili
ödenek miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
ı7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık bakanları yürütür.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
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Tümü açık oya tabidir, bilahara oylarınıza sunu
lacaktır.
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi
Meclisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır. Bakanlık
mensuplarına, devletimize, milletimize hayırlı, uğur
lu olmasını diliyorum.
/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Se
natosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe karma Ko
misyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senato
su : İ/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senato
su S. Sayısı : 949) (Devam)
Ç) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI BÜTÇESİ
BAŞKAN — Bugünün programına geçiyoruz
arkadaşlar.
'Milli Savunma 'Bakanlığı 'Bütçesi üzerindeki gö
rüşmelere başlıyoruz.
Komisyon ve Sayın Bakan lütfen yerlerini alsın
lar.
Bakanlık Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları
adına söz alan sayın üyeleri sırasıyla okuyorum :
Milli Selâmet Partisi Grulbu adına Sayın Fehmi
Cumahoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Kemal Kayacan, Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına Sayın Necati Gürtekin, Adalet Partisi
Grubu adına Sayın Ali Elverdi.
Şahısları adına, lehinde: Sayın ibrahim Topuz,
Sayın Mehmet Çatalbaş, Sayın Osman Demirci, Sa
yın Halil Karaaıtlı, Sayın irfan ©inay.
Aleyhinde, Sayın Rahmi Kumaş, Sayın Şükrü
Bütün, Sayın Zeki Enoğlu.
Üzerinde, Sayın Aftan Tuna, Sayın Nuri Çelik'
Yazıcıoğlu.
Sayın Bakan te sayın Komisyon yerlerini almış
bulunuyor.
Söz sırası Milli Selâmet Partisi Grulbu adına Sa
yın Fehmi Cumalıoğlu'nda. Buyurun Sayın Cumah
oğlu.
MSP GRUBU ADINA FEHMİ CUMALIOĞLU (İstanbul) — Muhterem Başkan, değerli millet
vekilleri, Kahraman Ordumuzun mümtaz temsilci
leri; Milli Savunma »Bakanlığının 1980 Mali Yılı
Bütçesi üzerinde Milli Selâmet Partisi Meclis Gru
bunun görüş ve temennilerini arz etmek üzere hu
zurlarınıza çıkmış bulunuyorum. Grubum ve şahsım
adına Yüce Heyetinizi saygılarımla selamlıyorum.
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'Büyük milletimizin bölünmez Ibür parçası olan
Silahlı Kuvvetlerimiz, milli 'birlik ve milli güvenliği
mizin güç kaynağı olup, milli varlığımızın, ebet
millet oluşumuzun teminatıdır. Silahlı Kuvvetlerimiz,
Ordu millet kaynaşmasının sembolüdür. Tarih bo
yunca zaferlerden zafere koşan bin yıllık şerefli bir
mazi içerisinde milli ananesini oluşturan Kahraman
Ordumuz, vatanseverliği, cesaret ve hamaseti,eğit)im,
disiplin, feragat ve asaleti bakımından dünyanın eni
mümtaz ordularından biridir. Ordumuz, üstün ye
teneklere sahip bir güç olduğunu, uluslararası mü
sabakalarda ve Kıbrıs Barış Harekâtında ispatlamış
tır.
Silahlı Kuvvelerimiz milletimizin gözbebeğidir
ve özüdür. Büyük milletimizin örfüne, mefahirine,
ananesine, dini ve milli geleneklerime daima saygılı
ve bağlı kalmış olan Kahraman Ordumuz, günlük
polemiklerin dışında kalmasıyla da devletimizin bek
çisi 'olarak varlığını muhafaza etmiştir.
Sayın milletvekilleri, memleketimiz, coğrafi, jeo
politik ve stratejik mevkii, engin yeraltı, yerüsltü
servetleri, tabii güzellikleri ve zenginlikleri yönünden
emperyalist, maceracı güçlerin, ihtiras ve intihalarını
çeken yeryüzünün en hassas bir bölgesini teşkil et
mektedir, Silahlı Kuvvetlerimiz, iç ve dış tehlikelere
karşı ülkemizi, milli birlik ve bütünlüğümüzü koru
makla görevlidir. tç Hizmet Kanununun 35 noi mad
desi gereğince, Türk yurdunu, Türk Cumhuriyetıiıni
korumak ve kollamakla yükümlüdür. Sınırlarımıza
vukuu muhtemel bir tecavüzü defetmek, vatanın bü
tünlüğünü, milletin bölünmezliğini, parçalamayı he
def alan iç saldırı ve ayaklanmaları, dış güçlerin tah
rik ve desteği ile meydana gelen ideolojik, kanlı
anarşik, Marksist olayları bastırma, kolluk kuvvet
lerinin gücü yetmediği zamanlarda ülkeye huzuru,
sükunu getirmek Silahlı Kuvvetlerimizin temel gö
revidir. Bunun içindir ki, 14 aydan beri Sıkıyönetim
ilan edilmiştir.
Türkiye, Karadeniz'e Akdeniz'e Ege Deriizi'ne
çepeçevre sahili bulunan, Avrupa ve Asya Kıtaları
arasında köprü olan, doğuya ve güneydoğuya ulaşan
yolları, Çanakkale ve Karadeniz ©oğazlarinı elinde
ve kontrolünde tutan, İstiklal ve hükümranlığını as
ker bir millet olmakla muhafaza eden bir devletlttir.,
Türkiye'yi saran tehlikeler gün geçtikçe vahamet
k'dsbetmektedir. Nükleer ve konvansiyonel silah ya
rışında Amerika Birleşik Devletleriyle atbaşı yarış
eden komşumuz Sovyet Rusya
Afganistan'ı zorla
işgal etmiştir. Napalm bombalarıyla, tanklarıyla,
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köyleri, kasabaları ateş yağmuruna tutmakta, Af
ganlı mücahitlerin direnişi karşısında vahşete baş
vurmaktadır.
Sovyet Rusya, Deli Pötro'dan beri sıcak denizle
re, Akdenize açılma hülyasını gerçekleştirme teşebbüsündedir. Rusya, Hint Deniziyle Akdenizde, füze
ve nükleer güce sahip modern deniz kuvvetleriyle,
dünya sulhunu tehdit eden bir durum meydana getir
miştir. Komünist Rusya'nın Afganistan'ı zorla işga
liyle, Basra1 Körfezi, Bahreyn ve Aden'e kadar 'bütün
petrol salhaları Sovyetlerin kontrol ve tehdidi altına
girmiştir. Amerika Birleşik Devletleri bu işgali kına-<
mış ise de, Türkiye dahil, Amerika, Afganistan'a fiili
bir yardım yapmamıştır. Tarihi ve kültürel bağlarla
yakın ilişkimiz bulunan kardeş Afgan Milletine ve
Rus mezalimi yüzünden Pakistan'a iltica eden aç ve
çıplak 1 milyon Afganlı mülteciye, Hükümetimiz,
maalesef, gıda, ilaç, barınak yardımı bile yapama
mıştır. Hükümet, milletimizin vilayetlerde Afganis
tan için toplamakta olduğu para ve yardım malze
mesinin1 gönderilmesine yardımcı olmalıdır.
Ortadoğu, petrol kaynakları dolayısıyle dünya
menfaatlarının çekiştiği, dikkatlerin üzerinde top
landığı İran islam Cumhuriyeti ve Ortadoğuyla Gü
ney zincirinde bir muvazene unsuru durumunda1
olan Türkiye'nin, genel bir çatışmada harp sahası
dışında kalabileceğini düşünmek bir gaflet eseri olur.
israil'in, Amerika'nın isteği- til'e Mısır'la, Sedat'la
anlaşarak çölden bir miktar toprak terketmesine
karşılık, işgal ettiği Filisltin topraklarından çekilme
mesi, Birleşmiş Milletlerin kararma rağmen işgal et
tiği topraklarda yerleşme bölgeleri tesis etme teşeb-<
büsü, dünya yahudilerinin Ve Amerika'nın ve batılı1
devletlerin yardımıyla korkunç bir silahlanma yarı
şına girmesi, Filistin ve Lübnan topraklarını uçak ve
tarik saldırılarıyla devamlı taciz ve tahrip etmesi,
dünya ve Ortadoğu sulhu için ciddi endişeler doğur
maktadır. Lübnandak'i Filistinli göçmenlerin kamp'
larına karadan, havadan ve denizden napalrn bomba
larıyla saldırışı, Ortadoğu'daki huzursuzluk kay
naklarının başlicasını teşkil etmektedir.
(israil, ahdi atik hurafelerine, Siyon hükemasının gizli planlarına dayanarak Ortadoğu'da büyük
bir imparatorluk kurma çabası içindedir; Nil sahil
lerinden Mezopotamya, Çukurova ve Torosları içine
alan bir imparatorluğa sahip olmanın hayali peşin
dedir. Merhum general Sami Karaman'ın «Yahudi
Tarihi ve Siyon Önderlerinin Protokollerb Mml'i
eserinde, Yahudilerin dünya iktisadiyatına ve dünya
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siyasetine hakim olmak üzere kısa ve uzun vadeli
planları açıklanmaktadır; Mason Hocalarıyla millet
leri içten nasıl çökertme ve idejenere etme tertipleri
kurduğu anlatılmaktadır.
Yunanistan «Megal'o - İdea» hayalinden vazgeç
memiştir. 12 adayı anlaşmalar hilafına tahkim edip,
silah deposu haline getirmiştir. Ege sahillerine ve
Kıbrıs'a gözünü dikmiştir. Kıbrıs'ın statüsünü tek
rar papaz Makarios'un devrime döndürmek, enosisi
gerçekleştirmek, Kıbrıs'ı ilhak etmek niyetindedir.
Rum yöneticilerine, Federe Türk Devletiyle anlaş
mamak için telkinler yapmaktadır.
Amerika Carter yönetimi de, Kıbrıs'tan tavizler
vererek, Rumları ve Yunanistan'ı memnun etmemiz
yolunda baskılar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler,
AET ve NATO ülkelerinin de bu konuda siyasi ve
iktisadi tazyikleri artmıştır.
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tatbik edilmektedir. Müslüman Türklerin cenazelerini, üzerlerinde haç 'bulunan Hıristiyan cenaze arabalarıyla taşımalarını icbar etmektedir. Irkdaşlarımızı çeşitli İşkence ve baskılarla canından ve malınıdan bıktırarak, Türkiye'ye göçe zorlamakta, böylece
arazi ve nüfus bakımından MüsU'ümaın Türklerin
azınlığa düşürülme planı uygulanmaktadır.
Komşumuz Bulgaristan Varşova Paktı'nın bir
üyesi olup, Sovyet Rusya'nın bir ileri karakoludur.
Modern Rus silahlarıyla teçhiz edilmiştir. Hava
kuvvetlerindeki 19 muharip filo; Mig - 19, Mig - 21,
Mig - 27 uçaklarından terekküp etmiştir. Kara kuvvetleri de zırh ve vurucu güç kazanmıştır.

I
Doğu komşumuz kardeş İran, Şahı yurttan kovI duktan sonra İslam devrimini yapmış, İran İslâm
I Cumhuriyetini kurmuştur. Bu rejimini referandum:
I ile İran milletine kabul ettirmiştir. Şahın dağılan
I ordusundan geri kalan 67 milyar dolarlık uçak, tank,
Büyük . miilletirriiz, şehit kanıyla gerçekleştirilen
I silah ve malzemeyle yeniden ordusunu kurmakla
Kıbrıs topraklarından en küçük bir taviz verilmdsinei
I meşguldür. İran CBNTO'dan ayrılmıştır.
asla razı değildir. Gazi 'Maigosa'nın Maraş bölgesi
Amerika, Türkiye'nin İsrail, Mısır, Suudi Aravakit geçirilmeden Türk'lerin iskânına açılmalıdır. I
Kıbrıs Türk Federe Devleti daha fazla beklemeden I b^stan'la bir suni CENTO kurmamız için baskılar
bağımsızlığını ilan etmeli, sömürgecilerin ümitleri I yapmaktadır. İran Devlet Radyosu ve resmi erkânı,
de kesilmelidir.,
I milletimize ve devletimize karşı dostluk ve kardeşlik
I hisleri izhar etmektedir. Dostluk münaSebeltlerimiYunanistan tecavüzi bir silahlanma çabasında
I zin geliştirilmesinde, ekonomik ve milli yararlar var
dır. Kara, deniz kuvvetlerini hızla modernize ve tak
dır.
viye gayretindedir. Amerika ve Batılı müttefikleri
I
İran'da casusluk suçuyla talebeler
tarafından
miz modern silah ve malzeme yardımında Yunanlı
I tutsak tutulan Amerika elçilik mensuplarını bir baslara çok cömert davranmakta, Türkiye'ye ise,
I kınla kurtarmak üzere Amerika Birleşik Devletleriambargonun kalkmış gözükmesine rağmen, uyutma
I nin İncirlik Üssünü kullanmalarına asla müsaade
ve a'vutma politikası takip etmektedir. Hıristiyan
I edilmemelidir.
Batının şımarık çocuğu kabul edilen Yunanistan'ın,
NATO'nuın askeri kanadına tekrar alınması için, I
Türkiye NATO üyesidir. Bugüne kadar ittifaka
yeniden bir gayret sarfedilmektedir.
I sadık kalmış, üzerine düşen vecibeleri de noksansız
I yerine getirmiştir. Türkiye, Amerika Birleşik DevletEge Denizinde ve Akdeniz'de dengenin Yunanis
I let'inden sonra ittifakın en büyük kara ordusunu
tan lehine çevrilmesi içlin, Amerika ve Batılı devlet
I ayakta tutmaktadır. 'Müttefiklerimiz, Türkiye'ye karlerin yardımları dikkat çekecek niteliktedir. Yuna
I şı vecibelerini yerine getirmekte ağır aksak davran^
nistan uyuşmaz ve anlaşmaz bir tutumun içindedir;
I maktadır.
Ege' sahanlığı üzerindeki haklarımızı tanımamakta,
Batı Trakya'kiaki Müslüman Türk'lere zulüm ve1 I
Hele Amerika Birleşik Devletlerinin, Kıbrıs Babaskılarını artırmaktadır. Müslüman Türklerin ara I rış Harekâtını bahane ederek senelerce silah ambarzi ve mülklerini ziorla istimlâk etmekte, istimlâk I gosu uygulaması, dostlukla bağdaşır bir hareket debedelleriyle yeni bir taşınmaz mal almalarına mü I ğildir. Müttefiklerimizden, savunma ihtiyaçlarımızın
saade etmemektedir. Kuzey sınırındaki Müslüman I bir an önce karşılanması için ciddi atılımlar bekleTürk köylerini yasak bölge ilan ederek, burada otu I mek hakkımızdır.
ranların akraba ve ırkdaşlanyla irtibatlarını, civan I
Amerika Birleşik Devletleriyle ocak ayı içlinde
pazarlardan yiyecek, giyecek temin etme imkânları I parafe edilen Muvakkat Statüsünün 31 Marta ertenı kdsmıeJktedir. Bunlara âdeta bir esaret muamelesi * -{eridiği bildirilen üsler ve tesislerle ilgili İkili Savun287 —
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ma İşbirliği Anlaşmasının hükümlerinden ve mahi
yetinden Türkiye Büyük Millet Meclisi haberdar
değildir.
İran'daki Amerikan üsleri iptal edildiği için
Türkiye 'birinci plana geçmiştir. Bu tesislerin hafber
ve durum değerlendirme merkezleri Amerika'da bulunduğu müddetçe, bunlara Türk subaylarının komu
ta etmesi ve denetlemesi bir mana ifade etmeyecek
tir.
Sovyet Rusya'nın Afganistan'ı zorla işgal etmesi
Ortadoğu petrol yataklarının geleceği bakımından1
Amerika'yı ürkütmüş, Türkyie'nin coğrafi, jeopoli
tik, stratejik ve askeri değeri ön plana geçmiştir.
Amerika ve Batılı müttefiklerimizin bu sıralar
da ülkemizi sık sık ziyaretleri, ekonomik ve savunma
malzemesi yardım vaatleri bu ürküntü telaşından
ileri gelmektedir.
Bütün dünya devletlerinin, bilhassa çevremizde
ki ülkelerin silahlanma çabaları, silah teknolojisin
deki hızlı gelişmeler gözönıüne alınarak, Silahlı
Kuvvetlerimizi (daha da güçlendirmeye, hareket kabiiyetiin'i, ateş gücünü artırmaya, kara, hava ve de
nizde modern har'bin gerektirdiği silah, araç ve ge
reçlerle donatmaya mecbur olduğumuzun milletçe
.idraki içindeyiz.
Amerika ve NATO'daki müttöfifclerim'izin savun
ma yardımı ve silah satışındaki nazlı ve 'oyalayıcı tu
tumları karşısında, Silahlı Kuvvetlerimizi dünya si
lah teknolojisindeki süratli gelişmelere paralel ola
rak teçhiz edebilmek için, 'dışa bağlılıktan kurtul
mak, kendi silahımızı, uçağımızı, tankımızı kendi
miz yapmak, ağır ve milli harp sanayiini kurmak1
konusunda geç kaldığımız hür gerçektir.
BAŞKAN — Üç dakikanız var Sayın Cumalıoğlu.
FEHMİ CUMALIOĞLU
(Devamla) — Milli
Selâmetin haşlattığı milyarlık 200 adet ağır sanayi1
fabrikalarının inşaları bir an önce tamamlanmalıdır.;
Uçak sanayimiz de daha fazla 'bekletilmeden kurul;
malıdır. Başlatılan savunma sanayimiz için gerekli'
döviz transferleri her şeye tercihen öne alınmalıdır.
Sıkıyönetim, ordumuzun eğitimini kısmen aksat
maktadır. Erzurum'da Laleli Bölgesinde 13 - 15 Şuhat tarihlerinde yapılam Orgeneral İzzet Aksalur
Kış Tatbikatını Sayın Kurmay Başkanımızın davet
lisi olarak izleyen Parlamento Heyetimiz, ağır kış
şartları altında komuta heyetümıizıkı, subay, astsu
bay ve erlerimizin gösterdikleri üstün haşarıyı tak
dir ve gururla karşılamıştır.
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Milli Savunma Bakanlığı Bütçemizin milletimize,
kahraman Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu
olmasını diler, Yüce Heyatinizi 'saygılarımla tekrar
selamlarım. (M'SP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cumalıoğlu.
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın Ke
mal Kayacan, buyurun.,
Sayın Karacan, süreniz ı20 dakikadır.
CHP GRUBU ADINA KEMAL KAYACAN (An
kara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 1980
Mali Yılı Bütçesinin Milli Savunma Bakanlığı bölü
mü üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubunun gö
rüşlerini açıklamak üzere huzurlarınıza geldim. Hepi
nizi şahsım ve Grubum adına saygıyla selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, 1980 yılma her yönden dü
şündürücü ve endişe verici bir durumda girdik. 1979
yılında dünyamızın evelki yıllara nazaran ekonomik,
siyasi ve askeri alanda umulmadık boyutlara varan
değişmeler göstermesi ve bunların en önemlilerinin
Türkiye'mizin bulunduğu bölgede olması, yıllardır
unutmaya haşladığımız soğuk harp, sıcak harp kav
ramlarını tekrar ortaya çıkardı, istemeyerek hafızaları
mız gerideki karanlık günlere gitti.
İkinci Dünya Harbinden sonra, ekonomisi ve sa
nayii parçalanmış devletler ortaya çıktı. Sovyetler Bir
liğinin muhtemel bir taarruzu, bunu caydırmak veya
önlemek maksadıyla evvela yardım şeklinde görülen
Marshall ve Truman doktrini, ki, aslında bir ekono
mik yatırımdır, bunun arkasından NATO kuruldu.
1952'de buna üye olduk, incelediğimizde, 1960'a ka
dar NATO'nun hakikaten ciddi denecek şekilde gö
rev yaptığını görmekteyiz, fakat 1960'dan sonra, ge
çen yıllarda ekonomisi bozulan Avrupa devletlerinin
mühim bir kısmının ekonomisini ayağa kaldırması, sa
nayiini düzelterek yeni pazarlar bulmaya dönmesi ne
deniyle, NATO'da bir gevşemeye neden oldu. Arala
rında ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklarla Fransa'nın
NATO'dan çıkışı, ingiltere'nin Akdeniz'deki bütün
güçlerini çekişi ve 1974 Barış Harekâtından sonra Yu
nanistan'ın da NATO'dan ayrılışı NATO şemsiyesin
de delikler meydana getirdi. NATO Paktına karşı ku
rulan 1955'de Varşova Paktındaki çalışmalar NATO'
yu etkilemedi. Detant ve silahsızlanma görüşmeleri
uyuşukluk havasım devam ettirdi ve NATO ülkeleri
silahlanma yerine silah satma, silah pazarı bulma yol
larına gittiler; bugün içinde bulunduğumuz duruma
geldik.
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Son aylarda büyük bir silah olarak kullanılmaya
başlayan petrol üzerindeki oyunlar dahi NATO'yu et
kilemedi. Petrol bölgesinin en önemli bir yerinde bu
lunan Türkiye'nin kuvvetlenmesi gerekirken, maale
sef ambargoyla karşılaştık. 'Bugün NATO nedir de
nirse, «30 sene evvel kurulduğu durumunda ve biraz
da ö günkü şaşkınlığın içindedir» diyebiliriz.
ISayın Başkan, sayın milletvekilleri, savunmamı
zın önem derecesini saptamak için bölgemizdeki olay
lara ve içimizde cereyan eden olaylara da kısaca bak
mamız gereklidir.
/Civarımızda petrol üreten devletlerin fiyat artır
ma siyaseti hariç, aralarındaki geçimsizlik ve gergin
lik, bu bölgede haklı bir sorun olan Filistin'in soru
nunun halledilmeden Mısır - israil anlaşmasının ya
pılması, bölgeyi daha karmaşık bir duruma getir
miştir.
Güneydeki hudut komşumuz olan Irak ve Suriye'
nin zaman zaman değişen durumları, NATO'ya üye
olan Yunanistan'ın, haklı olduğumuz Kıbrıs ve Ege
sorunlarındaki tutarsız durumu ve NATO üyesi olma
sına karşın, Sovyetler Birliği gemilerini Ege'de tamir
ettirmesi, Lozan Paktına aykırı olarak adaları silah
landırması ve hatta mayınla çerçevelemesi, Bulgaris
tan ve Sovyetler Birliğinin NATO'ya karşı olan Var
şova Paktına üye olması, birer ayrı problem olarak
karşımızdadır.
'Bunların yanı sıra, İran'da cereyan eden olaylar,
Afganistan'ın Sovyetler Birliğince işgali, Türkiye'nin
durumunu daha açık olarak ortaya koymaktadır. İran
konusunda dileğimiz, bu kardeş ülkenin bütünlüğü
nün korunması ve İran halkının kendi problemlerini
kendilerinin halletmesidir.
Afganistan için temennimiz ise, bu Müslüman ül
kenin içişlerine müdahale eden güçlerin çekilmesi ve
ülkenin geleceğinin Afgan halkınca tayin edilmesidir.
Bu olaylarda süper devletlerin amacı aynıdır. Her
ikisi de dünya petrolünün büyük bölümünü çıkaran
Ortadoğu ve İran'ı kontrol etmek. Bu arada bir soru
sorulmaktadır : Sovyetler ıBirliğinin asırlardır amacı
olan sıcak denizlere çıkması ve inmesi Hint Okyanu
sundan mı olacak, yoksa Akdenizden mi olacaktır?
Bugün için bunun cevabını veremeyiz. Amerika'nın
son aldığı kararlar ve aldığı tedbirler, bugün için bir
harp tehlikesinin uzak olduğunu göstermektedir. Bu
kararlar, aktif silah yerine kınama, kaç devletin ka
tılacağı belli olmayan Moskova Olimpiyatlarına iştirak
etmeme ve ne derece uygulanacağı şüpheli olan eko
nomik ambargodur. Buna rağmen, yakın tarihlerde
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cereyan eden harpler çok basit sebeplerle çıkmıştır.
Bugün, bir Üçüncü iDünya Harbi çıkmaz diyemeyiz.
Yarın umulmadık bir sebepten bir harple karşılaşma
mızın da muhtemel olduğunu düşünmek mecburiye
tindeyiz.
Savunmamıza menfi yoldan etkisi olan yurt içi du
rum ve sıkıyönetime gelince :
1968'lerde basit gibi görünen olaylar gittikçe bü
yümüş 1970'lerde ilan edilen sıkıyönetime rağmen,
önü alınamayarak iç ve dış tahriklerle bugünkü du
ruma gelinmiştir. .Bugün muhtelif sıfatlarla isimlen
dirilen yasa dışı hareketlerin hedefi, 1923 yılında bü
yük fedakârlıklarla kurdurulan Türkiye Cumhuriyeti
ni, Türkiye demokrasisini, Anayasamızın tanıdığı hür
demokratik düzeni, temel hak ve hürriyetleri orta
dan kaldırmaktır. Bunun bir provası olan 'Kahraman
maraş olaylarından sonra 15 ilde ilan edilen sıkıyö
netim yetmemiş ve birkaç gün evvel Yüce Mecliste
il adedi 20'ye çıkarılmıştır. Bu, 1955'ten bu yana ilan
ettiğimiz 7 nci sıkıyönetimdir.
Şu anda durumumuzu izaha gerek yok; bölün
mek, parçalanmak isteniyoruz. İstilacı vahşi bir kit
lenin dahi yapamayacağı insanlık dışı hareketlerin ya
pıldığı günlerdeyiz. Bunu yapanların amacı, kendi sa
pık ideolojilerine göre bir idare şekli getirmektir.
Silahlı Kuvvetlerimiz, özetle arz ettiğim dünya ve
'bölgemizdeki durumlar nedeniyle bilhassa içimizde,
tarihimizin en ciddi problemlerinin yaşandığı bir dev
rede büyük bir duyarlılık içindedir. IBu da Türk Si
lahlı Kuvvetlerinden beklenen doğal 'bir durumdur.
Silahlı Kuvvetlerimizin bugün için uğraşı, en kısa
zamanda yurda istenen sükûneti getirmek ve sıkıyö
netimin normal yönetime döndürülerek, esas görevi
olan ulusal savunma hizmetine gitmektir.
Sıkıyönetimin Silahlı Kuvvetlerimizde yaptığı men
fi tesirleri hepimiz biliyoruz. Bugün dünyanın en kri
tik bölgesinde bulunan Türkiye'mizin, her an değişe
cek siyasi olayları göz önüne alarak, Silahlı Kuvvet
lerimizin en kısa zamanda esas görevlerine dönmesi
için gereken her şeyin yapılması şarttır. Bu önemli ko
nu üzerinde Hükümetin, yaptığı ve yapacağı çalışma
lara büyük öncelik vermesi ve bütün olanaklarım se
ferber etmesi gerekmektedir.
Sayın milletvekilleri, yukarıda açıklanan durumlar
ve dışa bağımlılik nedeniyle pek çok silahı İkinci
Dünya Harbi modeli olan Silahlı Kuvvetlerimizin
1980 Mali Yılı Bütçesini de kısaca inceleyelim.
Milli Savunma (Bütçemiz tüm bütçenin % 15'i ora
nındadır. Milli Savunma Bütçesinde yıllardır gittikçe
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bir düşme görülmektedir. Geçen sene tüm bütçenin
% 16,3'ünü teşkil ediyordu, bu sene % 1,3 daha ke
silerek % 15'e indirilmiştir.
(Bütçelerin oran değerlendirilmesinin önemli bir ko
nu olmadığı söylenebilir. Ancak, Milli Savunma gibi
bir (bütçede önemli olan, ihtiyaçların karşılanması
ile gerekli Türk parası ve bilhassa dövizin verilebil
mesi keyfiyetidir. Bütçenin Meclise gelmesinden sonra
yapılan devalüasyon, buna olan etkisi, maaş katsayı
sının artması bütçede yoktur. 1980 yılında toplu .söz
leşmeler büyük 'boyutlara ulaşacak; 30 bin işçinin top
lu ısözleşmesi Milli Savunma bünyesinde olacaktır.
Bunun da parasal maddesi bütçede yok. Bu durum
da, hemen mali yıl başında ortaya çıkacak ihtiyaçla
rın zamanında karşılanması ve ödeneklerin zamanında
verilmesi nasıl olacaktır?
Son yıllarda nakit para sıkıntısı iç ve dış alım
larda 'büyük çapta aksamaktadır. Bu durum da, yal
nız tahakkuk rnerci'lerini değil, her kademedeki ku
mandanları da üzen bir durum haline gelmiştir. Dev
let haysiyetiyle bağdaşmayan bu hale bir son veril
mesi, ödeme emirleri karşılığı yeterli nakit paranın
zamanında ilgili yerlerde bulundurulması lazımdır.
Alımları aksatan önemli bir konu da, mevzuatı
mızdaki eskilik ve yanlışlıklardır, özellikle Muhase'bei Umumiye Kanunu ve satmalma kanunlarının bir
an evvel düzeltilerek, alımların süratlendirilmesi ge
reklidir.
1601, 1904, 2020 sayılı kanunlarla yürürlüğe gi
ren Re - Mo ödenekleri üzerinde de durmak istiyo
rum. Silahlı Kuvvetler için büyük önem taşımakta
dır. Süresi dolan bu yasa, bütçe kanunu ile bir yıl
ve iki gün evvel komisyona gelen bir yasayla 1983
yılına kadar uzatılmaktadır. Bunu kâfi görmemekte
yiz. Re - Mo en az 5 yıllık sürelere ayrılmalıdır ki,
Silahlı Kuvvetlerimiz kendisine uygun bir planı ta
hakkuk ettirebilsin.
Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli ihtiyacı, Türk
parası yanında dövizdir. Memnuniyetle öğreniyoruz
ki, 1979 Haziran ayında Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümetinin komisyonlardan geçirdiği, fakat tatile gir
memiz nedeniyle görüşme olanağını bulamadığımız,
yurt dışındaki evlatlarımızın dövizle askerlik yapma
konusu hükümetçe geri çekilmişti, tekrar Meclise
yollanmış ve zannediyorum Meclis tatilden sonraki
ilk devrede ele alacaktır. Bundan ancak memnunluk
duyarız,
Memleketimizin savunması ile Türk Silahlı Kuv
vetlerinin moral yapısı arasında inkârı mümkün ol

26 . 2 .1980

O : 2

mayan bir bağ mevcuttur. Övünç ve gurur kaynağı
mız, Cumhuriyetimizin sadık bekçisi olan Silahlı Kuv
vetler mensuplarının nasıl bir özveri içinde görev yap
tıklarını sizlere izaha gerek yok. Ancak, son yıllar
da emeklilik ve istifa müesseselerinin çok işlediği ve
birçok subay ve astsubayın sevdikleri mesleklerinden
ayrıldıklarını üzüntüyle müşahade etmekteyiz. Bunun
nedeni maddi durumdur. Bir albayın maaşının yarı
sından fazlasını, bir astsubayın tüm mali olanağını
yalnız ev kirasına vermesi bunlardan biridir. Lojman
probleminin en kısa zamanda (halledilmesi ve bu hal
ledilinceye kadar bu aziz teşekkül mensuplarına kira
yardımı yapılmasını gerekli görmekteyiz.
Bu arada, görevi icabı sık sık yer değiştiren Si
lahlı Kuvvetler mensuplarının aldıkları harcırahla öde
dikleri para arasında çok büyük farklar var. Bugüne
kadar dile getirilmeyen bir konuyu da sizlere arz et
mek isterim.
Emekli olma nedenlerinden bir tanesi; yasanın
yanlış yapılışından Silahlı Kuvvetlerde emeklilik ca
zip bir duruma getirilmiştir. Bugün 'birçok subay ve
astsubay 18 yıl, bilemediniz 20 yıl sonra emekli ol
maktadır. Bunların yetişmesi için Silaihlı Kuvvetler
milyonlarca lira harcamaktadır. Bunun yanlış tarafı,
yıpranma, evvel çalışmaktadır. Yasanın değiştirilerek
25 sene fiilen hizmet yaptıktan sonra, yıpranma ister
10, ister 15 sene olsun, bunun üstünden çalıştırıl
ması elzemdir, ki, bugün bütün dünyada da bu böy
ledir.
Silaihlı Kuvvetlerimizin kendi parasıyla kurduğu
ve yürüttüğü ve kanunen Sayın Milli Savunma Bakan
lığımıza bağlı olan Ordu Yardımlaşma Kurumu, bu
gün istenen düzeyde değildir. Bunu tenkit etmeyece
ğim. Kendisinin birçok yasal sıkıntıları var. Sayın
Milli Savunma Bakanımızdan ricamız, bu yasal sı
kıntıların giderilerek bu güçlü teşekkülün Silahlı Kuv
vetler mensuplarına ve Silahlı Kuvvetlerimize gerekli
yardımları yapmasıdır.
BAŞKAN — 5 dakikanız var Sayın Kayacan.
KEMAL KAYACAN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, biraz da harp sanayiine değinmek istiyo
rum. Kim harp sanayii fa'brikası kurulsun istemez?
Hepimiz isteriz. Yalnız müsamahanıza güvenerek bir
şeyi arz edeyim. Aca'ba bugün sanayimiz yok mu
dur? Harp sanayii müstakilen harp sanayii değildir.
Bir fabrikada belki bir iki tezgâh özel olarak harp
sanayiine aittir; tüm fabrika ve tesisler harp mak
sadı için çalıştırılmalıdır.
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Biz, bugün elimizdeki, askeriyedekini de, kamudakini de, özel teşebbüstekirii de, bugün istenilen ran
dımanda çalıştıramıyoruz. Askeri kesimdeki çok güç
lü tesisler personel azlığından, yasaların eksikliğinden,
malzeme temin edilemediğinden, en çok % 40 çalış
maktadır. Kamu teşkilâtı daha acı bir durumda; dev
bir teşekkül olan Makine Kimyayı size arz etmek is
terim.
24 bin işçi, 18 fabrika; azami randımanı % 20'dir
bunun. 1925'te Rahmetli Atatürk tarafından Kara
Kuvvetleri için kurulmuş olan bu fabrika, 1950'de dış
faktörlerin de tesirinde bırakılarak İktisadi. Devlet
Teşekkülü haline getirilmiştir. (COP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar)
Bugün üzerinden 30 sene geçti. Bugün 18 fabrika
nın 9'u tamamıyla Silahlı -Kuvvetlerimize dönüktür.
Milli Savunma Bakanımızdan istirhamımız, Sanayi Ba
kanlığından bu 9 fabrikanın alınarak Milli Savunma
bünyesine verilmesidir.
Sanayi üzerinde fazla durmuyorum. Sayın parla
menterlerimiz dolaştılar, gördüler; askerin disiplinli
çalışması, biraz yardım edilirse, her şey yapacak güç
teyiz. Yıllardır uçak fabrikası diyoruz, gidiniz Eski
şehir'e, ufak bir himmetle orada kurulacak fabrika bi
ze uçak yapabilir. Bugün tank yapacak, zırhlı araç
yapacak güçteyiz; ama bugünkü mevzuat, bugünkü bü
rokrasi ve beni bağışlayın, bugünkü politik engeller
buna engel olmaktadır. (Alkışlar)
Sayın milletvekilleri, bir konuyu daha arz etmeic
istiyorum. Halk Partisinin ortaya attığı bir terim yan
lış anlaşıldı; Milli Savunma kavramı. Bu kavram üs
tüne bir dakikanızı alacağım. Milli Savunma kavramı,
bir milletin tam olarak her gücü ile harp etme kav
ramıdır. Bir kaç soru arz etmek istiyorum. Bugün bir
harp kabineniz var mıdır, harpte şevki idareyi kim
yapacaktır? Yoktur. Bugün bakanlıklarımızın harp gö
revi var mıdır? 7 - 8 bakanlığımızın teşkilat kanunu
bile yok.
Buradan askerin ekonomik yöne yardımı tenkit
edilmektedir. Ordu ekonomiye de yardım edecektir,
tarıma da yardım edecektir; ama nasıl? 1958'de çık
mış bir yasa var; Döner Sermaye Kanunu. Bugüne
kadar yüze yakın gemi inşa edildi ve onarıldı, yüzbinlerce motor tamir edildi; özel teşebbüsün, kamu te
şebbüsünün. Bu, ekonomiye yardım değil mi? iki ay
kadar evvel askeri fabrikaların inşa ettiği çıkarma ge
milerini Libya'ya sattık. Bu, ekonomiye yardım de
ğil midir?

26 . 2 . 1980

O : 2

Askerimizin orman, su, yol işlerindeki hizmetlerine
gelince; yanlış anlaşılmaktadır; bu, üniforma ile ya
pılmayacaktır. Anayasamızın 60 ncı maddesi gereğin
ce «asker fazlası, yedeksübay fazlası kamu hizmeti
emrine verilecek ve kamu hizmetinde bu işleri yapa
cak.» (CHP sıralarından «sBravo» sesleri, alkışlar)
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Milli Savunma
mız hakkında düşündüğümüz genel prensipleri arz
ederek sözlerimi bitirmek istiyorum. 1950'de girdiği
miz NATO Paktı nedeniyle bir güvence altına girmişgörünüyorsak da, haksız olarak konulan ambargo ve
Yunanistan'la aramızdaki problemlerin hallinde haklı
olmamıza karşın bir hareket gösterilmeyişi, NATO
için, NATO vecibeleri için bizde tereddütler doğur
muştur. Ancak, buna rağmen görüşümüz, NATO Pak
tının içinde kalarak ulusal çıkarlarımızı savunmaktır.
NATO'nun her isteğine körü körüne uygun hareket
etmenin yurdumuz için 'büyük sakıncalarının olduğu
na inanıyoruz. Bağlı olduğumuz paktın üyelerinin yar
dımlarıyla güçlü bir savunma ıgücü sağlamak, bizden
belki de egemenliğimizden dahi fedakârlıklar istenme
durumunu ortaya çıkarabilir. Şunu unutmayalım; bu
gün Türkiye'nin NATO'ya ihtiyacından çok, NATO'
nun Türkiye'ye ihtiyacı vardır. (OHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bunun açık misali, son ay
larda gerek ekonomik, gerekse savunma konularında,
müttefiklerimizin bugüne kadar göstermedikleri sıcak
ve gösterişli ilgidir. Bundan azami şekilde istifademiz
gerekir. Şu hususları her zaman hatırlamalıyız; pakt
ların altında ekonomi yatar, pazarlama davaları var
dır. Dış askeri ve ekonomik yardımlar bir ödün kar
şılığıdır. Bunu vermemezlik edemeyiz; ancak bunu
bize en az zarar verecek şekle sokmamız şarttır.
Savunma, dış siyaset ve ekonomi bir küldür, bir
birinden ayıramayız. Savunma millidir, başka devlet
lerin arzusuna terkedilemez, başka milletlerin ipoteği
ne veremeyiz. (OHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Bugün dıştan yardım almaya mecburuz.
BAŞKAN — Tamamlayınız Sayın Kayacan.
KEMAL KAYACAN (Devamla) — Bitiyor efen
dim.
Fakat amacımız, her türlü çareye başvurarak ken
di olanaklarımızla ihtiyaçlarımızı karşılama olmalıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye sorunlarından, Türk halkından koparılmaz
bir parça olan Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sorunları
olduğunu ve bunların bir bütün halinde, birbirinden
ayrılmaz durumda olduğunu daima düşünmeliyiz,
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Silahlı Kuvvetler, İç Hizmet Kanununun 35 nci
maddesiyle kendisine Türk yurdunun ve Anayasa ile
tayin edilmiş olan Türkiye Cumhuriyetini korumak ve
kollamak göreviyle yükümlü bulunan, Atatürk ilke
lerine bağlı Silahlı Kuvvetlerimiz, bugün Cumhuriye
ti yıkmaya, anayasal düzeni bozmaya çalışan demok
rasi düşmanlarının ve bunlara yardım ederek yurdu
na ihanet edenlerin, Atatürk çizgisinden çıkanların karşısındadır. (CHP ve AP sıralarından alkışlar)
Tek güvence kaynağımız olan Silahlı Kuvvetleri
mizin, içinde bulunduğumuz çok ciddi sorunları ne
cip ve temiz Türk 'halkı ve onun seçtiği Parlamen
tosunun yardımıyla 'halledeceğine inancımız tamdır.
Huzur ve barışın gelmesi için, anarşinin tümüyle yok
edilmesi için, Cumhuriyet Halk Partisi her zaman
söylediği şekilde, her türlü yardıma hazırdır.
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'topluluklardan da büyük devletlerin ve 'imparatorluk
ların meydana geldiği görülmüştür. Bütün bu çalışma
larda anaisebep; çıkarken korunması veya daha iyi
bir hayata kavuşmak ve egemen olmak arzusudur.
Her devlet, kendi milletinin huzur ve refah içeri
sinde yaşamasını ister. İşte bu daha iyi yaşama arzu
su, milletler arasında menfaat çatışimalarına sebep ol
maktadır. Silahlı çatışma, milli hedeflerin elde edil
mesi için devletlerin en son başvurdukları bir çare
dir. Nitekim Napolyorı, «Harp kazanıls'a bile bir fe
lakettir» demiştir. Ama, atalarımız da, «Hazır ol
cenlge, eğer istersen *uîhü salâh» sözü ile bizlere barış
içinde yaşamanın milli savunmamızın yeterli olması ile
sağlanabileceğine işaret ekmişleridir.
Geleceğimizden emin olarak yaşamak istiyorsak,
ülkenin bütünlüğünü korumak istiyorsak, hür ve ba
ğımsız olmak istiyorsak, güçlü, eğitimli ve disiplinli
bir orduyu ayakta tutmak mecburiyetindeyiz. Türk
milletinin arzusu, Atatürk'ün" «Yurtta sulh cihanda
ısulh» veciz sözü ile milli politikamız haline gelmiştir.
İçte ve dışta sulhu korumak işitiyorsak, yeteri kadar
bir gücü silah altında tutmak mecburiyetindeyiz. «Mec
buriyetindeyiz» diyoruz; çünkü, Silahlı Kuvvetler tü
keticidir, pahalıdır ve zahmetlidir, ama hürriyetim'iz
ve bağımsızlığımız Silahlı Kuvvetlerin mevcudiyetine
ve gücüne bağlıdır. Savunmamız için milletçe hiçbir
fedakârlıktan kaçmamız mümkün değildir. Neyimiz
varsa, ne bulabiliyorsak, onunla Silahlı Kuvvetleri
dimdik ayakta tutmaya çalışmalıyız. Allah korusun,
hürriyetimizi kaybettiğimiz zaman, ne kalkınmadan,
ne huzurdan ve ne de insanca yaşamadan söz edebi
liriz. Asalardır hür yaşamamız] Şanlı Ordumuza borç
luyuz ve bundan sonra da onu güçlü kılmaya mecbu
ruz.

Sayın Milli Savunma Bakanının şahsında kahra
man Türk Silahlı Kuvvetlerimizin değerli komutan
larına ve tüm mensuplarına en iyi dileklerimizi, se
lam, sevgi ve saygılarımızı sunar; 1980 Mali Yılı
Milli Savunma Bütçesinin hayırlı olmasını dilerim.
IBeni dinlemek Iütfunda bulunduğunuz için teşek
kürlerimi ve saygılarımı sunarım. («Bravo» sesleri, al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kayacan.
Değerli arkadaşlarım, grup yöneticilerinin temenni
mahiyetinde bir önergeleri gelmiştir. Yalnız daha ön
ce, Danışma Kurulu kararıyla alınan bir karar gere
ğince programımız yapılmış bulunmaktadır. Progra
mımız, çalışma süresi içinde bitmeyen günlük işlerin
saat 21.00'den sonra devam edilerek bitirilmesini amir
dir. Biz çalışmalarımızı normal olarak devam etti
rip, bugünkü programımızı normal hale getirme gay
reti içerisinde olacağız. Çalışma süremiz fazla uza
dığı takdirde bu değerlendirme yapılacaktır. Yani
programı normal hale getirme gayreti içerisinde ola
cağız bugün efendim.
Sayın Necati Gültekin, Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)
MHP GRUBU ADINA NECATİ GÜLTEKİN
(Ankara) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Milli
Savunma bütçesi üzerinde Milliyetçi Hareket Partfe'i
Grubunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızda
bulunuyorum. Hepinizi en derin saygılarımla selamla
rım.
Tarihin ilk devirlerinden beri inısân toplulukları
arasında çatışmalar devam ©degelmiş'tir. Bu çatışmalar
ısonunda kendini savunamayan birçok topluluklar ta
rihin tozlu sayfalan arasında kaybolurken bazı güçlü

Muhterem milletvekilleri, biraz önce «Yeteri ka
dar» demiştik, bu yeterliliği nasıl tayin edeceğiz? Bu
nun içim dünya coğrafya'sında Türkiye'min yerine bak
mak ve Türkiye'min maruz kaldığı tehditleri kıymet
lendirmemiz gerekir. Türkiye de bugün, bütün dün
yayı saran enerji kirizinde büyük önem kazanan pet
rol kaynaklarına giden yol üzerinde bulunmaktadır.
Gelişmiş ülkeler kendi sanayileri için Ortadoğu'nun
zengin petrol kaynaklarına göz dikmişlerdir, onlar için
petrol hayat kaynağıdır. Ortadoğu'da gelişen olayların
kökünde petrol yatmaktadır.
Türkiye'nin dünya coğrafyasındaki yeri çok mü
mindir. (İlkemiz doğu ile batı, kuzey ile güney ara
sında bir geçit mevkiindedir. Yine Türkiye'miz, Avru-
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pa, Asya ve Ortadoğu ki'talarınm birlettiği bir yerde-'
<dir. İşte bu yerde hür ve bağımsız yaşayabilmemiz için
'kuvvetli olmamız lazımdır ve milli savunmamızı di;ğer ülkelerin, memleketimiz üzerindeki emsi ve arzu
larını kıracak şekilde heısaplama'hyız.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin gücü, en az - Rusya
hariç - komşu devletlerin silahlı güçlerinin toplamı
kadar olmalıdır. Türkiye'de böyle bir silahlı kuvvetler
topluluğunu temin ve idamede insan ihtiyacını karşı
lamak en kolay olanıdır. Bugün 45 milyonu aşan genç
nüfusumuzla, gereği kadar insan bulmak mümkün
dür. Ama silah altında bulunan aiskerin iaşe ve iba
tesi milli bütçemizde büyük bir yer tutmaktadır.
1980 mali yılı Milli Savunma Bakanlığı bütçesi
113 603 877 000 lira olarak tasviplerimize sunulmuş
tur.
Bu para yeterli midir? 1979 yılı bütçesine nazaran
31 152 392 000 lira artmıştır, artış oranı % 37,9'dur.
Geçen yıla nazaran fiyat ve üceretlerde meydana ge
len artışlar göz önüne alındığında, Türk Silahlı Kuv
vetlerinin, 1980 yılında, 1979'a nazaran daha çok sı
kıntı çekeceği anlaşılmaktadır.
Şimdi kısaca bir de bütçe fasıllarına bakalım :
113 603 877 000 liralık bütçenin % 35'ini teşkil eden
40 627 000 000 lirası personel giderlerine, % 36'sını
teşkil eden 40 884 000 000 lirası diğer cari giderlere
ve ancak % 27,7'si olan 31 392 911 000 lirası yatırım
ödeneklerine ayrılmıştır. Transfer ödeneklerinin mik
tarı, Milli Savunma Bütçesinin % 0.5'ini teşkil eden
590 245 000 liradır ki, son devalüasyonla bu ödeneğin
1980 yılında öngörülen ihtiyaçları karşılaması müm
kün olmayacaktır.
Bütçe raportörlerine göre, Türk Silahlı Kuvvetle
rince hizmetlerin yürütülebilmesi için yalnız bütçe ile
ödeneğin verilmesi yetmemekte, o hizmetlerin ger
çekleştirilmesi için gerekli nakdin zamanında bulun
ması, yurt dışından tedarik edilecek silah, araç ve ge
reçler için lüzumlu dövizin geciktirilmeden tahsis ve
transfer edilmesi gerekmek'tedir.
Nakit bulunduğu halde dövizin sağlanmaması ve
ya dövizi sağlandığı halde nakit yetersizliği sebebiyle
Silahlı Kuvvetler için önem taşıyan bir kısım proje
lerin gerçekleşmesi aksamaktadır.
Konu üzerinde
önemle durulması ve gerekli tedbirlerin alınmasından
yarar görülmektedir.
Sayın üyeler; İkinci Dünya Harbinden sonra Batı
Avrupa ülkeleri, doğudan gelecek tehdide karşı gü
venliklerini sağlama amacıyla Amerika Birleşik Dev
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letleriyle birlikte, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşki
latını kurmuşlardır. Bu bir savunma teşkilatı olup,
İkinci Cihan Harbinden beri dünya sulhunun korun
ması bakımından da çok etkili olmuştur. Türkiye, bu
ittifaka eşit haklarla bİlahara girmiştir. Her ne ka
dar bazı çevrelerin NATO'ya hayır demelerine rağ
men, Türkiye'nin milli çıkarları bakımından NATO'
da bulunması gerekmektedir. Bugün Türkiye'de bu
lunan birçok askeri tesirler, NATO'nun müşterek
fonundan finanse edilmiştir. Bu tesislerden uçak alan
ları, limanlar, boru hatları ve muhabere tesisleri gibi
bir kısmı, askeri maksatların dışında da milletimizin
hizmetinde kullanılmaktadır.
Kıbrıs harekâtı sonunda NATO müttefiklerimiz
den bazıları ile aramızda ihtilaflar meydana gelmiştir.
Amerika Birleşik Devletlerinin uyguladığı silah am
bargosu sonunda, milli harp sanayiine olan ihtiyaç
su yüzüne çıkmıştır. Şimdi ambargo kalkmış ve müt
tefiklerimiz uzun süren ambargo neticesinde meydana
gelen zaafiyeti telafi edebilmek için bir kampanya açnvş olmalarına rağmen, milli harp sanayiine olan ih
tiyaç gözden uzak tutulmamalıdır. Bu maksatla, Türk
Silahlı Kuvvetlerimiz, ayrı ayrı kendi bünyeleri içinda kurdukları vakıflarla, aziz milletimizden büyük
yardımlar görmüşlerdir. Toplanan bu yardımları küçürr.seyemeyiz. Bugüne kadar Kara Kuvvetleri Güç
lendirme Vakfı 310 milyon, Donanma Vakfı 458 mil
yon ve Hava Kuvvetlerini Güçlendirme Vaikfı
4 492 000 000 lira bağış toplamıştır. Bu, Silahlı Kuv
vetlerimizi kuvvetlendirmek, hem dışarıya olan ihti
yacımızı azaltmak, hem de ileri teknoloji ile gelişti
rilecek istihdam sahaları açmak bakımından, milli,
harp sanayiini süratle kurmamız, milli güvenliğimiz
bakımından da büyük önem kazanmaktadır. Bütün ar
zumuz, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, kendi yaptığı mo
dern silah, araç ve gereçlerle teçhiz edilmeleridir. Bu
meselenin üzerine önemle eğildiğimiz takdirde, başa
racağımız muhakkaktır.
Kıbrıs Harekâtı sonunda meydana gelen ve üzerin
de önemle duracağımız diğer bir nokta da şudur :
Malumlarınız olduğu üzere, 1974 Kıbrıs Harekâtı
esnasında Yunanistan NATO'nun askeri kanadından
çekilmişti. Şimdi, Yunanistan tekrar askeri organizas
yona dönmek arzusundadır. Askeri ittifaktan ayrıl
madan önce Türkiye için büyük bir sıkıntı olan Ege
Derfiz Komutanlığı ve hava savunma sorumluluk sa
hası gibi hususlar, milli menfaatlerimiz istikametinde
garanti edilmedikçe Hükümetimiz mutabakatını bildirmemeüdir,
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Sayın milletvekilleri, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
bugün karşılaştığı en büyük sıkıntı, Türkiyelde 20 ili
mizde uygulanan Sıkıyönetimdir. Türk askeri, dışa
rıdan gelecek saldırılara karşı koymak için eğitilmiş
tir; hazırdır. Bu'gün maalesef yurdumuz, birtakım
dışarıdan desteklenen beyni yıkanmış ve satılmış mem
leket haininin tehdidi altıridadır. Güzel yurdumuzda
Ihuzur ve asayiş fevkalade bozulmuştur; sokakları
yürünemez, okulları gidilemez, kahve ve gazinoları
oturulamaz duruma gelmiştir. Dışarıdan zaptedilemeyen vatanmız, içeriden bölünmek ve parçalanmak is
tenmektedir. Türkiye'de bir iç saVaş başlatılmıştır.
Gayri nizami harbi sürdürenlerin gayesi, hürriyetçi
parlamenter sisteme dayalı Türkiye Cumhuriyeti Dev
letini yıkmaktır. Gizli komünist Bizim Radyo ve Türk
'Komünist Partisinin Sesi radyoları, ülkemizi ve mil
letimizi parçalamak için devamlı talimat vermekte
dir. Asayişten sorumlu polisin bir kısmı, vatan hainleriyle işbirliği haliride'dir; caniyi yakalamak yerine
korumakta, Devletin nizamından yana olan vatan
daşlara insanlık dışı işkenceleri reva görmektedir.
Devletten maaş alan, Devletin hizmetini yürütmek
le mükellef bazı Devlet memurları ve öğretmenler, ne
acı ki kendilerini Devleti yıkmakla görevli saymakta-

kıv

;

İşçi ve işverenler, âdeta birbirine düşman duruma
getirilmişlerdir.
Türkiye, fevkalade sosyal bir bunalım içerisinde
dir. Yangın büyümüş ve saçağı sarmıştır. İşte biz Mil
liyetçi Hareket Partisi olarak, bu durumun önlenmesi
ni çok daha önceden, 15 Nisan 1978'de Cumhurbaşka
nına, zamanın Başbakan Sayın Ecevit'e ve Başbakan
yardımcılarına bir raporla bildirdiğimiz halde bir ted
bir alınmadı. Yine biz, askerlerin mülki amirler em
rinde yıpranmasını önlemek ve anarşinin daha da bü
yümeden ezilmesini temin için 19!78 yılı Ekim başın
da bütün yasal yetkileriyle sıkıyönetim ilanını iste
dik. Bu teklifimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti
tarafından reaksiyonla karşılandı ve yöneticilerimiz
hakkında adli soruşturma açıldı. Bundan iki ay sonra
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, sıkıyönetimi ilan
etti; etti ama yüzlerce vatandaşın kanı döküldükten
sonraj
Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti, yine de anar
şinin üstüne gitmemiş; sıkıyönetimin yetkileri kısıt
lanmış, Anayasada öngörülen ve sıkıyönetimin ila
nına sebep olan hallerin önemli bir kısmı yetki dışın
da bırakılarak tereddütler yaratılmıştır; Sıkıyönetim
sulandırılarak, âdeta anarşi sıkıyönetime alıştırılmış
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tır. İşte bu tutum, sağduyu sahibi milletimizin gö
zünden kaçmamış ve 14 Ekim seçimlerinde Cumhu
riyet Halk PartM hezimetinin sebeplerinden biri ve
en başta geleni olmuştur.
Şimdi, biz yeni Hükümetten aynı hatalara düşme
melerini bekliyoruz.
- BASRA'N — 5 dakikanız var Sayın Gültekin.
NECATİ GÜLTEKİN (Devamla) — Teşekkür
ederim Sayın Başkan.
Ma!demki sıkıyönetim zamanınızda da uzatılmış
ve geçen hafta da genişletilmiştir, bırakın asker, bu işi
de kısa zamanda başarı ile sonuçlandıracaktır. Ye
ter ki siz ve hepimiz sıkıyönetime yardımcı olalım.
Asker de bu vatanın evladıdır. Türk Silahlı Kuvvet
leri milliyetçidir; Atatürk ilkelerine bağlıdır ve vata
nın ve milletin bölünmezliğinden yanadır. (MHP sıra
larından «IBravo» sesi). Ordu ne faşisttir ve ne de ko
münist; o, hür demokratik parlamenter rejimin güç
lü savunucusudur. Türk askerine dil uzatanlar, arka
dan vuranlar, benliklerini kaybetmiş, insanlıktan ve
Türklükten çıkmış bedbahtlardır. Orduya «faşist» di
yenler, Türkiye*ye faşizmin gelmesine yeşil ışık yakan
komünistlerdir. (MHP sıralarından «Bravo» sesleri).
Sayın milletvekilleri, ordunun anagörevi, dıştan
gelen saldırılara karşı vatanın korunmasıdır. Bu gö
revin ifası için araç ve gereç, gerektiği kadar eğitim
de gereklidir. Askerlik süreleri, ordudaki silahların
kullanılmasını öğrenmek için lüzumlu olan zamana
göre ayarlanmıştır. Bu zamanın okul ve banka kapı
larımda harcanması, sıkıyönetim bölgelerinde er ve
subayların sıkıyönetim hizmetlerine ayrılması, eğiti
mi büyük ölçüde aksatmaktadır. 10 gün önce Erzu
rum'da yapılan kış tatbikatı esnasında Sayın Genel
kurmay Başkanı yaptığı konuşmada bu noktaya te
masla, sıkıyönetimin askeri eğitimi aksattığından şi
kâyet etmiştir.
Biz parlamenterler olarak, yurt savunmasının
önemini gözönüne alarak, sık sık sıkıyönetim ilanını
ve uzun süre bu uygulamanın devamını önlemek için,
Anayasamızın öngördüğü olağanüstü haller ve Dev
let güvenliğiyle ilgili mahkemelerin kurulması için
gerekli yasaları süratle Meclislerimizden çıkartmalı
yız.
ıSıkıyönetimle ilgili 1'402 sayılı Yasa değişikliği Mil
li Savunma Komisyonundan geçmiştir. Kısa zaman
da yasalaşmasını ümit etmekteyiz.
Sayın Milletvekilleri, sözlerime son vermeden ön
ce, yedek subaylık konusuna da temas etmek istiyo
rum. Bugün yüksekokul mezunu gençler yedek su294 —
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baylık hakkını kazanmaktadırlar. Silahlı Kuvvetle
rin yedek subay ihtiyacı takriben yılda 10 bin civa
rında olmasına rağmen, her sene yüksekokullarımız
dan 30 bin civarında genç mezun olmaktadır. Bu du
rumda, her yıl 20 bin kadar genç askere gidememektedir. Bugün 85 bin civarında, vatani görevini yap
ma kiçin sıra bekleyen genç birikmiştir. Yüksek tah
silini tamamlamış bu gençlerin askerliklerini yapma
dan sağlam ve devamlı bir işbulmaları genellikle müm
kün olamamaktadır. Öğrendiğimize göre. Hükümet
yeni bir yasa tasarısıyla yüksekokul mezunu gençle
rin bir kısmını er veya erbaş olarak askerlik sürele
rini yarıya indirmeyi teklif edecekmiş. Bu da mesele
yi halletmiyecektir. Yine yüksekokullara tahaccüm
olacak yine birikme olacaktır. Bizce, (meseleyi kökün
den halletmeliyiz) yüksekokulu bitiren her gencin
süratle askere sevkı ve bir an önce vatani görevini
tamamlayarak İşinin başına diönmesi sağlanmalıdır.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin genç subay ihtiyacı, as
kerlik görevi esnasında iyi not alan yüksek tahsilli
gençlerle yapılacak 5 senelik veya muayyen süreli söz
leşmeli yedek subaylarla tamamlanmalıdır.
Muhterem milletvekilleri, ordu personeli için loj
man meselesi de halledilmelidir. Sık sık tayin .olan
ve her tayinde büyük bir maddi yıkıma uğrayan su
bay ve astsubaylarımızın tümünün lojmanlarda is
kânı, hem bu kişilerden tayin korkusunu kaldıracak*
ve hem de Türk Silahlı Kuvvetlerinin hazırlık ve re
aksiyon zamanını kısaltacaktır.
Mevcut lojman ihtiyacının ancak % 20 kadarı sağ
lanmaktadır. Milli Savunma Bakanlığının lojman ya
pımına önümüzdeki yılda hız vermesini temenni edi
yoruz.
- Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, sözlerime bu
rada son verirken Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi
nin Türk Silahlı Kuvvetlerine ve memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, Sayın Milli Savunma
Bakanının şahsında ordumuzun değerli komutan ve
mensuplarım ve Yüce Meclisin sayın üyelerini say
gılarımla selamlıyorum. (MHP ve AP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gültekin.
Söz sırası Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ali
Elverditle, buyurun efendim. (AP sıralarından alkış
lar)
Sayın Elverdi, sizin de 20 dakikalık süre içinde
kalmanızı rica ediyorum.
AP GRUBU ADINA ALÎ ELVERDİ (Bursa)
-— Muhterem Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri,

26 . 2 . 1980

O : 2

kahraman Silahlı Kuvvetlerimizin aziz mensupları;
1980 Yılı Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi hakkında
Adalet Partisi Grubunun görüşünü arz edeceğim.
Değerli üyeler, Milli Savunma Bütçesini görüştü
ğümüz şu anda, dünya ve Türkiyemiz için çok kritik
günler yaşanmaktadır. Bu sebeple, önce komşu dev
letlerden Türkiye için gelebilecek dış tehlikelerden,
bilahara Türkiye'nin içinde bulunduğu huzursuzluk
tan söz ederek maruzatta bulunacağım.
Birkaç hafta önce Rusya'nın Afganistan ülkesini iş
gal etmesi ve 120 000 kişilik muharip, zırhlı ve mekakanize birlikleriyle Afganistan'ın güneyine yığınak
yapmasını; ayrıca Büyük Okyanustan güneye Hint
Okyanusuna bir miktar deniz kuvvetleri kaydırmasını
'basit ve olağan komşular arası yardımlaşma olalrak
vasıflandırmak pek safdillik olur.
Bu olaya asker gözü ve mülahazasıyla bakarsak,
şu neticeleri çıkarabiliriz :
1. Sovyet Rusya Deli Petro'nun vasiyetine uya
rak ılıman denizlere inmek için ük adımı atmış ve Hint
Okyanusuna kuş uçuşu olarak 500 kilometre yaklaş
mış bulunmaktadır.
2. iBüyük strateji uzmanlarından Clausevvitz'in,
«Denizlere hâkim olan, kıtalara da hâkim olur» pren
sibine uyarak, Avrasya'ya sahip olmak için Büyük!
Okyanus, Hint Okyanusu, Atlas Okyanusu ve AkdenizMe kontrolü ele geçirmek ve ülkesini denizlerden
itibaren savunmak,
3. Ekonomik ve savaş gücünü daha fazla artıra
rak hayali, dünya komünist devletini kurmak için
Ortadoğu ve îran petrollerini doğudan ve güneyden
kuşatarak ele geçirmek ve bu operasyonu yaparken
NATO'ya üye bulunan Türkiye'ye dokunmamak.
Dolayısıyle 3 ncü Dünya Harbinin çıkmasına
şimdilik sebep olmamak. Bu operasyonun sonunda,
güçlendikten ve konsantrik bir stratejik taarruz deza
vantajından kurtulduktan sonra Avrupa'ya saldırmak.
Sovyet Rusya, yüzyıllar önce Deli Petro'nun tan
zim ettiği vasiyetnamenin 9 neu maddesine göre; do
ğuda Hindistan üzerinden Hint Okyanusuna, batıda
Avrupa üzerinden ve Boğazlardan Akdenize ve At
las Okyanusuna kadar büyümek ve gelişmek azmin
dedir. tşte Sovyet Rusya'nın sessiz sedasız Afganis
tan işgalinin altında yatan gerçek budur. HMer'in
Avusturya'yı işgali de böyle başlamıştı. O günlerde
Berlin Olimpiyatları yapılmış ve Nazi askeri gücü
dünyaya gösterilmişti. Şimdi de Moskova Olimpi
yatları basında yer almakta ve Rus askeri gücü, dün
yaya, fırsat bulunursa Moskova Olimpiyatlarıyla gös
terilmek istenmektedir.
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Dünyaya ve Türkiye'mize kritik günler yaşatan
'bir diğer olay da, hudut komşumuz bulunan İran'da
cereyan etmektedir. İran'da bir devir kapanıp, yeni bir
devir açılmaktadır. Yeni devlet doğmakta ve doğum
sancıları çekilmektedir. Etnik bölünmeler, ideolojik
çekişmeler ve post kavgası henüz bitmemiştir. Iran
kanlı bir ihtilal sonrasını yaşıyor; yaraların sarılması
ve sağlığa kavuşması uzun sürebilir. İhtilalin zafer
sarhoşluğu henüz giderilememiş, Şah'ı deviren güçler
kürreyi arzı da devirecek kuvveti kendinde vehmedi
yor. Süper devletlere âdeta kafa tutuluyor, elçilikler
basılıp şartlar koşuluyor; fakat yanı başındaki büyük
tehlikeyi görmemezlikten geliyorlar.
Hudut komşumuz din kardeşimiz İran'ın bir an
önce sulh ve sükûna kavuşması, iç huzurunu sağlayıp
ordusunu derleyip toparlaması, kendini savunacak gü
ce kısmen de olsa salhip olması Türkiye'yi de rahat
latacaktır. Cenabı Hak'tan da temennimiz budur.
Türkiye'nin güneyinde bulunan komşularımız da
sulh ve sükûn içinde değiller. Arap - İsrail düşmanlığı
yetmiyormuş gibi, birbirleriyle de ihtilafa düşmüşler;
Irak kendi iç bünyesindek'i' huzursuzluğu giderememiş,
şimdi de Kerkük Türkleriyle uğraşmaya başlamış ve
Türk efkârı umumiyesmi gücendirecek olaylara teves
sül etmiştir.
Güney komşularımızın huzursuzluğu Türkiye'nin
de huzursuzluğu demektir. Türkiye'nin doğusunda ve
güneyindeki komşularının tedirginliği yetmiyormuş
gibi, bir de batısında müttefikimiz bulunan Yunanis
tan, Ege'deki tutarsız ve komşuluğa yaraşmayan dav
ranışları ve Batı Trakya Türklerine yaptığı mezalim,
diğer bir huzursuzluğun kaynağını teşkil etmekte
dir,
Bütün bu olayların sebep olduğu tedirginliğin de
üstünde, ülkemizde bir iç huzursuzluk mevcuttur.
Türkiye'nin içinde ve bünyesinde yaratılan huzursuz
luğun kaynağı dışarıdadır. Gayesi Türkiye Devletini
parçalamak ve yıkmaktır. Türkiye NATO üyesi bir
Devlet olduğu için, Afganistan'a uygulandığı tarzda
'bir harekâtla işgal edilemez. Edilmeye tevessül edilir
se, 3 ncü Dünya Harbi çıkabilir. Muhtemelen nükleer,
termonükleer silahlar kullanılır, bütün dünya bir kao
sa girebilir. Böyle bir harpte galip ile mağlup belli
olamadığı gibi, kimin kârlı, kimin zararlı olduğu da
meydana çıkarılamaz.
Dünya nüfusunun 2/31si iıriha olabilir. 3 ncü Dün
ya Harbinden nüfus bakımından en kârlı Komünist
Çin çıkabilir. İşte bu sebeplerle Sovyet Rusya NATO
ülkelerine dokunmadan, NATO dışındaki devletlere
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saldırarak Deli Petro'hUn planını icraya çalışmakta
dır. Ancak, Sovyet Rusya'nın komşusu ve Uzak Do
ğuda bulunan diğer Komünist Çin Devleti de Rusya'
dan tedirgin olmaktadır. Rusya'nın Ortadoğu petrol
lerini eline geçirip de ekonomi ve savaş gücünü artır
dığı takdirde, Rusya'nın Komünist Çin'i A'sya hali
tasından silebileceği korkusu ve endişesi Çin Devleti
ni huzursuz etmektedir.
Bu sebeple Komünist Çin, ülkemize ve Ortadoğuya Rusya'dan önce nüfuz etme yarışına girmiş, Tür
kiye'de bir siyasi parti ve birçok illegal yeraltı örgütü
kurmuş olarak faaliyet göstermektedir.
Ülkemizde ve Ortadoğu Müslüman devletlerinin
hemen hemen hepsinde Maoi'st faaliyet göze çarp
maktadır. Ülkemizde zaman zaman Lenin'ci ve Mao'
cu illegal örgütler sık sık çatışmakta, bazı legal ör
gütlerin toplantı ve kongrelerinde, Türkiye'yi Mao
düzeninde mi, Lenin düzeninde mi, yoksa Castro dü
zeninde mi komünist yapalım; Mao gibi, temel güç
köylü olarak kırdan kentlere mî saldıralım, yoksa
Lenin gibi, temel güç işçi olarak kentlerden kırsal
bölgele're mi saldıralım ve halk ihtilalini ne şekilde
yapalım, tartışması kavgalara ve kanlı çatışmalara
dönüşmekte, mahkemelik oldukları da görülmektedir.
Sanki Türkiye*yi komünist yapmışlar da; Lenin'ci
mi, Mao'cu mu, yoksa Castro'cu mu olsun diye kavga
verdiklerini" bütün Türk Milleti ibretle, nefretle ve
taaccüple seyretmektedir. (AP ve MHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Geneı bir işçi kuruluşumuz, her komünist ihtilali
yapılmış bulunan ülkelerde tatbik edildiği gibi, Tür
kiye'de de genel grev yapılmasını, ülkemizi, ekonomi
mizi ve her şeyimizi felce uğratarak milletimize bık
kınlık, bezginlik ve güvensizlik vererek, «Gelsin ko
münizm, bundan daha mı kötü günler yaşatacak»
dedirtmek için gayret sarf ediyorlar. Devletin işyer
lerini işgal edip, tahrip ettirerek kaba kuvvete başvu
ruyorlar ,
Muhterem üyeler, dikkatinize arz ederim; Castro
Küba'ya Karaip Denizini aşıp çıkarma yaptığı anda,
Küba'nın her tarafında genel grev vardı, 10 günden
beri sürüyordu; halk aç, hasta, ilaçsız, doktorsuz, na
kil vasıtasız, çöpler sokakta, her şey mefluç durum
daydı ve orada da halk, «Gelsin komünizm, bundan
da mı kötü olacak» demişlerdi, onun için komünizm
geldi.
Castro'nun komünist ihtilaline en büyük yardımı
genel grev sağlamıştır. Ülkemizdeki komünist uşak
ları da aynı taktiği Türkiye için uygulamak istiyor-
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lar; ihtilal provaları yapıyorlar, Anayasamızın verdi
ği geniş hak ve özgürlükleri istismar ederek ülkemizi
komünist yapmak istiyorlar.
Peki işçi kardeşlerimize soruyorum; komünist ül
kelerde sendikal dayanışma, toplusözleşme var mı?
Senin sırtından ve alın terinden geçinen bu sömürü
cülerin seni sattığının farkında mısın? Tahrip ettiğin
işyerini tekrar yerine koymak için yine senin emeğin
ve senin alınterin kullanılmayacak mı? İşyerini sen
tahrip edersen, senin çocukların ve senin torunların
nerede çalışacak? Yılda 1,5 milyon artan nüfusumuza
nerede ve nasıl istihdam sahası ve işyeri bulabileceğiz?
Seni bu maceraya itenlerin niyet ve maksatlarını, sana
"'bağırttırılan sloganlardan, duvarlara yazılan yazılar
dan, eline tutuşturulan bildirilerden teşhis edemiyor
musun?
«Türk askerini arkadan vur, Rus askerine selam
dur» sloganını yerine getirirsen, öz evladını vurmuş
olmaz misin? Selam duracağın düşman askeri sana da,
Afganistanlıya, Macaristanlıya, Çekoslovakyalıya yap
tığını yapmayacak mı? (AP ve MHP sıralarından
«Bravo» sesleri, alkışlar)
Değerli üyeler, olayların kaynağını kısaca arz et
meye çalışacağım. Rusya'nın evvelemirde petrole çok
ihtiyacı vardır; Ortadoğuya bir an evvel sahip olması
gerekmektedir. Aksi halde Ortadoğu petrolleri Batı ül
kelerinin, yani NATO devletlerinin elinde olarak
Üçüncü Dünya Harbi başlarsa, bu durum Rusya'nın
sonu olabilir. Bu sebeple Rusya, îran ve Ortadoğu
petrollerini ele geçirmek için ideolojik ve soğuk har
bi açmış bulunmaktadır. Bu savaşı en çok Türkiyemiz
üzerinde teksif etmiştir; zira Ortadoğu'nun bedava
bekçisi Türkiye'dir. Döviz bulamazsak, Ortadoğu
ülkelerinden ve iran'dan bir gram dahi petrol alamayız.
Ama petrol havzasının bekçiliğini yapmaya, hem de
meccanen yapmaya mecburuz; çünkü kendi ülkemizi
savunmamız mevzuubahistir.
İdeolojik savaşın içinde bulunan Türkiye'deki
komünist uşaklar ülkemizi içinden yıkmak; ideolo
jik, etnik ve teokratik kavgalar yaratmak ve adım
adım Türkiye'yi bir iç harbe götürüp sonunda bir
Babrak Karmal da Türkiye'de yaratıp, Afganistan'a
çevirmek istemektedirler.
Ülkemizde az da olsa vatan hainleri bulunmuş,
yasal kuruluşlara, demokratik kuruluşlara, siyasi par
tilere sızarak yuvalanmışlardır. Bu satılmış vatan ha
inlerinden bir kısmı da işçi kuruluşlarına, öğretim mü
esseselerine ve basına yerleşmiş, komünizmi Türki
ye'ye getirip ülkemizi Rusya'ya satmak için elinden
gelen bütün gücüyle savaş vermektedirler.
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Komünist illegal örgütler türemiş, gün geçtikçe
çoğalmış, anarşi ve terörün her türlüsünü yaparak
devlete başkaldırmışlardır.
Anarşi ve terör bir vasıtadır; gıye, Türkiye'yi
bir halk ihtilaline ve bir, iç harbe götürmektir.
Anarşist ve teröristler biner kukla ve birer maşa
dır. Her ülkede olduğu gibi, komünizm gayesine
erince, onları en kısa zamanda yok edecektir. Asıl
onların beyinlerini yıkayan, onları drije eden aydın
lar ve aydın geçinen drij anlar, satılmış vatan hain
leri ve uşaklar onlardır. ıBu hainler en müreffeh ha
yatı yaşarlar, birkaç milyonluk mükellef dairelerde
otururlar, viskilerini içip komünizm kusarlar. Asıl
(bunları teşhis etmek güçtür; çünkü bunlar kurnaz,
tecrübeli, paralı ve zenigindirler^
Vatan haini drijanlar son günlerde paniğe kapıhnıışlardiir. Çüınkü ardarda yapılan operasyonlarla
yeraltj örgüttainin derinliğine inilmiş, birçok azılı
anarşist yakalanmış, adalete teslim edilmiştir. Sonu
gelmöyecekmiŞı giijbi görünen hainlerin nesli tükene
cektir. Gayelerine erişemeyen drijanlar, Doğu Al
manya'da bulunan Türkiye Komünist Partisıinden
atdıklarij emri ifa ediemıediklerinden, yani iç harbi
halkj ihtilalini başlatamadıiklarından dolayı efendi*
lerine karşı mahcup duruma düşmüşlerdir. Sön gün
lerdeki taşkınlıkların sebebi de budur.
Muhterem üyeler, ayan beyan geliyorum diyen
bu tehlikeye millet olarak, devlet olarak niçin kar
şı çıkımıyoruz Üçlbuçuk kişiden ibaret olan bu ko
münist uşaklarını niçin bertaraf edemliyoruz? Bu
bir avuç vatan ve millet hainini halledip, Devletn
mizi niçin esenliğe çıkarmıyoruz. Bunca erin, po
lisin, görevli devlet memurunun, sade vatandaşın
ve de Türk oğlu Türk kanı taşıyan binlerce gencin
öldürülmesini nıiçin durduramıyoruz? Devlet bu bir
avuç vatan haini, beyni yıkanmış güruhtan güçw
süz mü? Hayır muhterem üyeler, çok fazlasıyla gü-ı
tümüz var; tankıyla, topuyla, uçağı ve imanıyla
dimdik ayakta duran Türk Silahlı Kulvtvetlerimİ23
var. (A!P ve MHP sıralarından alkışlar)
Uygulanmak üzere yasalarımız var. Ülkemlizin
Afganistan, Macaristan, Vietnam ve ÇekoslaVak-!
ya dövletleriniin aklbetine uğramasına asla ve kata
fırsat vermek istemeyen, ktomühiztmıe esir olmaktan
sa şehit olmayı yeğ tutan 45 milyon Türk Milleti
var. (AP sıralarından alkışlar)
Şu halde, gelin milli birlik ve beraberlik içinde
olarak bu bedbahtlara haddini bildirelim; yanılma-!
yalım, Türkje Türkıten başka hiçbir devletten fayda
yoktur!: Türkün dostu yalnızca Türk'tür.
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Şu ana kadar arza çalıştığım, ülkemiz için, içten ve dıştan olmak üzere iki tehlike de mevcuttur.
Her ikisine de Türk Silahlı Kuvvetleri karşı koya
cak, vatanın bütünlüğünü ve Anayasa ile tayin edil
miş olan Türkiye Cumhuriyetimi kollayacak ve ko
ruyacaktır.
(Türküye ıbıigün bir sıkıyönetim hali yaşamakta
dır. Silahlı Kuvvetlerimizin gücünün büyük bir kıs
mı, bu görevle gece ve gündüz meşguldür. Silahlı
Kuvvetlerimizin görevi yalnızca iç tehlike değildir,
aslıi görevi yurt savunjmasjdır. Yurt savunması içini
silah ve personelin varlığı da kâfi değildir. Perso
nelin elindeki silahı, aracı, gereci kullanmayı öğren-:
mesi saVaş eğitimli yapması, senede birkaç defa atış
lı ve atışsız tatbikatlar yapması elzemdir. Günün
24 saatinde subay astsubay ve eriyle kentlerin so
kaklarında nöibet tutan kıtaların saivaş gücü gün geç
tikçe azalabilir. Dış tehlike kapıyı çaldığında, yor
gun, eğitimsiz, mamaViyatsız, dolayısıyla güçsüz bir
ordu ile haş başa kailalbiliriz. Düşmanlarımızın da
istediği budur.
(Bu sebeple, yurdumuzdaki terörizmin bir an ön
ce bertaraf edilip (Silahlı Kuvvetlerimizin asli göre
vine dönmesi ve muhtemel dış tehlikeye karşı yur
dumuzu savunma için hazırlanması, kaçınılmaz bir
zarurettir.
(işte bu sebeplerle sesleniyorum!: Devletin bütün
organlan, Anayasal ve demokratik kuruluşlar, si
yasi partiler ve ıbüjyüik Türk Milleti, eleie verelim,
(birlik ive beralberlik içinde bulunalım. Görevliler,
yasalarımıızdaki yetkilerinizi korkmadan ve çekinmeden kullanınız. Yasalarımız uygulandığı takdirde,
devleti kurtarmak için yeter de artar bile.
Anayasamızın 124 ncü maddesinde savaş hali
mevcuttur. Fakat Saivaş Hali Kanunu henüz Mec
lislerde ele alınmamıştır. Mevcut bulunan Seferber
lik; Kanunu kifayetsizdir. Çünkü bugünkü şartlara
uygun değildir, cavaip vermeyecek durumda ve çok'
eskidir. Anayasada ihulunan bir maddenin uygula
ma kanunu olmadığı gerekçesiyle uygulanmaması
mümkün ve caiz de değildir. Asrımızın savaşları ar
tık klasik savaş şeklinde olmayacaktır. Cepheler,
düşman safları, üniformalı askerler karşılıklı silah
kullanarak mertçe ve erkekçe savaş yapmayacak
tır. Daha ziyade, savaşlar ya nüikfeer savaş olup
kimse düşmanımın yüzünü görmeden birkaç saat ve
ya birkaç günde harp bitecek veya nükleer haribi
ıgjöize alamayan devletler, diğer devletlerin bünyesi
ne soktukları gerillacılarla ve münafıklarla tahri-
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!bat yapacak veya ideolojik harp, sinir harbi, ekö-<
nomıik harp şekilleriinden birini seçerek kullanacak-ı
lardır.
Bu sebeple, ülkemizde sessizce bir savaş hali
hüküm sürmektedir. Düşmanın üniforması, milli-/
yeti ve devleti ıbelli değildir; fakat silahın her cinsine sahiptir. Bazoıka, makineli tüfek, makineli taibanüa, mavzer ve havan topuna varıncaya kadar,
ülkemizdeki şer kuvvetlerim elinde TIR'lar dolusu
silah ve cephane vardır. Şer kuvvetler, şehir geril
lası türünden hür taktik kullanmaktadır. Kbrnünist
ihtilali yapılan her ülkede ( Çin hariç, çin değişik
yaptı) aynı metot kullanılmıştır. Bu taktiğin neti
cesi (bir halk ihtilali ile •alınır, hedefleri budur. Asıl
silahlar ise, esjkiyanım kışlalara saldırması, silah,
cephane, araç ve gereci oradan tedarikidir. Bunum
gerçekleştirilmesi prensiptir, Ve bugün Türkiye'de
'bulunan teröristlerin de hedefi (budur. Savaş hali
nin ilanı ve eşkiyanın temizlenmesi için ille böyle
bir olayın (beklenmesi şart değildir. O takdirde geç
da kalınmış olunaibilir. Her türlü mücadeleyi, de
mokratik hak ve özgürlükleri kısıtlamadan, hallet
mek de mümkün olmayabilir. Devlete başkaldıran
eşkiya, güvenlik; kuvvetlerine demokratik usullerle
ve savaş kaidelerine uyarak saldırmıyor. Bilakis,
güvenlik kuvvetlerimize arkadan vurup kaçıp kay
boluyor. Yakalanınca da yargılanıması yıllarca sü
rüp gidiyor, cezanın caydırıcı niteliği kayboluyor.
Saivaş halinde ise, Sıkıyönetim Usulü Muhakeme
Kanunu değişiktir. Askeri mahkemenin vereceği 15
yıla kadar hapis cezaları kesindir. 15 yılın üzerinde
ki cezalar, idam dahil, komutan lüzum görürse tem
yiz ©ditebilir. Aksi takdirde, hüküm kesinleşir. Bu
suretle yargılama süreleri' kısalacak ve devlete baş
kaldıran, Türkiye Cumhuriyet ini bölmek parçala
mak ve yok etmek isteyenler, demokratik Cumhuri
yeti yıkıp, yarine (Marksist ve Lenünist Maoist veya
faşist, hatta teokratik bir düzen getirmek için sa
vaş veren vatan hainleri, süratle hakettikleri cezala
ra çarptırılacak ve kısa zamanda netice alınacak
tır.
IBAŞKA'N

— Bağlayınız Sayın Elverdi.

ADÎ ELVERDİ ^DeVamla) — Bu sebeple, savaşı
halinin düşünülmesini ve göz önünde bulundurul
masını, kaçınılmaz bir zaruret olarak görüyorum.
Milletimizi ve Devletimizi vatan haini eşkiyanın
şerrinden korumasını Cenalbı Hak'tan diler, 1980ı
Mali Yılı Milli SaVuntma (Bakanlığı Bütçesinin
Türk Silahlı Kuvvetlerimize hayırlı ve uğurlu ol-
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masını, İçten ve dıştan gelecek tehlikelere karşı foa-.
şanlı kılmasını Allahtan diler, şa'hsım ve Adalet
Partisi Grubu adına Silalhlı Kuvvetlerimizi, aziz millatimizii ve hazır olanları hürmetle selamlarım. (AP
sıralıarından alkışlar)
IBİAŞKJAN — Teşekkür ederim Sayın Elverdi.
Lehlinde Sayın İbrahim Topuz, ıbuyurun efen
dim.
İBRAHİM TOPUZ (Kocaeli) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarım; 1980 yılı Milli Savunma büt
çemizin lehinde konuşmak üzere söz almış bulunuyo
rum. Saygı ve sevgilerimi sunarım.
Milletimiz, asırlar boyu süren ve tarihin sayfala
rını şan ve şerefle süsleyen gelişme ve yerleşme po
litikasını Cumhuriyetin ilanıyla, «yurtta sulh cihanda
sulh» politikasına çevirmiş ve yıllardan beri bu çiz
gide kalmıştır, kalmaya kararlıdır. Milli varlığımızın
dosta ve düşmana karşı gücünü temsil eden değerli
Silahlı Kuvvetlerimiz, siyasetin dışında kendine ya
kışır bir çalışmanın, kendi kendini günümüzün tek
nolojisine uygun bir şekilde yenilemenin çabası için
de kalmıştır. Milletin, Devletin, Cumhuriyetin beka
sı için, iç ve dış düşmanlara karşı inançla, imanla,
Atatürkçü çizgide çalışmalarına devam eden Silahlı
Kuvvetlerimizi gönülden alkışlıyoruz.
Silahlı Kuvvetlerimiz, istilacı bir maksadın dışın
da, milli varlığımızın, egemenliğimizin
bekçiliğini
yapmaktadır. Silahlı Kuvvetlerimiz ve mensupları,
yurdun her köşesinde mahrumiyetlere, tabiat şartla
rına büyük bir moral gücüyle göğüs gererek, bilerek,
inanarak görev yapmaktadırlar. Geceyi gündüze, ya
zı kışa bağlayarak görevlerine devam etmektedirler.
Hepimizin nasibimizi milli karakterimize uygun ola
rak aldığımız bu ocakta, vatan evlatları milli bütün
leşme aşkına, inancına bu ocakta kavuşmuşlardır ve
kavuşturulmaktadırlar. Hepimizin en canlı hatıraları
mız asker ocağındaki günlerimize aittir. Çok kısa za
man önce Erzurum'da bir kış tatbikatında misafir
olarak bulunduk. En şiddetli kış şartları altında, Si
lahlı Kuvvetlerimizin en büyük komutanından Meh
metçiğine kadar ilimle, teknikle, tabiatla kaynaşıp,
inanç ve iman halesi haline geldiğini, tabiatı ve za
manı nasıl yendiğini gördük.
Dünyanın en ileri tekniğine sahip olan milletler
de biliyorlar ki, teknik inançla birleşmedikçe hiç bir
zaman büyük bir güç anlamına gelmez. Silahlı Kuv
vetlerimizin maddi sıkıntıları yanında, lojman yeter
sizliği, emeklilik anındaki dar imkânlar, hayat paha
lılığı zorlayıcı durumlardır. Rejimi korumaya azimli
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bu insanlar karşısında, işçi ve fakir insanların hisle
rini sömüren rejim arayıcılar utanmalıdırlar. Dünya
nın en fakir ülkelerinde bile silahlı kuvvetler men
supları belirli bir refahın içindedirler.
Gelişen teknolojinin ve teknijjin bütün imkânla
rına Silahlı Kuvvetlerimiz kavuşturulmalıdır. Ordu
muz her yeni silah gücüne derhal kavuşturulmalıdır.
Bütçemizden ayrılan ödenekler her an dövize döne
bilir durumda hazır bulunmalıdır.
Silahlı Kuvvetlerimiz kendi bünyesinde, kendisi
ne ve yurdun bir çok ihtiyaçlarına cevap verecek
atölye, fabrika, tersane gibi yerlere sahiptir. Bunlar
süratle geliştirilmelidir.
Gölcük deniz fabrikaları, uçak fabrikaları süratle
geliştirilmelidir. Kara Kuvvetleri için Atatürk tara
fından kurulmuş bulunan Makine Kimya tesisleri
bugün Sanayi Bakanlığının elinde ve bir çok işçi di
renişleriyle <c/c 10 randımanla çalışabilir bir durum
dadır. Bunların derhal Silahlı Kuvvetlerimize devre
dilmesi gerekmektedir.
Deniz, Kara ve Hava Kuvvetlerimiz için kurul
muş bulunan vakıflara en geniş imkânlar tanınmalı
ve bunlar hedeflerine biran evvel varmalıdır.
Oy pahasına meydanlarda ve bir çok kuruluşlar
da zedelenen hürriyetçi demokrasiyi ve devleti, ya
sal yollarla bu Mecliste kurtaralım. Bu, olmayacak
bir iş değildir. Eteklerimizdeki taşı atalım ve birbiri
mize samimi olarak, kulislerde konuştuğumuz şekil
de, elbirliği, fikir birliği içerisinde yanaşalım. De
mokrasiyi bu Mecliste, bu yüce salonda kurtarmak
mümkündür arkadaşlar. Anarşiyi yenmek burada
mümkündür arkadaşlar ve Ordumuzu olağanüstü bir
hal olan örfi idare gibi* bir görevden ayırmak sure
tiyle, komutanlarımızı ve askerlerimizi yıpratmaya
lım.
Atatürkçü çizgide millet ve memleket aşığı; Ana
yasa düzeni içinde demokrasinin bekçisi ve düşman :
larımıza karşı asil bekçimiz, gücümüz ve medarı ifti
harımız Silahlı Kuvvetlerimizi en içten gelen samimi
hislerle selamlıyor, 1980 Silahlı Kuvvetler bütçesinin
yüce milletimize, Ordumuza, mensuplarına ve dün
yaya hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Bakan konuşmanız ne kadar sürer efen
dim?
MİLLİ SAVUNMA BAKANI A H M E T İHSAN
BİRİNCİOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) — Ol
dukça kısa konuşacağım Sayın Başkan.
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BAŞKAN — Peki Sayın Bakan.
Değerli arkadaşlarım, görüşülmekte olan Milli
Savunma Bakanlığı bütçesinin bitimine kadar çalış
malarımızın aralıksız devam etmesi için kararınızı
alacağım.
Bu hususu oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Buyurun Sayın Bakan.
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın
Başkan bir önerge vardı... Dün gece yarısına kadar
çalıştık.
BAŞKAN — Görev, istirahattan önce geliyor ar
kadaşım.
Buyurun Sayın Bakan.
MlLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BÎRÎNCtOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) — Sa
yın Başkan, Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri;
Türk Silahlı Kuvvetleri adına hepinizi saygıyla se
lamlıyorum.
Savunma, esas olarak milli güce dayanan milli
bir meseledir. Bir ülke, savunmasının sağlanmasında,
her şeyden önce kendi güç ve kabiliyetine dayanmak
zorundadır. Biz de bunun bilinci içerisindeyiz; ancak
şunu da itiraf etmek zorundayız ki, bugünkü dünya
koşulları içinde hiç bir ülke, savunmasını tek başına
sağlama güç ve kabiliyetine sahip değildir, işte bu
nedenledir ki, dünya üzerindeki ülkeler, savunma
gayretlerini, gerektirdikleri bir çok ittifakların emni
yet çemberiyle pekleştirme zorunluluğunu duymakta
dırlar.
(Böylece görülmektedir ki, önce savunmamızı ken
di imkânlarımıza ve gücümüze dayanarak sağlamak
yoluna giderken; bir taraftan da ortak savunma itti
faklarından yararlanma yollarını ihmal etmeyece
ğiz.
Bir zamanlar «NATO'ya hayır» diye sloganla
rın atıldığı ülkemizde, bu kadar hükümet değişiklik
leri olmasına rağmen, bu ittifaktan ayrılmayı gerek
tirecek herhangi bir girişim görülmemiş ve böyle
bir İttifakın gereksizliği konusunda hiçbir karar alın
mamıştır. Türkiye ittifaklar içinde, samimi, hiçbir
art niyeti olmayan bir ülkedir. Ayrıca komşuları
mızla da iyi ilişkilerimizi sürdürmek zorundayız.
Komşularımızla ilişkilerimizde Türkiye tarafından ya
ratılmış herhangi bir sorunumuz yoktur. Türkiye'nin
bu samimi niyet ve düşüncelerinin de iyi değerlendiritoeSirii beklemek ve istemek hakkımızdır. Bu
'konudaki davranışlarımızın da yanlış anlaşılmama
sını istiyoruz.
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Türkiye, NATO'nun bir üyesi olarak bugüne ka
dar bütün vecibelerini imkânları ölçüsünde yerine
getirmiş bir ülkedir. Bilindiği gibi, günümüzün harp
leri süratle başlamakta ve kısa sürede sonuçlanmak
tadır. Savaşın başlamasıyla alınacak tedbirler ve ter
tipler yeterli olmamakta, hatta çok geç kalmış ol
maktadır. Bu nedenle, savunmanın güçlenmesi, an
cak barış zamanında alınacak ciddi tedbirlerle bir
anlam taşıyacak ve caydırıcı etkileri olacaktır. Si
lahlı Kuvvetlerimizin, insangüoü ve vüsati ile ülke
mizin bulunduğu bölge koşulları gözönüne alınarak;
ittifakın sorunlarımıza ilgisiz kalmamasını arzu et
mekteyiz. Esasen bunu da beklemekteyiz.
Sayın üyeler, bilindiği gibi, savunma ile ekono
mi ve sosyal kalkınma birbirinden ayrı düşünülme
si mümkün olmayan önemli faktörlerdir. Birinin di
ğerine tercihi söz konusu da olamaz. Ekonomik güç
ile desteklenmeyen bir savunma gücü de devamlı
olmayacaktır. Türkiye, her ikisini de birlikte yürüt
mek azmindedir. Bugün birtakım ekonomik sorun
larımız olduğu doğrudur. Hükümetimiz hiçbir poli
tik ve parti çıkarları düşünmeden sorunların üzerine
gitmektedir. Bunun üstesinden geleceğimize de gü
vencimiz tamdır. Ancak böyle bir durumda mütte
fiklerimizin de bu sorunlarımızı hafifletici girişim
lere ciddi olarak başlaması ve sürdürmelerini bekli
yoruz. Son zamanlarda müttefiklerimizin bu konu
da bazı girişimlerde bulunduklarını da görüyoruz.
Ancak, bu çabaların biran önce somut neticelere
ulaşmasını da arzu etmekteyiz. Zira, bugün içinde
bulunduğumuz sorunların hafifletilmesi ittifakın da
yararına olacak ve onun daha da güçlü olmasını sağ
layacaktır. Başlangıçta doğrudan ülkemizi ilgilendirmiyormuş gibi görünen bazı sorunlar için zamanın
da ve yeterli tedbirler alınmadığı takdirde, bu, uzun
dönelride ittifakın da yararına olmayacak ve' bir bü
tün olarak NATO ittifakının da zararına yol açı
lacaktır. '
'Bilindiği gibi, Ocak ayı içerisinde, dostumuz ve
müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri ile Savun
ma İşbirliği Anlaşması parafe edlmiştir. Bu anlaş
mayla ilgili olarak Bütçe Karma Komisyonunda,
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunda bazı bilgiler
sundum. Müsaadenizle Yüce Meclise de bu anlaş
mayla ilgili kısa açıklamada bulunmak istiyorum.
NATO ve NATO'nun gerektirdiği yükümlülük
lerle çerçeveli olarak prafe edilmiş olan Savunma
Ekonomik İşbirliği Anlaşması; temel savunma, des
tek savunma, endüstriyel işbirliği ve tesisleri anlaş-

— 300 —

M. Meclisli

B : 54

malarından oluşmaktadır. Bu anlaşmalarla, NATO
stratejisinin öngördüğü savunmaya dönük, caydırı
cı, müşterek tedbirler alınacaktır. Bu anlaşmada eşit
lik, hükümranlık inaklarına karşılıklı saygı esas alın
mıştır.
Temel Anlaşma ile, belirli Türk tesislerinde Ame
rika Birleşik. Devletlerinin müşterek savunma tedbir
lerine katılmasına yetki verilmiştir.
Savunma İşbirliği Anlaşması, NATO'nun gerek
tirdiği yükümlülüklerle sınırlandırılmıştır. Taraflar
dan biri, karşı tarafın bu anlaşma' yüklendiği veci
belerini yerine getirmediği kanaatine varırsa, anlaş
madaki usullere uygun olarak anlaşmayı iptal hak
kını haizdir.]
Savunma Destek Anlaşmasıyla, Türk Silahlı Kuv
vetlerince temini öngörülen ve Amerika Birleşik
Devletleri 'katkısının istendiği savunma malzemeleri
nin, yıllık tedarik programlarıyla nasıl sağlanacağı
hükme bağlanmıştır. Ayrıca, askeri yardım bakımın
dan, Amerika'nın sorumluluk ve iyi niyet gösterile
rinin neler olacağı genel terimlerle açıklanmıştır.
Savunma Endüstriyel İşbirliği Anlaşmasında ise,
savunma sanayii faaliyetlerini, teknoloji transferi ve
imalât, imkân ve kabiliyetlerimizle artırılması husus
larında Amerika Birleşik Devletlerinin nasıl katıla
cağı, ülkemizin bu yöndeki isteklerinin nasıl karşıla
nacağı, halihazırda hangi projelerin ele alınacağı be
lirtilmiştir.
Tesisler Anlaşması, ekleriyle birlikte bir bütün
teşkil etmektedir. Tesisler, Türk tesisleri olarak faa
liyet gösterecektir.
Amerika Birleşik Devletlerinin bu tesislerden ne
.şekilde yararlanacağı ve müşterek kullanmalara ait
ayrıntılar, uygulama anlaşmalarıyla ayrıca saptana
caktır. Bu konudaki çalışmalar da sürdürülmektedir.
Tesisler, Türk tesisleridir. Türk subayları komuta
edecek, Türk: komutanları tarafından denetlenecek
ve kontrol edilecektir. Amerika'nın Türkiye'ye sağ
layacağı yardım ise, Savunma Destek Anlaşmasının
'bir sonucudur. Amerika Birleşik Devletlerince yapı
lacak askeri yardım dışında, ekonomik yardım ve
'işbirliği de, Savunma İşbirliği Anlaşmasının temel
fikrini oluşturmaktadır. Anlaşmanın ayrıntılarıyla il
gili çalışmalar da sürdürülmektedir. Çalışmalar ta
mamlandığında, sizler de göreceksiniz ki, bu Anlaş
ma ile birçok kazançlarımız olacaktır. Bütün sami
miyetimle size şunu söyleyebilirim ki; Türk Silahlı
Kuvvetleri olarak, bu müzakerelerde, yapılabilenin
en fazlasını ve en iyisini yapmışızdır. Zaten anlaşma— 301
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nın tamamlanmasından sonra, bunun huzurunuza
getirilerek görüşülmesinde yarar görüyorum. Zira
Yüce Meclislerden gizli hiçbir şey yapılmamaktadır
ve yapılmanın da ülkemizin yararına olmadığına ina
nıyorum. (AP sıralarından alkışlar)
Savunma sanayii konusunda, başlıca kuruluşları
mız olan Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun harp
sanayii potansiyelini artırıcı tedbirler ve girişimler
sürdürülmektedir. Bu konuda lüzumlu teknolojik bil
giler sağlanmakta, hammadde tedariki ve personel
temini ve yetiştirilmesi gibi girişimlerde bulunulmak
tadır. 1979 yılında Makine Kimya Endüstrisi Kuru
mu tarafından Silahlı Kuvvetlerimiz için piyade tü
fekleri, makineli tüfekler, muhtelif topçu, tanksavar
ve uçaksavar mühimmatı, havaden yere roketler, gü
dümlü tanksavar roketleri, modern havanlar, havan
mühimmatı, pil ve diğer çeşitli malzeme, teçhizat
imal edilmiştir. Ayrıca, Kara, Deniz ve Hava Kuv
vetleri Komutanlıkları bünyesinde bulunan fabrika
ve tesislerde de Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan
diğer muhtelif malzeme ve teçhizatın üretimi sağlan
mış ve sürdürülmüştür. Denizaltı, hücumbotu ve di
ğer gemilerin inşası, tank, yenileştirme, uçak reviz
yonu gibi faaliyetlerimizi örnek olarak sıralayabili
riz.
Bugün askeri tersanelerimizde, gemi, hücumbot,
denizaltı inşaatı övünülecek bir düzeye gelmiştir. Sa
vunma sanayiinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli ya
bancı ülkelerle işbirliği ve bununla ilgili olarak da
kuruluşlar arasında koordinasyon çalışmalarımız de
vam ettirilmektedir.
Biraz önce arz ettiğim gibi, Savunma İşbirliği An
laşmasının bir bölümü de, savunma sanayiinde işbir
liğini teşkil etmektedir. Söz konusu anlaşma ile ül
kemizin savunma sanayiini geliştirmek için, Ameri
ka Birleşik Devletlerinden gerekli makine, teçhizat
ve modern teknoloji transferi sağlanacaktır. Bu »üc
retle kuvvet komutanları bünyesindeki, yenileştirme
ve modernizasyon tesislerinin geliştirilmesiyle mühim
mat, roket, barut sanayi tesislerinin kurulması, ve
tevsiatı projeleri de ele alınacaktır.
Dostumuz ve müttefikimiz Federal Almanya'dan
denizaltı inşası projesinin devamıyla çeşitli diğer ba
zı projelere ilave yardımlar sağlanmaktadır.
Ayrıca, bazı projeler üzerinde dost ve müttefik
ülkelerle karşılıklı işbirliği üzerinde görüşmeler ve
planlamalar sürdürülmektedir.
Kredi ve döviz sağlanmasında karşılaşılan gecik
me nedeniyle 1979 mali yılında ASELSAN tarafın-
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yoruz. Mehmetçiğin üniversite kapısında, banka
önünde, okul koridorlarında beklemesini uygun
bulmuyoruz. Biz de sizin kanaatınızdayız. Hiç şüp
hesiz ki, her şeyden önce sıkıyönetime gerek gös
teren şartların ortadan kalkmasıyla sıkıyönetimin
kalkması mümkün olacaktır. Aşağı yukarı 3 aydan
beri Milli Savunma Bakanlığım yapmaktayım. Kısa
görevim sırasırida, savunma meselelerimizin ne ka
dar önem taşıdığını da yakından görürken, birlikte
çalıştığım kitleyi de çok iyi tanımak imkânına kavuş
tum. Onları, Atatürk ilkelerine, laiklik prensiplerine
içtenlikle bağlı, vatanperver, mert, hiçbir partinin
istikametinde hareket etmeyen fedakâr insanlardır.
(Alkışlar) Onların istediği de bu şartları düzeltmek,
gerekli tedbirleri almaktır. Konuşan bütün arkadaş
larımız, Türkiye'de anarşinin mevcudiyeti üzerinde
ittifak etmekte'dirler. Bunun yurt dışında mihrakla
rı bulunduğunu, yurt içinde de mihrakları bulundu
ğunu söylerler.

dan gerçekleşmeyen telsiz imalatına bu yılın ilk yarısırida başlanacaktır. Silahlı Kuvvetlerin telsiz ih
tiyacım karşılamak amacıyla kurulmuş olan ASEL
SAN, üretim yapacak düzeye ulaşmış bulunmakta
dır.
Aynı şekilde, TÜMOSAN motor imali ve TUSAŞ muhabere uçak yapımı projelerinin de 1980
yılıflda başarıya ulaşması için gayret sarf edilmek
tedir.
'Silahlı Kuvvetlerimizce ihtiyaç duyulan malzeme
lerin çeşitli kuruluşlara tanıtılması amacıyla muhte
lif şehirlerimizde savunma sanayii sergileri düzen
lenmiş, yurt içi sanayiinin hu malzemelerin imal edil
mesinde ilgisi tespit edilmiş ve kanuni mevzuata gö
re bu konuda işlemlere geçilmiş, planlanmış; ancak
ifade etmeliyim ki, son yıllarda ülkemizin içinde bu
lunduğu ekonomik şartlar ve döviz sorunu, bu ko
nudaki gayretleri etkilemiştir.
Muhterem milletvekilleri; sizlerce bilindiği gibi,
26 Aralık 1978 tarihinde, başlangıçta 13 ilde sıkıyö
netim ilan edilmiş; daha sonra uygulama 18 ile çı
karılmış ve son defa da Sivas ilinde sıkıyönetim kal
dırılmış, İzmir ve Hatay'da sıkıyönetim ilan edil
miştir,;
Söz alan arkadaşlarımızın tümü, sırasıyla Sayın
CumaUoğlu, Sayın Amiral Kemal Kayacan, Sayın
Necati Gültekin ve Sayın Ali Elverdi arkadaşları
mız, grup sözcüleri olarak, sıkıyönetimin önemine
uzun boylu değindiler ve sıkıyönetimin uzamasının'
sakıncalarına işaret ettiler.
Muhterem arkadaşlarım; gerek Bütçe Komisyo
nunda yapılan müzakerelerde ve gerekse Senatoda
yapılan müzakerelerde, bu mevzular burada söylen
diği gibi aynen dile getirildi. Bütün bu konuşan ar
kadaşlarıma çok teşekkür ederim; gerçekleri ortaya
koydular, söylediklerinin hepsi gerçektir, hepsine çok
teşekkür ederim.,
Sayın Amiral Kayacan arkadaşım, asker olmas.ı
hasebiyle daha detaylı mevzulara girdi, kendisiyle
hemfikirim.
Arkadaşlar, burada her şeyin doğrusunu söylü
yoruz, rahat rahat konuşuyoruz; ama tatbikata sıra
gelince 'hiçbir şey yapamıyoruz. Türk Silahlı Kuv
vetleri hakikaten sıkıyönetim dolayısıyla yıpranmak
tadır. En azından, bir asker bir bankanın kapısında
beklemektedir. Bunda sizinle hemfikirim. Türk Silah
lı Kuvvetlerinin biran evvel görevi başına dönmesi
ni, Türk Silahlı Kuvvetleri de istiyor; ama, bu dön
melerinin çarelerini bu Mecliste maalesef arayamı— 302
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Arkadaşlar, yurt dışından Türkiye'de yapılah bu
tahribatı biz normal karşılamalıyız. Türkiye'ye düş
man olan her devlet bu yolu seçer; ama yurt dışın
dan yapılan bu tahribatın yurt içinden desteklen
mesi, insanın aklına, havsalasına sığmaz,
Şimdi, Sayın Necati Gültekin arkadaşımız, TürkiyeMe bir iç savaş hali vardır dedi. Doğru; aynı
kanaatteyiz.
ÎHSAN KABADAYI (Konya) — Sade savaş mı,
isyan da var. '
'

MÎLLÎ SAVUNMA BAKANI AHMET ÎHSAN BîRİNCİOĞLU (Devamla) — «Bu tedbirlerin alınması
için, zamanında Cumhuriyet Halk Partisi, iktidarına
her şey söylendi, gerekli tedbirleri almadı» dediler.
Anarşi sıkıyönetime alıştırıldı. Doğrudur. Yeni
hükümete söylüyoruz; bırakın askerleri, bu işi hal
letsinler.

Sayın Gültekin arkadaşımız, zannediyorum ki,
Erzurum tatbikatı n'da da bu gibi konuşmalara rast
lamıştır ve onları esas alarak hu konuşmasını yapmıışitır. Bu samimiyetine de inanıyorum.
Arkadaşlar, biz Hükümet olarak Türk Silahlı
Kuvvetlerini herhangi bir şekilde elimizde tutmuş
bir Hükümet değiliz. Gelin burada bir noktada an
laşalım. Anayasanın 110 ncu maddesini hep ıberaber
okuyalım ve birlikte karar verelim: «Başkomutanlık
Türkiye Büyük Millet Meclisinin manevi varlığın
dan ayrılmaz ve Cumhurbaşkanı tarafından temsil
olunur.;»
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Türk Silahlı Kuvvetlerine Başkomutanlığı bu Tür
kiye Büyük Millet Meclisi yapar. Gelin, bu meseleyi
biran evvel halletmek istiyorsanız, hep beraber bir
araya gelelim, bilinen hususları burada dile getire
lim, birlikte tedbir alalım. Sayın Genelkurmay Baş
kanının dediği şekilde, bu meseleyi Türk Silahlı Kuv
vetleri bir ayda bitirir arkadaşlarım. Onun için, tek
rar. etmek suretiyle, bu arkadaşlarımın samimi te
mennilerine ben de iştirak ediyorum ve fakat, bütün
partilerin bir araya gelerelc bu meseleyi halletmeleri
için de, yeniden Türk Silahlı Kuvvetleri adına hepi
nize teklifte bulunuyorum.
Sayın Fehmi Cumalıoğlu, «İran'daki Amerikan
elçilik mensuplarını kurtarmak için İncirlik Hava
Üssünü Hükümetin kullandırmaması lazım» dediler.
Muhterem arkadaşlar, bazı mevzular vardır ki
birçok defa tekrarlanır, cevapları verilir ve söylenir.
Biz, NATO'nun Avrupa Grubu Toplantısında yap
tığım Başkanlık sırasında ve ondan sonra basınla
yaptığım toplantıda - Türkiye'de intişar eden ga
zetelerin hepsinde çıktı - hiçbir zaman İncirlik Hava
Üssünü, Amerika'ya şu veya bu devlete karşı özel
maksatla kullandırmayacağımızı açıkça beyan ettik.
Bunu Bütçe Komisyonunda söyledik, bunu Senato
toplantılarında, hepsinde söyledik, bütçe müzakere
lerinde söyledik; fakat her nedense arkadaşlarımız,
bu meseleyi hâlâ, Türkiye sanki Amerika'ya taviz
veriyormuş gibi veya verecekmiş gibi havayı bulan
dırıcı bir tutumun içine sokmak istiyorlar ki, arka
daşlar, bu sözlerin hiçbir değeri yoktur. Tekrar açık
lıyorum, biz yaptığımız anlaşmalarda sadece İncir
lik Hava Üssünü Amerika'ya, NATO maksatlarına
uygun olarak kullandıracağız, bunun dışında hiçbir
şey yapacak değiliz.
Amerika Birleşik Devletleriyle Savunma İşbirliği
Anlaşması - Yine Sayın Fehmi Cumalıoğlu tarafın
dan - sanki bizim tarafımızdan gizleniyormuş gibi,
gizli kapaklı 'bir şey yapıyormuşuz gibi, böyle bir in
tiba yaratmak ister gibi; «Bu bilinmelidir, gelmeli
dir» şeklinde konuştu. Ben bunu Bütçe Karma Ko
misyonunda açıkladım. Bu Savunma İşbirliği Anlaş
ması mutlaka Meclise getirilecektir arkadaşlar.* Bun
da fayda vardır, fayda mülahaza ediyoruz.
ŞENER BATTAL (Konya) — Buna memnun ol
duk.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Göreceksiniz ki, her şey
açığa kavuşacak. Zannediyorum ki, bizi tebrik ede
ceksiniz.
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ŞENER BATTAL (Konya) — Uygulama anlaş
malarıyla beraber.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Hepsi, yan anlaşmalarıyla
beraber hepsi gelecek arkadaşlarım.
'Muhterem arkadaşlarım, Sayın Kayacan arkada
şımın konuşmalarının tümüne iştirak ediyorum. Yal
nız burada, Ordu Yardımlaşma Kurumu mevzuunda
ıbir mesele ortaya koymuşlardır, bu doğrudur. Ordu
Yardımlaşma Kurumunun bugün hiç de iç açıcı 'bir
durumu yoktur. Bu konuda gerekli tedbîrleri almak
için bütün imkânlarımızı kullandığımızı Sayın Kaya
can arkadaşımıza açıklamak isterim.
Muhterem arkadaşlarım; bir yedek subay mesele
sine dokunmuştu arkadaşlarım. Hükümete geldiği
miz zaman, Askeri Şûra toplanmış, bu mevzuda bir
kanun hazırlanmasını önermiştir ve biz de bu cere
yan eden hadiselerin ışığı altında böyle bir kanun ha
zırladık, Meclise şevkettik. Ben bu kanunun, tam ma
nasıyla her yönden dört başı mamur bir kanun oldu
ğunu iddia ekmiyorum. Kanuna en son şeklini vere
cek olan, Büyük Millet Meclislidir. O itibarla temen
ni ederim ki, meseleler üzeriine ciddi eğilünsin, bu me
seleye bir hal tarzı bulalım.
Arkadaşlar, kanunun çıkarılması mühim değildir.
Buridan eVvel çıkan kanunlar da tetkik edildiği za
man, gayet esaslı kanunlardı; ama politik maksatlairla bundan evvelki gelen geçen hükümetlerin hiçbiri
si bunu tatbik edememiştir. Eğer kanunları çıkarıp
askıya alırsak bunun hiçbir lüzumu kalmaz, gene me
seleye bir çare bulamayız. Umarım ki, bu kanunu en
kısa zamanda çıkarırsınız, bütün imkânılarımla bunu
uygulayacağımı da size açıkça beyan etmek isterim.
BAŞKAN — 5 dakikanız var Saym Bakan.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
'BİRiİNOtOĞLU (Devamla) — Teşekkür ederim Sa
yın ©aşkan.
Muhterem arkadaşlarım; Yine Sayın Kayacan,
'Bütçsnin geçen yıla göre % 16 ve bu yıl da >% 15
civarında bir miktar üzerinde durduğunu söylediler,
Muhterem arkadaşlarım, Türk Silahlı Küwetferinin
personel giderleri, yıl içlinde, Maliye Bakanlığı Büt
çesindeki fonlardan daima alınmaktadır. 1978'de ,bu
böyle olmuştur, 1979'da da böyle olmuştur. Kaldı ki,
1979 Bütçesinde RE - MO ödenekleri miktarı olan
40 milyar lira da bu yılın bütçesi içerisine geçmiş bu
lunmaktadır. Böylece, Türk Silahlı Kuvvetlerinin
Bütçesinde en küçük bir düşüklük yoktur; bilakis ol
dukça fazla miktarda bir artış vardır.
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Muhterem arkadaşlarım, sözlerimii burada (bağlı
yorum. Şayet talimim edemediğim arkadaşım olursa,
kendilerine kapım her zaman açıktır; Bakanlığıma
ıgelip rahatlıkla her şeyi benden sorabilirler ve inan
sınlar ki, her şeyin de ceva'bını alabilirler.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin Bütçesinin müzakereısinde, göstermiş olduğunuz bu gayretlerden dolayı,
Türk Silalhlı Kuvvetleri adına hepinize teşekkür eder,
(hepinizi saygıyla selamlarım. (;AP, CHP ve MHP sırallarımdan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Bakan.
Sayın Bakan, bir dakikanızı rica edeceğim; soru
sormak isteyen arkadaşlarım var.
Soru sormak için Başkanlığa müracaat edenlerim
dışında başka üye var mı?.. Yok. Soru sorma işlemi
tamamlaınmııştır.
Sayın Bakan, yazılı veya sözlü cevaplandıralbilirsiriiz.
Önce Edirne Milletvekili Süleyman Sabri Öznal'ın
sorularını (takdim ediyorum :
1'. Halkımızın .büyük bir özveriyle güçlendlrdliği
Kara, Hava, Deniz Küvetleri 'vakıflarının, parasal var
lıklarını bir an önce üretime ve yatırıma döndürmek
jlçün ne -gi'bi önlemler düşünüyorsunuz?
2. Demokrasi ile yönetilen ülkelerde uygulanan,
'«orduların kendi gereksinimlerinin tümünü ve harp
araç ye gereçlerini üretmesi» prensibi ile hatta dış
satımla ordumuzun .güçlendirülmesi için ne gfitbi ön
lerler düşümüyo rsunuz?» diy orl ar.
'Buyurun Sayın Bakan;.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BİRİNOİOĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşımın
1 ,nci sorusunu burada cevaplamdıramayacağım için
yazılı cevap vereceğim; yani vakıflarla ilgili olaıi kıs
mına yazılı cevap vereceğim.
2 nd sorusuna ıgelecek olursak arkadaşlar; Hü
kümet olarak yegâne gayemiz, Türk Silahlı KuVvet'lerinii üretici duruma getirmektir. Bunum için de bütün
imkânlarımızı kullanıyoruz.
Nitekim, Türk Silahlı Kuvvetlerinim üretici duru
mla gelmesi de mümkündür. Bir zamanlar Almanya
ile yapılan 'karşılıklı anlaşmalar neticesinde biz, Al
manlara birtakım askeri malzeme yapltık ve saftık,
(karşılığında da döviz aldık ve yine de şjimdi diğer bazı
devletlere deniz çıkarma gemileri, tahmin ediyorum
yakında 50 tame hücurnlbot, gayet güçlü vasıtalar ve
denizaltı yapımlarına girişiyoruz.
Teikrar ediyorum, arkadaşımın fikrine aynen işti
rak ediyorum; artık bundan sonra Türk Silaıhlı Kuv
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vetleri §u veya bu devletin vereceği yardımdan gö
zünü sakındırmalı; kendi öz kaynaklarıyla, öz gü
cüyle modern silahlara sahip olmanın hedefi peşin
dedir; bunu açıkça beyan etmek isterlim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın CaVitCln Yen al, sorumuz Bütçe ile ilgili de
ğil ve İçtüzük kurallarına da uygun değildir; Bu ba
lkımdan Sayım Bakana yöneltmiyorum..
Sayım Öcal, zaıtıâlinizin sorusunu alayım, buyu
run.
SBLÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Sayın Baş
kan, hoş olmayan bir söylentinin açıklığa kavuşması
için Sayın Bakana bir sual yönelteceğim. Sualim şu :
Basından öğrendiğimize göre, Ankara Sıkıyöne
tim Komutanlığında U5 yıldır görev yapan, Sıkıyö
netim Kurmay Başkanı Tuğgeneral Kayhan Onur'un,
bu görevinden alınarak Kara Havacılık Okulu Ko
mutanlığına atandığı ve 20 gün içinde de yemi göre
vine başlayacağını öğrenmiş 'bulunuyoruz.
Geneiüikîe Türk Si4aJh.li Kuvvetlerinde tayinlerin
- vefat, istifa ve emeklilik gibi durumlar hariç - ağus
tos ayında yapıldığı ve bunun bir teamül halinde uy
gulandığı da bilinen bir gerçektir.
BAŞKAN — Gerekçeye girmeyiniz lütfen.
SELÂHATTİN ÖCAL (Ankara) — Bize, söz ko
nusu atama işlemi hakkında bilgi verir misiniz?
Bu atama işleminin, son zamanlarda Ankara Em
niyet Müdürlüğündeki tayin ve nakillerle ilişkili ol
duğu söylentisi vardır. Bu doğru mudur?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Buyurumuz Sayım Bakan.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BİRİNOtOĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, arka
daşımız Türk Silahlı Kuvvetlerinim bir tasarrufunun
neden yapıldığını bana soruyor.
Türk Silahlı Kuvvetleri, kendi bünyesinde lüzum
gördüğü zamanlarda ıgerekili tasarrufları yapmaktadır.
Benim. üç aylık Bakanlığımda buna mümasil birçok
şeyler olmuştur. Birçok yerlerdeki kumandanlar bir
yerden- bir yere aktarılmıştır. Bunlar, Genelkurmay
Başkanlığının teklifi üzerine, bizim tasvibimiz üzerine
olmuştur.
'Biimaenaleyh, ben öyle zannediyorum ki, arkada
şım bunu daha açık sormalıydı, «Acalba bunda siyasi
'bir ma'ksat var mıdır?» diye sormalıydı.
Şayet bunda siyasi bir maksat olsaydı biz, Anka
ra Örfi İdare Komutanlığı Kurmay Başkanını değil,
bu sefer Ibaşını almayı düşünürdük.
"""""
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. İHSAN KABADAYI (Konya) — Biz de asker
dik, üç ayda bir sırtımızda hurcumuz, diyar diyar
gezerdik.
iBAŞKAN — Rica ediyorum.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BİRİNCİOĞLU :(Devamla) — Bunu asker olan ar
kadaşlarımız bilirler, hiçbir siyasi yönü yoktur ve
io «yirmi gün» meselesine de iştirak etmiyorum.
'Ben tabii asker dtoa'dığım için bunu pek iyi bil
mem; ama onlar kendi aralarında her zaman böyle
bir tayin yaparlar. «Yirmi gün» meselesine ben ka
tiyen iştirak etmiyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri men
supları, tayinin yapıldığı, emri aldığı günden itibaren
vazife 'başına ıgeçerler.
BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, teşekkür ederim,
sorular "bitmiştir.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BİRıİNGİOGLU (Devamla) — Ben de teşekkür ede
rim Sayın Başkan. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Son söz milletvekiiinindir kuralına
göre Sayın Rahmi Kumaş, buyurun.
Sayın Kumaş, 10 dakikalık süre içerisinde kalın
lütfen,
RAHMİ KUMAŞ (Trabzon) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; önce, sıkıyönetimden Silahlı
Kuvvetlerimizin çektiği sıkıntıların giderilmesi konu
sunda, ya da bir başka anlatımla, sıkıyönetimin Si
lahlı Kuvvetlerimize getirdiği ek yük konusunda sı
kıyönetimin tez elden kaldırılması için ortaya konan
dileğe katıldığımı belirtmek isterim.
Sayın milletvekilleri, Milli Savunma Bakanlığı
Bütçesi üzerinde konuşurken, Türkiye - Yunanistan
ilişkilerine değinmemek olanaksızdır. Çünkü, Türikiye - Yunanistan ilişkileri, bir bakıma savunmamızın
da önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Yunanis
tan'la aramızla Kıbrıs, Ege hava sahası, kıta sahan
lığı, Karasuları, adaların durumuyla ilgili olarak
önemli ve çözülmemiş bazı sorunlar vardır. Özellik
le Ege hava sahasının Menderes iktidarının aymaz
lığı yüzünden Atina'ya bırakılması ve Kıbrıs Barış
Harekâtı sırasında 714 sayılı Notam'la Ege hava ala
nı üzerinde ortaya çıkan - Yunanistan'ın da bir no
tamı olsa - bu durum altı yıl sürdü ve sonunda bir
başarı imişeesine radyo ve televizyondan bu notam'
in kaldırıldığı (belirtildi. Eğer bu Notam'ı yalnız Ege
hava sahası üzerinde uçakların uçması alarak alır
sak, ona 'bir şey diyemem; ama bu anlayış, konuyu
böyle değerlendiriş, tümü ile olmasa bile % 99 yan
lıştır. Çünkü, bu Notam'la, aslında Türkiye Cumhu
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riyetinin Ege suları üzerindeki egemenlik haklarına
da bir taban yapmak istemişti o zamanki Hükümet
ve Eğenin özel bir durumu olduğunu, Türkiye ile
Yunanistan'ın burada kendi durumlarını gözönüne
alarak adaletli bir çözüme varmak istemeleri yönün
de özellikle Ecevit Hükümetleriyle başlayan politika
nın yürütülmesinde işe yarayacağını düşünüyorduk.
Şimdi ise bu Notam kaldırılmıştır. Oysa bugünkü
AP azınlık Hükümeti, dış politika konularında, özel
likle ülkenin egemenlik haklarının da söz konusu ol
duğu 'bir durumda, bütün partilerin, grubu bulunan
partilerin görüşüne de başvurmak durumunda olma
lıydı.
Daha önce Afganistan olayları nedeniyle bu ko
nuda Hükümetin gösterdiği duyarlık saygı ile karşı
lanmıştı; ama Hükümet 'bu konuda, hem de Ege üze
rindeki egemenlik haklarımızın, yani hükümranlık
haklarımızın da söz konusu olduğu bjr durumda ken
di başına karar alıyor; gerçi biraz kurnazlığa da git
miyor değil, bunu da ssöylemeden geçemeyeceğim,
bunu Türk Genelkurmayının aldığını söylüyor, ora
larına girecek değilim, ama bizim karşımızda olan
Hükümettir, Hükümet olarak
özellikle egemenlik
haklarımız yönünden konuya yaklaşması gerekirdi
ve partilerin görüşünü almalıydı.
Kendileri «hiç ödün vermedik»/ diyorlar. Oysa
bizim aklımıza başka şeyler gelmektedir. İngiliz Dış
işleri Bakanlığı sözcüsü Notam'ın kaldırılmasını, Yu
nanistan'ın NATO'ya dönüşünü kolaylaştırıcı bir ka
rar diye tanımlamıştır. Bu, Yunanistan'ın ısrarların
dan birini kabul ettiğimiz anlamına gelir mi? Bu so
runun aydınlığa kavuşması gerekir. Eğedeki sorum
luluklarımızın karasularımızdaki sınırla algılanması,
böyle kabul edilmesi çok yanlış olur. Acaba bugün
kü Notam'ın kaldırılması bu anlama gelir mi? Böy
le değilse, Hükümet öyle, haklarımızdan ödün -veril-'
meyecektir gîbi genel deyimler yerine, şu 3 açık yar
gıyı, hükmü, başta Yunanistan olmak üzere, Türk
ve dünya kamuoyuna duyurmalıdır :
1. Türkiye'nin Eğedeki hak ve sorumluluklarını!
herhangi bir düzenle, yani tertiple karasularımızla
sınırlandırmasını hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti
kabul etmeyecektir, demelidir.
2. Türkiye'nin ve Yunanistan'ın Eğedeki sorum
luluk alanlarının Eğenin ortalarında bir yerde kesiş
mesi gerektiğini açıkça vurgulamalıdır.
3. Eğede Türkiye ve Yunanistan'dan başka bir
devlet, ya da devletler topluluğunun sorumluluk alan
larına sahip olamayacakları da kesinlikle ortaya kon-
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malıdır. Yoksa «Hiçbir, haklardan ödün verilmeye
cektir»] gibi yuvarlak sözlerle bu konu geçişitirilemez.
Sayın milletvekilleri, burada Sayın Savunma Ba
lkanını dinledim. Şimdi söz konusu edeceğim konu
ya girmedi; ama Adalet Partisi Sözcüsü ve başka
sözcüler ıbu konuya dolaylı, ya da doğrudan doğruya
girme durumunda kaldılar.
Kendileri, Sayın Savunma Balkanı, Senatoda ko
nuşurlarken şöyle söylemişlerdir: İşte elimde Sena
to Tutanağının fotokopisi; «Bunun sebebi var. Bun
dan daha bir müddet evvel memleketin bazı yerle
rinde - yalnız İzmir demiyor - asıldığını istihbar et
tiğimiz pankartlarda, Türk askerini arkadan vur,
Rus askerine selam dur, demenin neticesi bu» diye
'bir cümle kullanmışlar ve bu konuyu sürekli sömü
rüyorlar...
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AHMET İHSAN
BİRİNCİOĞLU (C. Senatosu Trabzon Üyesi) —
Doğru.
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Oysa, slogan
sömürülmesi değil, 'bu slogan eğer ortaya konmuşsa,
bunun sorumluları yakaîanmalı, kanıtlarıyla bîir'l'iıkite
derhal Devletin, gerektiği biçimde onları uslandırdı
ğı, yani onları cezalandırdığı kamuoyuna açıtklanabilmeliydi.
BAŞKAN — Sayın Kumaş, 3 dakikanız var.
RAHMİ KUMAŞ (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan.
Şimdi, elimde 17 Şubat tarihli Günaydın Gazete
si var. Orada bir gazeteci Sayın Genelkurmay Başfkanımıza şu soruyu yöneltti: Eğer doğru ise duvar
lara, işte ıbu soruyu söyledi, bir daha söylemiyeyim,
«çirkin foirşeya diye soruyor ve Genelkurmay Baş
kanımızı «tepkiniz olmamış» diye de niteliyor bu so
rusunda. Sayın Genelkurmay Başkanı, (kamuoyunca
da çok sevimli ıbulunan, ben de öyle buluyorum) şu
karşılığı veriyor, özlü karşılığı: «Eğer o yazının fo
toğrafını bir bulabilseydim tepkimin ne olacağını gö
rürdünüz; ama bulamadık fotoğrafı. İzmir'i baştan
aşağı aratmama rağmen bulamadık. Türkiye'de böy
le bir şeyi kimse söyleyemez.»* diyor. Doğrudur. Ulu
sal bilinci olan hiç kimse böyle şeyi söyleyemez ve
böyle bir şey söylenmişse, hesabı görülmelidir; ama
söylenmediği ortada, fakat durmadan bu kavram sö
mürülüyor, tıpkı Kars Kalesine kızıl bayrak çekil
mesinin oradaki görevli komutanca yalanlanması gi
bi, tıpkı Gümrük Bakanlığındaki baskın konusunda
sıkıyönetimin açıklamasına karşın, Hükümetin tam
ters bir açıklama yapmada direnmesi gibi,
t

26 . 2 . 1980

O : 2

Sayın milletvekilleri, NATO'dayız, NATÖ'da ne
bulduk? Bu sorunun karşılığını tam bulamadık. Çok
kısa konuşmam gerekir. Şunu söyleyeceğim: Türki
ye'de savunmamızı kuzeyden gelecek bir tehlikeye
göre düzenlemişiz. Bu kuzeyden gelecek tehlikeye gö
re savunmaya hazırlanmak çok doğru; ama asıl teh
likenin Yunanistan'dan geleceği de ortaya çıkmıştır
arkadaşlarım. Nitekim Yunanistan'ın NATO'nun askercil üyeliğine alınması için Türkiye ile Yunanis
tan'ı, ilk kez NATO üyesi oldukları durumdaki den
geyi gözönüne alarak hareket etmeliyiz. Hele Yuna
nistan'ın AET üyeliği, bu konuda haklılığımızı daha
da artırmaktadır ve Amerika'dan gelen baskılara bu
konuda direnmeliyiz.
Dengeyi bozan etmenler giderilmelidir. 12 ada silahsızlandırılmalıdır: silah ambargosu sırasında Yu
nanistan yoğun biçimde silahlandırılmış... Bu konu
daki dengesizlik de giderilmeli ve Hükümet Mısır İsrail yapay barışı gibi Carter'a seçim şansı verecek
nitelikte bir yapay Kıbrıs Barış Harekâtını gerçekleş
tirme durumunda olmamalıdır. Gerçek bir barış an
laşması yapılmalıdır ve Türkiye toprakları üzerinde
Sovyetlere yönelik füze yerleştirme girişimlerine kar
şı çıkmalıyız, U - 2'leri uçurtmamalıyız. Bu konuda
Sayın Bakan birşeyler söyledi ama, sürem yok; öyle
yuvarlak olmamalı bu, açık olmalı. Bir de Savunma
İşbirliği Anlaşmasının (SİA) buraya gireceğini söyle
diler; oysa Savunma İşbirliği Anlaşması konusunda
Türkiye Cumhuriyetinin radyo ve televizyonu Ame
rikan kaynaklı halber vermekte, Amerikan basının
dan alınan haberleri bize vermektedirler. Bu bir ik
tidarın kişiliksizliğidir, topraklarımızdaki-ABD üsle
rini kapsayan SİA ile ilgili açık anlaşmayı, bütün
ulusun temsilcileri bilmek durumundadır. Amerika
Kongresinden geçecek olan bu anlaşmanın Türkiye
Cumhuriyeti Meclisinde de tartışılması en doğru bir
hareket olur arkadaşlarım.
Sayın milletvekilleri, bir de şu konuya değinmek
istiyorum : Anadolu Ajansının Lahey'den verdiği bir
habere göre, «Türk Hava Kuvvetlerinden bir kurul
Lahey'e gidip «Starfighter» adlı 1963 yapımı uçak
lardan 40 tane alınmasının öngörüşmesini yapacaklarmış»\.
Biz, Türk pilotlarına güveniyoruz ve bunu, Kıb
rıs Barış Harekâtı sırasında en engin bir örneğini or
taya koyarak gerçekleştirmişlerdir. Ancak, fiyatları
3 milyon dolar dolayında olan - söylenen bir şey
var, teknik bir konu diyeceksiniz, ama, biz siyaset
adamıyız, her şeyi incelemek durumundayız - bu
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uçaklar, düşme rekoru kıran uçaklarmış, Hollanda'
da 36 tane düşmüş bunlardan, Federal Almanya'da
1960 - 1966 yıllarında durmadan toprağa çakılmış
lar, hattta o zaman 1%6'da Başbakan olan Ludvig
Erhard'ın şansölyelikten uzaklaştırılmasında bunun
katkısı vardır. Çevresinde böylesine büyük fırtınalar
'koparan ve göklerde uçacağına yerlere çakıldığı ya
zılan çizilen bu uçaklar konusunda çok dikkatli ol
mak gerektiğini belirtmek istiyorum ve son söz ola
rak da şunu belirtmek istiyorum :
BAŞKAN — Bağlayınız lütfen.
RAHMÎ KUMAŞ (Devamla) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; ıbu Bütçe Türk Silahlı Kuvvet
lerinin tüm gereksinimlerini karşılayıcı bir bütçe de
ğildir elbette. Ama bu, ülkenin, kalkınma sorununu
çözemeyişinden de kaynaklanan bir konudur, fakalt
bu Bütçeyi Türk Silahlı Kuvvetlerinin en verimli bi
çimde değerlendireceğine olan inancımı belirtir, siz
lere saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kumaş.
Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlerine geçilmesini onayınıza sunuyorum :
Kabul edenler... Ka1>ul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
Bölümlerini okutuyorum :
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Ç) M£Hi Savunma Bakanlığı Bütçesi
Bölüm
Lira
102

Milli Savunma hizmetleri 107 503 877 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul
edilmiştir.
106 Silahlı Kuvvetlerin yeniden
teşkilatlanması, silah, araç ve
gereçlerinin yenileştirilmesi
(RE - MO)
6 100 000 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.

Böylece, Milli Savunma Bakanlığı Bütçesi Mec
lisimizce kabul edilmiş bulunmaktadır.
Değerli mensuplarına, Milli Savunma Bakanlığına
ve Sayın Ordu mensuplarımıza hayırlı, uğurlu olma-<
smı diliyorum. (Alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, çalışma süremiz dolmuştur.
Saat 21.15'te toplanmak üzere birleşime ara veriyo
rum^
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ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma Saati: 21.15
BAŞKAN

:

BaışkaWek*I Ali Fuat Eyülfooğlu

DİVAN ÜYELERt : Recep Özel (IstealbuJ), Ismalü Hakkı Ö/toruır (Adana)
BAvŞ'KAN — MıHlet Meclisinin 54 ncü Birleşiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.
IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A)

DANİŞMA

KURULU

1. — 435 ve 436 S. Sayılı kanun tasarılarının 48
saat kaydı aranmaksızın Gelen Kâğıtlardan gündeme
alınarak görüşülmesine dair Danışma Kurulu öne
risi.
BAŞKAN — Bütçe görüşmelerine başlamadan ön
ce Danışma Kurulunun bir önerisi vardır, okutuyo
rum :
Danışma Kurulu Önerisi:
26 . 2 . 1980 tarihli Gelen Kâğıtlarda bulunan;
1. 435 Sıra Sayılı, 1979 yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komutan
lığı kısmında değişiklik yapılması hakkında kanun
tasarısının;
2. 436 Sıra Sayılı, 1979 Yılı Bütçe Kanununa
bağlı (A) /işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım

TEKLİFLERİ

Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında ka
nun tasarısının, 48 saat kaydı aranmaksızın Gündeme
alınması, 1980 mali yılı başlamadan önce kanunlaş
ması gerektiğinden, Bütçe görüşmeleri sırasında görü
şülmesi önerilmiştir.
Millet Meclisi Başkanı
Cahit Karakaş
AP Grup Başflcaııvekili
CHP Grup Başkarivekili
Erzurum
istanbul
Gıya'settin Karaca
Metin Tüzün
MHP Grup Başkanvekili
MSP Grup Görevlisi
Konya
Konya
İhsan Kabadayı
Şener Battal
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Ka^bul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

IV. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam)
4. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/519; C. Senatosu : 1/688) (S. Sayı
sı : 435) (1)
BAŞKAN — Şimdi alınan karar gereğince, 435
Sıra Sayılı, 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Jandarma Gene1! Komutanlığı kısmın
da değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısının gö
rüşmelerine başlıyoruz.
Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini alttıış
bulunuyor.
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum : Raporun okunmasını kabul
(1) 435 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.

edenler... Okunmama'sını isteyenler... Raporun okun
maması kabul edilmiştir. Rapor okunmayacaktır.
Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?..
Yok.
Tasarının maddelerine geçuknesinıi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum:
1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin
Jandarma Genel Komutanlığı Kısmında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — 2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelin Jandarma Genel Komu
tanlığı kısmının 111 (Güvenlik Hizmetleri) programı
nın 02 (Güvenlik ve Lojistik Destek Hizmetleri) alt
programının 1 ödenek türü 001 (Güvenlik ve Lojis
tik Destek Hizmetleri) faaliyetinin 430 (Akaryakıt ve
Yağ Giderleri) harcama kalemine (181 000 000) lira
lık ek ödenek verilmiştir.
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BAŞKAN — 1 nai madde üzerinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum:
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihlinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler.*.. Kabul
etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür.
'BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?., Ydk.
Oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul
etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın
üye?.. Ydk.
Tümü açık oya tabidir, bilâhara açık oylarınıza
sunulacaktır.
5. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli
cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı kısmında
değişiklik yapılması hakkında kanun tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporuna dair Cumhuriyet Se
natosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tez
kereleri: (M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/689)
(S. Sayısı: 436) (1)
BAŞKAN — 436 S. Sayılı, 1979 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı kısmında değişiklik yapılması hakkında
kanun tasarısının görüşülmesine başlıyoruz.
Raporun okunup okunmamasını oylarınıza sunu
yorum : Okunmasını kabul edenler... Okunmamasını
isteyenler... Raporun okunmaması kabul edilmiştir.
Rapor okunmayacaktır.
Tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok.
Maddelere geçilmesini1 oylarınıza sunuyorum :
Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kısmında
Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı
Madde 1. — 2215 sayılı Bütçe Kanununa bağlı
(A) işaretli cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan(1) 436 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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lığı kısmının ekli cetvelde gösterüen tertiplerine
(303 513 400) liralık ek ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) cetvelini
okutuyorum:
Bölüm
Lira
113 Yataklı tedavi kurumları
280 000 000
ıBAŞKAN — Kalbul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir.
900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler
23 513 400
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi bağlı bulunduğu cetveliyle birlikte
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Bu Kanunu Maliye Bakanı yürü
tür.
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın
üye?.. Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler...
Kalbul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü üzerinde lehte, aleyhte söz isteyen sayın
üye?.. Ydk.
Tümü açık oya tabidir, bilâhara açık oylarınıza
sunulacaktır.
/. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe Ka
nunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Senatosu
Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu : 1/649) (M.
Meclisi S, Sayısı : 400; C. Senatosu S. Sayısı : 949)
(Devam)
D) SOSYAL GÜVENLİK
ÇESİ :

BAKANLIĞI

BÜT

BAŞKAN — Görüşmelere kaldığımız yerden de
vam ediyoruz.
Programımıza göre, Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki görüşmelere başlıyoruz.
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Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet yerini almış
•bulunuyorlar.
Gruplar adına söz alan sayın üyelerin isimlerini
okuyorum : Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Sabri Tığlı, Milliyetçi Hareket Partisi Grubu
adına Sayın Faruk Demirtola, Adalet Partisi Grubu
adına Sayın Ahmet Mahir Abl'um, Mıilli Selamet Par
tisi Grubu adına Sayın Abdurrahman Unsal.
. Şahısları adına lehinde : Sayın Ahmet Sayın, Sayın
Mehmet Çatalbaş, Sayın Ali Ak, Sayın Halil Karaatlı, Sayın İrfan Binay;
Aleyhinde : Sayın Neccar Türkean, Sayın Mevlüt
Güngör Erdinç, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın
Aftan Tuna;
Üzerinde : Sayın Azimet Köylüoğlü, Sayın Hilmi
İşgüzar söz almışlardır.
Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına
Sayın Sabri Tığlı'da. Buyurun. (CHP sıralarından al
kışlar)
Yalnız arkadaşlarımdan, görüşmelere başlarken
tekrar rica ediyorum, süreler içerisinde kalalım lüt
fen.

lar, aşın partizanlığa dayalı politik müdahaleler bu
Bakanlık kuruluşlarında istenilen hizmetleri geciktir
miş, zaman ve büyük maddi kaynakların kaybına ne
den olmuştur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına yıllık prim gelirleri 100 milyarı aşan, ülke
mizin iki büyük dev kuruluşu bağlıdır. Bunlar, Sos
yal Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUR'dur. Bu ku
ruluşlar, üyeleri, aileleri, emeklileri, dul ve yetimle
riyle ülkemizin nüfusunun çok büyük bir kısmını kap
samına almaktadır. Anayasamızın açık emrini uygu
lamamız ile ülkemizdeki diğer sosyal güvenlik kuru
luşları da, Emekli Sandığı, 'bankalar ve sair önemli
kuruluşlarını da bu Bakanlığın bünyesine toplamamız
halinde, nüfusumuzun yüzde yüzlüne yakını tüm sos
yal güvenlikleri bakımından bu Bakanlık bünyesinde
toplanmış olacaklardır. Bunu da vakit geçirmeden bir
an evvel gerçekleştirmeye mecburuz, ancak o zaman
vatandaşlarımız arasında emeklilik, hastalık, malu
liyet ve diğer önemli hususlarda üzücü farklılıklar
ortadan kalkacak, ileri ülkelerde olduğu gibi tek tip
sosyal güvenliğe vatandaşlarımız kavuşacaklardır.

CHP GRUBU ADINA SABRt TIĞLI (Kasta
monu) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üye
leri; huzurunuza, Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1980
yılı Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bunun görüşlerini arz etmek üzere çıkmış bulunuyo
rum I
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı 17 . 11 . 1974 tarihinde kurulmuş, ama ku
ruluş kanunu halen çıkmamış, çok önemli bir Bakan
lığımızdır. Ülke nüfusunun hemen hemen tamamını
ilgilendiren, onların ekonomik, sağlık, sosyal yaşam
larını düzenlemekle görevli olan bu Bakanlığımızın
(kuruluş kanununun bir an evvel Yüce Meclislere sevk
edilip çıkartılması, en içten dileğimizdir; bunu Sayın
Bakandan ve Hükümetten bir an evvel bekliyoruz,
kuruluş kanununun Meclise sevk edilmesini.

Sayın Başkan, değerli üyeler; bugün ülkemizde
Anayasamızın kesin hükmüne rağmen, tarım ve or
man işlerinde çalışan milyonlarca vatandaşımız iş
Kanunu ve sosyal güvenlik kapsamına alınmamışlar
dır. Sosyal hayatımızdaki bu büyük boşluğun bir an
evvel doldurulması, milyonları aşan bu vatandaşları
mızı ve ailelerini 'bir an evvel sosyal güvenliğe ka
vuşturmak için Ecevit Hükümeti, «Tarım ve Orman
iş Kanunu Yasası»nı hazırlayarak Yüce Parlamento
ya sevketmiştir.
Memnuniyetle görüyoruz ki, yeni Hükümet de bu
tasarıyı benimsemiştir. Şimdi Yüce Parlamentoya dü
şen görev, bir an evvel bu tasarıyı görüşerek yasalaş
tırmaktır. Yüce Parlamentonun bunu kısa zamanda
yaparak, sosyal hayatımızdaki bu büyük boşluğu dol
duracağına inanıyorum. -

Sayın Başkan, değerli üyeler; sözlerime, kuruldu
ğu günden bugüne kadar bu Bakanlığımızın başına
gelmiş bütün bakanlara, merkez ve bağlı kuruluşlarda
görev yapan, halen yapmakta olan bütün değerli men
suplarına teşekkür ederek başlamak istiyorum.
Bakanlığın kuruluşundan bugüne kadar geriye
doğru baktığımız takdirde - Balkanlar dahil - tüm men
suplarının, sosyal hayatımızı çalkantıdan kurtarmak
ve huzura kavuşturmak için büyük gayretlerini ve iyi
niyetli çalışmalarını görürüz. Ama bütün bu iyi ni
yetli çabalara rağmen, bazı yanlış ve ters uygulama

Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Güvenlik
Bakanlığı ülke nüfusunun çok büyük bir kesimine
önemli hizmetler getirmek için kurulmuş ve görevlen
dirilmiş bir bakanlığımızdır. Bu Bakanlığın başına ge
len bakanlar, hangi siyasi partiye mensup olurlarsa
olsunlar, orada kendi partilerinin politikasını, kendi
lerine ve seçim bölgesi parlamenterlerine seçim ka
zandıracak politikaları uygulayamazlar. Bakanlar ora
da, Anayasamızın öngördüğü, ulusumuzun sabırsızlık
la beklediği sosyal güvenlik politikasını uygulamaya
mecburdurlar. Ama üzülerek görüyoruz ve duyuyo-

— 310 —

M. Meclisi

B : 54

ruz ki, Sayın Bakan bu çok önemli bakanlığı Adalet
Partisinin bir ocağı haline getirme yolundadır. Sayın
Bakan kendi seçim bölgesinden bir sayın parlamen
tere Bakanlıkta telefonlu, sekreterli özel çalışma oda
sı tahsis etmiş; bu doğru ise hatadır, suçtur, yararın
dan...
NİHAN tLGÜN {Tekirdağ) — O Bakanlıkta biz
ne yatak odaları gördük, onları söyle.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — O dediğinizi benim
burada söylemeye dilim varmıyor; Bakanlıkta o de
diğiniz işler yapılmışsa Sayın îlgün, ben ona da kar
şıyım. Beni ve kişiliğimi çok yakından bilirsiniz, o
tip her şeye karşıyım, elbirliği ile şu Parlamentoda,
o yapılan çirkinlikleri ıgün ışığına çıkaralım.
iBAŞKAN — Doğru olan odur, devam edin sayın
hatip.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Bu, doğru ise hata
dır, suçtur, yararından çok zararı vardır. Sayın Ba
kanın, işçinin ödediği primlerden dul ve yetimlerin
haklarından hiç kimseye ulufe dağıtmaya, politika
yaptırmaya hakkı yoktur. Bu yanlış yoldan dönülme
sini öneririm. Devam edilirse, bir gün bunun hesabı
sorulur.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda,
partizan tayin ve nakillerle ilgili işlemler yapıldığı ve
'birtakım listelerin hazırlandığını duyuyorum. Bunlara
son verilmesini öneririm. Bu tip nakil ve tayinler,
Bakan dahil kimseye itibar ve seçim kazandırmaz, üs
telik kaybettirir. Geçmiş, bunun örnekleri ile doludur.
Sayın Başkan, değerli üyeler; şimdi hep birlikte
aylarca öncesine gidelim. Sayın Ecevit, Başbakan; Sa
yın Hilmi İşgüzar, Sosyal Güvenlik Bakanı. O günün
muhalefeti, bugünün iktidarı Adalet Partisi ve yan
daşları tüm yurdu ve Parlamentoyu büyük yolsuzluk
ve suiistimal iddialarıyla ayağa kaldırdılar. Hüküme
ti ve Bakanı düşürmek için Parlamentoya gensoru
önergeleri verdiler, Meclis Araştırma önergeleri ver
diler. Parlamento kulislerinde Bakan İşgüzar ve ya
kınlarının yolsuzluk dosyaları elden ele dolaştı, bası
na dağıtıldı. Bakan İşgüzar, Cumhuriyet tarihinde gö
rülmemiş ağır ithamlar altında bırakıldı. O zamanın
EceVit Hükümeti, iddialar üzerine, üzerinde hassasi
yetle durduğu Bakan İşgüzar, siyasi hayatta az görü
lür büyük bir özveride bulundu ve gerçeklerin mey
dana çıkması ve soruşturmanın selâmeti için Bakan
lıktan istifa etti.
NÎHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Kaçırdınız, ka
çırdınız,
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SABR'l TIĞLI (Devamla) — Yüce Meclis, o gü
nün iktidarı CHP'nin arzusu ve oylarıyla bir soruştur
ma komisyonu kurdu. Başbakan Ecevit, Bakanlık ve
Maliye müfettişlerine görev vererek araştırma yaptır
dı. Konunun ve iddiaların üzerine ciddi şekilde gitti.
Buna ait ne varsa, Başbakan Ecevit Hükümetten ay
rılmadan evvel dosyayı savcılığa ve müfettiş rapor
larını Meclis Başkanlığına verdi. Ama, kurulduğu
günden bugüne kadar partilerarası üye ihtilafı yüzün
den sadece bu komisyon değil, tüm araştırma komis
yonları toplanıp göreV bölümü yapamadığı için dos
yalar Meclis Başkanında ve kasasında duruyor.
EMİN ATIF ıŞOHOĞLU (Denizli) — Tamamı de
ğil, istisnası var; Üstündağ soruşturma komisyonu va
zife yapıyor.
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum.
SABRI TIĞLI (Devamla) — Değerli arkadaşlarım,
her sorduğunuza buradan cevap verebilirim ama, sa
bırlı olsaydınız, konuşmamın şu kısmını dinleseydiniz
ona. da cevap verdiğimi, onun hakkında da temenni
de bulunduğumu görecektiniz.
Sayın Meclis Başkanından ve partilerden ricamız,
üye ihtilafının bir an evvel halledilerek bu komisyon
ların çalıştırılmasıdır. Bunu, Sayın Meclis Başkanın
dan ve partilerin yetkili kurullarından önemle rica
ediyorum. Bu Parlamento görevini yapmalı, suçlular
varsa cezalarını çekmeli, suçlu değilse de ibra edil
meli, hiç kimseyi kamuoyunda, Türk milletinin hu
zurunda uzun müddet suçlu tutmaya hakkımız yok.
Ben bir komisyonun, bu Meclis tarafından kurulmuş
bir araştırma komisyonunun üyesiyim; eski Çalışma
Bakanı Sayın Bahir Ersoy ile ilgili bir komisyonun
üyesiyim. Bir değerli paritmizin mensupları Soruştur
ma Önergesi vermişler ve bir komisyon kurulmuş
Mecliste. Meclis Başkanlığından, haftada bir bu ko
misyonda toplanmak için mektup alıyoruz ve her se
ferinde gidiyoruz 2 kişi ve 3 kişi gidiyoruz, devam
cetveline imza atıyoruz; ama üzülerek görüyorum ki,
o iddiada bulunan iddia sahipleri dahi komisyona gel
miyorlar.
Değerli arkadaşlarım, bu Parlamentoyu çalıştır
maya mecburuz. Bu Parlamento, kamuoyundaki bir
takım tereddütleri kendi üzerinden kaldırmaya mec
burdur. Bunun tek yolu da, tüm soruşturma komis
yonlarının, tüm araştırma komisyonlarının çalışması
ve dosyalarını Yüce Parlamentoya vermesi ve kamu-.
oyuna açıklamasıdır.
Sayın Başkan, değerli üyeler, o günün iddia sa
hipleri, bugün iktidardalar. Devletin, Bakanlığın ve
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alakalı kurumların bütün belgeleri ellerinde. Ama,
Adalet Partisi Hükümet olalı .100 günü geçti, Bu bü
yük iddiaları gün ışığına çıkaracak olumlu bir tek
işaret yok. Bu 'hadisenin bütün boyutlarıyla gün ışığı
na çıkarılmasını, dünün iddia sahipleri, bugünün ik
tidarından bekliyoruz. Bunu en kısa zamanda yapma
ya mecbursunuz; yoksa ucuz politikacı ve müfteri it
hamından kendinizi kurtaramazsınız.
Sayın Başkan, değerli üyeler, dün Bakan Hilmi tşgüzar'ı, Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ve BAĞ - KUR'
un paralarını, sermayesinin yüzde yüzü Devlete ve Va
kıflara ait olan bir bankaya en yüksek faizle para
yatırmasını önerdiği için kendine ve yakınlarına şahsi
çıkarlar sağlamakla itham ediyordunuz. Şimdi AP
azınlık Hükümetinin, Sosyal Sigortalar Kurumu, BAĞ
- KÜR gibi diğer devlet kuruluşlarının paralarının
devlet bankalarına yatırılma mecburiyetini kaldıran
'kararnamesine ne dersiniz? Bu kararnameden sonra
Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUR gibi büyük gelirleri olan kurumların paraları kamu ve özel
'bankalara akacak, bu bankalardan kredi alacak vatandaşlar kimlere özel çıkarlar sağlayacaklar?
Değerli arkadaşlarım, eğer bankalara uzun vadeli
büyük paralar yatırmak siyasilere ve bu parayı yatı
ranlara şahsi çıkarlar sağlıyorsa, bu kararınızdan son
ra çok banka yetkilisi ve o bankalardan kredi almak
isteyen vatandaşları bakanların, parlamenterlerin pesinde, evinde, bürosunda görmek mümkün. Bu karar, fevkalade yanlış bir karardır; kurunun yanında
yaşı da yakar ve çok kişiyi lekeler ve rahatsız eder.
Ne kadar çabuk dönerseniz o kadar iyi edersiniz. Bir
kısım namuslu politikacı ve devlet memurunu leke
lemekten kurtarırsınız.
TİMUÇİN TURAN (Erzincan) — Tabii İşgüzar'
dan öğrendiniz.
SABRlI TIĞLI (Devamla) — İşgüzar kötü yapmış
sa, siz aynı kötü yolda devam mı edeceksiniz? «İşgüzaır'dan öğrendik» diyor...
NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — «İşgüzar'dan öğ
rendiniz» diyor.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Ha, biz mi öğren
dik?.. Kendi öğrendiklerimiz bize yetiyor, biz kim
seden kötü bir şey öğrenmeyiz; iyi şeyler öğrenmeye
açığız.
BAŞKAN — Rica ediyorum, rica ediyorum arka
daşlarım; bırakınız görüşmeler devam etsin.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sayın Başkanın müsama'hasıyla gayet tatlı bir diyalog da yapıyoruz üste
lik değerli arkadaşlarımla..
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,NİHAN İLGÜN (Tekirdağ) — Sizi lekelemesin..,
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Beni değil, beni de
ğil, beni kirletmez; bu yaşıma geldim kirlenmedim,
bundan sonra da kirlenmem. Beni tanıyanlar iyi bi
lirler.
Ama, gerçekten bu karar eğer doğruysa, Sayın Ba
kandan rica edeceğiz, birçok politikacıyı, pırıl pınl
olan birçok politikacıyı, birçok devlet memurunu ger
çekten lekeler. Çünkü, bankalara para yatırmanın, o
bankalardan kredi almanın altında neler olduğunu he
pimiz biliyoruz. Bu karardan sonra iktidar partisi
mensuplarısınız, çok bankacı, çok iş adamı size gele
cek; «Aman, işte Sayın Sosyal Güvenlik Bakanına
söyleyin, şu bankaya şu kadar para yatırsın, ben ora
dan kredi almak istiyorum» diyecek... Belki onun için
meşrudur o talebi; ama siz iyiniyetle yardım da et
seniz sizi lekeler, şaibe altına koyar. O bakımdan,
eğer böyle bir karar varsa, ben yanlıştır diyorum ve
dönmenizi öneriyorum. Bırakın bugüne kadar olduğu
gibi, bundan sonra da bu paralar devlet bankalarına
yatsın, devlet tahvillerine yatsın ve devlet kullansın.
(AP sıralarından gürültüler)

BAŞKAN — Rica ediyorum arkadaşlarım.
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Kurumun paralarını
siz verseniz de, vermeseniz de birtakım becerikli iş
I
adamları gayet mahirane kullanıyorlar, Kuruma yaI
tırmamak suretiyle.
I
GALİP ÇETİN (Uşak) — Nasıl da biliyorsun?
BAŞKAN — Sayın Çetin, rica ediyorum.
I
SABRİ TIĞLI (Devamla) — Sayın Başkan de
ğerli üyeler; şimdi hep birlikte, Sosyal Güvenlik Ba
kanlığına 'bağlı ve onun siyasi kontrolünde bulunan ül
kemizin iki dev kuruluşuna bakalım :
Bunlardan birisi ve en büyüğü, Sosyal Sigortalar
J
Kurumudur. Bu kurum 1945 yılında kurulmuş, giderek
genişlemiş, büyümüş halen 2,5 milyon çalışan işçiyi,
10 milyona yakın aile efradını, yarım milyona yakm
emekli, dul, yetim ve malulü bünyesinde toplayan,
onlara sosyal güvenlik getiren, yıllık geliri 100 mil
I yarı aşan dev bir kuruluştur.
Kuruluşundan beri mensuplarına yaptığı büyük
hizmetlere rağmen, politik müdahaleler, partizan ta
yinler, büyük gelir kaynaklarının iyi değerlendirilememesi yüzünden, mensuplarına çağdaş düzeyde sosyal
güvenlik getirememiştir.
Bünyesinde, işçi - memur ayrımından doğan bü
yük bir huzursuzluk vardır. Bunun en kısa zamanda,
en iyi şekilde halledilmesi lazımdır. Bu ayrıcalık, Ku
| rumun iyi hizmet yapmasını engellemektedir. Hü'küme-
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tin ve 'Bakanlığın, işçi - memur ayrımını bir an ev- J taların Verdiği konut kredilerinin bir an evvel günün
vel kurumda çalışan 10 binlerce insanı huzura ka
koşullarına göre tespit edilerek ilan edilmesi gerekir.
vuşturacak şekilde halletmesini bekliyoruz.
Sosyal Sigortalar, işçi meskenlerinde 100 metrekare
jBA'ŞKAN — Üç dakikanız kaldf Sayın Tığlı.
| lik bir inşaatı benimsemiştir. Bugünkü şartlar karşı
sında inşaatın metrekaresi 15 bin liradan aşağı değil
SABRÎ TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
dir. Buna göre, bir işçi meskeni 1,5 milyon liraya
Başkan.
malolmaktadır. Sosyal Sigortaların bugün verdiği kre
Sayın Başkan, değerli üyeler; Kurumun, işverenler
di ise, bunun yarısının altındadır. Bu düzeltilmezse,
tarafından kuruma yatırılması gereken primleri nor
Türkiye'de en yüksek gelirli işçinin dahi ev sahibi
mal zamanda tahsil edemediğini görüyoruz. Kuru
olabilmesine olanak yoktur. Sosyal Sigortaların dü
mun, bugün işverenlerin işçilerden kesip, Kuruma yaşük faizli mesken kredilerinden, işçiler yerine, birta
tırmadıkları ve kullandıkları prim alacakları 18 mil
kım hilelerle yüksek gelirliler konut sahibi olacak
yar Türk lirasının üstündedir. Bu, giderek de ço
lardır.
ğalmaktadır; bu, çok büyük bir rakamdır; bunun bir
an evvel tahsili gerekmektedir. Bazı açıkgöz işveren
Sayın Başkan, değerli üyeler; BAĞ - KUR'un da
ler, bankalardan ve piyasadan yüksek faizle para al
konut ve işyeri kredileri...
ma yerine, 'bu paraları düşük faizle yıllardan beri
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Tığlı. Lütfen efen
kullanmaktadırlar. Kurumun özvarlığından elde etti
dim, süreniz doldu.
ği yıllık faiz gelirleri çok düşüktür. Bu gelirler iyi
SABRÎ TIĞLI (Devamla) — Bitiriyorum Sayın
değerlendirilmez ve yüksek gelir getiren alanlara kay
Başkan.
dırtmazsa, Kurum birkaç sene sonra emekli maaş
... günün şartlarına göre de ayarlanmalıdır. Ge
larını ödeyemez, masraflarını karşılayamaz hale dü
rek Sosyal Sigortalarda, gerek BAĞ - RUR'da inşaşer.
ata başlanmış, kredilerin düşüklüğü yüzünden tamam
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Sigortalar
lanmamış onbinlerce mesken ve işyeri inşaatı nata
Kurumunun bir de sigortalı işçilere uyguladığı - dil
mam beklemektedir. Bunların bir an evvel tamamla
lere destan - mesken politikası vardır. Bu politika
nıp sahiplerine verilmesi kredilerin dönüşünü sağlaya
yıllardır «bırak yapsınlar, 'bırak çalsınlar» politikası
cak, mesken ve işyeri bunalımına rahatlık getirecek
dır. Bu sakat politika sonunda, yurt sathında irili,
tir. Sayın Bakandan bu işin üzerine önemle eğilme
ufaklı 5 binden fazla işçi yapı kooperatifi kurulmuş
sini bekliyoruz. ,
ve işçilere ev yapacağız diye Kurumdan 12 milyarın
Sayın Başkan, değerli üyeler; uzun yıllar uğraş
üzerinde düşük faizle kredi almışlardır. Bu koopera
verdikten sonra, Sosyal Sigortalar Kurumu bir ilaç
tiflerin içinde çok ciddi çalışan ve mensuplarına en
fabrikası kurmuştur. İstanbul'daki bu ilaç fabrikası
müsait şartlarla ev yapan kooperatifler vardır; ama
nın lüzumsuz yere itildiği grevden bir an evvel kur
sayıları çok azdır. Diğerleri ise bilgisizlik, yolsuzluk,
tarılması, üretime başlaması ve üretimini artırmak
suiistimaller içinde eriyip gitmekte ve bazı açıkgöz
için Ecevit Hükümeti zamanında Milli Savunma Ba
müteahhitlerin elinde oyuncak olmakta, bunun so
kanlığı ile işbirliği yapacak protokolün geliştirilmesi
nunda yapılan evler ise işçilerin ödeyemeyeceği meb
ni öneriyoruz. Bu yapılırsa, ilaç fabrikası Sosyal Si
lağlara ulaşmaktadır. Bütün ısrarlara rağmen, Sosyal
gortalar Kurumunun ve Ordumuzun büyük ilaç ihti
Sigortalar Kurumu 'bugüne kadar bu bozuk düzeni
yacını karşılayacak hale gelecektir*
sürdürmüş, kendisi toplu konut yapımına girmemiştir.
Sosyal Sigortalar Kurumu ilaç ve serum olarak
lEcevit Hükümeti döneminde Sosyal Sigortaların
yılda bir milyarın üstünde para sarfetmektedir. Bu
toplu konut yapması yolunda ilke benimsenmiş ve
fabrika, bu sarfiyatı hüyük ölçüde azaltacaktır. Sa
'bu bir kararnameyle tespit edilmiştir. Sosyal Sigorta
yın Bakanın bu önemli hususun üzerinde hassasiyet
lar Kurumunun bu kararnameye dayanarak bir an
le durmasını, bu iş üzerinde oynanmak istenen siyasi
eVvel toplu konut yapımına girmesi şarttır.
ve ticari oyunlara müsaade etmemesini diliyoruz.
Bunun yanında ciddi ve büyük meskenler yapan
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Sigortalar
kooperatiflere de destek olmalı ve onlarla işbirliği
Kurumunun yatak ihtiyacının karşılanması için teme
yapmalıdır. Ama bugünkü inşaat malzemeleri fiyat
li atılmış tesislerin inşaatlarının vakit geçirilmeden bi
larıyla, Sosyal Sigortaların verdiği kredilerle işçile
tirilmesini ve hizmete sokulmasını diliyoruz. Her ge
rin ev sahibi olmasına imkân yoktur. Sosyal Sigor- j çen zaman maliyetlerin büyük çapta artmasına neden
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olmakta ve Kurumu büyük zararlara sokmaktadır. Bu
inşaatlarda yolsuzluk varsa, yolsuzluğu yapanlar hak
kında gereken neyse yapılsın, ama inşaatlar bir an
evvel bitirilsin.
Sayın Başkan, değerli üyeler; Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı gibi çok önemli bir Bakanlığın Bütçesi üze
rinde saatlerce konuşmak gerekir. Ama bize ayrılan
20 dakika içinde ancak bunları söyleyebildik. Sosyal
Güvenlik Bakanlığının Bütçesine konulan rakam çok
azdır ve semboliktir. Bu Bakanlık, bu bütçe rakam
larıyla gereği gibi hizmet yapamaz. Dileğimiz, yıl
İçinde mümkünse birtakım aktarmalarla bütçesi tak
viye edilerek, bu -Bakanlığın daha iyi hizmet yapar
hale getirilmesidir.
)CHP Grubunun görüşlerini belirttim. Bakanlığın
iBütçesinin ulusumuza, tüm mensuplarına COP Gru
bu adına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Mec
lise saygılar sunarım. {GHP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın Fa
ruk Demirtola, buyurun. (MHP sıralarından alkışlar)

re aileleriyle birlikte hesap edersek, ve evvelki ra
kama bunu ilave edersek, Türîkliyede 2!l milyon
vatandaşın sosyal dayanışma içinde olduğunu görürüZy
(Bunları memnuniyetle belirtirken, bunun kifa
yetli olduğunu ve iyi çalıştığını söylemek istemıiyo-t
rurn, Tarım işçilerinin ve orman işçilerinin, eV ka-ı
dınlarının sosyal güvenliğe kavuşmaları, bu kıymetli
zincirin halkalarının tamamlanması sonucu 45 miilyon yurttaşın ıgeleceğinlin sosyal dayanışma içine
alınmış olması demek olacaktır.
Formalite ve rakamların kifayetli olması, ger
çekler yanında pe"k önernli bir mana taşımaz. Kâğıt
üzerinde iyi görünen rakamlar, tatbikata geçince çirIkin ve sevimsiz olmaya da başlarlar. İşçinin, me
murun sosyal . güvenliği için toplanan, gelecekleri
nin teminatı sayılan paralar geçen yıllarda 38 mil
yarlık bir meblağ Yatırım Bankası tahvillerine) ve
diğer tahjvillere yatırılmıştır. Sonra da bu paraların
ne aslım, ne de faizlerini istenilen ölçüde geri al
mak müımlkün olamamıştır.

IMIHP GRUBU ADİNA FARUK DEMİRTOLA
(Tokat) — Sayın Başkan, saygıdeğer üyeler; 19*80j
Mali Yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin,
(görüşülmesi vesilesiyle (Milliyetçi Hareket Partisi
sözcüsü olarak huzurunuzdayım. Grubum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
insanların doğumundan ölümüne kadar huzur
içinde yaşamalarımı ve topluma yararlı olmalarını
(sağlayacak olan bu Bakanlık bünyesinde, Sosyal
Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUR olmak ützıere iki
genel müdürlük vardtr<

Emeklilik ve sosyal güvenlikle ilgili bazı hu
susları daha iyi açıklayabilmek içlin bunları rakam
larla huzurunuzda arz edeceğim. 1977 ve ondan
sonraki yıllar -> rakamlar yaklaşık olduğu için te
ferruatına girmeden açılıyorum - Emekli Sandım
ğında 13 465 Q0jq OjOfl gelir, ,1İ2 80Q Q0|0) 000 gider,
aşağı yukarı 1 milyar fark vardır. Sbsyal Sigortalar
Kurumunda, 28 milyar kusur gelir, 19 milyar kü
sur gider vardır. BAĞ - KUR'da, 987 0Q0 0)0(0; gelir,
«113 Q0jQ QQÖ lira gider vardır. Toplanı olarak, bu ülç
Sosyal burumca 412 678 000, Opjp gelir, 32 8178 0)000100
ıgider vardır. Yani gelirite gider arasında fark, yani
masraflar her geçen yıl, 1977'den sonra 1978 ve
1979 yıllarında süratle artmaktadır.

lînsanın insanca yaşamasından, geleceğin enıdin
çelerinden, felaket ve hastalıklar karşısındaki gün
venıcesinden slorumlıu olan bu Bakanlık, 1974 yılınn
da kurulmuş; Sosyal Sigortalar Genel Müdürlüğü
ise bundan 10| yıl evvel tesis edilmiş ve görev yap
maya başlamıştır.
iBakanlığa bağlı Sosyal Sigortalar Kurumunda)
2,5 milyon, BAĞ - KUR'da ise 1 milyon yurttaşın
yani toplam olarak 3,5 milyon civarımda kişıininı
sosyal güvenliğe kalvuşituruMuğu, ailelerini de hesap
©dersek, toplam olarak; /14 milyon civarında insanın
(Bakanlık bünyesinde sosyal dayanışma içine girdiği-»
mi görmüş oluruz.
(Emekli Sandığı bu Bakanlık kapsamının dışın
da olmakla beraber, sosyal güvenlik yönünden yaBcınilığı itibarıyla Emekli Sandığında da 1 200 000
ikisi, dul ve yetim olarak da 500, 000, kişi olmak üze

Emekli Sandığı gelirleri tüm olarak, maaş ola-'
rak gider durumuna gelmiştir, sarf edilir duruma
(gelmiştir. ıl97!8ldö BAĞ - KUR geliri ise, mevcut
maaşlarını ancak ödeyebilecek durumdadır. Bütün
bu kuruluşlarda emekli maaşlarında farklılıklar ve
değerlendirmeler vardır. Bu, evvelki hükümet za
manında da vardır, şimdi de vardır, bundan sonra
da il'k fırsatta düzelmesi yegâne temennimizdir.
föu farklılıkların giderilmesi Türkiye için şart
tır. îşoi memur ayrımının ortadan kaldırılması^
Türkiye'nin geleceği yönünden, ekonomik yönden
şarttır.
Aislında emeklilik ve sosyal güvencelerin bir sta
tüde, bir kuırulmdia birleştirilm,esi gene şarttır, tıpkı
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dağdık; kurumlarının da bir çatı altında birleştirilmesi
arzusunda olduğıumuız gibi.
iîşsizlik oranımın % 14 olduğu, genel olarak da
insanlarımızın % 66'sımın çalışamadığı bir toiplumlda,
sosyal güvenliği layıkıyla başarabilmek hakikaten
'imkânsızdır. Önce bu toplumun yapısında önemli de
ğişikliklere gerek vardır. Bu da, iş sahalarının çe
şitli ive genişletilmiş olmasıyla ancak mümkün olur.
Bir yandan işsiz; insanların diyarı olan memıleketirnıizde, öte yandan da evvelki Hükümet zamanında
işjçıitere hitaben, «isteyin isteyebildiğiniz kadar» SÖZH
leriyie işçiler tahrik edilirse, bu değirmenin suyu ne
reden gelecek diye iki yıl üst üste düşünülmıezse, bu
ekonomik felaketler kaçınılmaz bir akıibet olacaktır.
Sayın milletvekilleri, ayrılan sosyal fonlar geçen
yıllarda, biraz evvel de arzettiğîm gibi, 1978 - 1979
yıllarında tahvillere yatırılmıştı. Şimdi paranın değe
ri düştü; bundan evvel de düşürüldü yeni de düşürül
dü. Bu 38 milyar, işçinin ahnteri idi. Belki de, şöyle ka
ba bir hesapla bu 38 milyar lira, bugünün 120 milyar
lirasına tekabül eder. İşçinin alın terinden yana olan
lar niye bu önemli hususa dikkat etmediler ve işçinin
istikbali için biriktirmiş olduğu fonları çarçur eder
cesine isabetsiz yatırımlara değiştirdiler. 750 milyon ci
varında faizi vardı, bu faizler verilen yerlerden geçen
yıllarda alınamamıştır. Bunlar bakanları tarafından da
itiraf edilmiştir; 750 milyon lira Sosyal Sigortalar Ku
rumu ve BAĞ - KUR'un fonlarından aktarılan bu
fonlar Hazineye geri dönmemiştiı. Çünkü, Merkez
Bankasının 77 milyar lira olan emisyon hacmi, 110 mil
yar lira daha artırılarak 180 küsur milyara çıkartıl
mış; KİT'lerin zararları bunlarla da düzeltilmeyince
Sosyal Sigortalar Kurumu ve BAĞ - KUR'daki fon
lara el atılmıştır.
Sayın milletvekilleri, artan nüfus karşısında ihtiyaç
lar ve bilhassa Sosyal Sigortalar Kurumu bünyesinde
ki hastanelerin önemi gittikçe artmaktadır. Her geçen
gün hastaların sayısı süratle artmakta, aile fertleri ço
ğalmakta ve hastaneler bu aşırı ihtiyaçları karşılaya
mamaktadır. Sosyal Sigortalar Kurumuna başvuran
birçok hastalara, «Hatanede yer yok» gerekçesiyle
başka hastanelere başvurulması resmen bildirilmekte
dir. Bu hastaların masrafı da SSK tarafından çok
yüksek rakamlarla karşılanmaktadır Her şeyden evvel
bu bir israf yoludur. Kurumun mevcut tesislerinin im
kân nispetinde seri ve randırnarilı çalşimalarınm ya
pılması gerekir, ne yoksa o temin edilmelidir.
Burada söz yine dönüp dolaşıp aynı noktada dü
ğümleniyor. Başta, memleketin ihtiyacı olan tıp dok-
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toru eksiktir, memlekette hekim kıtlığı vardır. Mev
cut tıp fakülteleri % 200 randımanla çalışıp hekiim ye
tiştirmez ve kapasitelerinin ancak % 20'si ile iş gö
rürse, az öğrenci yetiştirirlerse, Sağlık Bakanlığı Büt
çesinde de arzettiğîm gibi, memlekette sağlık mesele
mizi çözmeye imkân yoktur. Komutan; «Topları ni
ye atmıyorsunuz?» diye sormuş. Çavuş derhal cevap
vermiş, bunun üç sebebi var diye; «ıBir, barut yok..»
deyince, o vakit «Daha fazla konuşmaya da lüzum
yok.» demişler. Demek oluyor ki, tıp mesleğinin lo
komotifi olan doktor tıp fakültelerinde yetiştirİlmediği müddetçe, Sağlık Bakanlığında da, SSK'da da sağ
lık hizmetleri layıkıyla görülmeyecektir.
Muhterem partili arkadaşlar birbirlerini istedikle
ri kadar suçlasınlar; bu işin kökünde, kökeninde ya
tan sebep, tıp fakültelerinin hekim yetiştirmeyi inhisar
ları altında tutmaları ve devlete imkân tanımamalarındandır. Yıllar yılı süren sağlık konusundaki Türkiye'
nin ıstırapları budur. Partiler birbirlerini beyhude
suçlamasınlar. 50 bin civarında olan hekim ihtiyacı
mız, 14 bin hekimle karşılanmaktadır. Aslında 22
bin hekim olabilir; birçokları, işte siyasetle uğraşan
var, ticaretle uğraşan var, her biri bir şey yapıyor. 14
bin fiili hizmet gören doktor var. Bu durumda elbette
ki SSK'da sağlık hizmetleri aksayacaktır.
Hastanelerde hasta bakılmıyor, hekimler bir gün
de 150 hastaya bakıyor, geçen sene olduğu gibi,
bunlar çok söylendi. Hekimler hastayı muayene et
meden yüzüne bakıp reçete yazıyor, bunlar bir mana
ifade etmez; teşhisi isabetli koyup tedaviyi ona gö
re yapmak şarttır.
Sayın milletvekilleri, memlekette ekonomik sebep
lere bağlı pek çok beslenme bozuklukları ve buna
bağlı pek çok hastalıklar Vardır. Yani sefaletin insan
bedenin musallat ettiği yoksulluğun topluma verdiği
bedeni ve ruhi bunalımlar ve arızalar varken, hasta
neler ve hekimler bu amansız derdin ilacını zor bula
caklardır. Memleketimiz şimdi bir intikal döneminin
bunalımları içindedir. Yıllarca önce 1230 yıllarında
Selçuklular zamanında, hanlar, kervansaraylar, imaret
haneler ve aşhaneler yapılmış; yoksul, güçsüz ve kim
sesizlere toplum elini uzatmıştır. Darda, zorda ve yol
da kalanlara birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Osmanlı
İmparatorluğunun başlangıcı olan Osmanoğülları za
manında Orhan Gazi, Murat Hüdavendigâr, Yıldı
rım Beyazıt zamanında sadece camiler, köprüler ve
yollar dışında yapılan, imarethaneler, kervansaraylar,
aşhaneleri, düşkünler yurdu gibi tesislerin sayısı 130
yılda 262 adettir; bu yalnız iki - üç vilayet mesahasm-
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dakl bir yerde yapılan sosyal tesislerdir. Bunlardan bir
kaçının ismini arz edeceğim. Bunlar Kültür Bakanlı
ğında kuşe kâğıtta resimleriyle çıkmış büyük bir ki
tabın içinde vardır.
<Bursaydâ Orhan Gazi îmarethanesi, aşhanesi, Vezirhan îmirethanesi, Emirhan îmarethanesi, İznik'de
Orhan Gazi îmarethanesi, Murat Hüdavendigâr za
manında Hazırlık îmarethanesi, Hüdavendigâr îma
rethanesi İzzİttün îmarethanesi, Seyitnasır îmaretha
nesi, Edirne^de iznik'te Nilüfer Hatun İmarethaneleri,
Yakup Çelebi İmarethaneleri, Yıldırım Beyazıt zama
nında misafirhaneler, dârüşşifalar, aşhaneler ve vak
fiyeler; kısaca, 130 yılda 262 sosyal tesis. Bunlar az
şey değildir.

gün b!ir geçiş döneminin sancıları içerisinde kıvranıp
durmakta ve sosyal tahriklerle patlama eşiğine getiril
mektedir. Sosyal dayanışma tam değil; işsizlik art
mış, insan emeği hem bol, hem de çok pahalı olmuş
tur. Bol olanın pahalı olması, ekonomiye ters düşer.
Bu ters mekanizma, yurdumuzda kasıtlı olarak tasvip
ve tahrik görmektedir. Partiler olarak, Meclisler ola
rak buna bir çare bulmamız, bu çareyi de demokratik
düzen içinde Meclislerde mutlaka çözmemiz şarttır.
1980 Mali yılı Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
nin, Bakanlık mensuplarına, milletlimize ve ülkemize
hayırlı olması dileğiyle Milliyetçi Hareket Partisi
Grubu adına Yüce Heyetinizi saygıyla selamlıyorum.
(IMHP sıralarından alkışlar.)

Sosyal tesislerin bütün masrafı devlet tarafından
karşılanıp, ihtiyacı olan muhtaç ailelere, yetimlere
buralarda parasız olarak bakılır, statüsüne göre mu
vakkaten veya devamlı olarak onların ibatesi ve iaşesi
temin edilirdi.
Şimdi biz; ortaya çıkıyoruz, keşfedilmiş şeyleri yıl
larca sonra bir daha keşfetfiğimÜzi iddia ediyoruz.
Bir parti çıkıyor, ben bu kanunları getirdim, diğer bir
parti çıkıyor, ben şu kanunları getirdim; birbirleriyle
yarış edercesine, eskiden beri İslâm ahlak ve fazileti
nin şuuru içinde, Türklüğün kendine has yardımlaş
ma meziyetleri içerisinde yaptığı bu tesisler keenlemyekûn, yok addedilip şimdiden birçok şeyler yapma
ya kalkıyoruz. Elbettek'i bunlar, bugünün şartlarında
gerçekleşmesi gereken şeylerdir, «Bunları yapmıyo
rum» demek İstemiyorum. Fakat, bundan evvel yapıl
mış olan şeyleri de ne inkâr edelim, ne de onları küçümseyelim. Bunlar Osmanlı İmparatorluğunun çökü
şüne kadar, 1839 yılına kadar, Tanzimata kadar de
vam etmiştir, ondan sonra «Batılılaşma» adı altında
bunlar köhne olarak memleketten yavaş yavaş sökü
lüp atılmış, tahrip edilmiş, belki de zaman zaman
Cumhuriyet devirlerinde «Tarihi yerler» diye onarım
larına başlanmıştır.

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtola.
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet Mahir
Ablum, buyurun efendim. (AP sıralarından alkışlar).
. Sayın Ablum, süre 20 dakika, lütfen süre içerisin
de kalınız.

•BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Demirtola.
FARUK DEMİRTOLA (Devamla) — Eğer biz
bunları yürütüp yaşatabilmeydik, bugün belki de Ba
tı âlemi ve belki de bütün dünya sosyal tesisler ola
rak, bunları bizden örnek olarak alacaklardı. Ama
şimdi biz Batının koyduğu kanunları alıyoruz, gerek
olduğu için alıyoruz, «Bir taklit olarak alıyoruz» de
mek istemiyorum.
ISayın milletvekilleri, artık olan olmuş, yok edi
len yıllar geride kalmıştır. Mevcudun en iyisini yap
mak ise, bizlere düşen görev olacaktır. Memleket bu

AP GRUBU ADINA AHMET MAHİR ABLUM
(Kütahya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesi
nin Millet Meclisinde yapılmakta olan müzakereleri
dolayısıyle Adalet Partisi Grubunun görüşlerini bildir
mek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Konuşmamızda; bu yıl, Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bütçesine konulan tahsisat miktarlarından veya sos
yal güvenlik kuruluşlarının fonksiyonlarından bahset
meyeceğiz. Konuşmamızın esasını, Adalet Partisi hü
kümetlerince takip edilen sosyal güvenlik politikasına
ve tatbikatla ilgili önerilerinize yer vereceğiz.
1974 yılında güvenoyu alamamış bulunan Irmak
Hükümeti tarafından ihdas edilen Sosyal Güvenlik
Bakanlığının, bllalhara iktidara gelen Demlrel hükü
metlerinden başlayarak bugüne kadar ülkemizin sosyal
güvenlik alanında gayet önemli ve başarılı fonksiyon
ları ifa etmiş bulunduğunu ifade etmek isterim. Za
manımızda tatbik ve takip edilen bilinçli ve gerçekçi
politikalarla kısa zamanda, Anayasamızın sosyal dev
let ilkesine uygun bir sosyal güvenlik paketini Türk
vatandaşına sunma, sunabilme başarısını bu Bakanlık.
göstermiş bulunmaktadır. Bu husus, Bütçe Plan Ko
misyonunda ve Senatomuzda söz alan değerli parti
temsilcisi sözcüleri tarafından ve çeşitli parlamenter
arkadaşlarımız tarafından ifade edilmiş bulunmakta
dır.
Milyonlarca emeklinin yaşam şartının düzeltilme
si, aileleri efradının sağlık yardımına kavuşturul
ması, tarım ve ormanda çalışan işçilerin sigorta kap-
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samına alınması, çalışamaz durumda bulunan sakat
vatandaşlarla 65 yaşını dolduran muhtaç yaşlılara Dev
letten aylık bağlanması, muhtarların sosyal güvenliğe
kavuşturulması, esnaf ve sanatkârımızın mesken iş
leri ve işletme kredisi imkânlarından yararlanması, ta
bii afetlerden zarar gören çiftçilerin bu zararlarının
Devletçe karşılanması, harp malûllerinin durumları
nın düzeltilmesi, işçi ve esnafımızın konut edinme im
kânlarına kavuşturulması Adalet Partisi hükümetlerin
ce realize edilen önemli ve değerli sosyal güvenlik ted
birleri olarak Türk siyasi tarihinde yerini alacaktır.
'Burada bir hususu tebarüz ettirmek istiyorum:
"Bahsettiğim bu tedbirlerin yasalaşmasında, Yüce Par
lamentonun, diğer partilerimizin katkılarıyla Türk
Vatandaşına kazandırdığı değerli ve ulvi eserler oldu
ğuna da şüphe yoktur. Belirtmek istediğim diğer bir
husus da, şayet taVsif ve tabirimi hoş görürseniz, Ada
let Partisi iktidarı zamanında tohumu atılmış olan ba
zı sosyal güvenlik tedbirlerinin de, Ecevit Hüküme
tince benimsenerek tahakkuk ettirilmiş olması husu
sudur. Bu tedbirlerin, halkımız ve vatandaşımıza ka
zandırılmış olmasını memnuniyetle karşılıyoruz.
Ancak şunu da, hiçbir ard niyetin mahsulü olma
dan veya istismar vesilesi yapmadan samimiyetle ifa
de etmek isterim ki; tohumunu ve çekir'değini parti
miz zamanında yapılmış hazırlıklar ve hatta Parla
mentoya sunulduğu halde gerçekleştirilememiş olan
tasarılar teşkil ettiği halde, Halk Partisi iktidarının
kısmen işin özündeki bilinçsiz tutumu ve esprisinde
içten olmayan tutumu nedeniyle getirilen bu tedbirler,
huzuru, eşitliği, adaleti ve hele gerçek sosyal güvenliği
sağlamaktan uzak kalmışlardır.
Değerli milletvekilleri, sözünü ettiğim bu görüşü,
arz edeceğim misalleri verdikten sonra, eminim ki, siz
ler de paylaşacaksınız.
tşçi emeklileri, dul ve yetimlerinin aylıklarının
düzeltilmesinıi amaçlayan 2167 sayılı Kanunla getiri
len hükümler, emekli, dul ve yetimleri ikiye ayırarak,
bir kısmına önemli imkânlar sağlanırken, büyük bir
kısmına da cüzi zamlar getirmek suretiyle büyük bir
adaletsizlik yaratılmış bulunmaktadır. Bu huzursuz
luğu giderme ve adaleti sağlamak için verilen kanun
teklifinin Yüce Meclisin gündemine indirilmiş bulun
duğunu ve bazı tekliflerin de komisyonlarda müzake
re edilmekte bulunduğunu ifade etmek isterim. Mem
nuniyetle öğrenmiş bulunuyorum ki, Sayın Bakan da
bu konuda bir tasarı hazırlıklarını bitirmek üzere•dlir.
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Diğer bir misal, 2229 sayılı Kanunla, BAĞ - KUR
Kanununda yapılan değişikliktir. Sosyal güvenlik ted
birlerinin genel niteliği, bu tedbirlerin umumi, eşjit ve
mecburi olmasıdır. Hal böyle iken, BAĞ - KUR Ka
nunda yapılan değişiklikle, ev kadınlarının ve çiftçi
lerin, muayyen primi ödemek suretiyle ve fakat ken
di istekleriyle BAĞ - KUR kapsamına alınması ön
görülmüştür.
Evvela kesinlikle ve altını çizerek ifade edelim ki,
ev kadınlarının ve çiftçilerimizin sosyal güvenliğe ka
vuşturulmuş olmasından en çok, parti olarak bizler
memnuniyet duyarız. Ancak, sadece prim Ödeyerek bu
haktan istifade edebilenler değil; tüm ev kadınlarının,
tüm çiftçilerimizin sosyal güvenliğe kavuşturulmuş ol
maları, prim gücünden mahrum bulunan milyonlarca
ev kadınının, milyonlarca küçük çiftçinin de sosyal
güvenliğinin sağlanmış olması şartıyla.
Görüyorsunuz ki, Halk Partisi iktidarında BAĞ KUR Kanununda yapılan değişiklik bunu sağlamak
tan çok uzaktır. Zengin ev kadını, zengin çiftçi bu
haklardan yararlanmakta; fakir ve az gelirli ev kadını
ve çiftçi haklardan mahrum bulunmaktadır. Sayın
Bakandan, bütün ev kadınlarımızın ve bütün çifitçilerimiziin sosyal güvencesini sağlayacak tedbirleri bir
an evvel hazırlayarak geliştirmesini bekliyoruz.
Özellikle Genel Sağlık Sigortası tasarısının vakit
geçirilmeden Parlamentoya sunulmasını, bu suretle
milyonlarca köylümüzün, esnafımızın yaşam mücade
lesinde güvenceye kavuşturulmasının imkân dahiline
getirilmesini istiyoruz.
Partimizin iktidarı zamanında Meclislere sunuldu
ğu halde kanunlaşma şansına kavuşamayan; bilahara
Sayın Ecevit Hükümeti zamanırida özünden saptırıl
mak suretiyle alınmış bulunan tedbirlerden biri de,
2147 sayılı Kanunla yurt dışında çalışan vatandaşla
rımızın emeklilik haklarının getirilmesi hususudur.
ıBöyle bir hakkın sağlanmış olmasını prensip olarak
olumlu karşılıyoruz. Ancak, yurt dışındaki vatandaş
larımızın bu haktan yararlanması için, o ülkelerde dö
viz olarak Ödedikleri primleri o ülke devletlerinden
alma yerine, vatandaşların kendi ceplerinden döviz
olarak ödemeleri yöntemi getirilmiş, hem ödeyecek
leri döViz miktarları yüksek tutulduğu, hem de ilave
bir külfet tahmil edildiği içjin, bu vatandaşlarımızın
çoğunun bu kanundan yararlanamaz halde bırakıldık
ları görülmektedir.
Sayın milletvekilleri; hiç kuşku yok ki, en büyük
sosyal adaletsizliğin menşei ve amlilii enflasyondur, iş
sizliktir. Bu iki amilin hüküm sürdürdüğü yerde ne
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kadar şümullü ve derin sosyal güvenlik hakkı verilme
ye çalışılırsa çalışılsın, bunlar bu iki azılı canavar ta
rafından tesiifsiz hale getirilmektedir.
<Bu itibarla, Sayın Bakanın da müteaddit vesileler
le ifade ettiği gibi, asıl sosyal güvence; o ülkede enf
lasyonun, fiyat artışlarının önlenmesi ve işsizliği gide^
rici tedbirlerin alınması suretiyle sağlanır. Iktidariar
bunu sağlamadıkları sürece, vatandaşlarının sosyal gü
venliğini temin etmiş addedilemezler.
Memnuniyetle müşalhade ediyoruz ki, Hükümeti
mizin, Meclislerin tasvibine iktiran eden programında,
önemle üzerinde durulan ve giderilmesi için var gü
cüyle gayret edileceği ifade edilen konuların başında,
enflasyon, pahalılık, işsizlik yer almış bulunmaktadır.
iSon olarak Meclislere sunulan Vergi Kanunları deme
ti içerisinde bulunan asgari ücretin vergiden muaf tu
tulması hususunu da, bu yönde atılmış önemli ve ya
rarlı bir adım addeltnıek'teyİz.
Değerli milletlvek illeri, Anayasamızdaki sosyal dev
let görevinin yerine getirilmesi, ancak yurt sathında
yaşayan vatandaşlarımızın asgari yaşam şartlarına ka
vuşturulmasıyla mümkündür. Köylümüz en azından
sağlık sigortasına kavuşturulmalıdır. Tarım sigortası
nın tahakkukuna çalışılmalıdır, işçi emeklilerinin dul
ve yetimleriyle ilgili 2167 sayılı Kanunla yaratılan
haksızlık bir an eVvel giderilmelidir. Muhtarlara sos
yal güvenlik sağlayan kanunda değişiklik yapılarak,
muhtarlara bağlanan ödenek günün şartlarına göre
'düzeltilmekle beraber, kanunda yazılı yetkilerin Muh
tarlar Federasyonunca kullandırılması temin edilme
lidir. 65 yaşını dolduran bütün vatandaşlara, kimsesiz
ve muhtaç çocuklara, dul ve yetimlere aylık bağlan
ması ve bunlara parasız tedavi ve sağlık yardımı yapıl
ması öncelikle ele alınmalıdır. Bu konuda, Sosyal Yar
dım Kurulu Kanunu Teklifinin süratle kanunlaşmasına
çalışılmalıdır.
Köy imamları ile köy imam hatiplerinin sosyal
güvencesi mutlaka sağlanmalıdır.
Konut sorunu üzerine önemle eğilerek^ sosyal
güvenlik kuruluşlarının mensuplarına kredi verme ye
rine, toplu konut yapmaya yönelmesini temenni et
mekteyiz.
Sayın milletvekilleri; sözlerimi bitirirken, en çok
şikâyet konusu edilen, sosyal güvenlik kuruluşlarının
tek çatı altında toplanması, çeşitli sosyal güvenlik ku
ruluşlarınca sağlanan hak ve güvencelerin birbirine
yaklaştırılıp normlara bağlanması, daha müstakâr, derM toplu bir politika takibi için Sayın Bakandan bir
an önce tedbir alınmasını; halen yürürlükte olan Sos— 318
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yal Güvenlik Kurulunun çalıştırılmasını öneriyoruz.
Bakanlığın özellikle sosyal güvenlik kuruluşlarının bir
an evvel layık olduğu huzura ve salim bir çalışma dü
zenine kavuşturulması için, yolsuzluk ithamları ile il
gili tahkikatın bir an evvel neeticelendirilmesinİ; hu
kuk açısından, suçluların bir an önce cezalarını çek
meleri açısından ve Parlamento ile bu teşekküllerimi
zin bazı tereddütlerden arınması açısından temenni
ediyoruz. Adalet Partisi bu hususta kendisine düşen
görevi yapmış ve yapmaya devam edecektir. Ancak te
menni ederdik ki, Halk Partisi de bu ithamlar su yü
züne çıktığı zaman aynı hassasiyeti göstermiş olabil
seydi. (AP sıralarından alkışlar.)
Bütçenin Bakanlığımıza, teşekküllerimize ve mille
timize hayırlı olmasını diliyor, Yüce Meclise saygıla
rımı sunuyorum. (AP ve MHP sıralarından alkışlar.)
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ablum.
Söz sırası, Milli Selamet Partisi Grubu adına Sa
yın Abdurrah'man Ünsal'da. Buyurunuz Sayın Un
sal.
ıSayın Unsal, sizden de süre içerisinde kalmanızı
rica ediyorum.
MSP GRUBU ADINA ABDURRAHMAN UN
SAL (Adıyaman) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1980 Mali Yılı Büt
çesi üzerinde Milli Selâmet Partisinin görüş ve temen
nilerini arz etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum.
Sözlerime başlamadan evvel şahsım ve grubum adına
Yüce Meclisi saygıyla selamlarım.
Sayın milletvekilleri, kanaatimizce sosyal güven
lik kavramı son derece geniş bir kavramdır. Bir bakı
ma devlet kuruluşlarının bütününe bu gözle bakmak
mümkündür. Çünkü sanayi tesisleri, barajlar, sulama
lar, sağlık hizmetleri, eğitim kurumları vesaire gibi bü
tün hizmetler, milletimizin saadeti, emniyet ve huzu
ru için meydana getirilmişlerdir. Bugünkü manada.
sosyal güvenlik kuruluşları ise; Emekli Sandığı, Sos
yal Sigortalar Kurumu, BAĞ - KUR ve banka san
dıklarından ibarettir. Hâlen ülkemizde sosyal güven
lik kuruluşlarından, Sosyal Sigortalar vasıtasıyla 2,5
milyon işçi, Emekli Sandığı vasıtasıyla 1 200 000 me
mur, ve BAĞ - KUR vasıtasıyla da 1 100 000 esnaf
ve serbest meslek erbabı ve banka sandıkları vasıta
sıyla da 65 bin hizmetli olmak üzere toplam 4 800 000
kişi sosyal güvenliğe kavuşturulmuştur.
Sosyal güvenlik kuruluşlarından maaş alan 1,5 mil
yon kişiyi ve bu kurumlara prim ödeyen 4 800 000 ki
şinin bakmakla mükellef bulunduğu kimseleri de dik
kate almak şartıyla, takriben nüfusumuzun yarısına
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yakın kısmının sosyal güvenlik şemsiyesi altına alındı
ğını söylemek mümkündür. Nüfûsumuzun en az ya
rısı, bilhassa tarım ve orman kesliminde çalışanlar,
sosyal güvenceden maihrum bulunmaktadırlar. Hele
bugün sosyal güvenlik kuruluşlarının yardımından
maihrum olan ve sayıları milyonları bulan dul, yetim,
sakat, hasta, fakir ve bakıma muhtaç kimseler vardır.
Bu zavallı insanlar, bugünün çetin hayat-şartları kar
şısında inim inim inlemektedirler.
Değerli milletvekilleri, bu zavallı insanların elin
den tutmak, onlara gerekli yardımı yapmak, bu Dev
letin en başta gelen vazifesidir. Bunlara maaş bağlan
masını sağlayacak kanun teklifi komisyonda bekle
mektedir. Bu teklifi en kısa zamanda görüşüp kanun
laştırmak ise, bu Meclisin yapacağı en hayırlı iş olacakbr.
'Sayın milletvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
ile ©AĞ - KUR, bu Bakanlığa bağlıdır. Maliye Ba
kanlığına bağlı olan Emekli Sandığıyla çeşitli banka
lar ve diğer özel kurumların Sosyal Güvenlik Bakan
lığının çatısı altında toplanmasını bütün parti grup
larının senelerce arzu ve temenni etmelerine rağmen,
hükümetler şimdiye kadar bu temennilere nedense il
tifat etmemişlerdir.
Değeri miHetvekülleri, sosyal güvenlik kurumların
da senede 50 milyar lira civarında prim tioplammakta'dır. Şüphesiz İdi, ibu miktar ülke ekonomisi için son
derece önemli bir potansiyeldir. Bu fonların verimli
bir şekilde değerlendirilmesi, hem milli ekonomi ba
kımından, hem de sosyal güvenlik kuruluşlarına bağ
lı vatandaşlara ileride yapılacak ödemeler bakımın
dan son derece önem arz etmektedir. Geçen seneki
hütçe müzakerelerinde die arz etmiştim. Sosyal Sigor
talar Kurumlunun 3 milyar liranın üstündeki ve BAĞ KUR'un da 2 milyar liranın üstündeki paralan se
nelerdir bankalarda tutulmaktadır. Para değerinin
her sene büyük orandaki enflasyonlarla değer kay
bettiği ülkemizde, 5 milyar liranın üstündeki bir nak
di mevduat olarak bankalara yatırmak, bu primleri
ödeyen sigortalı işçi ve BAĞ - KUR mensuplarına
karşı en halfüf tabiriyle büyük bir zulümdür, büyük
'bir haksızlı'ktır.
Sayın rnlilîetvekilleri, Sosyal Sigortalar Kurumu
nun "yılık ilaç ihtiyacı bugün >1 milyar liranın çok üs
tündedir. Kurum, geçen sene istanbul'da bir ilaç fab
rikası satın aldı. Bu fabrikanın, Kurumun ihtiyacının
l/3iünü karşılayabilecek kapasitede olduğu, geçen se
ne yetkililerce ifade edildi. Bu fabrikanın bu bir sene
zarfında ne kadar ilaç ürettiğimi, Sayın 'Bakan bu kür
süden Yüce Meclise malumat arz etsinler.
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Değerli miflletiveMıllerİ, 1000 yıldan beri İslama gir
miş olan millerimiz, Mam potasında yeni bir ruh ve
şahsiyet kazanmış ve o tarihten zamanımıza kadar
kurduğu devletlerde insanlığa üstün örnekler vermiş
tir. îslami düzenle idare edlilen bu devletlerde, sosyal
gîüvenl'i'k müesseselerini en kâmil manada ve bütü
nüyle görmek mümkündür. Bu itibarla tslamın sos
yal güvenlik hakkındaki prensiplerinden kısaca bir
kaçına temas etmek isterim,
Zekât müessesesi; devlet tarafından zenginlerden
alınıp fakirlere verilen bir vergidir, inancının gereği
olarak bir MüslÜmanm zekâtını vermemesi mümkün
değildir. îslamda zekât, servetin korunması için ya
pılmış manevi bir sigortadır, gereği halinde bir kim
senin zekât dışında da ihtiyaç sahiplerine yardımda
'bulunması mecburidir.
'Bir başka prensip; insanların en hayırlısı, insan
lara faydası olandır. Komşusu aç iken, kendisi tok
olarak sabahlayan büzden değjildir. Bir kimse öldüğü
zaman bu dünyadaki besa'bı kapanır; fakat insanlık!
için hayırlı şeyler bırakanlar, onun eserlerinden istifa
de ediMiği müddetçe, o kimse ölmüş dahi olsa, o ha
yırlı eserinden dolayı olan kazancı manen devam eder.
İşte bu inançlarından dolayı ecdadımız bütün mİleItlin istifade ettiği binlerce vakfiyeler meydana getir
mişlerdir. Bu 'bahtiyarlığa ermek için zenginler servet
'biriktirip bekçiliğini yapmamışlar; bilakis, servetleri
ni milletin yaranma harcayarak hayırlı eserler mey
dana igetirmiişlerdir.
'Değerli mdletvekilleri; bugün milyarlar harcaya
rak devletçe yapmaya medbur olduğumuz eğitim, öğ
retini, sağlık ve İbadet hizmetlerini, ecdadımız büyük!
<bir aşkla ve büyük bir imanla, devlet bütçesine yük
olmadan meydana getirmişlerdir. Bu cümleden ola
rak, ecdadımız binlerce her dereceden öğretim ve eği
tim müesseseleri, hastaneler, kervansaraylar, köprü
ler, çeşmeler, faklirler için aşevleri, kimsesiz, yaşlı ve
saikatlar için huzur evleri, hatta ehli olmayan hay
vanlar için bannak yerleri, yem ve su ihtiyaçlannt
karşılayacak vakıflar meydana getirmek suretiyle in
sanlığa en güzel örnekler vermişlerdir.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa ma
ruzatımla bin senelik tarihimizde ecdadımızın sosyal
güvenlik konusundaki anlayışını ve bütün insanlığın
hayranlığını kazanan vakıf müesseselerini kısaca arz
etmiş bulundum. Milletçe içinde bulunduğumuz bu
günkü anarşiden, kardeş kanı akiftılmasından kurtul
mak istiyorsak, emniyet, huzur ve saadete ermek is
tiyorsak, yukarıda arz ettiğim ruh ve anlayışa dön
mek; mecburiyetindeyiz.
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Bu duygular içerisinde, Sosyal Güvenlik Bakan
lığı Bütçesinin aziiz milldtimize hayırlı 'Olmasını Ce
nabı Hak'tan diler, şahsım ve Grubum adına Yüce
Meclisi saiygıyla selamlaam. (Alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Unsal.
Grupları adına yapılan görüşmeler tamamlanmış
tır.
Şahısları adına lehinde, Sayın Ahmet_Sayın, bu
yurun efendim.
AHMET SAYIN (Burdur) — Muhterem Başkan,
muhterem milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Bakanlığı
nın 1980 yılı Bütçesi üzerindeki şahsi görüşlerimi
•açıklamak üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum.
Hepinizi saygıyla selamlarım.
Vatandaşımızın yarının teminatı olan bu Bakan
lığımızın en büyük hizmetinin insanlık görevini yeri
ne getirmek olduğu, herkesçe kalbul edilmekte ve bilinmeiktedir. insan hayatının son günlerinin temina
tını bu Bakanlığımız sağlamakta ve vermektedir. Bu
yüzdendir ki, bu Bakanlıkta hizmet gören değerli Ba
kanlık personelinin cemiyette ve Allah indinde ayrı
ca mümtaz bir yeri vardn:.
'Muhterem millet vekilleri, kuruluşundan bugüne
"kadar şüphesiz çok büyük hizmetler veren bu yüce
müessesemizin daha faydalı hlizm'dtl'er verdbilmesi
hususundaki bazı tenkÜt ve tekiiiflerimi ifade etmek
istiyorum. Gerek Sosyal Sigortalar Kurumunun ve
gerekse BAĞ - KUR tarafından verilmekte olan mes
ken kredileri bugün için çok yetersizdir. Bunların,
Bayındırlık Bakanlığı birim fiyatlarına göre maliyet
leri hesaplanarak, kredi limitlerinin asgari bu değer
üzerinden (verilmesi ıgerekmektedÜr.
Ayrıca, diğer mesken kredisi veren müesseselerle
•bir koordinasyon kurulması gereklidir. Meskenlerin
yapımında İmar ve İskân Bakanlığı Mesken Genel
Müdürlüğünün veya yeni kurulacak Mesken Yapım
Genlel Müdürlüğünün kontrolü ve direktifi altında
yapılmalıdır. Daha çalbuk, daha sağlam, daha kolay
yapıla'bilen prefabrike bir sistem geliştirilerek, uzun
Süre sürüncemede kalan mesken yapımına son verılmelidtir.
Muhterem milletvekilleri, BAĞ - KUR'a nazaran
Sosyal Sigortalar Kurumu daha oturmuş, daha düzene
ıgİrmiş bir müessese olmasına rağmen, bir sürü aksa
yan tarafları vardır. İşçi ile işveren ile müessese ara
sında Ibüyük anlaşmazhklar vardır. Müessesenin işverenlden milyarlarca alacağı vardır. Bunların süratle
tahsili gerekmektedir ve tahsil edilmelidir.
Bu meyarida, Kurumun inşaat müteahhitleriyle
olan resmi münasebetlerinde adil olmayan işlemler
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mevcultitur. İnşaat müteahhitlerinden ölçümleme yo
luyla tahsil edilen primler işçiye yansımamaktadır.
İnşaat müteahhitleri, mevsimlik, hatta aylık, haftalık,
igünlük işçi çalıştırmaktadırlar. Şöyle ki; devamlı 20
kişiyle işline devam eden bir inşaat müteahhidi beton
dökeceği gün, 30 kişilik veya 20 kişilik bir günlük be
toncu ekibi tutacaktır.. O gün için 20 kişiyi sigortaya
kayıt edecek, akşam üstü iş bitiminde çıkışlarını ve
recek; bu formalitelerin yapılması imkânsızdır. İşçi
nin ya nüfus cüzdanı yoktur, ya vergi karnesi yoktur.
'Bu meysiml'ik işler, bilhassa inşaat işleri için bir ko
laylık muhakkak getirilmelidir. Mesela, resmi inşaat
ların keşif bedeli bellidir. Bunun işçiliği Veya prim
tutarı hesaplanıp, müteahhit istihkaklarında % 3 - 5
©M kesilerek müössöseye yatırılabilir. Bu suretle hem
iş'veren, teftişti, ilişkisiz belgesiydi gibi formaliteler
den kurtulur, hem de müessese zamanında primini
almış olur. Bu kabil işler vakit 'geçirilmeden düşü
nülmeli ve formaliteler basitleşltiMtoelidir.
BAĞ - KURMaki düzensizlik, oturmamışlık, ba
riz bir şekilde görülmektedir. Bunun üzerine de aidT
diyetle ve süratle eğilerek kısa zamanda düzeltilmeli
dir. Ayrıca, en son çıkarılan BAĞ - KUR Kanunun
da bazı üyeler aleyhinde büyük haksızlıklar olmuştur.
Yeni bir tasarı veya teklif ile bunlar muhakkak giderillmelildir.
Muhterem milletvekilleri, geçmiş iktidar dönemin
de Sosyal Güvenlik Bakanı hakkında çeşitli yolsuzluk
iddiaları hem kamuoyunda, hem de Yüce Parlamen
toda büyiük yankılar uyandırmıştır. O hükümetin üye
si hakkında verilen Gensoru görüşülmesi, o günün
iBaşhakanı Ecevit tarafından, bakan istifa ettirilerek
önlenmiştir. Mezkûr bakan hakkında açılan Soruş
turma Kom'Jsyonu da, maalesef bulgun çalıştırılma
makta ve engellenmektedir. Hepimizin bildiği gibi, 14
Ekim seçimleri sonucu, Senatoda partilerin kuvvet
oranları değişmiştiir. Bu duruma göre, Halk Partisinin
bu komisyondan 'bir üyesini çekmesi gerekmektedir;
fakat, haricen öğrendiğimize göre, Halk Partisi üye
sini çekmemekte ısrar etmekte imiş. Hem komisyo
na gelme, çalıştırma, hem de haksız yere üyeni çek
meyerek komisyonu çalıştırma!..
ALİ ŞEVKİ EREK (Tokat) — BraVo Ahmet.
AHMET SAYIN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, bunun manası nedir, size soruyorum? Akılla
rınıza, vicdanlarınıza sesleniyorum. Siz hu hareket
ile ne yapmak istiyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Siz
•buraya kimin hakkını korumaya geldiniz, ne diye
yemin ettiniz? Geliniz, bu komisyonu çalıştıralım,
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SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Hepsi
ni çalıştıralım.
AHMET SAYIN (Devamla) — Hepsini çalıştıra
lım ^.geliniz, hepsini çalıştıralım.
Gelinliz, tüyü bitmeıriiş yetimlerin hakkını araya
lım. Geliniz, onların haklarına sahip çıkalım. Aksi
halde, bu şaibenin altında buna mani olanlar kalır.
Huzuru mahşerde bunun hösalbını veremezler.
Değerli arkadaşlarım, ayrıca, Sayın Bakandan so
ruyorum : Bu mesele hakkında ne gi'bi çalışmalar
yaipmak'tasınız? Savcılığa, mahkemeye intikal etmiş
durumlar var mıdır? Bu hususta Yüce Millete sözü
müz var. Görevinli'zi yapacağınızdan ve yapmakta ol
duğunuzdan eminim. Bu ulvi müessesenin ve görev
lilerin, adil ve vazifeşinas olduklarına inanıyorum.
(
Bu düşünce ve duygularla bütçeınin memleketimi
ze, mülletimüze hayırlı olmasını Oenaibı Hak'tan niyaz
eder, hepinize saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, al'
kışlar)
IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ahmet Sa
yın.
- Sayın Bakan, söz zatıâlinizin, buyurun. (AP sıralanndan «©ravo» sesleri, alkışlar)
SOSYAL GÜVENLİK BAKıANI SÜMER ORtAL
((Manisa) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçesi
nin tetkiki medeniyle huzurunuzda bulunuyorum.
Bu vasile ile Yüce Meclisi saygı ile selamlarım.
Gruplar adına ve kişisel konuşmalarda, sayın
mflletivekMenimce serdedilen fikirler ve yapılmış
Ibtolunlah tenkitler, hiç şıüplhe yok ki Bakanlığımız
çahşrnlalarında titizlikle ele alınacaktır. Bunların
ünemlıi bir bölümünden ıbülyülk ölçüde yararlanacağümız inancındayım. Bu nedenle kıymetli arkadalşL
larıma teşekkürlerimi lifade etmek isterim.
(Sayın Başkan, müsaadeniz olursa önce Bakanlık
<ve bağlı kuruluşlarımızia ilgili, Yüce Heyetinize
genel nitelikte bazı malumat arz etmek istiyorum1.
Daha sonra konuşmacıların değindiği noktalar üze
rinde duracağım.
(Bir ülkenin sosyal güvenlik alanında ulaşacağı se*
ıviye, ulaşacağı nokta o ülkenin gelir seviyesi ve
kalkınmışlık düzeyiyle çok yakından irtibat halin
dedir. Şayet kalkınma yeterli bir noktada değilse,
(orada sosyal güvenlik tedbirlerinin de istenilen dü
zeye ulaştığını kolaylıkla söylemek mümkün değil
dir. Ayrıca, sosyal güvenlik politikaları, bir ülke
nin gelir dağılımım düzenleyen tedbirlerin başında
ıgelmektedif. Adil bir gelir dağılımı ve onun sonucu
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ortaya çıkan sosyal adalet ve sosyal refah, ilk plan*
da kalkınma ile bir arada mütalaa edilmesi gereken
hedeflerdendir, Dolayısıyla kalkınmanın olmadığı
yerde sosyal adalet, sosyal refah ve adil bir gelir
kJağılımondan bahsetmek Ihemen hemen mümkün
değildir.
Adil bir gelir dağılımında dengeyi bozan, özel
likle salbit ve orta gelirliler lehindeki dengeyi bo
zan etkenlerin 'başında, enflasyon hadisesi gelir.
Enflasyon, sosyal ve ekonomik hayatın her tarafını
da olduğu gibi, gelir dağılımını da bizatihi bozan,
onu adil olmaktan süratle çıkaran önemli bir hadi-ı
sedir. Bu nedenle, Hükümetimizin karşısında bu
lunan meseleler listesinin başında enflasyon, hem
de çok tehlikeli bir hız almış olan enflasyon gelmıektedir. Ancak enflasyonun baş sıraya konulmuş
olmasına rağmen; enflasyon sorunu aslında, diğer
birtakım sorunların ortaya çıkardığı bir sonuçtur.
(Bu nedenlerle, her alanda olduğu gibi, sosyal
'güvenlik açısından da şu 2 meselenin öncelikle halli
ıgerekmektediri:
II. Ülkede yaşanılan enflasyon hızını belli bir
düzeyde tutmak;
2< Duran ve son senelerde gerileyen yatırım
hamlesini tekrar harekete geçirebilmektir.
ıBu 2 meselenin haUedilmemesi halinde, her
alanda olduğu giıbi, sosyal güvenlik alanında da ger
çek bir gelişme sağlanması son derece müşküldür.
iÖu nedenle Hükümetimiz, bu 2 meselenin üzerin
de büyük ağırlıkla eğilmiş bulunmaktadır.
IBu genel değerlendirmeyi müteakip, ülkemizde
sosyal güvenlik tedbirlerinin arz ettiği görünüm
üzerinde durmak istiyorum. İzin verirseniz, kısaca
o noktalara da temas edeceğim.
Hükümetimizin, Hükümet Programında da be
lirttiği gilbi, sosyal güvenlik politikası özetle 3 nok
ta üzerinde toplanmaktadır:
il. Tüm vatandaşların sosyal güvenlik şemsiye
sinin altında toplanması.
2. iSbsyal güvenlik normları arasmda bir para
lellik sağlanması,
3. Yurt dışında bulunan işçilerimizin bazı hakin
şikâyet ve sızlanmalarının giderilmesidir.
IBurada hemen şunu ifade etmek isterim ki, ül
kemizde sosyal güvenlik alanında hayli ileri adım
lar atılmış olmalsına rağmen, hatta gelişmişlik ve
kalkınma bakımından emsal ülkelere oranla bir
hayli önde boılunmamıza rağmen biraz önce bahset-
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tiğim üç notada, da arzu edilen noktaya geldiğini
Söylemek miülmkün değildir.
IBugüin üfllbemıizjde perim sistemine bağlı olmadan
1 milyon yaşlı ve sakata maaş ödenmektedir, pirim
alınmadığı ıhalde maiaış ödenmektedir. Bu, sosyal
güvenlik alanında hayli ileri bir adımı temslil et
mektedir.
Halen ülkemizde sosyal güvenlik kuruluşlarınca
sosyal güvenliğe kalvuşlturalanların sayısı 4 800! 0p|0|
civarındadır. Bunun 2,5 milyonu Sosyal Sigortalar
la; 1,1 milyonu BAĞ - RÖR'la 1,2 milyonu işe
iBmekli Sandığıyia irtibatlı bulunmaktadır.
Bir başka ifade ile, Türkiyede toplam nüfusun
1/10'u, çalışabilir nüfusun 1/3'ü Sosyal 'güvenlik
programlarının kapsamı içinde bulunmaktadır. Sosyal
güVenlik kuruluşlarından 1,5 milyon kişi maaş almak
tadır. Böylece bir sosyal güvenlik kuruluşuna bağlı olan
5 milyon kişi prim ödemekte, buna mukabil 1,5
milyon kişi bu kuruluşlardan maaş almaktadır.
'AVrıca yurt dışında, sayıları 1 milyonu bulan ve
çeşitli sosyal güvenlik anlaşmalarıyla sosyal güven
lik programı içerisinde alınmış vatandaşlarımızı da
düşünürsek, aileleriyle birlikte 23 milyon civarın
da vatandaşımızın sosyal güVenlik kapsamında ol
duğu gerçeği ortaya çıkar.
(Sosyal sigorta fordarıından her yıl toplanan prim
miktarı, takriben 50j milyar lira civarındadır. Hiç
şüphe yok ki, 'bu miktar ekonomi için önemli bir
tasarruf kapasitesidir. ıBu toplanan fonların bir yan
dan ekonominin sıhhatli büyümesinde bir kaynak
olarak, diğer yandan verimli alanlarda değerlendiril
mesi, çoğaltılması, böylece bir süre sonra ödeme ya
pılırken, sermayeden yemeden hak sahiplerine ge
çinme imkânı sağlanması şeklinde ele alınma tarzı
fevkalade önemlidir. (Böylece fon sistemi içinde
sosyal fonların, enflasyonun tahribatından belli öl
çüde kurtarılması imifcân (dahiline girmiş olur.
ıBugün sosyal güvenlik kapsamı dışında ka
lan nüfusun hemen tamamına yakını, tarım ve or
man kesiminde bulunan vatandaşlarımızdır. Bu
sektörlerde ücretsiz aile işçileriyle kendi nam ve
hesabına çalışanlar yer almaktadır. Bu kişilerin ve
çalıştıkları sektörlerin özelliği dikkate alınarak,
takriben 10 milyonu bulan bu keşimin sosyal gü
venceye kavuşturulması, Hükümet Programımız
da yer alan ilkelerin başında gelmektedir.
IBunun yanı sıra işçi ve memur emeklileriyle
bunların dul ve yetimlerinin içinde bulundukları
güç durum ve enflasyon karşısındaki vaziyetleri
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dikkate alınarak durumlarının iyileştirilmesd de,
Hükümetimizin anailfceierinden birisidir.
Gene Yüce Meclisin çok yakından bildiği gibi,
50(6 sayılı Kanunda geçen sene ıbir değişiklik ya^
pılmıştı. Bu değişiklikten sonra Sosyal (Sigortalar
dan maaş alan emekli işçiler arasında ikili bir emek-ı
li zümresi meydana gelmişti. Bunlar arasında önıem-ı
li sayılabilecek maaş farkları ortaya çıkmıştır. Bu
farkın da izalesi için Sosyal Sigortaların mali du^
rumu ve kaynak ilkesi dikkate alınarak, kanunu
"çalışmalar yapılmaktadır.
Gene 1479 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer
Bağımsız; Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nunu tatbikatında görülen aksaklık ve noksanlık
ların giderilmesi maksadıyla geçen yıl çıkarılan,
2229 sayılı Kanun birçok haksızlık, şikâyet ve sız
lanmaları ortadan kaldırmış olmakla beraber, gene
ortaya çıkan bir takıtn aksaklıkların gideriltmesii
için yeni kanun çalışmalarına başlanmıştır. Ayrıca,
yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, yurt dışına
da geçen çalışma sürelerinin emeklilikten sayılmasıyla ilgili 2147 sayılı Kanun bir büyük (boşluğu;
doldurmuş ise de, bu kanunun bugün tam olarak
işlediğini ifade etmek mümkün değildir. Kati dönüş
şartı ve diğer aranılan şartlar yeniden bir değerlen
dirmeye tabi tutularak, bu kanuna işlerlik kazan
dıracak bir şekle sokmak için Bakanhğımızca ge
rekli çalışmalar yürütülmektedir.
IBu arada kısaca, BAĞ - KUR ve Sosyal Sigor
talar da aylık bağlama işlemlerinde görülen uzun
sürelerin dahla süratli bir şekle getirilmesi için ya
pılan çalışmalardan kısaca ıbalhsetmek istiyorum.
Yaptığımız çalışmalarda birtakım gereksiz devrem
terin olduğunu gördük. Yapılan iş akım tablolarım-'
da, birtakım işlemlere gerek bulunmadığı ortaya
çıkmış; (bazı işlemlerin gereksiz yere, bazı merkez
lerde fazlaca kaldığı görülmüştür. Bunları giderici
Ibir model olüşturulimak üzeredir. Pek kısa bir
süre sonra, emekli aylıklarının ibağlannıasınida va
tandaşlarımızı uzun süre bekletmeden kurtaracağımızt zannediyorum.
Gene, emekli aylıklarının alımında sık sık uzun
kuyruklar görülmekteydi. Bu kuyrukların nedeni,
emekli işçi ve memurlann aynı anda, aynı tarihte
maaş almasından büyük ölçüde kayn'akla'nıyo^du. Bu
nu da gidermek için, emekli memurlarla emekli işçi
lerin aylık alma tarihlerini bir ay fasıla ile yeniden
ayarlıyoruz. 1 Nisan'dan itibaren - daha önce de
ifade etmiş olduğum üzere - dört aylık maaş birden
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vererek bu çakışmayı önleyeceğiz. Daha sonraki
ödemeler gene üçer aylık olacaktır, Zirat Bankası
ve İş Bankası esasen devrededir. Fakat Ankara,
İstanbul ve İzmir'de bütün ödemeler münhasıran İş
Barikaısından
yapı'lmaktafydı.
Ziraat Bankasını da
devreye sokmak suretiyle yığılmayı büyük ölçüde
azaltmış olacağız. Böylece, emekli işçilerimizin
uzun kuyruklar halinde maaş almasının önüne geçil
miş olacaktır. Mart sonuna kadar BAĞ - KUR şu
besi olmayan ilimiz kalmayacaktır. BAĞ - KUR
şubesi açılmayan bütün illere B A ö - KUR şubesi
açıyoruz. İstanbul'da bir tek bölge müdürlüğü var.
Koca İstanbul'da herkesi bir tek bölgeyle irtibat!an
dırmak, fevkalade sıkıntı yaratmaktadır. Bunun için
Kadıköy tarafına ve Bakırköy'de de bir bölge veya
şube açmak suretiyle, bu konuda da esnaf ve sanat
kârlarımıza hayli kolaylık getirmiş olacağız.
Sayın Başkan, izin verirseniz birkaç konuda da
konuşmaların ileri sürdüğü, tenkit ettiği noktalara
değineceğim.
Sayın Sabri Tığlı, Bakanlıkta bazı partizanca ata
malar yapıldığını hafta buranın bir parti ocağı ha
line geldiği, birtakım listeler yapıldığını, söylediler.
Biz listeler yapmağa alışık değiliz. Arkadaşımı bu
rada göremiyorum. Belki kendi
alışkanlıklarıyla
bizim alışkanlıkları karıştırmış olabilir. Eğer bir
liste varsa getirsin, göstersin ve o liste üzerinde tar
tışalım. Ama kendi alışkanlıklarını esas alarak, bu
rada birtakım sözleri Meclis zabıtlarına geçirmeden
dolayı duyduğum üzüntüyü de belirtmek istiyorum.
Varsa listeler, gelsin söylesinler. (AP ve MHP sıra
larından alkışlar)
Benim yaptığım tayinler ortadadır. İki tane genel
müdürü değiştirdim, bir müsteşarı, bir müsteşar mu
avinini ki, hepsinin müktesebatı, tecrübesi, geçmişi
ortadadır. Gelip burada isim isim söylemek lâzım
dır. Birtakım flu, hayali iddialarla Meclis zabıtla
rını meşgul etmemeleri gerekir. Ben Sayın Sabri
Tığlı'yı Bütçe Komisyonunda da dinledim. Gerçi
biraz huyudur bu, ama tahmin ederdim ki, bu Yüce
Mecliste aynı huyu devam ettirmesin.
MÜFİT BAYRAKTAR
yaptım demeli idiniz?
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Gayet tabii her bakan kendi ekibiyle
gelir, kendi ekibiyle gider. Ben onun da müdafaa
sını yaparım. Ancak, arkadaşımızın iddialarının mes
netten uzak olduğunu belirtmek için bu şekilde ko
nuşuyorum.
Sayın Tığlı, bir de, son bir kararnameden bah
settiler. Bu son kararname, Sosyal Sigortalar ve
BAĞ - KUR yönünden eskiye oranla hiçbir değişik
lik getirmemektedir. Eski kararnamenin de bir dip
notu vardı. O dipnotu ile sosyal güvenlik kuru
luşlarını, o kararnamenin dışında tutuyordu. Sonra
çıkan, hazırlanan her kararnamede birtakım art ni
yet aramamak lazım. Bu kararnameden önceki ka
rarname zamanında fonların ne şekilde yatırıldığını,
bütün Türk kamuoyu kadar Meclisimiz de bilmek
tedir. Yani, burada belli bir art niyet aramayı fev
kalade yadırgadım ve hatta bu arkadaşımızın parla
menter tecrübesiyle bağdaştıramadım.
Çünkü her
şeyden evvel, eski kararnameyi ve bugünkü karar
nameyi tetkik ederek gelip burada birtakım iddialar
da bulunması gerekirdi.
Kurumun 18 milyar lira civarında bir alacağı ol
duğunu beyan ettiler, doğrudur. Bunun İÜ milyar
lık bir bölümü kamu kesiminden, 8 milyarı özel ke
simden olan alacaklardır. Yalnız bunlara uygulanan
faiz oranı, belirttikleri gibi çok küçük bir faiz değil,
ilk ay c/o 10 ve ondan sonra gelen her ay için % 2
ilavesiyle gidiyor; fakat bunu biz böyle bulduk. Ba
kanlığım zamanında bunları süratle azaltma çabasındayız. Ancak burada şunu da ifade edeyim ki, bir
Cumhuriyet Halk Partili milletvekili arkadaşımın da
15 milyon liralık bir borcu olduğu ve bunu fevkala
de cüzi taksitlerle ödemekte olduğunu da burada
ifade etmek durumundayım.
ALİ AK (İçel) — Ödediğini söylüyor.
GALİP ÇETİN (Uşak) — Ödedim dedi, demek
ki, yalan söylüyor.
ALİ AK (İçel) — Hani hiç yalan söylemezler
di.
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim.
Sayın Bakan, siz buyurun efendim.

(Bolu) — Sayın Bakan.

SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Yapabilirim de, yapabilirim de.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Yaptım de
meliydiniz, yaptım.
BAŞKAN — Sayın Bayraktar, rica edeyim.
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Tığlı ayrıca Sayın İşgüzar ile
olan meseleler üzerinde değindi. Yine Yüce Mecli
sin gayet yakından bildiği gibi, mesele Soruşturma
Hazırlık Komisyonunun bir meselesidir. Hazırlık
Komisyonunun niçin çalışmadığı da, yine Meclisi
mizce bilinmektedir. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi
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bu 14 Ekim seçimlerinden sonra oluşan tablo karşı
sında 1 senatörünü çekerse, bu komisyon süratle ça
lışacak bir durumdadır."
Ancak, Bakanlığımızca her türlü kanunsuz işlem
lerinin tetkik ve soruşturması titizlikle ve süratle yü
rütülmektedir. Nerede bir kanunsuzluk görürsek
üzerine gittik ve bundan sonra da gideceğiz. Yapı
lan incelemelerin bir kısmı mahkemeye intikal etmiş
tir, tahkikat yapılmaktadır. Müfettişlerimiz görev
üzerindedir. Ben Yüce Parlamentonun tamamen bu
konuda huzur içinde olmasını rica ediyorum. Bakan
lığımız, her türlü kanunsuzluğun üzerine yürümek
tedir ve yürüyecektir. Tahkikat sonuçları alındıkça
da, gerekli mercilerine intikal etmektedir.
Sayın Tığlı, Bütçede ödenek azdır, dedi; ama ge
rekçesini söylemedi. Niçin azdır, ne azdır, hangi
ödenek, azdır? Yani illaki bütçe çok olsun diye öde
nek mi konsun. Şu, şu, şu ihtiyaçlar için ödenek
yoktur, demek lazım. Bugün Sosyal Güvenlik Ba
kanlığı bir politika bakanlığıdır. Ödenek miktarı ha
liyle az olur. Bu diğer birçok bakanlıklarda da böy
ledir. Ticaret Bakanlığında, Ulaştırma Bakanlığında
da bu böyledir. Gelip burada şu, şu,-şu hizmetler
için ödenekler azdır deseydi bir anlam ifade edebi
lirdi. Sadece «azdır» dediler; ama niçin ve neden
azdır, o söylenmedi. Bunu da, sadece söylenmiş bir
söz olarak kabul ediyorum.
İlaç fabrikasıyla ilgili tenkitlerini şöyle cevaplan
dırmak isterim: Evet 1978 senesinde bir ilaç fabri
kası alınmıştır. Bu 4 tür ilaç üretiyordu. 16 adet
ilaç üretme kapasitesi mevcuttur. Biz devraldığımız
da bu ilaç fabrikasını hayli zayıf bulduk. Birtakım
tedbirlerle onu geliştirmeye ve daha çeşitli ilaç üret
me yönünde birtakım hazırlıklar içerisindeyiz. İnşal
lah rasyonel bir çalışmaya kavuşturacağız.
Diğer arkadaşlarımızın ileri sürmüş oldukları gö
rüşler gerçekten dikkate değer, bizler için fevkalâde
kıymetli görüşler olmuştur. Onların hepsini harfiyen
not ettik, çalışmalarımızda bize ışık tutacağı kanaatin
deyiz.
Bakanlığımın Bütçesi nedeniyle bütün arkadaşla
rımın göstermiş bulunduğu yakınlığa teşekkür ederim.
Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin milletimize ha
yırlı ve uğurlu olması temennisiyle Yüce Parlamen
toya saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan, bir
dakikanızı rica edeceğim, sorular vardır.
Soru soracak sayın üye?.. Sayın Kabadayı, Sayın
Ege, Sayın Gökmen, Sayın Bütün, Sayın Ak, Sayın
Özkan,
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Başkaca soru soracak yok.
Soru sorma için isim tespiti işlemi bitmiştir.
Sayın Bakan, önce yazılı soruları yöneltiyorum.
Sözlü veya yazılı cevap vermek takdirlerinizdedir
efendim.
Edirne Milletvekili Sayın Sabri Öznal'ın soru
ları :
«i. Batı ülkelerinde olduğu gibi, Türk vatandaş
larını doğuştan sigortalı yapack genel sigorta, sağ
lık sigortası yasasını sunmayı düşünüyor musunuz?
2. Çiftçimize mahsul sigortası çıkarmayı ve üre
tici köylünün örgütlendiği kooperatif üyeliğini esas
alan kendi sigortası için ne düşünüyorsunuz?
3. Edirne BAĞ - KUR Müdürlüğü binası 90 000
TL. yıllıkla kiralanmıştır. Müdürlüğü ne zaman aça
caksınız?
4. Sigorta primlerini değerlendireceğiniz bir
banka kurmayı düşünüyor musunuz?» demiş.
Bunlrın cevaplarını rica ederler efendim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz yazılı
olarak cevaplandıracağım.
•BAŞKAN — Talbıi efendim hakkınız. Teşekkür
ederim.
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Ko
nular açık Sayın Bakan.
BAŞKAN — Sayın Engin Tanrıverdi'nin bir so
rusu :
«Son günlerde basında bir milletvekilinin emekli
lik mevzuu hakkında büyük yazılar yazılmıştır.
Bu durumun açıklanmasını rica ederim.» demiş.
Soru niteliğinde değildir; Bakanlık Bütçesiyle il
gili değildir, yöneltilmemiştir.
Sözlü sorulara geçiyorum, buyurun Sayın Kaba
dayı, sizin sorunuzu alayım.
İHSAN KABADAYİ (Konya) — Sayın Başka
nım, tavassutunuzla biraz tenevvür olmak istiyorum.
Sayın Sabri Tığlı arkadaşım açıkladılar; sigortaya
prim borcu olarak 18 milyarın toplandığını, bunun da
8 milyarının özel sektöre ait olduğunu Sayın Bakan
beyan ettiler.
Bu çatının itibarından...
BAŞKAN — Gerekçe yok efendim, rica ediyo
rum, soru.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Bu anlayış
içerisinde, Gediz'de kömür işletmeciliği yapan bir
siyasinin bu işletmeden mütevellit Sosyal Sigortalara
13,5 milyon borcu olduğunu, bu borcunu da ayda
25 000 liradan yılda 300 000 lira taksitle takside bağ^
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landığını üzüntüyle, sıkıntıyla öğrenmiş bulunuyo
rum.
BAŞKAN — Gerekçe yok Sayın Kabadayı, rica
ediyorum.
İHSAN KABADAYI (Konya) — Siz bu taksite
bağlamayı vicdani buldunuz mu; bunu tatbike devam
edecek misiniz, yoksa takibine gidecek misiniz. Bu
doğru mudur, değil midir? Bunu öğrenmek istiyo
rum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kabadayı.
Sayın Bakan, buyurun.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Kabadayı'nın bahsettiği konu
ile ilgili olarak izin verirseniz kısaca bilgi arz etmek
isterim.
Halen milletvekili olan bir arkadaşımızın da or
taklarından biri olduğu bir komandit şirketin ger
çekten 15 milyon civarında bir sigorta borcu söz
iconusu imiş. Bu, taksite bağlanmış. Ben göreve
başladığımda böyle önemli dosyaları tetkik ettirmiş
tim. Şu anda bu 14 milyondan 7 milyon civarında
bir borç kalmıştır ve aylık sanıyorum 250 veya 300
bin liralık taksitlerle ödenmektedir; ama diğer dos
yalar gibi onun da bir an evvel tahsili cihetine gidi
yorum. Çünkü, genellikle Sosyal Sigortalar tatbika
tında 10 aylık bir taksit, 12 aylık bir taksitlendirme
modeli vardır. Bu, gerçekten 12 ayın çok üzerinde
bir taksitlendirme şeklinde olmuş.
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Sa
yın Bakan, kanunları yerine getirin, Grubumuzu zan
altında bırakmayın.
BAŞKAN — Sayın Öznal, rica ediyorum, soru
larda böyle bir usulümüz yok. Sayın Bakan cevap
verir.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Şirket hakkında cevap veriyorum.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Bakan,
o milletvekili kim? Açıkla, zapta geçsin. (AP ve
CHP sıralarından gürültüler)
BAŞKAN — Sorardınız bunu, Sayın Bakan ce
vaplandırırdı.
Cevap verilmiştir efendim.
Teşekkür ederim Sayın Bakan. (CHP ve AP sıra
larından karşılıklı laf atmalar, gürültüler)
Sayın Ege...
Sayın Öznal, zatiâlinizden de, Sayın Bayraktar'dan
da rica ediyorum.
Buyurun Sayın Ege, sorunuzu rica edeyim.
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan,
«Tencere dibin kara, seninki benden kara» denildiği
gibi, çamur atmasın. Çamur atmaya kalkarsa, biz
de ona göre cevabını veririz.
BAŞKAN — Doğru efendim, soru soralım, soru
soralım.
Buyurun Sayın Ege.
ÇAĞLAYAN EGE (»İstanbul) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan, özellikle 1475 sayılı
ve 275 sayılı İş yasalarında işyerlerinde uygulanma
yan kreş sorunu ile ilgili soru sormak istiyorum.
(AP ve CHP sıralarından karşılıklı laf atmalar)
BAŞKAN — Sayın Çetin, rica ediyorum... Rica
ediyorum Sayın Çetin... Sayın Çetin, size bir ihtar
vermek durumundayım efendim. Lütfen Sayın Çe
tin, rica ediyorum... Sayın Durukan, siz de yapma
yın, rica edeyim.
Buyurun Sayın Ege.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Genellikle iş
yerlerinde, özellikle toplu işçi çalıştıran, daha ziyade
tekstil sanayiindeki işyerlerinde belli sayıdaki işçi
nin üzerinde kadın işçi çalıştıran yerde kreş olması
gerekir, yasa bunu amir. Oysa bu işyerleri, 250'nin
altında, 249 gösteriyorlar işçileri, geri kalanını kaçak
olarak çalıştırıyorlar. Hem bu şekilde Sosyal Sigor
talar primlerinden kaçırmış oluyorlar, hem de vergi
den kaçırmış oluyorlar. Bunu önlemek için Sayın
Bakan, yasayı çalıştırmak için ne gibi önlemler dü
şündüğünüzü rica edeceğim, iş verimliliği bakımın
dan.
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim.
Buyurunuz Sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkan, sanıyorum konu daha
ziyade Sosyal Güvenlik Bakanlığından çok Çalışma
Bakanlığını ilgilendiren bir konu; ama buna rağmen
konunun üzerinde hassasiyetle durdum...
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Karşılıklı ol
duğu için sordum.
BAŞKAN — İlgili kısımları...
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Ege'yi de yazılı olarak cevap
landıracağım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Gökmen, buyurun efendim.
SAMİ G Ö K M E N (Muğla) — Sayın Başkan,
aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından yanıtlan
masına aracılığınızı rica ediyorum.
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Muğla - Dalaman, Sosyal Sigortalara bağlı işçi
lerimizin oldukça yoğun olduğu bir bölgemizdir.
Burada Sosyal Sigortalara bağlı bir sağlık dispanseri
binası yapılmış, yıllardan beri beklemektedir. Hasta
işçilerimiz, hâlâ bu dispanserin kendilerine şifa ola
cağı günü beklemektedir. Bu dispanser tüm branş
doktorları ve sağlık olanaklarıyla ne zaman hizmete
açılacaktır?
Sorum bu kadardır, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen.
Sayın Bakan, buyurun.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkanım, sayın milletvekili ar
kadaşımın da kabul edeceği gibi, ben Muğla - Dala
man Sosyal Sigortalar Sağlık Dispanserinin neden
halen tam faaliyet halinde olmadığını şu anda cevap
landıracak durumda değilim. Ama konunun hassa
siyetle üzerine eğilerek kendisine yazılı cevabı en
kısa zamanda vereceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Bütün, sizin sorunuzu alayım efendim.
ŞÜKRÜ BÜTÜN (Çorum) — Sayın Başkanım,
Sayın Bakanımızdan aşağıdaki sorularımın cevaplan
dırılmasını saygı ile arz ederim :
1. Halen Emekli Sandığından ve Sosyal Sigor
talardan emekli maaşı alanlara yakacak zammı ola
rak ayda 2 bin lira verilmekte olduğuna göre,
BAĞ - KUR'dan yaşlılık maaşı alanlara bu yakacak
parası verilmemektedir. Bakanlık olarak BAĞ - KUR
emeklilerine de yakacak yardımı verilecek midir, bu
haksızlık giderilebilecek midir?
2. Sigortalılar için kooperatifler yoluyla konut
yapmanın beklenen sonucu vermediği ortada oldu
ğuna göre, toplu konut yapımına gidilebilecek mi?
3. -Sosyal Sigortalar fonları, içinde bulunduğu
muz hızlı enflasyon ve artan giderler nedeniyle gi
derek erimektedir. Bu sonuca mani olmak için,
sigortalılar ve BAĞ - KUR'lular lehine üretime da
yalı bir çalışmanız ve uygulama projeniz var mı?
Düşünüyor musunuz bu konuyu?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bütün.
Sayın Bakan.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANİ SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkan, şayet izin verirseniz ar
kadaşımıza da daha tatminkâr bir cevap arz edebil
mek için yazılı olarak cevaplandırmak istiyorum.
BAŞKAN — Tabii Sayın Bakan.
Sayın Ak, zatiâlinizin sorusunu alayım efen-.
dim,
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ALİ AK (İçel) — Sayın Başkanım, Sayın Ba
kana aşağıdaki sorularımı hürmetlerimle arz ede
rim.
24 Ocak 1980 tarihli bir İstanbul gazetesinde,
CHP İçel Milletvekili ve Yüksek Haysiyet Divanı
Üyesi Veli Yıldız'ın, kendisini 1951 - 1956 seneleri
arasında Silifke CHP İlçe Başkanı Nuri Şimşekli'nin
yanında 4 sene 2 ay çalışmış gibi gösterip sahte belge
aldığı, bu sahte belge ile BAĞ - KUR'a borçlanarak
emekli olup Devletten haksız olarak 258 795 lira
ikramiye aldığt ve ayda 13 317 lira emekli maaşı
aldığı, halbuki; 1951 - 1956 seneleri arasında Nuri
Şimşekli'nin öğrenci, memur ve yedeksubay olduğu
dolayısıyla herhangi bir işyerinin olmadığı iddia
edilmektedir.
Bu. iddia doğru mudur?
Bu iddiayı ihbar kabul edip Bakanlık olarak her
hangi bir tahkikat yaptırdınız mı?
Şayet yaptırdınızsa, hadise şu anda ne safhada
dır?
Sahte belgelerle emekli olarak iktisap edilmiş bu
258 795 lira, alakalı Sayın Veli Yıldız'dan geriye alı
nacak mı?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Daha önce Sayın Tanrıverdi'nin so
rusunu tekrar getirdiniz, aynı cevabı zatiâlinize de
veriyorum. Yalnız Sayın Bakanın, bu işin muğlak
kalmaması bakımından da cevaplandırmasını
rica
ediyorum.
Buyurun efendim.
SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkan, izin verirseniz bu suali
de yazılı olarak cevaplandırayım.
BAŞKAN — Tabii efendim.
Sayın Özkan, buyurun efendim.
YUSUF CEMAL ÖZKAN (Eskişehir) — Sayın
Başkan, Eskişehir'de yapılan meskenler hemen he
men bitmiş durumdadır. Müteahhitle anlaşamama
ları neticesinde bu meskenler sahiplerine teslim edi
lememişlerdir. Bu hususta acaba ne düşünmekte
dirler?
2. İşçilerden aynı prim alındığına göre aynı sağ
lık hizmeti götürülemediği bir gerçektir, bu hususta
ne düşünülmektedir?
3. İlaç fabrikası alındığında kaç çeşit ilaç yapılı
yordu, kaç kişi çalışıyordu; şimdi kaç çeşit ilaç
yapılıyor, kaç kişi çalışıyor?
BA§KAN — Peki, teşekkür ederim, buyurun Sa
yın Bakan,
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SOSYAL GÜVENLİK BAKANI SÜMER ORAL
(Devamla) — Sayın Başkan, ilk sual gerçi kısa gibi
görünüyor ama cevabı bir hayli uzun, izin verirse
niz her üç konuyu da yazılı olarak cevap vereyim.
Sanıyorum zaten son suali konuşmalarımda kısmen
cevaplandırmıştım, yazılı olarak cevap vereceğim.
BAŞKAN — Sorular cevaplandırılmıştır. Teşek
kür ederim Sayın Bakan, buyurunuz. (AP sıraların
dan alkışlar)
Değerli arkadaşlarım, son söz milletvekilinindir.
Sayın Neccar Türkcan, buyurun. (CHP sıralarından
alkışlar)
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Bütçesi üzerinde görüşlerimi aleyhte 'belirtmek için
söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisin saygıdeğer
milletvekillerine saygılar sunarım.
Sayın milletvekilleri, bugün ülkemizde çarpık ka
pitalizmin bozuk düzeni sürmekte, bu nedenle hal
kımızın büyük çoğunluğunun yoksulluğu giderek art
maktadır. Son alınan, bir kararla Türk parasının dış
ülkeler parasına göre değerinin düşürülmesi, ard arda
yapılan zamlar, halkımızın yoksulluğunu daha da
artıracak, bu zamlar serbest rekabet yerine, ülkemiz
halkını tekelci sermayenin daha fazla soymasına, yok
sullaşmasına ve 3 - 5 tekelci sermayenin ve yabancı
sermayenin vampir gibi halkımızın kanını emmesine
yarayacaktır,
Sayın milletvekilleri, halkımız yoksullaşırken, alın
mayan önlemler neticesi, sosyal güvenceden yoksun
halkımız daha da perişan olacaktır. Bugün ülkemiz
de 5 milyonun üstünde işsiz vardır, her yıl 500 bi
nin üstünde yeni genç, iş bekleyerek bu işsizler or
dusuna katılmaktadır. 400 bin lise mezunu genç üni
versiteye girememekte, hem de iş bulamamaktadır.
Gizli işsizleri sayarsak, Sayın Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımızın alacağı önlemlerde geç kalmaması ge
rektir.
Sosyal güvenlik kurumlan bir çatı altında mut
laka toplanmalıdır. Emekli Sandığı, Sosyal Sigor
talar Kurumu ve BAĞ - KUR sigortalıları arasında
ki emeklilik, ölüm ve maluliyetten doğan fark orta
dan kaldırılmalıdır. SSK ilaç fabrikalarında grev
acilen çözümlenmelidir -ve ilaç üretimi başlatılma
lıdır. Bu ilaç fabrikaları çoğaltılarak tüm kurumların
ihtiyacını karşılayacak ilaç üretimi yapılmalıdır.
Sosyal güvenlik kurumlarında, çalışanlar arasında
işçi - memur ayrımı en kısa zamanda kaldırılmalı
ve sosyal güvenlik kurumlarında ülkemiz insanları— 327

26 . 2 , 1980

O : 3

nın sosyal güvenceleri ile uğraşan bu çalışan insan
lara günümüzün ihtiyacına yetecek ücret verilmeli
dir.
Ülkemizde, sendikal örgütlenmeyi önlemek iste
yen bazı 'büyük işverenlerce iki de bir işçiler ten
sikata tabi tutulmaktadır ve bu nedenle, kapı dışarı
edilen bu işçiler için acilen işsizlik sigortası getiril
meli, 2)0 milyara yakın sigorta primi işverenlerden
alınmazken, konut ve işyeri kredileri çok düşük
kalmaktadır. Sayın Ecevit Hükümeti zamanında, top
lu konut projesinde prensip olarak kabul edilmiş bu
prensip projesi, mutlaka uygulamaya konulmalıdır.
tşçi, esnaf ve sanatkârlarımız için krediden çok bu
projenin getirdiği binalar, evler yapılarak, sigortalıla
ra kurum tarafından verilmelidir.
Değerli milletvekilleri; 20 Şubat 1980 tarihli
16906 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8/70 sayılı
Bakanlar Kurulu kararıyla resmi kurumların resmi
banifcalara paralarını yaltırma zorunluluğu kaldırıillmıştı. Bu, çok yanlış bir karardın Bunun devamlı dedi
koduları olmuştur, bundan sonra da olacaktır. Dü
şünün; bugün çay üreticisine, pancar üreticisine,
süt üreticisine paraları ödeyemeyecek, birçok üreti
cimize paralan ödeyemeyeceğiz, Hükümet para sı
kıntısı çekecek, kurumlar para sıkıntısı çekecek, res
mi kurumlar, BAĞ - KUR, SSK parasını götürüp.
özel bankalara yatıracak. Bu, elbette yanlıştır, bu
karardan dönülmelidir. Esnafımız kredisini alamaz
ken, yeterli krediye kavuşamazken, bu paralar özel
bankaya değil, Halk Bankası gibi, diğer resmi ban
kalar gibi 'bankalara yatırılmalıdır.
BAĞ - KUR Yasasında halen bazı aksaklıklar
vardır. Bu aksaklıkların Ba'kanlik tarafından tasarı
olarak Meclise getirilmesini acilen isteyeceğiz.
BAĞ - KUR üyeleri en kısa zamanda sağlık hakkı
na kavuşturulmalıdır.. BAĞ - KUR emeklilerine de
yakacak yardımı yapılmalıdır. 1479 sayılı Yasanın 25
nci maddesine göre^ 2 yıl aynı basamakta kalan bir
sigortalı, 2 yıldan sonra dilediği zaman bir üst basa
mağa geçebilirken, 1479 sayılı Yasayı değiştiren 2229
sayılı Yasanın ek geçici maddesinde yeniden basa
mak seçme hakkı verildikten sonra 3 yıl da aym ba
samakta kalan üye yeni basamak seçebildiği halde,
normal basamağını seçememektedir. Bu, BAĞ - KUR
üyelerine sıkıntı vermektedir. Bu nedenle bunun aci
len (Yönetim kurulu kararıyla olabileceğini sanıyo
rum) Bakanlıkça ve BAĞ - KUR Yönetim Kurulun
ca düzeltilmesini istemekteyiz!
Değerli arkadaşlarım, gene 1479 sayılı Yasanın
geçici 2 nci maddesi, ileri yaştaki arkadaşlarımıza
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büyük yük getirmiştir^ Bu geçici 2 nci maddede,
«10 yıl geçmiş hizmetini belgeledikten sonra en az
5 yıl prim ödemek şartıyla emekli olur» denmesine
rağmen, yaş haddi 55'e indirildikten sonra, bu gecici 2 nci maddede düzeltme Meclisimizde unutulduğundan, bu gibi, 60, - 65 - 70 yaşlarındaki esnaf
ve sanatkâr arkadaşlarımız, maalesef yine bizim ha
tamız olarak, emekli olamamaktadır. Bizler, millet
vekilleri olarak teklif gdtireceğiz ama, biz getirirsek
daha uzun süre alacağından, yine Bakanlıktan bu
nun tasarı olarak Meclise şevkiyle, 8 - 1 0 yıldan be
ri prim ödeyen, eski geçmiş 10 yılını belgeleyen ve
kanunun aradığı 15 yılın üstüne çıkan bu BAĞ KUR üyesi yaşlılarımızın biran önce emekli aylığı
almasına, bunun yanında 1972'den önce dükkân açmış olmayan, ama yaşı ileri olan arkadaşların da çabucak emekli olma imkânları bulunan, 65 - 70 yaşlarırida bulunan bu ileri yaşlıların emekli olmalarını
sağlamalıyız,
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1 doktorun siyasi kanaatine göre değil, hastaya davra
nışına göre, insanca davranışına göre onu sürmeli,
görevden uzaklaştırmalı veyahut da takdir etmelidir.
I
BAŞKAN — Rica ediyorum efendim,
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Bağlıyorum
j
Sayın Başkan, \
Görevini yapmayan kim olursa olsun, halka ters
bakan kim olursa olsun, emekçi halk kitlelerine iyi
muamele yapmayan kim olursa olsun, istediğiniz ye
re sürün.
AHMET SAYIN (Burdur) — Emekçi olmayan
lara yapanlar ne olacak?
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Onlar, Özel
doktorlara gitsin, göbeğini bağlasın...
BAŞKAN — Rica ederim, rica ederim, yapma
I
| yın da bitsin efendim.
I
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Değerli ar
kadaşlarım, Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesinin
memlekete hayırlı olmasını diler, Yüce Meclise say
gılar sunarım; teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türkcan.
Bütçe üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir.

Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, demin bura
dan bir milletvekili arkadaşımızın Kuruma 15 mil
yon borcu olduğunu söylediler. Kimsenin borcu ol
mamalı, herkes borcunu ödemeli. Ancak, Sayın Sükan Başbakan Yardımcısı iken, Sayın Demirel kar
deşlerin Sosyal Sigortalara prim borçları hakkında bir
tahkikat yaptırmıştı; acaba bu tahkikatın sonucu ne
D) Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bütçesi
oldu? Ona hiç değinmediler. Eğer bu tahkikat...
Bölüm
Lira
(AP sıralarından «Sükan'a sor Sükan'a» sesleri...)
Sükan'ın değil, Sükan tahkikatı yaptırmış, borçlar
101 Genel yönetim ve destek hiz
Sosyal Sigortalar Kurumunun alacağıdır.
i
metleri
58 0174 000
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Türkcan.
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenj
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Meseleyi
ler... Kabul etmeyenler... Ka
boğuntuya getirmeyelim.
bul edilmiştir.
Değerli arkadaşlarım, yarası olan gocunur, çiğ
111 Sosyal güvenlik kuruluşları ile
yemödik, karnımız ağrımıyor. Kimin borcu varsa Ku
ilgili hizmetler
12 671 0İ0O
ruma ödemelidir. Kurum, azı dişini söker gibi, her
BAŞKAN — Bölümü oylarını
borçlunun dişini söküp parayı almalıdır. («Bravo»
za sunuyorum, Kabul eden
sesleri, alkışlar)
ler... Kabul etmeyenler... Ka
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Türkcan, lütfen, I
bul edilmiştir.
süre geçti.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
39 232 000
NECCAR TÜRKCAN (Devamla) — Bağlıyo
BAŞKAN — Bölümü oylarını
rum Sayın Başkan, bağlıyorum.
za sunuyorum. Kabul eden
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan, particilik yap- I
ler... Kabul etmeyenler... Kamadiğini söylediler; temenni ederiz, şahsına saygımız
ibul edilmiştir.
var, Sayın Bakanı yeni tanımıyoruz. Ancak, Buca
Böylece, Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bütçesi Mec
Sosyal Sigortalar Hastanesinden 5 doktorumuz ve
lisimizce ka'bul edilmiştir.
yanında birçok hemşire Ve yardımcıları, (Partici ol
mayanları dahil, söylemek istemddiğim bazı konular !
Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını
da var; çirkin kaçmaması için.^) sürülmüştür. Bir j diliyorum efendim. (Alkışlar)
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BÜTÇESİ :

BAŞKAN — Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde
ki görüşmelere başlıyoruz.
Lütfen, ilgililer yerlerini alsınlar..
Komisyon ve Hükümet yerlerini aldılar.
Değerli arkadaşlarım, gruplar adına ve şahısları
adına söz alan sayın üyeleri sırasıyla okuyorum:
Milliyetçi Hareket Partisi Grubu adına Sayın
İhsan Kabadayı, Adalet Partisi Grubu adına Sayın
Yahya Uslu, Milli Selâmet Partisi Grubu adına Sa
yın Yaşar Göçmen, Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına Sayın Mehmet Balta.
Şahısları adına lehinde; Sayın Müfit Bayraktar,
Sayın Mehmet Çaitaİbaş, Sayın Halil Karaatlı, Sayın
İrfan Bınay.
Aleyhinde; Sayın Sami Gökmen, Sayın Şükrü Bü
tün, Sayın Nuri Çelik Yazıcıoğlu, Sayın Hasan Akkuş, Sayın Hasan Ali Dağlı.
Üzerinde; Sayın Altan Tuna, Saiyın Mevlüt Gün
gör Erdinç, Sayın Ali Ak.
s
Söz sırası Milliyetçi Hareket Partisi Grulbu adına
Sayın İhsan Kâbadayrda. Buyurunuz efendim. (MHP
sıralarından alkışlar)
Süre içlinde kalmanızı rica edeceğim, süreniz 20
dakikadır Sayın Kabadayı.
MHP GRUBU ADINA İHSAN KABADAYI
{Konya) — Sayın Başkan, muhterem -arkadaşlarım,
partim adına, huzurlarınızda bulunan Orman Bakan
lığı Bütçesi hakkında görüş ve mütalaalarımızı arz
edeceğim.
Ormanlar, insanların yüzünü güldüren, gönlüne
ferahlık veren, gam ve kaderini alan, sağlık ve sıhha
tini koruyan, toprağın belbereketini artıran ve ayrıca
devletlerin teknik, sınai, ekonomik kalkınmada en
başta gelen yerüstü kaynaklarındandır.
İnsanoğlu ormanlara dalima bu gözle bakıp, evla
dı gibi sevip büyütmek, korumak zorundadırlar. Or
manları sökmenin, kesmenin, yakmanın vatanına bir
nevi ihanet ve en büyük günah olduğunu da hatırla
yıp, çocuklarını bu yolda büyütüp terbiye etmelidir
ler.
Ecdadımız orman sevgisine en büyük değeri ver
miştir. Ağaç ye%tirmeyi evlat yetiştirmek kadar se
vap saymışlardır. İslam Dinî de ağaç yetişfcianme sev
gisine en büyük değer veren, bunu telkin eden bir
dindir : «Ruzi mahşerde de olsanız elinize bir yeşil
dal geçerse onu dikiniz» buyurmıuşjtur.
Vaktiyle ecdadımızın, ormanlarım günün şartları
na göre korumasını en iyi bilen, tanzim eden bir geç
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mişi vardır. Padişahlar da kesin hükümlü, ivazsız,
tavizsiz fermanlar yayınlayarak «Dal kesenin kolu,
ağaç kesenin başı kesilir» diye ferman buyurmuşlar
dır.
Balkan memleketlerindeki orman varlığının ko
runmasında geçmişteki idare sistemlerinin, sistemimi
zin çok büyük payı vardır. Ormanlar memleketimizin
% 18'inin üstünde bir sahayı kaplamaktadırlar. Or
manlar uzun yıllardan beri insafsız tahribe, keşfime,
kıyıma, yangına ve tada sökümüne maruz bırakılmış
lardır. Tarla için sökülen orman sahası da 2 - 3 sene
de ekilebiliyor, sonunda toprak erozyonla akıp gidi
yor. Köylü ve bir dağ köyünün çocuğu olarak söyle
yeyim ki, köylü ormaridan sevinçle tarla söker; bir
kaç sene verim verir, yağışlarla toprak akar, yerinde
çalı kalır, çalı gider çakıl kalır, çakıl da gider çeğel
kalır; hem ormandan, hem topraktan olursunuz.
'Böylece erozyon afeti Türkiye'yi kelleştirmekte,
güzelliklerini alıp götürmektedir. Nüfusumuzun 5 mil
yonu orman içinde, 8 milyona yakını da orman çevre
köylerinde barınmaktadırlar. Buralardaki vatandaşlar
çok fakirdir. Tarlası, dönümle değil, âdeta mendil gi
bi küzük evlekle, mandalla ifade edilecek kadar kü
çüktür.
Orman köylerinin yaşama hayatı çıra, çarık, ker
piç, toprak hayatıdır. Ormanı çaresizlik içerisinde bu
fakir köylü geçimi için kaçak olarak kesiyor, satıyor,
ihtiyaç için de kesip yakıyor. Çaresi; orman köylerine
mahrukat olarak devletçe çok ucuza linyit vermek
tedbirlerini almaya medburuz. Türkiye'de yapılan he
saplara göre en tabii, doğal yakıt varlığımız linyit
kömürüdür. Bir hesaiba göre, 6 milyar ton, bir hesa
ba göre de 10 milyar tona yakın kömür vardır. Pek
âlâ bunun çaresi bulunarak orman kesiminin ve kı
yımının önüne geçilir. Devlet dairelerinin pek çoğun
daki saltanatın, israfın, fuzuli masrafın önüne geçi
lirse, dağ köylülerinin ihtiyacı görülür, ormanlar da
pekâlâ korunur. Ama şimdiye kadar olduğu gibi laf
la peynir gemisi yürütmeye kalkarlarsa, kalan orman
lar da bitecek, ondan sonra dövüm dövüm dövüne
ceğinizi Grubumun adına üzüntüyle burada izaha
mecburum.
Tarla sökümü ve kaçak kesimi önlemek için de,
orman köylerinde köylünün insanca geçimini sağlaya
cak arıcılık, halıcılık, besicilik, tavukçuluk, el sanat
ları geliştirilmeli ve kooperatifleri korunmalı, çok
cüzi faizle döner sermayeleri de sağlanmalıdır. Ama
bu kooperatifler kolhoz tipi medburi, «Köy - Koop»
gibi değil, hür kooperatifler dmahdır. Biraz evveİ
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kabul etmiş olduğunuz bütçedeki Sosyal Sigortalara
ödenmeyen T8 milyar para bihakkın tahsil edilip de
müsamaha edilmese, hatır yollu, katır yollu, siyasi
piston yollu müsamaha edilmeyip de bu maksada tah
sis edilirse, bu dert pekâlâ halledilir. Ama Aliyi ayır,
Veliyi kayır yoluyla devam ettiğimiz müddetçe hiç
bir şey yapamayacağımızı da Milliyetçi Hareket Par
tisi olarak üzüntüyle beyan etmeye medburum.
Orman gelirleri de, hassaten o çevrede kurulacak
falbrıi'kaîara tahsis edilerek, bu fabrikalara orman köy
lüsü ortak yapılmalıdır. O fakir irtsanları dağda bırakıyorsunuiz, o dağı bekleyerek vatan bekleyen köy
lüye beklediği çevrenin milli varlığını vermiyor, baş
ka maksatlara akıtıyordunuz; cennet içinde olan kuduruyor, dağ köylümü bu toprağa, bu vatana tarihe
'bağlı olara'k kalıyor. Hiç olmazisia oradaki milli var
lığı, oradaki gari'ban, bağrı vatan aşkıyla yanan, Al
lah aşkıyla tutuşan insanlara verilirse, yerinde ve hak
şinas bir hizmet yapmış olursunuz.
'Bakan, yaşınız genç; Allah uzun ömürler versin,
uzun ömrünüzde yüzlünüz gülsün, ömrünüz huzur bul
sun; tarihte anılacak isim olma'k istiyorsanız buna el
atınız 've lütfen gerçekleştiririiz. Aksi halde ahuzar
sizi umdurmaz.
Gerçekti tarım kentleri projesinin tatbikime de
orman köylerinden Ibaşlanmalıdır. Daha evvelki ik
tidarın uydurmaca yaptığı köy - kent projesiyle hede
fe varılmaz, 'Milliyetçi Hareket Partisinin programını
okur da, tarım kentleri programını tatbik ederseniz,
dağ köylüsünün dert ve ıstıraplarım geniş çapta hal
letmiş olacağınızı burada samimiyetle partim adına
itiraf etmeye medburum. Aksi halde, polisiye tedbir
lerle ormanı korumanız imkânsız hale gelir ve halen
de im'kân sızdır.
Sayın milletvekilleri, yazın orman yangınları de
vam eder, tarla sök'ümüyle erozyonlar sürüp gider ve
erozyonla her sene bir küçük il büyüklüğünde, yani
Niğde vilayeti büyüklüğünde verimli toprakların de
nize akıp gittiğini ve Türkiye'de kelleşmenin, çorak
laşmanın büyüdüğünü sizlerin (mesleğinden geldiği
niz için) bu fakir askerden çok iyi bileceğinize inan
mış bulunuyorum.
Orman yangınlarında kasıt unsuru kadar, yazın
yapılan pikniklerin de büyük dahli olduğu bir vakıa
dır. Piknik yapan zevki için, sefası için, saltanatı için
geliyor, ateşi atıyor, yangını cinneyi savuruyor, o ca
nım 'ormanlar cayır cayır yanıyor; benim de, evladı
ölmüş' bir bahanın gönlüyle bağrım ateşler içinde ya
nıyor. Her sene yaz gelecek diye korkuyorum. «Filan
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yerde yangın, falan yerde yangın» diye bağrım, or
man yanıgınlarından dolayı Karaca Ahmet Mezarlı
ğına dönmüştür.
Ne olur, yazın piknikçileri ormandan çıkarın, eğ'
dendirmeyin; parası var pulu var. Ya ormanı yak
masın baksın, yakacaksa Allah canını alsın. Bunlara
karşı da, büyük tedbirlerle beralber, orman yangın
larında büyümeden haber almak için, orman bölge
nizi yaz aylarında helikopterlerle kontrolda ben diddi
yarar görmekteyim.
Muhterem arkadaşlarım, orman haritaları ikmal
edilerek orman içinde ve yakınındaki tarlalar, tapulu
veya zilyetti olsun, kamulaştırma yoluyla tarla gen'işletilmesine son verilmelidir. Yarım dönüm tarlası
vardır, yarım karış, bir karış, bir adım diye diye; sö
ke söke söke, ormanı öyle bitiriyor. Ne olur, Allah
rızası için ormanın çevresünin içinde bulunan, tapu
lu da olsa, zilyetli de olsa bunlara bir çare bulun,
'bunları kamulaştırın. Bu tarlaları orman içinden çı
karmazsanız, bir orman köyünün çocuğu olarak söy
lüyorum, karakuşi hükümlerle değil; yasal yollarla,
mağdur etmeden buna çare bulmazsanız, ormanları
koruyamayacağınızı kesin olarak söylemeye medbu
rum.
Orman tahribinin bu yolla kaplanacağını ümit
ediyorum. Ayrıca, bazı kereler orman köylüleri ken
dilerine iş verilsin diye yakınındaki ormanları yak
maktadır. Buna çare olarak da iş ve hizmetin bu ya
nan ormana yakın köylüye değil, uzak köylere ve
rilmesinin de prensip haline getirilmesini hassaten is
tirham etmekteyim. Vaktiyle çok iyi çalıştığına inan
dığımız erozyon önleme ve ağaçlandırma hizmetleri
sön yıllarda sekteye uğramıştır.
Sayın müsteşarımız bir ara bunun başındayken,
erozyon önleme hizmetlerinin müspet, yüz güldürü
cü bir ilerlemeye kavuştuğunu, bilahara tavsadığını
da itiraf etmeye medburum. Bütün dünyanın sırrına
erip de, bizlerin hâlâ değerini, kıymetini takdir ede
mediğimiz orman bakiyeleri, enkazı da değerlendiri
lip sanayide karşılığını bulucu fabrikasyon sistemine
götürülmelidir.
Sayın milletvekilleri, mevcut orman mevzuatı,
'Milliyetçi Hareket Partisi olarak görüşlümüz odur ki,
köylümüzün bünyesine uymuyor kanaatindeyiz. Bu
yüzdendir ki, köylü ormana âdeta düşman olmuş, or
manlar da köylerden kaçar gibi dağa, taşa sığınmak
tadır. Artık köylerin çevresinde orman kalmamıştır;
kırda, bayırda, tepede kalmıştır; onun da ÇanakScale
igezisi gibi kimisinin kolu yok, kimisinin başı yok, bir
uculbe orman durumuna gelrriiştir.
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Sayın Bakan, sizin Artvin de öyle, gördüm ben
onu. tik gittiğimle son gittiğim arasında büyük fark
buldum. Sevinçle gülme, üzüntüyle gül.
Bu yüzdendir ki, kısa sürede mevzuatta gerekli
tashihin yapıilimaisınt zaruri ve köy tüzdkişiMklerine
de devlet ormanları dışında köy korusu tahsisinin
faydalı olacağını sanmaktayım.
Ormanları döVletleştirene beddua etmeyeceğim,
ama büyük hata olmuştur. Köy kolları varken, köy
lü ormanını evladını korur gibi koruyordu. Bir köy
lü diğer köylüye ormanından çöp dahi aldırmıyordu.
Devletleştirdiniz, ormanları yok ettiniz. Böylece köy
lü ormana düşman oldu, zavallı orman da köyden
'kaçar oldu. Bunun da çaresini arayın ki, köylü orman
yetiştirici, onu koruyucu olsun.
Demokrasiye indiğimiz günden beri orman tahrip
kârının en büyük varlığı da siyasi parlamenterlerdir.
Alîalha şükrediyorum, ben orman mevzuunda hiçbir
taviz vermedim. Ama demokrasiye indiğimiz günden
'beri izl'emişimd'r, orman tahribinde her seçimde siya
silerin orman köylüsüne orman sırtından verdiği ta
vizler, yörük sırtından kurban keser gibi, ağa cebin
den bahşiş dağıtır gabi verdiği tavizler, orman tahri
binin belli başlı nedenlerinden biri olmuştur.
Anayasadaki orman suçlarının affedilmez ilkesini
dahi değiştirmişizdir. Yattığı yer nur olsun, hepinizin
hocası Şevket Raşit Hatipoğlu bunu Kurucu Meclis
üyesiyken koydurmuştu. Ben de orada naçiz bir üyey
dim. «Bu faydalı olur ama, korkarım ki gelecekte
bunu değiştirirler» demişlerdi. Nitekim değiştirildi,
bu kötü örneğin, bu kapının içinden çok kötü katar
lar gelip geçti, yapılan her orman suçundan bu suçu
işleyenler yeni bir af bekler Oldu. Ben bunlara par
mak kaldırmadım, inşallah bundan sonra gelmez de,
kaldıranlar da böyle bir mahkûmiyete maruz kalmaz
lar.
MHP olarak bu yolun kapanmasını canı gönülden
istemekteyiz. Ayrıca, orman suçlarında kısa sürede
neticeyi alıcı, ibret dersini verici, köylüyü gerçekten
kurtarıcı formalitelerle ağırlığı azaltmak yoluna git
mek istiyorsak, orman - köy münasebetlerindeki bu
ağır formaliteyi bünyemize uygun hale getirmeliyiz.
Ormanın tahribinde bir diğer neden de, hatta fe
laket de, o kara keçidir. O kara keçiyi siz bilmez
siniz; ben iy bilirim: «Meee» diye bağırır. Köylü;
«taşa çıkan keçinin ağaca çıkan oğlağı olur» der.
Kendi taşa çıkar, oğlağı ağaca çıkar, kışın orma
nın kabuğunu kemirir; baharda şıvgınını, tomur
cuğunu kemirir, ormanın nefesini keser. Buna
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bir ara başlanmıştı ihtilalden sonra; bunun yerine,
keçinin gezebileceği yerde gezen ivesi koyunu ika!me
edilecekti, edilmedi, unutuldu, yadellerde
kaldı .
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Keçi meşe
yer meşe, öğren de gel.
İHSAN KABADAYI
(Devamla) — Dinlerse
niz memnun kalırım, burası benim
inhisarımda
değil; siz de çıkar konuşursunuz.
Sayın Başkan, bunu zamanıma mahsup etme
yeceksiniz; ben konuşurum, hakkımdır, kabul edip
etmemek size aittir.
Bu görüş ve temennilerimizin ışığı altında, or
man politikamız artık gerçekçi bir orman politikası
olmalıdır; her türlü küçük politik hesaplar dışında
yürütülmelidir.
Milli varlığımızın en önde gelen servetini teşkil
eden ormanlarımız her yönüyle üzerinde durmamız
lazım gelen ciddi meselelerimizdendin Yeraltı kay
nakları ve petrol bitebilir; orman da bitebilir: fa
kat diğer kaynakların bitişinin büyük ölçüde yarı
etkileri olmaz. Ama orman varlığının bitişi o ül
ke İçin telafisi mümkün olmayan büyük felaketler,
tehlikeler getirir; çünkü orman varlığı bir ülke içki
ciddi bir denge unsurudur.
Biz Orta Asya'dan, diken batıp da kaçmadık;
Orta Asya bizini eben an ezd vatanım iadı. Oradaıki or
manları yaktık, yıktık, barınamaz hale geldik. Afet
tufan ariıtı, çölleşti, buralara onun için geldik.
Buraların başına da vaktiyle Orta Asya'nın başına
gelen gelirse, başka gidecek yerimizin olmadığını
bilmemiz gerekir. Bu anlayış içerisinde mevcut
ormanları
korumaya mecbursunuz, hattâ mah
kûmsunuz.
Zira bu orman dengesini bir bozdunuz mu, o
ülke seller, seylaplar, tuğyan ve tufanlarla yaşan
maz hale gelir. Bütün bu nedenlerle ormancılık
politikamızı tümüyle ve ciddiyetle, her türlü taviz
ve ihmallerin dışında yürütmeye mecburuz. Siyasi
sıfatınız, iktidarınız, makam ve mevküniz ne olur
sa olsun, evinizde ar ve namusunuzu koruduğunuz
gibi ormanı da bu hassasiyetle korumaya hepiniz,
hep beraber, - ben de dahil - mecburuz.
BAŞKAN — 3 dakikanız var Sayın Kabadayı.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Ama benim
sözüme parazit yaptılar, çaldılar.
BAŞKAN — Bir dakika ekledim, 4 dakikanız
kaldı, lütfen 4 dakika içinde tamamlayınız.
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İHSAN KABADAYI' (Devamla) — Ülkemizi
arazi yapısı bakımından gerçekten bugünküne oran
la yüzde yüzün üstünde ormana kavuşturmaya mec
buruz. Çünkü coğrafî yapısı itibariyle memleketi
mizin % 30'unun orman olması
gerekmektedir.
Halbuki bugün için ancak 20,1 milyon hektar or
man varlığına sahibiz. Bu da maalesef prodüktif
ve üretime müsait, tümüyle gelişebilen bir orman
varlığı değildir. Ancak, bu ormanlarımızın 9 mil
yon hektar kadarı prodüktif orman hüviyetine sa
hiptir, Bu miktar da gelişmekte olan ülke ekono
mimiz ve orman sanayiimiz için asla yeterli değil
dir.. Bu acı gerçek hepimizi, ormancılarunız ve
teknisyenlerimizi derin derin
düşündürmektedir.
Zaman geçirmeden de gelişen sanayiimize ve ekono
mimize cevap verebilecek yeni ormanları da kur
maya mecburuz. Ama bunların da 20 ila 150 yıl
da Türk ekonomisine girecek ormanlar değil, 10
ila 30 yıl arasında devreye girecek, kısa müddetli
ve gelişimi iyf ve hızlı olan orman türlerinden ol
ması gerekmektedir. Yani hızlı gelişen türde ağaç
landırmalara ve toplu üretim
ağaçlandırmalarına
girmeye ve bu sistemi süratle yaygınlaştırmaya mec
buruz. Batı âlemi uzun süreden beri buna yönel
miş bulunmaktadır. Finlandiya 'bunun en güzel mi
salini teşkil etmektedir. Evet, Finlandiya'nın %
80'inü orman 'bölgesi teşkil etmektedir. Bu orman
ların % 96'sı özel sektör ve köylünün, % 4'ü de
kamu sektörünündür, Buradaki ormanlar adeta
tarla ormancılığı gibi, ziraat ormancılığı şeklinde
sürdürülmektedir. Sanayii de ormana dayalı bu
lunmaktadır.
Batı ülkeleri içinde orman varlığı bakımından
memleketimiz en fakir ülke olmakla beraber, or
man varlığını da insafsızca savuran ülke biziz.
Finlandiya'da yakıt olarak odun çok az kullanıl
makta ve tümüyle sanayide değerlendirilmektedir.
Ama bizde hâlâ 18 milyon ster, yakacak olarak
harcanmaktadır^ Bu, memleketimiz için çok cid
di bir yaradır; bu orman emvalini bir an önce sa
nayie kaydırma gayreti içine girmeye mecburuz.
Bakanlığın, bu yıl için 2 milyon metreküp yaka
cağı lif levha ve yonga levha fabrikalarına ve diğer
yan sanayilere kaydırma çalışmalarını işitmiş bulu
nuyoruz, bunu da takdirle anmaya mecburuz- Bu
miktarı artırmak için, «OR - KÖY» vasıtasıyla köy
lüye verilen sobanın daha da yaygınlaştırılmasını
ve biraz evvel arz ettiğim gibi, kömürün de çok
ucuza, 'hatta bedavaya verilecek şekillerin bulunma
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sına mecburuz. Bu böyle bırakılırsa; orman köyü
itecektir, şehir çekecektir, gecekondu yayılacaktır,
şehirlerdeki huzursuzluk devam edecektir. Elhak
çare, dağ köylerinde arıcılık, besicilik, tavukçuluk
sanatları gibi el sanatlarını geliştiren ucuz faizli
kooperatifleri kurmaya, o köylüyü köyünde insan
ca yaşayan seviyeye kavuşturmaya mecburuz.
Eğer bunu yapmazsak, açlık sofuluğu bozar.
Her ağacın dibine bir orman muhafaza memuru di
kemezsiniz, dikseniz de yine koruyamazsınız. Ha
len ormanların kıyımı, yağması, yangını ve tarla
sökümü devam etmektedir. Orman - köylü ilişkileri1
de daha beter hale doğru yükselmektedir.
Ayrıca, ormanlarımızın hukuki durumu da iyi
tespit edilmiş değildir. Halen çok yerlerde nerenin
devlet ormanı, nerenin ziraat arazisi olduğu büyük
ölçüde ve kesinlikle bilinmemektedir. Bunun için
de tahdit işlemleri süratle yürütülmeli. Vaktiyle
bu maksadı temin için 30 komisyon 176 heyet ha
linde çalışılmakta iken, her nedense 1978*de ve
1979'da bu ekipler UO'a düşürülmüştür. Şimdi ise,
bu miktarın 150'ye çıkarıldığını ve 1,5 milyon hek
tar ormanın taıhdit işlerinin
tamamlanacağını da
memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz.
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kabadayı.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — O iktidarın
gözüne mi göründü, ne oldu, ne istedi, nereden
ekici buldu, kaldırdı, buna benim aklım ermedi.
Vaktiyle bu işler yapılmadığından, mahkemeler bu
nunla ilgili dosyalarla dolmakta,; köylüler bu yüz
den de şeytan azabı çekmektedir. Bu ciddi orman
hizmetleri her hükümetin değişmez politikası olma
lıdır «gel git» Je değişir olmaktan kurtarılmalıdır.
Orman Bakanlığının en önemli
politikası da,
mevcut ormanların korunması, bozuk ormanların
imar ve ıslahı ve yeniden ağaçlandırmaları yapılarak
yeni (Ormanların tesisi ile orman varlığının devam
lılığı sağlanmalıdır. Orman varlığımızın devamlılığı,
ormanlarımızın üretim kapasitesiyle verim gücü ay
nı değildir, aynı gittiği zaman Türkiye huzura ka
vuşacaktır. Denge aleyhe bozulmuştur, buna çare
bulmak lazımdır.
Orman yangınlarını da hesaba katarsak, bu aleyfae
işleyen miktar ormanlarımızda devamlı açık verdir
mektedir. Sadece 1979 yılında ülkemizde 34 bin haktar orman yanmıştır. Ormanlarımızın korunmasının
da tam yapılmadığını iddia etmek mümkün değildir.
Yani ormanlarımız tükenmektedir.
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ÎJu açık ve fireleri telafi edecek gelecek nesillere
Türkiye'yi yeşil bir kuşak olarak bırakmak istiyorsak,
yılda en az 100 bin hektarın üstün'de ve hızlı gelişen
ve süratle ekonomimize yardım eden ağaçlandırmaya,
orman ziraatine girmeye mec'buruz.
BAŞKAN — Bağlayınız Sayın Kalbadayı lütfen,
hepsini söylemeye medbur değilsiniz.
İHSAN KABADAYI (Devamla) — Bağlayayım.
Yangınlarda en mühim sorun, orman yolu ve or
man yangın yoludur. Bunda da büyük mesafe alınmış
tır, ikmalini temenni ederiz. Bu yolda vaktiyle or
man mühendisleri ve teknisyenlerimiz bakımından
geri planlardaydık. Son zamanlarda büyük aşama
lara girmişizdir. Bu arkadaşlarımı takdirle anıyorum.
İçinde bulunduğu vazife şartlarının ağırlığı, can pa
hasına da olsa fedakârane bir şekilde onlar tarafın
dan yürütülmektedir. Hatta ve hatta bunlar içinde öy
le değer yetişmiştir ki, dış memleketlerden dahi bun
lara vazife verilenler, davet edilenler vardır,
'Konuşmalarımı bağlarken, tatbikatla ortaya çıktığı
gübi, OR - KÖY artık fayda getirmez olmuştur, TAN
SA yük olmuştur, mihnet olmuştur. Bunlara da bir
çare bulmasını temenni ederken, suyla nakliyeden
öte, havai hatlarla da orman ürünlerinin taşınmakta
olduğunu memnuniyetle öğrendik.
Bir derdimiz de, orman işlerinde çalışan köylüle
rin hayat şartları ağır ve yarınlara ait güvencesi yok
tur. biran evvel güvenceye kavuşturulmasını Milliyet
çi Hareket Partisi olarak canı gönülden temenni et
mekteyiz.
Hepinize saygılar sunarım, bir ağıt yaptım, inşal
lah sizler de Grubumuz gibi düşünürsünüz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kalbadayı,
bağladınız, teşekkür ederim. (MHP sıralarından alkış
lar)
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Yahya Uslu,
buyurun.
AP GRUBU ADINA YAHYA USLU (Manisa)
— Sayın Başkan, değerli üyeler;
Orman Bakanlığı 1980 Mali Yılı Bütçe Tasarısı
üzerinde Adalet Partisi Grubunun görüşlerini sunmak
üzere huzurunuzdayım. Gru'bum ve şahsım adına
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Orman varlığı ülkemizin hazine kıymetinde tabii
varlıklarından birisidir. Münhasıran emeğe bağlı ol
madan, hüdai nabit insanoğlunun emrine, faydalan
masına amada bir varlıktır. Emekle hiç ilgisi olmadı
ğını söylemek istemiyorum. Ormanın cibilliyetindeki
espriyi vurgulamak istiyorum. Aslında ormanla çocuk
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yetiştirme arasında pek fark yoktur. Bir çocuğu ye
tiştirmek için ne kadar ihtimam'gösteriyor isek, orma
nın gelişmesi ve yetişmesi hususunda da aynı gayre
ti göstermemiz lazımdır. Çocuğunuzu yetiştirirken, bü
yürken, onu iyi terhiye, faydalı eğitim ve milli duy
gularla doldurmazsanız size ve topluma faydalı ol
mayacağı gibi, ormanın da aynı ihtimamla bakımına
ve yetişmesine yine ihtimam göstermezseniz size ve
topluma yararlı olmayacağı da yine aşikârdır. Hani
'bir atasözü var'dır, bakarsanız bağ, bakmazsanız dağ
olur<
Ormancılık konusunda yeterince istenilen seviyede
olduğumuzu söylemek kalbil değil. Modern ormancı
lığı geliştirmek, toplumumuzu kabullendirmek açısın
dan ileri mesafelere maalesef ulaşamamışız. Balbasından kalan eVin direklerini kudretten sanan evlat gi
bi, toplum olarak biz de Allah'ın lütfettiği ormanları
mızı heba etmekte, kıymetini bilememekteyiz. Hatırı
sayılır miktarda ormanlarımızın varolmasına rağmen,
işletmecilikte, pazarlamada, koruma ve yetiştirmede,
envanter ve amenajmanda hakkını verdiğimizi ve ge
reğini yaptığımız kanaatinde değilim, ancak Adalet
Partisi tarafından kurulan genç Orman Bakanlığı ve
genel müdürlükleri giderek artan bir sürat ve yenilik
lerle modern işletmeciliğe doğru ilerlemektedir. Esa
sen Adalet Partisi hükümetleri devamlı olsaydı, za
man zaman önü kesilmeseydi, bu Bakanlık şimdi is
tediğimiz seviyeye gelmiş olacaktı.
Orman milli bir varlık. Siyasi yelpazenin dışında
tutulmalı, politika metaı haline getirilmemelidir. Böy^
lece orman teşkilatının rahatça çalışmasına fırsat
verilmelidir. Görev alan mensupları bu milli serveti
nasıl koruyup kollayacağını iyi bilmeli ve onu gözü
gibi muhafaza etmelidir, yalnız teşkilat mensupları
değil, tüm millet olarak bu gayretin içinde olmalıyız.
Ama siz kalkar milli hazineyi kıymetini bilmeyenle
rin, belli bir değeri, kriteri olmayanların, bilgi ve tec
rübesi bulunmayanların, milli duygulardan yoksun,
yakıp yıkmaya hevösli olanların, ormanı fotoğraflar
da, ormancılığı gazetelerde okuyanların ve görenle
rin eline teslim ederseniz hazinenin bir gün yok ol
muş olduğunu görürsünüz.
Geçmiş dönemde Orman Bakanlığı ve teşkilatı, ka
sıtlı veya kasıtsız olarak yer yer militanlarla doldu
rulmuş. Çeşitli tahribatlara vesile olunmuştur, işlet
mecilikte hayali projelerle modern ormancılığın ola
cağını sananlar kendilerinin rüya aleminde oldukları
nı anlamışlardır. Elbetteki CHP döneminde eczacı
dan Bakan olmuş, asprin satmakla eşdeğer saydığı
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orman ürünlerini birtakım yandaş ve yoldaşlarla çar
çur etmiştir. Bakanlığın araç ve gereçleri, tüm imkân
ları parti uğruna, oy uğruna çalıştırılmış, hatta 50 oya
1 dozer hesabıyla oyu tahvil edilme yollarına gidil
miştir. Bunun örnekleri seçim bölgem olan Mani
sa'da çok görülmüştür ve ben de bunların şahidiyim.
'Bir başka konu, kereste ihalelerinde % 15 depo
zitle milyonlarca liralık malı aylarca yıllarca tutup
'bağlayacak, fiyat artışlarından faydalanarak milli
'servetten hiç riske girmeden milyonlar kazanacaksı
nız. Olmaz böyle şey. Karadeniz, Ege ve Akdeniz
işletmelerini kontrole talbi tuttuğunuz zaman söyle
diklerimizin ortaya çıkacağı aşikârdır. Yapılan anlaş
ma ve şartname hükümleri de askıda kalmaktadır, O
dönemdeki yapılan bu yolsuzluklar kaldırılmalı ve
'buna bir son verilmelidir .
O dönemin vurguncuya ve tüccara ne kadar karşı
olduğunu gördük; ancak bir atasözünü burada hatır
latmak istiyorum. «'Bir değer yargısının lafı ne kadar
istismar ediliyor, ne kadar çok konuşuluyorsa veya
tekrarlanıyorsa, ondan şüplhe eldiniz» sözü gereğince
o dönemin idarecilerinin ne kadar tüccara veya vur
guncuya karşı olduklarını varın siz hesap edm. Çünkü
siya'si sahada istismar kamufle metaı olarak kullanıl
makta, kamufle aracı olarak kullanılmaktadır.
Değerli milletvekilleri, hiç şüpheniz olmasın Ada
let Partisi Hükümeti orman hazinemizi en iyi şekilde
değerlendirecektir. Onun orman orijinli bakanı, vefekâr ve cefakâr orman teşkilatımız canla başla çalışmaya koyulmuş; rayından çıkarılan orman, kervanını
tekrar rayına oturtmak için heyecanla çalışmaktadır.
Orman hayat demek, üzerinde yaşadığımız toprak
ların kan damarları hükmündedir. Hem toprağa ve
hem de insana hayat bahşeden milli bir varlık ve mil
li varlıklar manzumesindendir. Temiz havayı, suyu,
rahmeti, bereketi celbeder. Erozyonu önler, sel ve seylaba karşı topraklarımızı korur.
islâm Peygamberinin bir sözünü hatırlatmak isti
yorum. Ormana ve ağaca verilen kıymet bu. «(Kıyame
tin kopuyor olduğunu görseniz, elinizde bir fidan var
sa onu dikiniz» buyurmuştur. işte îslâmın koyduğu
orman hakkında kıymet hükmü... Tabii inananlara
bu yeter. Şayet tüm milletimiz inanıyorsa veya inan
dırdım bu mesele böylece biter.
Orman varlığımızı korumak, ıslah etmek, tahribe
uğratmamak için Bakanlık bünyesinde ve yurt sathın
da ciddi tedbirler almak zorundayız. Başta Diyanet
işleri Başkanlığı olmak üzere, milli eğitim camiası,
okullar, basın ve TRT gibi kuruluşlar bu hususta tel
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kin ve eğitici programlar hazırlamalıdırlar. Sayın Ba
kanın bu yolda adı geçen kuruluşlarımızdan yardım is
teminde bulunmasını, koordine çalışmayı sistematik
olarak gerçekleştirmesini temenni ediyoruz.
1591 sayılı Kuruluş Kanununun amir hükümleri
gereğince-, ormanlarımızın gelişip korunmasına ma
tuf olarak orman - köy ilişkilerini süratle geliştirmek
lazımdır. Yaklaşık nüfusumuzun hemen hemen 1/3'ünü orman köylüsü teşkil etmektedir. Bu kesimdeki
insanlarımızın ekseriyeti fukaradır. Anayasamızın
131 ne i maddesinin^jemreldici hükmünün icrasıyla;
kuruluş kanunu ve diğer yasaların hükümleri j eri
ne getirilmeli, orman köylümüzün ekonomik, sosyal
ve K'ltürel gelişmeleri sağlanmalıdır. Bu çok ciddi
bir konudur,
Ormanın korunması köylüye yüklenip, nimetleri
başkalarına verilemez. Ormanın bütün nimetlerinden
orman köylüsü yararlanacaktır. Hakiki orman köy
lüsü hangisi ise işe oradan başlayıp; bu köylerimizin
yo}, su, elektrik, köprü, okul, cami, halıcılık, seracı
lık, atölyecilik ve altyapı tesisleri hususunda idare
trerekeni yapmalıdır. Eksik yetkiler varsa orman köy
lüsünü kalkındırmak, ormanı sevdirmek için yeniden
tesis edilmelidir.
Orman köylerimizde görev yapacak elemanlar eği
tilmiş, köylüye iyi davranan kişilerden seçilmelidir.
Köylerimizde öyle görevliler tanıyoruz ki, halka esir
muamelesi yapıyorlar. Sanki eziyet mektebi mezunu
gibi davranıyorlar. Sessiz kitlelerin sükûnunu görerek
kendine talbi yığınlarmış gibi sananlar ve böylece or
man kralı kesilenler vardır. Bunlara meydan verilme
mesi için gereken titizliğin gösterilmesini diliyoruz.
Orman içi hizmetler; kesim, çekim işleri tama
men orman köylülerine verilmelidir. Bu hizmetlere
verilecek ücretler günün şartlarına göre ayarlanmalıdır. Milli ormancılığımızı geliştirmek için rasyonel
bir politika izlenmelidir.
Ayrıca kanayan bir yara daha var. Değerli Baka
nın ve diğer ilgililerin nazarı dikkatine sunmakta fay
da buluyorum. Bu da orman kadastro çalışmaların
dan kaynaklanmıştır. Ormanlarımızın kadastrodan ge
çirilmesi esnasında, zaten arazi bakımından yoksun
olan orman köylülerimiz gadre uğramıştır. 40 yıllık
zilyet ettiği bağlı, meyveli arazileri orman sayıhvermiştir birden, içinde 2 çam ağacı var diye köylünün
tarlasının elinden alınması izahı gayri kabil bir uy
gulamadır. Zavallı orman köylüsü itirazın müddetini
bilmez. Babasından kalan tarlasının elinden alınaca
ğını aklına bile getirmez. Bir de bakar ki kendisini
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mahkeme kapılarımda bulur. Artık yıllarca uğraş,
avukat ücreti öde. Bu hakkaniyet ölçüleriyle bağda
şamaz. însaf ölçüleriyle kabili telif olmayan bu uy
gulamadan doğan haksızlıkların giderilmesini ve ya
pılan işlemlerin tekrar gözden geçirilmesini istiyoruz
vo ilgililerin naza'n dikkatine sunuyoruz.
Yerüstü, yeraltı nimetleri olarak ne varsa hepsi
Türk insanı içindir. Her şey insan yararına olan ta
rafından ele alınması lazımdır. Orman köylüsünün
faydasına nasıl hizmet edileceği düşüncesinden ha
reket etmek, bu kuruluşun şiarı olmalıdır. Külfet köy
lüye, nimet Devlete prensibiyle yapılan uygulama
kökten yanlıştır.
Sayın üyeler, 1980 yılı Orman Bakanlığı Bütçesine
toplam 2 439 102 000 lira konmuş, Orman Genel
Müdürlüğüne de ayrıca 6 404 1'87 000 lira konmuş.
Bu yılkl bütçe 1979'a göre toplam olarak 2000 822 573
lira daha fazladır. Orman meselemize hükümetin bu
yaklaşımıyla da ne kadar önem verdiği böylece anla
şılmaktadır.
Orman Bakanlığı bünyesinde hakikaten çok de
ğerli kuruluşlar vardır. 5 tane genel müdürlük var,
Orman Genel Müdürlüğü gibi, ORKÖY, ORÜS,
Ağaçlandırma, Milli. Parklar Genel Müdürlükleri gi'bi. 5 kategoride hizmet veren üniteler olarak fevka
lade yararlı ve milli ekonomimize küçümsenemez
ölçüde katkılarda bulunan birer kuruluştur bunlar.
Genel bütçeden ayrılan paylarla ve döner sermaye ka
nalıyla teraküm eklen gelirleri iyi kullanıldığında isra
fa meydan verilmeden layıkı veçhile harcama düzeni
sağlandığında yıl içi neler getirileceği aşikârdır. Bu
hususta fazla doküman vermek istemiyorum.
Personel politikasına gelince, 22 aylık CHP döne
minde personel politikasının Orman Bakanlığındaki
durumuna şöyle bir bakacak olursak, iç açıcı değil
dir. Ormanı ormancılar değil, ormandan gelenler
idare etmeye başlamışlardır. İGD'ci, Dev - Genç'li,
hatta TÜKKD'cular müesse'seyi istila etmiş, Bakanlık
onlar için bir siperhane olmuş; depocu, istifçi, yan
gıncı, bekçi ismi altında yuvalaridırılmışlardır. Böy
lece Orman Bakanlığı teşkilatla'rı GHP'li değil, aşırı
solcularla doldurulmuştur. Hakiki Cumhuriyet Halk
Partililer dahi bu durumdan mustarip olmuşlardır.
'Bilerek veya bilmeyerek yapılan bu tür istihdam poli
tikaları bakın ülkeyi ne hale getirmiştir. Burada oldu
ğu gibi Devletin diğer ünitelerinde de durum böyle
dir. Milli Eğitim, Köy İşleri, Enerji, Ticaret Bakan
lıkları ve diğerleri gibi. Buralar, yani bu bakanlıkla
rın eleman alınmalarında dikkat edilmeyen durumdan
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dolayı doğan sonuçlar, görüyorsunuz buralar birer
terörist yuvası haline sokulmuş. Mesela TARİŞ'teki
olayları da kimse işçi hareketi sanmasın. Öyle zanne
denler var, olabilir; ama, aldanmaktadırlar. Bu eyle
mi tertipleyenler gaflet, dalalet hatta hiyanet içindedir.
Öğretmen boykotları da hakla hukukla ilişkili değil
dir. Damokrasiye, Cumhuriyete, Devlete yönelik ha
diselerdir. Anarşistin, teröristin, eşkiyanın sağı solu
olmaz. Katil katildir. Devlet ve millet düşmanının
sağcısı solcusu olmaz. Bu ister sağcı, ister solcu ol
sun; ama, bunların belkemikleri kırılmalıdır. Muhte
rem Genelkurmay Başkanımızın işaret ettikleri gübi iş
çi haklarını istismar ederek Devleti yok etme eylem
lerinin sosyo ekonomik durumumuzla, zenginlikle, fu
karalıkla hiç mi hiç ilişkisi yoktur.
Değerli milletvekilleri, Türkiye ne çekiyorsa oy
hesabına dayalı siyasetten, iktidar hummasına yaka
lanmış taviz esiri politikacılar'dan çekmektedir. Bir
politikacı düşünün ki, memleketin idaresine talip;
ama haftanın üç günü sosyalist, iki günü aşırı sol ve
bölücülerin hamisi, hir günü demokrasi meddahı,
bir günü enternasyonalist. îşıte politikacının portresi
bu. İdaremizi böyle politika cambazlarına teslim eder
sek ülke bu hale gelir. Böylece perhizle lahana tur
şusu hikâyesi dahi bunun yanında pek hafif kalır.
Politikacı ve devlet adamı olmanın birinci şartı den
ge ve kararlılıktır.
Değerli üyeler, devleti devlet yapan müesseseler
dir, onu. sevk ve idare eden kişilerdir. Devlet düşman
ları devlet içinde yer alırsa, parasıyla nemalanıp yet
kisini de kötüye kullanırsa, elbetteki bu hale düşe
riz. Devleti çürütmeye ve tahrip etmeye kimsenin
hakkı ve yetkisi olmamalıdır. Buna kaşığı ile aşını
yiyip, sapıyla gözünü oymak derler. Türkiye Büyük
Millet Meclisi olarak, siyasi partiler ve anayasal ku
ruluşlar olarak devleti bunlardan temizlemek bizim
görevimiz olmalıdır. İşi düşmanına teslim edenin
ahu vah etmeye hakkı olamaz. Bu tilkiye tavuk inan
mak gibi bir şey olur. Ülke hepimizin, milli varlık
lar hepimizin; korumak, kollamak, muhafaza etmek
yine hepimizin görevi olmalıdır.
İktidar olma veya birkaç milletvekili fazla çıka
rabilirle uğruna bizatihi kendi var oluş sebebimiz
olan cumhuriyeti, demokrasiyi yok etmek isteyen
fraksiyonlara taviz vermemiz, en azından bindiğimiz
dalı kesmektir. Bu ise akıllı bir iş olamaz. Türkiye
Büyük Millet Meclisi olarak bizlerin, aklımızı başı
mıza toplamanın zamanı geçmektedir. «Özgürlükleri
kısıtlamayalım, aman ha eylemler tabiidir»' diyerek
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-eşkiyaya şirin görünme fantezisinden vazgeçmezsek,
uyandığımız zaman vaktin geçmiş olduğunu görmek
kaçınılmaz olacaktır.
Değerli milletvekilleri, bizler milletin temsilcileri
olarak* örnek insanlar olmak zorundayız. Adı üstün
de, seçilmiş insanlarız. Bu espriyi asla unutmamak
Hazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi olarak ortaya
koyduğumuz manzara hiç de hoş değil. Sen ben kav
galarıyla birtakım zamanımızı geçirmekte ve millet
hizmetinde harcanması lazım gelen zamanı da böy
lece heba edip gitmekteyiz. Millet Meclisi olaraık ve
bu çatının altında 'bulunan insanlar olarak, burası
milletin kaderine, geleceğine ışık tutması lazım ge
len bir müessesedir. Bu kutsi çatı altında toplanan
'bizler, kendi saygınlığımızı kendimiz hançerlemekteyiz. Bundan demokrasi düşmanları ve cumhuriyet
düşmanları yararlanmaktadır.
Değerli milletvekilleri, bu sözlerimden sonra ko
nuşmama şöylece son vermek istiyorum : Gerek mü
esseseler itibariyle, gerek bakanlıklarımız itibariyle,
gerek anayasal kuruluşlarımız itibariyle ne yapılması
lazım geliyorsa, bundan sonra demokrasi çizgisi üze
rinde hep birlikte yapmalıyız.
Bu duygularla Orman Bakanlığımızın 1980 yılı
Bütçesinin milletimize, memleketimize, orman teşki
latımıza hayırlı ve uğurlu olmasını Cenab-ı Hak'tan
niyaz ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. (AP sı
ralarından alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Söz sırası Milli Selamet Partisi Grubu adına Ya
şar Göçmen'de, buyurun efendim.
MSP GRUBU ADINA M. YAŞAR GÖÇMEN
(Diyarbakır) — Sayın Başkan, değerli üyeler, Ornıaı
Bakanlığı Bütçesi üzerinde Milli Selamet Partisinin
göıüş ve temennilerini açıklamak üzere huzurlarını
za gelmiş bulunmaktayım. Hepinizi saygı ile selam
larım,
Değerli üyeler, Orman Bakanlığı Bütçesi, grup
lar arası varılan bir anlaşma gereği yarın görüşüle
cekti, fakat Sayın Başkan nedense anlaşılmaz bir tu
tumla program bitinceye kadar bugünkü programı
tamamıyla tatbik eltmeyi daha uygun buldular, eğer
bizler gibi Sayın Başkan da dün gece saat 02.CO'ye
kadar bu Mecliste bulunmuş olsalardı, şüphesiz bu
kararlarını daha dikkatli ve üyeleri düşünür şekilde
alabileceklerdi.
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — İnsaf
be, 10 saattir orada, oturuyor.
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M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — Bu bakım
dan değerli üyeler, gecenin bu saatinde sizleri fazla
meşgul etmemek için konuşmamı kısa kesmeye gay
ret edeceğim.
Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı derken
en önemli problemimiz, şüphesiz yurdumuzda gittik*
çe azalan mübarek varlığımız, kutsal varlığımız or
manlarımızın her gün gittikçe azalmasından dolayı
duyduğumuz üzüntüdür. Ormanlarımız hakkında ve
Orman Bakanlığı Bütçesi üzerinde bugüne kadar
söylenenleri ve bundan sonra söylenecek olanları bir
tarafa bırakarak, anakonular üstünde kısaca durmak
istiyorum.
Önce Orman Bakanlığının bugüne kadarki icraat
ları neticesi ne durumdadır? Bakanlık, ormanları ar
tırmak ve ormanları muhafaza etmek asli görevi ol
duğu halde, değil ormanları artırmak her geçen gün
bunların sayılarının süratle azaldığına şahit olmak
tayız. Buna mani olamayan, bunu önleyemeyen bir
Bakanlık, idarede hangi parti olursa olsun, asli gö
revini yapamıyor demektir. Eğer Orman Bakanlığı
asli görevi olan ormanlarımızı koruyamıyorsa, or
man ürünlerini gereği şekilde değerlendiremiyorsa,
orman köylüsüne gereken hayat standardını, sosyal
garantileri sağlayamıyorsa, bu Bakanlık ne yapmak
tadır değerli arkadaşlarım?
Bakanlıkta 'bulunan insanların, değerli bürokrat
ların hangi işlerle meşgul olduğunu merak etmekte
yiz. Bu husus gerçekten araştırılmaya değer bir ko
nudur. Misal olarak benim seçim 'bölgem olan Di
yarbakır'da halen beş altı tane, isimlerini dahi doğ
ru dürüst sayamayacağım bölge müdürlüğü mevcut
tur; bunların ne yaptığını ne ben, ne de seçim: böl
gemdeki herhangi bir şahsın bildiğine inanamıyo
rum1
Değerli arkadaşlarım, bürokrasi Türkiye'yi bu
günkü duruma getiren önemli bir hadisedir ve bu
meselede de bürokrasi bütün haşmetiyle saltanatını
sürdürmektedir. Bir genel müdürlük birkaç genel
müdürlüğe ayrılıyor, yeni yeni makamlar ihdas edi
liyor. Bilinen tek şey bu bakanlıkların veya bu böl
ge müdürlüklerinin halkın gölgesine sığınacağı bir
ağaç dahi bulamadığı bölgelerde yerden tüy biter gi
bi büyümesi, dal budak salmasıdır. Türkiye çapında
da ormanlarımız süratle azaldığına göre ve Anadolu
süratle çölleştiğine göre, erozyonla her yıl Kıbrıs
kadar toprak kaybettiğimize göre, bu teşkilatlar va
zifelerini yapmıyor demektir,
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Buna mukabil nelerle uğraşılıyor değerli arkadaş
larım? Buna kısaca temas etmek istiyorum. Beni çok
üzen ve duygulandıran bir durumu Sayın Bakanıma
şahsi saygımı belirterek ifade etmek mecburiyetinde
yim. % 99'u Müslüman olan bir ülkenin bir sayın
bakanı televizyonda arzı endam ederek, kendisinin
çok savundukları ve dillerinden düşürmedikleri laik
lik ilkelerine aykırı olarak, bir Hıristiyanlık ananesi
olan Hıristiyanların bayramları olan Noel için ifti
harla, büyük işler başarmış bir devlet adamı edasıy
la televizyondan Noel için çam temin ettiğini millete
iftiharla açıklıyor.
Mutlu bir azınlığa hitap eden ve sadece onları il
gilendiren bu tutumunuzdan dolayı sizi şiddetle kı
namak mecburiyetinde kalıyorum sayın Bakan. Sizi,
Noel için değil, memleketi ilgilendiren daha ciddi
konular için televizyonda görmek isterdik. Bu bah
settiğiniz çamları kimler ve ne için alıyor? Acaba sa
tılırken hiç gidip baktınız mı sayın Bakan, acaba
seçim bölgeniz olan Artvin'de kaç kişi sizin bu te
min ettiğiniz çamlardan istifade etmiştir? Merak edi
yorum doğrusu.
Mazisi derinliklere giden büyük bir milletin, es
ki tabiriyle bir vezirinin nelerle uğraştığını bir Fa
tih, bir Yavuz Selim mutlaka hissetmiş ve kabirle
rinde kim bilir ne büyük ıstıraplar çekmişlerdir. Siz
den rica ediyorum, halkımızla alay etmeyiniz. Hal
kın hissiyatıyla oynamayınız. Eğer gelecek yılbaşı
yine Bakan olarak kalırsanız, daha tutarlı ve olumlu
davranışlar içinde olunuz.
Büyük çoğunluğu Müslüman olan, geçim sıkıntı
sı ve yoklar içinde kıvranan, terörden ne yapacağını
şaşırmış bezgin bir milletin ülkesinde Noel ağacının
kaç kişiyi ilgilendirdiğini düşünerek hareket ediniz.
Çıkıp deyiniz ki, «(biz büyük bir çoğunlukla Müslü
man bir milletiz. Noel bizim düşüncemize, örfümü
ze, ananelerimize aykırıdır. Bu yüzden çam kesenler,
bu adöti tatbik edenler şiddetle cezalandırılacaktır.»'
îşte o zaman gerçekten halkın istediği bir Bakan
olursunuz. Aksi takdirde mutlu azınlığın beğendiği
bir Bakan olaralk köşenizde kalırsınız.
Şimdi, Orman Bakanlığı üzerindeki düşünceleri
mi kısaca sıralamaya devam edeceğim.
Sayın arkadaşlarım, ortada Orman Bakanlığı hiz
metlerinde çarpık bir durum vardır. Ormanlar büyük
'bir servettir. Fakat orman köylüsü para yığınları
içinde çabalayan dar gelirli bir veznedar gibi bu ser
vetin içinde gayet mütevazi bir hayat sürmekte ve
geçim sıkıntısı çekmektedir. Buna mukabil, orman
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lardan istifade edenler büyük servetlerin içinde âde
ta yüzmektedirler. Odun spekülatörleri, sunta fabri
katörleri ve kereste tüccarları orman ürünlerinden
büyük maddi imkânlar sağlamaktadırlar.
Ormanlardan sağlanan 3Q milyar katma değerin
2/3'ü, sayıları çok mahdut ve 5 - 6 bin kişiyi geçme
yen kişilere dağıtılmakta, buna mukabil 15 milyon
orman köylüsüne orman ürünlerinin sadece 1/3'ü
miktarındaki bir değer hisse olarak düşmektedir.
Geçmiş Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin
Bakanı, geçmiş zabıtlarda belirtildiği gibi, gayet id
dialı olarak konuya eğildiklerini ve -bu konuyu mut
laka halledeceklerini, bu yapıyı ters çevireceklerini
defalarca ifade ettiler.
Değerli arkadaşlarım, hepinizin bildiği gibi, bu
iddialarında da, diğer iddialarında olduğu gibi maa
lesef muvaffak olamadılar. Ancak, muvaffak olduk
ları tek şey, bazı kooperatif ağalarına yüksek men
faatler sağladılar. Acaiba şimdiki Hükümet ve onun
sayın Bakanı bu gayri adil gelir dağılımını adaletli
bir düzeye getirebilmek için ne gibi çalışmalar yap
tılar ve bundan sonra ne gibi çalışmalar yapacaklar
dır? Sayın Bakan konuşmalarında bu hususa temas
ederlerse memnun oluruz.
Değerli arkadaşlarım, pahalılık içinde,
ıstırap
içinde kıvranan halikımız bir ton cdunu 10 bin liraya
bulamazken, dışarıdan ithal edilemediğine göre, odu
nun bulunmaması ve fiyatının yüksek olmasının se
beplerini araştırmak elbette bizlere düşmektedir. Bu
nun 2 sebebi olabilir, değerli 'arkadaşlarım. Ya gerek
li miktarda, kâfi miktarda kesim yapılamıyor veya ba
zı çıkar çevreleri ve spekülatörler bu işe ellerini at
mış, korkunç bir gayri meşru kâr çarkını işletiyor
lar demektir. Herhalükârda yoklarla savaşıp bunları
yok edeceğini iddia eden, meydanlarda, milletin önün
de bunları söyleyerek bu makamlara oturan Hüküme
tin ve onların mensuplarının, bu derde mutlaka çare
bulması ve bihassa doğuda büyük sıkıntısı çeküen
odunun vatandaşın ihtiyacı kadar ve vatandaşın ala
bileceği fiyatta temim edilmesi şarttır.
Ayrıca, çok büyük silkintisi çekilen kâğıt meselesi
ne de kısaca temas etmek istiyorum. Bu konuda Sa
yın Balkanın gerekli izahatı vermesini ve kâğıt silkin
tisinin kendi bakanlığını ilgilendiren kısımlanyla, il
gili sebeplerini açıklamasını kendilerinden bekliyo
ruz.
Değerli arkadaşlarım, onman ürünleri sanayii maa
lesef bugün istenen seviyede değildir. Hızarın altın
daki tozları dahi değerlendirip, orman ürünleri sanayi -

— 337 —

M. Mecîfci

B : 54

lerini gertiş şekilde kurmuş olan İskandinav ülkele
rinin yaptığını biz neden yapamamaktayız? Demin
Noel mevzuunda uzun uzun izah etmeye çalıştım. Biz
Batının sanayiinin müspet yönlerini alacağımız yer
de, kolay yapılabilir, hissi taraflarını, menfi yönle
rini ve 'onlardan zevk aldığımız yönlerini çok daha
iyi taklit etmekteyiz. Onun için, orman ürünleri sa
nayiine değil »yılbaşından mutlu azınlığa çam temi
nine daha çok önem vermekteyiz.
işte bu taklitçiliğimizin zararlarını bugün bütün
milletle 'birlikte fazlasıyla çekmekteyiz değerli arka
daşlarım. Eğer orman ürünlerimizi gereği gibi de
ğerlendirip ihraç imkânlarını bulursak, büyük bir kay
nağa kavuşmuş olacağımız kanaatindeyiz. 20 milyon
'hektar ormanı olan bir ülke için bu iddia çok. görü
lemez. Bazı sanayicilerin çok rağbet ettikleri ve söy
lendiğine göre, 2 yılda fabrikayı amorti ettiği söylenen
sunta fabrikalarına, yeni açılan sunta fabrikalarına
Sanayi Bakanlığınca teşvik belgesi verilmesi esnasın
da, Orman Bakanlığıyla temas edilmeden teşvik 'bel
gelerinin verilmesi gerçeği karşısında, Orman Bakanlı
ğının gereğini yapmasını da, yüce huzurlarınızda te
mas etmek istediğim konulardan birisi olarak kabul
ediyorum.
Değerli arkadaşlarım, önemli bir konu da orman
yangınları mevzuudur. Bilhassa geçtiğimiz yıl bütün
milletin dehşetle takip ettiği orman yangınlarına kar
şı Bakanlık ve Hükümet maalesef âciz kalmıştır. Bü
yük çoğunluğu bilhassa turistik bölgelerde arsa yağ
macılığı, sahi yağmacılığı yapmak gayesiyle yapıldığın
da şüphe olmayan yangınlara karşı, mutlaka gerekli
müessir tedbirler alınmalıdır.
Şimdi Sayın Bakandan soruyorum, geçen yılki
yangınlardan sonra, bu yıl da çıkması muhtemel yan
gınlara karşı yeni ve müessir ne gibi tedbirlere te
vessül edilmiştir?
. BAŞKAN — 5 dakikanız var.
M. YAŞAR GÖÇMEN (Devamla) — GeçerTyılfci yangınlara sebebiyet veren kaç kişi, kaç zanlı ya
kalanmıştır? Bunlara idari ve adli ne gibi müeyyide
ler tatbik edilmiştir? Yangına karşı korunmanın en
elmin ve pratik yolu, ormanı içinde yaşayan köylünün
malı gilbi gösterip, bunu temin edecek tedbirleri al
mak olduğuna göre, bu hususta neler yapılmıştır?
Orman köylüsü ormana düşman değil, kendi bahçesindeki mieyva ağacına gösterdiği ihtimamı gösterdiği
zaman, şüphesliz bu mesele ancak halledilecektir. Bu
da ancak bir inanç işidir değerli arkadaşlarım; bir
iman meselesidir, bir eğitim meselesidir, Orman köy
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lüsünü inançlı oalrak yetiştirirsek, devlet ve millet
sevgisiyle mücehhez kılarsak, maddi yönden geçim
sıkıntısı çekmesini önlersek, ancak bu problemlerin
köküne inmiş olabiliriz ve meseleyi ancak böylece hal
letmiş oluruz.
Sayın arkadaşlarım, konuşmamın sonuna gelmiş
bulunuyorum. Bu kısımda da orman köy yollarına kı
saca temas etmek istiyorum. Bilhassa geri kalmış yö
relerde YSE Genel Müdürlüğü hizmetlerini de des
tekleme ve hizmette koordinasyon sağlama bakımın
dan, orman içi yollara, orman köylerinin yollarına bü
yük önem verilmesi gerektiği kanaatindeyiz ve çalış
maların bu yönde teksif edilmesini arzu etmekteyiz.:
Netice olarak, Anayasanın amir hükmü ve 5 yıl
lık. kalkınma planları, hükümet programlarında yer
aldığı gibi; ormanların korunması, geliştiriloıes'i, iş
letilmesi; orman ürünlerine bağlı sanayinin geliştiril
mesi, Bakanlık personelinin maddi imkânlar yönün
den desteklenmesi, orman köylülerinin hayat standart
larının yükseltilmesi ve gerekli sosyal garantilerin
verilmesi gerektiği kanaatindeyiz.
Bu duygu ve düşüncelerle Orman Bakanlığı büt
çesinin aziz milletimize ve Bakanlık mensuplarına ha
yırlı olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. Te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen.
Değerli arkadaşlarım, Başkanınız olarak, Başkan
lık Divanı görevim™ dışındaki zamanlarda, bir arka
daşınız olarak bütçeyi en çok takip etmeye çalışan ar
kadaşlarınızdan biriyim. Söyleyecek birşeyi olmayan
ların mazeretine de sığınmak istemiyorum. Şu kada
rını söyleyelim ki, memurlarımızın yann Maliye Ba
kanlığı bütçesinin görüşülüp, katsayının belirlenme
sinden sonra ancak zamanında maaşlarını almaları
mümkün olacaktır.
Yarın bunun temin edilmesi bakımından, bugün
programımızın bitmesi zaruri idi. Bu bakımdan Baş
kanlık, bir görevi yerline getirmek gayreti içerisinde
olmuştur; bazı arkadaşlarımızın isfcirahatine de ma
ni olduğu için üzgündür.
Teşekkür ederim. (CHP sıralarından «Şikâyetçi
değiliz» sesleri)
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Şikâyetimiz yok
Sayın Başkan. Tutumunuzdan memnunuz.
İSMET ANGI (Eskişehir) — Şikâyetçi değiliz
efendim. Şikâyet eden kimse yok. Tutumunuzdan
memnunuz.
BAŞKAN — Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi
Grubu adına Sayın Mehmet Balta'da.
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Buyurunuz efendim. (CHP sıralarımdan alkışlar)
CHP GRUBU ADINA MEHMET BALTA (Art
vin) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
20 milyon hektar orman sahasına sahihiz. Genel
sahaları orman sahalarımızdan daha az veya ona eşlit
ülkelerin islimlerimi şöyle sizlere verebilirim::
Batı Almanya, İspanya, Portekiz, Yunanistan,
İtalya, Romanya, Finlandiya.
Bu saydığım ülkelerin ormancılığının milli gelire
katkıları % 15 ile % 50'ye kadar çıkmaktadır. Bun
ların yanında ülkemizin ormancılığının milli gelire
katkısı hiç denecek ıkadar azdır. Yetişme koşulları ül•kemizle hemen hemen aynı durumda olan bu ülke
lerle, bizim aramızda niçin bu kadar büyük fark var
dır? Bunları sizlere açıklamaya çalışacağım.
1. Ağaçlandırma çalışmalarımız normal gitme
mektedir. 20 milyon hektar orman sahasının 11 mil
yon hektarı boş veya verimi düşmüş çalılarla kaplı
dır. 11 milyon hektar orman sahası ortalama olarak
1 hektardan 3 metreküp tomruk alabileceğimize gö
re, 33 milyon metreküp veya 39 600 ton ağaç serveti
elde edilebilir.
Bu değeri para değenime çevirtirsek 237 milyar li
ra tutar. Bu Demirel Hükümetinin trilyonluk bütçesi•riin yarısı kadar demektir.
Bu boş orman sahalarının ağaçlandırılması 20 yılîıık bir periyod içinde yapılmalıdır. Bunun için yıl
da 550 bin hektar orman sahasının ağaçlandırılmaisı
gerekir.
1 hektar orman sahasının ağaçlandırılması için
günün koşullarımda 30 bin Türk Lirasına ihtiyaç var
dır. 550 bin hektar orman sahasının ağaçlandırılma
sı içün 16 500 000 0)00 Türk Lirasına ihtiyaç vardır.
Demirel Hükümetinin trilyonluk bütçesinde Or
man Bakanlığıma bu konuda bir olanak sağlanma
mıştır. Plan dönemlerinde özellikle Demirel Hükü
metlerinin iktidar olduğu zaman içimde, hemen hemen
hiç ağaçlandırma yapılamamıştır.
Birinci Plan dönemimde 150 bin hektar ağaçlan
dırma yapılmış, 37 500 hektar orman yangınlarla yok
edilmiştir.
ikinci Plan döneminde 95 bin hektar ağaçlandır
ma yapılmış, 53 bin hektar orman yangınlarla yok
edilmiştir.
Üçüncü Plan dönemimde 204 bin hektar ağaçlan
dırma yapılmış, genel ağaçlandırma plan dönemle
rinde 449 553 hektardır. Yangınlarla 200 899 hektar
orman yoık edilmiştir. Fark olarak 15 yılda 160 hek
tar ağaçlandırma yapılmıştır.
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Bu koşullarda ortalama olarak yılda 10 bin hek
tar ağaçlandırma yapılmıştır. Bu durum Tünk orman
cılığımın ne derece teknikten uzak olduğunu açıkça
ortaya koyar.
Bu konu politik bir tercih meselesidir. 30 yılılk
Adalet Partisi ve yandaşlarımın iktidarımda buna hiç
kulak asılmamıştır. Ormandan sadece alınmış, fakat
hiçbir katkıda bulunulmamıştır.
1985 yıllarında Türkiye, petrol krizi gibi ikinci1
bir kriz ile kîarşı karşıya kalacaktır. Bunun sebebi
Sayın Demire! ve yandaşlarıdır.
İstihsal edilen hammaddemin .kullanılıması orman
cılıkta çok önemlidir, yılda istihsal edilen hammad
denin yaklaşık olarak % 70'i yakıt maddesi olarak
ıkullanılmaktadir. Türk ormancılığı bu durumdan ne
pahasına olursa olsum kurtarılmalndlr. Dünyada ödüm
artık yakıt maddesi olarak kullamılmamaktadır. Bu
durum biz de da gerçekleştirilerek, sanayi hammadde&i olaraık kullamlmalıldır. Ormancılık politikamız
böyle düşünülmelidir. Bu hammadde sanayide kul
lanıldığı takdirde, Ortadoğu ülkelerine satma olana
ğı bulunacak, Ortadoğu ülkeleri bunları almak mec
buriyetinde kalacaklardır. Çünkü Omtadoğu ülkeleri
ormancılık yapma olanağına sahip değildirler, onla
rım ormancılık politikaları ancaik kumulları durdur
mak, çölleri tespit etmek olabilir.
Hammadde yuvarlak hammadde olarak kullamılmaımalıdır. Orman Bakanlığı yuvarlak hammaddeyi,
yanli tomruğu tomruk şeklinde ihale etmemeli, bumu
mamul veya yarı mamul hale getirmelidir. Yuvarlak
(hammadde mamul hale getirilirken % 30 kadar za
yiat verir. Bu durum 7 milyon metreküp tomruk is
tihsal eden bir ülke için düşünülecek bir rakamdır.
Değerlendirilirse kâğıt hammaddesi olarak ülkemize
yeterli olabilir.
Türk ormamcılıık tarihinde teknlik bakımdan ce
saret ve bilinçli olarak atılan adım <<0r Koop» pro
jeleridir; Orman Bakanlığımda CHP iktidarınım em
büyük başarısıdır. Bu projelerle, ormlam köylülerimin
ormandaki istihsallerimden pazarlamaya kadar her
türlü çıkarları bahis konusudur.
Sayın Adalet Partili sözcü arkadaşımız yolsuzluk
lardan bahsettiler. Güney Karadeniz ve Ege İşletme
lerinde yolsuzlukların olduğumu belgelemeleri gere
kir. Bu yolsuzluklar Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı
dönemimde yapıldıysa burnum hesabı gereıktiği şekilde
verilebilir. Fakat ormancılıkta en küçük zaman pe
riyodu 20 yıldır. 22 ayda Cumhuriyet Halk Partisiinin
ormanları bu derece hırpalayabileceğine
inanmak
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mıümikün değildir. Orman Bakanlığı 22 ayda Türk
ormanlarını traşlama olarak kesse söylendiği duru
ma hiçbir zaman erişilemez.
Personel açısından Cumhuriyet Halk Partisi el
bette kendi kadrosuyla çalışacaktı, fakat söylendiği
ıgibi büyük kıyımlar yapmamamıştır. Hiçbir kimsenin
(burnu kanamadı denilebilir. Fakat bu kış günü Ada
let Fantisi iktidarının iki bine yakın elemanı nasıl pe
rişan ettiği hepimizin 'bildiği bir konudur.
Hepinizi saygıyla selamlarım. (OHP, AP sırala
rından alkışlar)
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balta.
Şahısları adına Sayın Müfit Bayraktar, buyurun.
(AP ve CHP sıralarından alkışlar)
Sayın Bayraktar, süreyi aşmamanızı rica edece
ğim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — Sayın Başkan,
değerli arkadaşlarını; Orman Bakanlığı 1980 Mali
yılı Bütçesi üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum.
10 dakikalık zaman (içerisinde elbetteki Orman
'Bakanlığının koskoca bütçesi, idari, teknik ve eko
nomik yönden eleştirileriıez. Burada bütçede alterna
tif olan ve ışık tutabileceğimiz bazı konuları satırbaşi olarak dile getirmeyi uygun buluyorum.
CunTİhurliyet Halk Partisi 22 aylık döneminde or
mancılık cami asına ve orman 'köylüsüne çok şeyler
vaat etmişti; «hakça düzen, ne ezilen ve ne de ezen»
sloganı ile yola çıkan Cumhuriyet Halk Partisi, ikti
dar olduktan sonra hem ormancılık camiasına, hem
de orman köylüsüne hiçfbir şey verememişti. Onun
neticesidir ki, plan hedefleriındeki, icraat hedefine varmiamış ve dolayısıyla mağduriyet artmış, milli servet
çürümüş ve Orman Bakanlığı maddeten ve manen za
rara uğratılmiıştır.
Bunun yanında, köy -• kent sloganı ile yurt sat
hında büyük bir başarı yaratırcasına imaj yaratmış
bulunan Cumhuriyet Halk Partisi, köy - kent kuru
luşlarında da maalesef Türk köylüsünü, orman köy
lüsünü sükutu hayale uğratmıştır.
Hep biliyoruz ki Bolu ilinde Taşkesti adıyla anı
lan Köy - Kent vardır. İkinci Plan dönemindeki he
deflere uygun olarak Demirel Hükümetleri zamanın
da merkez köy olarak inşa edilmiş bu yerde orman
işletmesinin lojmanları, Tarım Kredi Kooperatif i, sa
nayi kesimi ve dolayısıyla kalkınmış bir orman köy
lüsü mevcut iken, bunun yanında sağlık ocağından
tut, ortaokuluna varıncaya kadar temel ilkeler yerine
getirilmiş iken ve çevrede bulunan bütün köylerin yo

26 . 2 . 1980

O : 3

lu, suyu, köy odası ve camisi Demirel Hükümetleri
zamanında yapılmış olmasına rağmen, bu köy - kent
şeklinde bir ad takılmak suretiyle, bir ufak atölye
müteşebbisi ile yola çıkılmış ve yapılmış olan icraat
lar bir anda unutulur hale getirilmiştir.
Şimdi görüyoruz ki, orman köylüsü bedbindir,
orman köylüsü gerçekten fakirdir, orman köylüsü
umduğunu bulamamıştır; bilakis cebindeki var olanı
kaybeder duruma gelmiştir.
Orman köylüsü, çok vaatte bulunmuş olan Cum
huriyet Halk Partisi iktidarından kesim - çekime 50
lira zam istemiştir. Bu 50 lira zammı dahi alamamış
tır. Hap biliyoruz ki, istihsal girdileri % 100, hatta
% 150 artmıştır. Bir mıh CHP devrinde 4 liraya çık
mıştır. Bir motorlu testere Demirel Hükümeti zama
nında bono ile 8 500 liraya alınırken 50 0)00 liraya
peşin para ile alınabilir hale gelmiştir.
NECCAR TÜRKCAN (İzmir) — Şimdi kaç pa
raya alabiliyoruz, bir de onu söyle görelim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bir trak
tör 146 000 liraya alınabilirken, Cumhuriyet Halk
Partisi devrinde bir traktör 1 milyon liraya alınabil
miştir. (CHP sıralarından gürültüler)
SÜLEYMAN SABRI ÖZNAL (Edirne) — Şim
diden bahset, şimdiden.
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunun ya
nında, mazot % 100 artmıştır; ama Cumhuriyet Halk
Partisi orman köylüsüne, metreküpüne 520 lira para
verebilmiştir. (AP sıralarından «Bravo» sesleri)
Şimdi Demirel Hükümeti 520 lirayı 912 liraya çı
karmıştır. Bunun yanında mazot farkı olarak 200 li
ra daha verecektir. Orman köylüsü bu yıl mutlu ola
caktır, orman köylüsü bu yıl alnının terini değerlen
direbilecek, gerçekten emeğinin karşılığını alabilecek
tir. İşte orman köylüsünün yanında olan, Demirel
Hükümetidir, laf değil iş vardır, icraat vardır. Bunun
gerçek yönünü orman köylüsü görmüştür, yine de
görecektir. (CHP sıralarından gülüşmeler) .
SAM t GÖKMEN (Muğla) — Görmedi daha,
görmedi.
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Bunun ya
nında, bilinçli politikasıyla, isabetli icraatıyla, tek
nik zümrede olsun, diğer zümrede olsun, yapmış ol
duğu tayinleriyle haklı bir icraatı yaptığını kaıbul et
tirmiştir ve yapagelmektedir.
Bu Demirel Hükümeti zamanında makyajlı, ruj
lu (kişiler yangın bekçisi adı altında ormanda kadrolu
çalışmayacaktır ve çalıştırılmayacaktır, ama Ecevit
dönemlinde Antalya'da Gazipaşa'da makyajlı hanım-
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lar kadro almıştır, yanığın bekçisi olmuştur, işte sizin
hakça düzeniniz budur, icraatınız budur arkadaşla
rım. (Gülüşmeler)
ıBunun yanında bir tavsiyemiz olacaktır, bir görü
şümüz olacaktır. Sayın Bakanım, 1744 sayılı Kanu
nu biz çıkardık, ormıan kadastrosunun bir an önce
yerine getirilmesi, bir an önce ulaştırılması gerekiyor.
Bunun için ne lâzım ise onun yerine getirilmesi lü
zum ve zarureti vardır. Bunun için gerekirse okul
açılması lazımdır, bunun içlin yapılmış olan icraatla
ra, meni müdahalelere el atılması gerekir. Bazı yerler
de meni müdahalenin tatbikatı neticesinde niza do
ğursun diye milli .servet yok edilmek istenmektedir.
Yığılca'nın Dilbaktaşı köyünde olduğu gibi 20' yıllık
mahsul veren fındık fideleri sökülmekte ve buralara
orman sahası denilebilmektedir. Orman 'kadastrosu
gittiği andan itibaren ziraat arazisi orman arazisinden
ayrılacak ve vatandaş tapusuna kavuşabilecektir. Mak
satlı kişilerin icraatlarına meydan vermeyiniz, kesin
kes tavır almak suretiyle ihtiyaç duyulan yere o hiz
meti götürünüz.
Bunun yanında, kanunen hakkı olan intifa hakkı
talep eden, balıkçılık yapaoağım diyen, otel kuraca
ğım diyen, petrol ofisi açacağım diyen, şartlarını ye
rime getiren kişilerden orman toprağı kıskanılmamalı ve kanun maddeleri yerine getirilmelidir.
Cumhuriyet Halk Partisi devrinde sınıf farkı gözetilrniştir, parti farkı gözetilimiştir, Adalet Partililere
ıbu imkân verilmemiştir, bu tip müracaatlar raflarda
.bekletilmiştir, bu tip müracaatlara köstek vuranların
derhal alınmasını, bu tip müracaatta bulunanlara bu
imkânın verilmesini hassaten talep etmekteyiz, işte
hizmet budur.
BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Bayraktar.
MÜFİT BAYRAKTAR (Devamla) — Sayın Baş
kanım topluyorum.
Değerli arkadaşlarım, 10 dakika içinde söyleyece
ğimiz çok şeyler olabilir, ama bu kadarı size kâfidir.
Anlayana sivri sinek saz misali söylüyor, sözlerim©
son veriyorum.
Yüce Meclise Bütçenin hayırlı olmasını temenni
ediyorum.
Sağolun varolun. (Alkışlar)
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayraktar.
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Bu
rası Meclis, miting meydanı değil.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
(Sayın Bakan, süremiz 30 dakikadır.
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ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Artvin)
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Orman Ba
kanlığının 1980 Mali Yılı Bütçesinin görüşülmesinde
değerli sözcülerin çok değerli fikirlerinden istifade
edeceğiz.
Milli kaynaklarımızın başında orman varlığımızı
korumak, geliştirmek ve devamlılığını sağlamak, işle
terek üilke ekonomisine -katkıda bulunmak Orman
Bakanlığımızın anapoliıtikasını teşkil etmektedir.
Sözlerimin başında, değerli konuşmacıların bazı
konulardaki düşüncelerine değinmek istiyorum.
Değerli Milli Selamet Partisi Sözcüsü arkadaşımız,
Noel ağacı için uzun boylu ifadelerde bulundu. Öyle
anlıyorum ki, bu değerli arkadaşımız o geceki tele
vizyonu tümü ile izlememişlerdir. O gün TRT muha
birinin bana sorduğu suale verdiğim cevaptı o. Bize
sorulan soru şöyle idi : «Yılbaşı nedeniyle ormanla
rımız tahrip edilmektedir ve Orman Bakanlığı ola
rak siz buna ne gibi tedbir aldınız. Ormanlarımızın
Noel ağacı olarak kesildiği söylenmektedir. Bu doğ
ru mudur?» şeklinde sual sormuştur ve benim verdi
ğim cevap şu olmuştur: Yılbaşı geceleri için bir alış
kanlık olarak çam kullanıldığı bir vakıa; bu yeni de
ğil, uzun yıllardan beri olmaktadır. Ormanlarımızın
tahribini önlemek için bu ihtiyacı fidanlıklardan kar
şıladığımızı ifade etmiştim ve özel alarak fidan yetiştirilmediğini değerli Göçmen arkadaşım bilmelidir.
Bilemediğini de şuradan anlıyorum : Diyarbakır'daki
üç bölgesel kuruluşumuzun halen ne iş yaptığını bil
mediğini ifade etmesinden anlıyorum.
Bu konuda en az kendileri kadar hassas olduğu
muzu ifade ederek, bu yanlış değerlendirmeyi böylece
ifade etmek istiyorum.
Cumhuriyet Halk Partisi Sözcüsü 'değerli meslekltaşım ve hemşehrim, her halde rakamı yanlış görmüş
olacak. Orman Bakanlığı 1979'a kadar 15 yıl içinde
160 hektar değil, 831 000 hektar orman sahasını ağaçlandırmıştır. Bunun sadece 49 000 hektarı 1979 yılın
da ağaçlandırılmış; Demirel hükümetleri döneminde
veya başka hükümetler döneminde Orman Genel Mü
dürlüğü bünyesinde, Orman İBakanlığı bünyesinde
iken 782 000 hektar saha ağaçlandırılmıştır.
Yine değerli arkadaşımızın en önemli atılım ola
rak değerlendirdikleri OR - KOOP projeleri, üzüntü
ile ifade edeyim ki, fevkalade bizi darboğaza sokmuş
tur, daha doğrusu ormancılık palitikasını ve ormancı
lığımızı darboğaza sokmuştur. Şöyle ki, OR - KOOP
projelerinin tespit ve tevzi edildiği bölgelerin büyük
kısmında hammaddenin olmadığı yapılan tespit sonu341 —
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cunda görülmüştür ve bu bölgelerde fabrikaya hammaddenıin nereden geleceği belli değildir.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Hangileri onlar Sa
yın Bakan?
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCÎ (Devamla)
— Onu şimdi sayıyorum.
İnebolu İşletmesinde hammade yok. Yani halen
fabrika faaliyete geçerse, yeteri kadar hammadde,
kaynak yok. Sarıkamış İstetmesinde hammadde yok.
îkizdere'de tespit edilen yerde hammadde yok, sıfır.
Çamlıhemşin'de istenen hammadde yok, yine orada
da sıfır olarak görülüyor. Bunun neden sıfır olarak
göründüğünü arz edeyim.
İnebolu'nun mahalli ihtiyacı vardır, zati ihtiyacı
vardır veyahut da piyasa ihtiyacı vardır; bunun için
ancak yeterli oluyor ormanların verim gücü.
İkizdere de yine aynı şekilde mahalli ihtiyacı karşı
layamamaktadır.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — İnebolu bütün
Türkiye'yi besliyor Sayın Bakan, bunda bir yanlışlık
olmasın?
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Onu söyleyeyim.
Çamlıhemşin'de de yine hammadde yoktur ve ma
halli ihtiyacı karşılayamamaktadır. Bu nedenle bu,
hammadde açısından bir darboğazdır.
)Biz Orman Bakanlığı olarak, «Orta Karadenıizde
kurulacak bir kâğıt fabrikasına hammadde veremeye
ceğiz» şeklinde bir cevalbımız olduğu halde, bundan
3 sene, 4 sene .sonra kurulacak 24 OR - KOÖP proje
sine yeniden 1 milyon metreküp gibi bir hammaddeyi,
hangi ormanların verim gücüne dayandıracağımızı
bilememekteyiz.
SÜLEYMAN SABRİ ÖZNAL (Edirne) — Yaka
cak odunu yasaklayın.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Onu da arz edeceğim; ama mesele o değil. Yalnız
darboğaz bu olsa yine bunu da aşmaya çalışırız, ama
esas darboğaz şu; bu projelerin Orman Sanayii Ge
nel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanmış ve
Devlet Planlama, Orman Sanayii Genel Müdürlüğün
ce yapılamayacağı, OR - KÖY fonu ile yapılması
istenmiş ve bu fabrikaları OR - KÖY Genel Müdür
lüğü fon bütçesinden verilmesi gerekmektedir. Fon
bütçesi 1979 yılında 2 milyar, 1980 yılında 3,2 mil
yar olmasına rağmen, bu fabrikaların maliyeti 1980
fiyatlarına göre tahminen 24 milyar lira olmakta
dır,
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OR - KÖY'ün orman köylerini kalkındırmak için
dam örtülü arıcılık ve diğer girdiler için ayrılan pa
ranın tamamını buraya yatırsanız dahi, 10 senede bu
fabrikaları yapmanız mümkün görülmemektedir.
Halbuki Orman Köylerini Kalkındırma Genel Mü
dürlüğünün kuruluş gayesi orman köylülerini kalkın
dırmaktır, kredilerle kalkındırmaktır ve onların kalkınmamışlık zincirini bu şekilde kırmaktır. Eğer biz
buraya ayrılan parayı sabit yatırıma kaydırdığımız
zaman, bu genel müdürlüğün de ana hedefi ortadan
kalkmış olmaktadır.
Gecenin bu geç vaktinde sizlerin zamanlarını faz
la almamak için, bazı satırbaşlarını söyleyerek sözle
rime son vermek istiyorum.
Bizim Orman Bakanlığı olarak 1980 yılında or
man yangınları ile mücadelemiz amansız olacaktır.
Yine 1980 yılında Orman Bakanlığı olarak ağaçlan
dırma hizmetlerine büyük önem vermekteyiz ve şu
nu görmekteyiz ki, Türkiye'de bir kaç yıl sonra or
man varlığı açığımız olacaktır, belki bu, enerji buna
lımını da aşan bir bunalım olacaktır. Bunu gören Or
man Bakanlığı, hızlı gelişen tür ağaçlandırmalarına
ve büyük şehirler etrafında enerji ve estetik orman
larının tesisini planlamakta ve geliştirmektedir.
Yine Orman Bakanlığı olarak ülkemizdeki orman
varlığının doğal yapısına göre, çok az olması nede
niyle erozyona mani olmak için erozyon çalışmaları
na hız verilecektir. Gelişen ormancılık tekniğinin tüm
ormanlarımıza uygulaması en iyi şekilde yapılırken,
orman - halk münasebetlerini en iyi düzeye getirme
çalışması içerisinde olacaktır; bunun için de orman
halk münasebetlerini düzenleyecek, kadastroyu ve
tahdit çalışmalarını süratlendireceğiz. Ayrıca üzerin
de hassasiyetle durmak istediğim orman içinde yaşa
yan 10,5 milyon insanı ormandan ayrı düşünmek
mümkün değildir, onları orman içerisinde kalkındır
mak, onların kalkınmamışlık zincirini kırmak için
Hükümetimiz olarak 1980 yılında üretim, taşıma, sü
rütme fiyatlarına ve kredilere büyük ölçüde zam yap
mak durumundayız ve bu fiyatları, bu rakamları
şöyle arz etmek istiyorum; direkt orman köylüsüne
ve direkt ormanda çalışanın eline nelerin geçeceğini
daha iyi anlamak için.
1979 yılında beher metreküpün 'kesme, taşıma
ve son depoya kadar Türkiye maliyeti 530 lira ol
muştur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 530
lira orman köylüsüne verebilmiştir. Biz, 1980 yılında
hayat pahalılığını, enflasyonu ve son akaryakıt zam
mını da düşünerek bunu iki misline çıkararak beher
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metreküpünü Türkiye ortalaması ile 1 200 liraya çı
karmış bulunuyoruz ve böylece % 100'ün üstünde
1979 fiyatlarına zam yapılmış oluyor ve böylece or
man içi ve orman kenarlarında yaşayan yoksul or
man köylüsünün kalkınmamışlık gerekçesini ortadan
kaldırma gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek
istiyorum.
1980 yılında 8 milyon metreküp yakacak ve bir
değerli arkadaşımızın ifade ettiği gibi, yakacak odu
nu sanayie kaydırarak 2,5 milyon metreküpü yaka
cağa kaydırarak 10,5 milyon metreküp yakacak üre
timi yapılacaktır. 15 000 ster de odun üretimi yapı
lacaktır.
Yine bir değerli arkadaşımız, yakıt sıkıntısı çekil
diğini, odunun tonunun 10 000 lira olduğunu ifade
etti. Dünyanın en çok odun yakan ülkesidir Türkiye.
Dünyada böylesine orman emvalini, sanayide çok
değerlendirilebilecek olan orman emvalini yakıt ola
rak kullanan başka hiç bir ülke yoktur. Verilen Fin
landiya misali ı% 24'ü yakıt olarak kullanıyor. Diğer
verilen bir misal ;% 22 kullanıyor. Ama Türkiye
halen ı% 60, % 70'e yakınını yakıt olarak kullanıyor.
Yakıtı böylesine kıt olan ve orman ürünlerini yakıt
olarak kullanan Türkiye, artık düşünüp kalması ge
rekiyor ve yakacağı sanayie mutlaka çevirmek mec
buriyetindeyiz. Artık odunu yakıt olarak kullanmak
değil sadece tutuşturucu olarak düşünmek belki
mümkün olacaktır.
Yine 1979 yılı ile, rakamla mukayese etmek isti
yorum, 1979 yılında orman işçiliğine ödenen miktar
6,1 milyar TL. 1980 yılında 12,7 milyar TL. ödene
cektir. Artış miktarı ı% 100'ün üzerindedir.
Orman Bakanlığının tümüyle bütçesini şöylece
ifade etmek istiyorum. Döner sermaye bütçesi 37,5
milyar liraya; katma bütçe 6,4 milyar liraya; katma
ve döner sermaye, tümüyle 43,9 milyar liraya yüksel
miştir ve değerli arkadaşımızın ifade ettiği gibi, bu
rada orman köylüsüne ve çalışanına büyük ölçüde
bu gelirden aktarma sağlanmıştır. Şöyle ki : Cum
huriyet Halk Partisi Hükümeti döneminde 6 milyar
olan çalışanın hakkı, 12,5 milyar liraya çıkarılmıştır
ve böylece orman emvalinin gelirlerinin büyük kısmı
çalışanların lehine kaydırılmış bulunmaktadır.
1980 yılında Orman Bakanlığı, orman yangınla
rıyla amansız mücadele yapacaktır. Çünkü, her yıl
15 bin ila 40 bin hektar arasında değişen rakamlarda
ormanlarımız yanıp kül olmaktadır.
1979 yılında
orman yangınları yine ülkemizde rekar seviyede ol
muş, 34 bin hektar yanmış, kül olmuştur. Biz, şim— 343

26 . 2 . 198»

O : 3

diden Orman Bakanlığının mevcut tesislerini, mevcut
ımulha'bere araçliarını (büyük ölçüde artırarak daha ye
ni tedlbiirler getirerek; belki havadan helikopterlerle
veya uçaklarla kontrolü da deneyerek, bu milli varlı
ğımızı koruma gayreti içerisinde olacağız.
Ben, bu duygularla Yüce Heyetinizi, Orman Ba
kanlığı ve mensupları adına saygıyla selamlıyorum.
(Aîikrşlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan.
Bir dakikanızı rica edeceğim.
Soru sormak isteyen sayın arkadaşlarımı tespit ede
ceğim :
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Sayın Tığlı, Sayın. Mislki, Sayın Oğuıitürik, Sayın
Ege, Sayın Gökmen, Sayın Onat, Sayın Akkuş, Sa
yın Göçmen, Sayın Erdinç. Başka soru soracak arka
daşımız?... Yok. Soru sorma için isim tespiti işlemi
bitmiştir.
Önce yazılı soruları yöneltiryorum Sayın Balkan.
Edirne 'Milletvekili Sayın Süleyman Satori Öznal'ın
soruları :
«1. Edirne-Meriç kavakçılık projesi olarak 8,5
milyon 'kavaikla 190 kilometrelik Yunan hududunda
boş araziyi değerlendiren 'bu büyük projenin akibeti ne durumdadır?.
2. Aynı şekilde Keban Golü çevresini ve diğer
sulu boş devlet arazi ve göl çevresini ağaçlandırarak
değerlendirmeyi düşünüyor musunuz?
3. (Milli parklar ibünyesiınd© düşünülüp değerlen
dirilmesini duyurduğunuz Edirne - Enez - Meriç delta
sında yaltan Kuş Cenneti 'nin Yunanlılar tarafından
kullanılmasının tahribini önleyerek, ıManyas gibi; fa
kat turist girişindeki bu devlet arazilerinin mevcut
'kuş varlığı ile muhafazası ve turizme açılknası için ne
düşünüyorsunuz?
4. 'Bakanlığınızdaki kıyımlar, ormanlardaki kıyım
ları geçmiştir. Buıgüne kadar kaç personele yer değiştirtüp ne miktar yolluk verdiniz?
5. Or-Köy çalışmalarını aksatmadan, hatta güç
lendirerek sürdürmeyi düşünüyor musunuz?»
BAŞKAN — Yazılı ve sözlü cevap vermek hak
kınız Sayın Balkan, buyurun.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Sayın Basjkan, rakamlarla ifade edilecek sualleri
olduğu için, müsaade ederseniz yazılı cevap verece
ğimi.
BAŞKAN — Ta'bii efendim.
Sözlü sorulara geçiyorum. Saym Tığlı, buyurunuz
efendim,
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SABRÎ TIĞLI (Rasitaımionu) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Balkandan sorulanımın cevaplandırıflmasını rica ediyorum.
Sayın Başkan, bilindiği gibi Türkiye'nin büyük
orman zenginliği Kastamonu ifadedir. Bunu bütün
^ormancılar böyle kabul eder, böyle ilan ederler; hat
ta ormancılar arasında 'bir görüş vardır; Kastamonu'da
çalışmayan orman mühendisine ve ormancıya orman
cı gözüyle bakılmaz.
Şimdi bu gerçek ortada iken, öğrenmek istediğim
husus şu:
1. Kastamonu'da Türkiye'nin 3 .tane büyük -en
ıbüyüık- sunta, fabrikası halen faaliyet halindedir. Bu
fabrikalara ne zaman kuruluş izni verilmiştir ve bu
fabrikalara yılda ne kadar Kastamonu ormanlarından
hammadde verilmektedir? ©undan sonra kurulması
düşünülen, yine Kastamonu'da kurulması düşünülen
sunta fabrikalarına müsaade edilecek midir, Orman
Baikanlığı tarafından, haımmaldde verilecek midir?
2. Kastamonu ormanlarından SEKA'nın kâğıt
fabrikalarına Çaycuma'ya vesair yerlere yılda ne ka
dar tomruk tahsis edilmektedir, odun tahsis edilmek
tedir? Bunun miktarı nedir?
3. Sayın (Bakan, İnebolu'da kurulacak kereste
fabrikasının haımımadesinin olmadığına işaret etti ko
nuşmasında. Bütün ormancılıkla ilgili, kerestecilikle il
gili olanlar 'bilirler jki, Türkiye'nin, hemen hemen is
tanbul'un, İzmir'in bütün keresteleri inebolu'dan gi
der, en iyi kalite olarak. İnebolu'da özel sektöre ait,
halen 'kaç tane (kereste fabrikası vardır, çalışmdktadır ve bunların ormandan alıdılklan tahsis nedir? Bu
nun açıklanımasını rica ediyorum.
ARİF TOSYALIOĞLU (Çankırı) — Maliyeden
sorarsınız bunu?
BAŞKAN — Buyurun efendim, siz 'buyurun.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Maliyeden de so
rulabilir; ama bunların kayıtlarının büyük kısmı Ma
liyede yoktur. Çünkü kaçakçılığa dayanır. Kaçakçılığı
yapanlar (bunu bilirler. Maliyede kayıtları ydktur Sa
yın 'Başkanım.
BAŞKAN — Soru ama biraz gerekçesiz uzun. Bu
yurun, evet.
SABRI TIĞLI (Kastamonu) — Şimdi, inebolu'da
'kurulacak kereste fabrikası için yılda ne kadar keres
teye ihtiyaç vardır? Buradaki bütün kereste fabrika
larını 'besleyen İnebolu ormanlarının, bu fabrikayı da
'beslemesi meselesinde Sayın Bakanı yanılttıklarını sanıyoruta. Ben bu mevzuda...
BAŞKAN — Siz lütfen soruyu sorun lütfen.
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SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Sayın Bakanı
mızın yanıltıldığını sanıyorum. Çünkü 'bütün Türkiye'
yi besleyen İnebolu ormanları, İnebolu'da kuruluacak
küçük bir (kereste fabrikasını nasıl beslemez, buna
hayret ettim. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Balkan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Sayın Balkan, bu, (konuşmalarımla da ilgili bir sual
olduğu içim, bazı Talkımlarım verememekle beraber,
cevap vermek istiyorum.
Kastamonu gerçekten ülkemizin en zengin orman
varlığı olan, yılda 1 milyon metreküpe yakın üretim
kapasitesi olan bir ıböl'gemizdk. Değerli Tığlı Beye
fendi «Kastamonu'da çalışmayan ormancı ollmaz der
ler», diyor. Ben Ayancık'ta işletme müdürlüğü yaptım.
Onun için İnebolu'nun, Ayancık'ın, Kastamonu'nun
tüm orman varlığını rakam ralkam 'bilirim ve halen
hafızamda.
Kastamonu'da halen 450 bin metreküp kadar mev
cut kereste, devletin ve özel sektörün fabrikalarına ve
rilebilmektedir. Ralkam yuvarlaktır, biraz yukarı, biraz
aşağı olabilir. ORKO projeleriyle yine Kastamonu'
ya tertip edilen fabrikaların ihtiyacı da buraya yakın
dır. Her ikisini topladığınız zaman, Kastamonu hal
kının yıllık zalti ihtiyacına verilecek 1 metreküpü kal
mıyor. Ve hatta Kastamlonu'ya Demire! Hükümetle
ri zamanında bir kâğıt fabrikasının planlaması yapıl
mıştı. Eğer böylesine ORKO projelerini serpiştirirseniz, bu da tehlikeye girebilir.
İnebolu'ya gelince, yaptırdığımız tespit şöyledir :
İnebolu'da yaklaşık üretim 40 bin metreküp civarında
dır. Mahalli ihtiyaç, zati ihtiyaç ve diğer ihtiyaçlar 20
bin metreküp civarındadır. Diğer 20 bin metreküpün
de 10 bin metreküpü piyasa ihtiyacıdır. Diğer kısmı
da mevcut fabrikalara gittiği için, hammadde yok Sa
yın Tığlı.
Beni yanılttıklarını ifade ediyorsunuz. Ben size
çalışarak rakamları vermek istiyorum, yanılmadığımı
da burada ifade etmek istiyorum.
Teşekkür ederim.
SABRİ TIĞLI (Kastamonu) — Ben orada doğ
dum, orada büyüdüm Sayın ©akan.
BAŞKAN — Teşekkür ederini.
Sayın Miski, zatıâllinizin sorusunu alayım.;
ÖNER MİSKİ (Hatay) — Sayın Başkan, Sayın
Bakandan aracılığınızla aşağıdaki sorularıma cevap
vermesini diliyorum.
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1. Orman ürünlerine bu yıl ormanda çalışanlar
ücretlileri olarak % 100'ün üstünde bir hak. ödemeyi
Bakanlık düşündüğünü söyledi. Bunu sevinerek; karşıla
dım. Orman emekçisinin halkikının ona yeterli şekilde
verilmesi almaçtır, teşekkür ederiz.
Yalnız büyük bir kitleyi ilgilendiren, özellikle Tür
kiye'nin bugün için yakacak sorununun sizin de söy
lediğiniz büyük bir kısmını karşılayan odunun piya
sa fiyatını 'bu senekiniın üzerinden, orada yaptığınız
zam gibi % 100'ün üzerinde mi yapacaksınız, yoksa
'buna uygun bir önlem almayı düşünüyor musunuz?
2. Benim 'bilebildiğim kadar, 1977 senesi Türki
ye'de rekor düzeyde orman yangınlarının bulundu
ğu seneydi. O sene 48 bin hektarın üzerinde orman
yanmıştı, 1979 senesinde de 34 bin hektar orman yan
dı. Bu doğru mudur Sayın Balkan?
3. Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne atadığı
nız kişi, daha önce Hatay Orman İşletme Müdür
Yardımcısıydı. 1977 yılı içerisinde Bakanlık müfettiş
lerince, geçirmiş olduğu bir tahkikat neticesinde suçu
sabit görülerek orada görevden alındı. Bu kişiyi tek
rar Hatay Orman İşletme Müdürlüğüne vermenizin
amacı, gerekçesi nedir? Bunun da açıklanmasını rica
eder, saygılarımı sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın
Balkan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Teşekkür ederim Sayın Miski. Sorular m son kıs
mından başlayarak cevap vereyim.
Hatay İşletme Müdürü, zamanınızda, Hükümetiniz
zamanında Hatay'dan alınmış, gene işletme müdürü
olarak Ardahan'a verilmiştir. Bu, bizim tarafımızdan
sürgün olarak kabul edilmiştir. Hükümet Programı
mızda, «sürülen, atılan ve dökülen kimseler yerine
iade edilecektir» denmiştir ve işletme müdürü olarak
dönmüştür Sayın Miski.
Diğer bir soru, «% 100 orman üretimi için fiyat
ları artırdınız. Bu, yakacak oduna yansımayacak mı»
diyorsunuz. 1906 sayılı Kanuna göre, orman içinde ça
lışan köylüler yakacak odun olarak, yaptıklarının %
100'ü orman idaresi tarafından kendilerine verilmekte
dir. Yakacak odunda bunun yansıması söz konusu de
ğildir. Zaten kesen, yapan, götürüp satan orman köy
lüsüdür.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim* Sayın
Oğuiltürk, sizin sorularınızı alayım.
ABDURRAHMAN OĞULTÜRK (Ankara) — Sa
yın Başkan, aşağıda'ki soruşlarımın Sayın Bakan ta
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rafından cevaplandırılmasını aracılığınızla arz ede
rim.
1. 1/10 tarifeyle orman içi ve çevresi köylülere
ucuz fiyatla zati yakacak ihtiyacı verilmektedir. An
cak, 30-40 sene önce köylerini terk etmiş vatandaşla
rın kent merkezlerindeki ikâmet yerlerini tespit ede
rek, bu işin açık gözlülüğünü, aracılığını yapan in
sanlar türemiştir, orman bölgelerinde son yıllarda.
Böylece bu açrîcgöz insanlar binlerce metreküp ucuz
tarifeli keresteleri kent merkezlerine, büyük merkez
lere ulaştırarak, (büyük fiyatlarla) devlet kasasına in
tikal etmesi gereken milli geliri, kendi keselerine ak
tarmaktalar. Acaba Sayın Balkan, bu arızanın gideril
mesi hususunda bir önlem düşünüyorlar mı?
2. Sayın Ecevit Hükümeti döneminde Dünya Ban
kası tarafından sağlanan 86 milyon dolarla başlatılan
Kuzey Anadolu projesi 'gerçekleştiğinde ne kadar
hammadde sağlanacaktır? Sağlanan bu hammaddeyi
Orman Bakanlığı nerede değerlendirmeyi düşünmek
tedir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın
•Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devamla)
— Yazılı cevap vereyim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz.
Sayın Ege, sizin sorularınızı alayım efendim.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Sayın Başkan,
aracılığınızla Sayın Bakandan aşağıdaki sorularıma ya
nıt rica edeceğim.
1. Ülkemizin ağaçlandırılmaya büyük bir gerek
sinimi olduğu bir gerçektir; Hem erozyon bakımından,
hem de ekonomik olayların gelişmesi halkımından.
Ayrıca topralklarımız da buna müsait. Büyük bir güç
var, bu güç de M i l Savunmadaki askerlerimiz. Aca
ba ağaçlandırma için Sayın Balkan Milli Savunmayla
temas etmek suretiyle, askerlerin boş zamanlarını de
ğerlendirerek ağaçlandırma işine hız vermeyi düşünü
yorlar mı?
2. Binkılıç köyünde iki işletme var. Bunun bir
tanesi Çilingoz işletmesidir, bir diğeri de Binkılıç
Orman işletmesidir. Binkılıç ve Çilingoz Orman işlet
mesi aynı köyü kapsamaktadır. Yani bu ilki köyde
nüfusu 1 999 olan köy yakacaktan yararlanıp, nüfu
su 2 001 olan köy yakacaktan yararlanmaz. Bu, bir
yasa , değişikliği konusudur. Ülkemizde sanıyorum
böyle durumda olan pek çok köy vardır, köyler ara
sında büyük çekişmeler olmaktadır, büyük kavgalar
olmaktadır. Başka türlü olaylara tevessül etmektedir-
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ier; nüfus sayımlarında hileye tevessül' etmektedirler,;
Bunu ortadan 'kaldıonalk için teik 'bir (maddelik yasa
değişikliğini Sayın Balkan acaba düşünüyorlar mı?
Düşünürlerse çok memnun 'olurum.
3.; Ayrıca yine Çilingoz bölgesi, Çilingoz Köyü,
hemen hemen - kendileri de talimat verirlerse, araş
tırırlarsa göreceklerdir - İstanbul'un Karadeniz ya
kasından İğne Ada'dan sonra kaçakçılığın yapıldığı
en büyük yerdir. Arazi çok müsaittir, köy müsaittir.
Bununla ilgili ne gibi önlemler almayı düşünmekte
dirler?
BAŞKAN — Kaçakçılığı önlemek için.
ÇAĞLAYAN EGE (tstan'bul) — Evet efendim.
Orman İdaresiyle, Gümrük Bakanlığıyla jandarmay
la ortaklaşa ne gibi önlem almayı düşünmektedir
ler?
Ayrıca, hem bunu ortadan kaldırmak, hem de
geçmiş yıllarda milli park olarak kabul edilen Çilin
goz Bölgesiyle ilgili henüz bir çalışma yapılmamıştır.
Oysa, bu milli park çalışması yapılırsa, sanıyorum,
bu biraz evvel arz etmeye çalıştığım önlemi de bu
şekilde almış oluruz. Onunla ilgili çalışma ne mer
kezdedir? Onu teferruatlarıyla bana lütfederlerse çok
memnun olurum.
Bir sorum daha var, arkadaşlarımın sorduğu so
rulara ek:
Efendim, pek çok orman işletmesinden pek çok
kamu görevlisi bu kış kıyamette oradan oraya tayin
edilmektedir. Daha evvelki arkadaşlarımızdan bir
tanesi, biraz evvel konuşan Sayın Bakan arkadaşla
rımızdan bir tanesi sanıyorum, «Bir ekip meselesi»
dediler. Üst düzeyde saygı duyuyorum; ama yetiş
miş bürokratları böyle kirli mendil gibi bir taraf
tan bir tarafa atmaya devam ederse, çoluğundan ço
cuğundan ayırırsa, memlekete yararlı olacağı kanı
sında değilim.
Ayrıca, kendi bölgemden örnök vermek istiyorum,
hakkında takibat yapılmak suretiyle fezlekesi de
Memurin Mulhakemata göre tanzim edilerek Sivas
Merkez Bölge Şefliğine gönderilen İrfan Arslan is
mindeki bir orman mühendisi, kendileri iktidar olur
olmaz hemen Çatalca'ya iade edilmiştir, kurs gör
düğü gerekçesiyle müdür muavinliğiyle bize getiril
miştir. Bu arkadaşımız, ülkücü Orman Teknik Ele
manları Derneğinin kurucu üyelerinden. Kendilerini
kişilerle ve belgelerle kanıtlarım; bu arkadaşım Mil
liyetçi Hareket Partilidir. Bununla ilgili ne gibi işlem
ler yapılmaktadır?
BAŞKAN — Yani, Milliyetçi Hareket Partili ol
duğu için mi geldi diyorsunuz?
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ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Milliyetçi Ha
reket Partili olduğunu bir devlet memuru açık açık
beyan etmektedir. Seçimlerde köy köy dolaşmakta
dır. Bu iltifatın gerekçesi nödir?
BAŞKAN — «Hakkı da yok» diyorsunuz.
ÇAĞLAYAN EGE (İstanbul) — Hakkı yok el
bet. Yoksa bizim gibi çıksın, piyasaya, hodri mey
dan, o zaman yapsın politikasını. Devlet kesesinden
politika yapanlar Bakanlığınızda göreve devam ede
cek midir?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim, ama ge
rekçeler çok uzun oldu şu geç zamanda.
Buyurun Sayın Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Sorulara kısaca cevap arz edeyim: Ağaçlan
dırma konusunda Milli Savunma ile ve hatta bütün
kamu kuruluşları ile elbirliği etmeyi düşünüyoruz.
Bu zaten kısmen devam etmektedir; bunu yine de
düşünüyoruz.
Çilingoz Köyü için düşündüğümüz husus ise;
bunun gibi, gerçekten 2 OtOO'in üzerinde nüfusu ol
duğu için zati ihtiyaç alamayan köyler vardır. Tür
kiye'de bu bir yara halindedir; haklısınız ve bu ko
nuda Bakanlığımızın bir çalışması olacaktır.
Diğer sorunuz, «Kaçakçılık için gümrükle işbir
liği yapacak mısınız» diyorsunuz. Biz kaçakçılığı ön
leme çalışmalarını kendi muhafaza memurlarımız
ve kendi memurlarımızla sağlıyoruz. Kaçakçılığı ön
lemeyi sadece zabıta tedbirleriyle değil; orman köy
lerine ve orada çalışanlara ekonomik tedbirlerle gide
rek, kaçakçılığı önleme gayreti içerisinde olacağız.
Diğer sorunuz, Sivas'a tayin edilen bir bölge şe
finin Çatalca'ya müdür muavini olarak gelmesi... Bu
da yine aynı gerekçeyle es'kiden Sivas'a verilmişti.
Yine Hükümetimizin Programı gereği, atılanlar, sü
rülenler iade edilecektir denmiş. Bu arkadaşımız da,
8 senelik hizmeti olduğu için iadei itibar olsun diye
iade edilmiştir Sayın Ege.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın Gökmen, zatıâlinizin sorusu efendim.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan,
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından yanıt
lanmasına aracılığınızı dilerim.
1. Muğla ili sınırları içinde 99 ve daha az yıl
süre ile özel kurum ve kişilere izinle verilmiş orman
alanı var mı; varsa hangi alanlar, kimlere, kaç yıl
süre ile ve ne zaman verilmiştir?
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2. Bir özel teşebbüs şirketi olan AK - TUR'un
Datça turistik tesislerinin bir kesiminin orman arazi
si üzerine kurulduğu doğru mudur; bu doğru ise,
ne zaman, ne miktar orman alanı bu özel teşebbüs
şirketine verilmiştir? Bu izni veren Orman Bakanlı
ğı görevlileri hakkında herhangi bir işlem yapılmış
mıdır?
3. Fethiye Or - Koop/2 orman entegre tesisleri
ne zaman tamamlanabilecek ve hizmete açılacak
tır?
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen.
Buyurun Sayın Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Sorulan sorular rakamlarla cevaplanması ge
reken sualler olduğu için, müsaade ederseniz yazılı
cevap vereyim.
BAŞKAN — Tabii Sayın Bakan, hakkınız.
Sayın Onat, zatıâlinizin sorusu.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başkan,
aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından cevap
landırılmasına delâletlerinizi dilerim.
1. Ezelden beri orman köylüsüne uygulanan bir
«Stere rüsum» sistemi vardır. Biz bunun ezelden be
ri karşısında olduk, 21 aylık iktidarımızda düzelte
medik ve soruyu soruyorum: Bu stere rüsum siste
minden vazgeçerek, onun yerine daha âdil, orman
köylüsünü biraz daha ferahlatacak bir 'başka sistem
düşünüyor musunuz?
2. Orman ürünlerinin gerek sanayi odunu öl
çümlerinde, gerekse ferahlama traşlama aktarmala
rında, orman köylüsüne bırakılan ürünlerin ölçümlenmesinde bir ster esası kullanılıyor. Bu sterin dü
zenlenmesi, affınıza sığınarak söylüyorum, çeşitli yö
relerde çok değişik şekillerde oluyor. Ben yan or
man yöresi çocuğu olduğum için bu işin içindeyim.
Bu durumda adaletsizlik doğduğu konusunda izle
nimleriniz var mı? Aynı konuda sizler de gerekli şi
kâyetlere maruz kalıyorsunuz, muhatap oluyorsunuz.
Bu ölçümlemenin başka bir şekilde düzenlenmesi için
bir yasa değişikliği düşünülüyor mu? Bu konuyu Or
man Bakanlığı bünyesindeki, gerek iktidarınız dö
nemindeki, gerekse bizim iktidarımız dönemimizdeki
bürokratlara açtığımızda pek enteresan ve pek de de
ğişmez, hani «dünya değişir bunlar değişmez»^ gibi
t>ir yanıt aldık. Acaba şimdi de aynı yanıtla karşı
laşmamak için Sayın Bakan ne şekilde bir yanıt ve
recekler? Merak ediyorum. (AP sıralarından gürül
tüler).
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BAŞKAN — Anlıyorum efendim anlıyorum, bi
raz ben sabrediyorum, biraz da lütfen siz sabredin
bu saatte artık.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, eğer arkadaşlarımız sabredemiyorlarsa sorula
rımızı keseriz, konuşmayız. (Gülüşmeler)
BAŞKAN — Buyurun Sayın Onat, alıyoruz so
rularınızı efendim.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Sayın Başka
nım, Sayın Balkanım da takdir buyurdular, bu ölçümleme meselesi orman köylüsünün uzun yıllar sı
kıntısını çektiği bir meseledir. Orman muhafaza me
muru dilediği gibi ölçer, istediği gibi ölçer. Onun
için, bu ölçümleme sterinin değiştirilmesini, bürokra
sinin itirazına rağmen, «olmaz, bunun değişikliği
mümkün değildir» demelerine rağmen düşünüyor mu
sunuz?
Son zamanlarda planlı bir biçimde meşe orman
ları traşlanarak camlama yapıldığını görüyoruz. An
cak meşenin çok değerli bir ihraç ürünü olduğu ve
değerinin de bir hayli yüksek olduğu konusunda
son zamanlarda kesin bilgiler almış bulunuyoruz.
Acaba bazı bölgelerde yapılan, meşe ormanlarının
traşlaması konusunda bir hataya düşülüyor mu, dü
şülmüyor mu?
BAŞKAN — O soru değil Sayın Onat, soru şek
linde yapın.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — Soru efendim,
öğrenmek istiyorum.
BAŞKAN — Traşlanıp traşlanmadığını öğrenmek
istiyorsunuz, peki efendim.
GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — İhraç yönün
den çamın yetiştirilmesi mi faydalı, yoksa meşenin
yetiştirilmesi mi?
Kırklareli'nde 3 bin dekar civarında ve orman
içinde bir Lombos Gölü vardır. Bu Lomibos Gölü
uzun yıllardan beri Kırklareli ve Karadeniz sahilleri
ne dert olmuştur. Geçtiğimiz hükümetler döneminde
ilgililer bu göl meselesine yeterince eğilmedikleri için
orman içindeki bu göl belli bir şahsın mülkiyetine
geçmiştir.
Orman içinde 3 000 dekarlık bir araziyi kapla
yan göl ve çevresindeki bataklığın bir şahsın mülki
yetine geçmesi Kırklarelili vatandaşları tedirgin et
mektedir. Sadece Hükümetinizin değil, geçmiş dö
nemde Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hükümet
döneminde de halledilmeyen yeni yeni...
BAŞKAN — Lütfen sorunuz artık, artık müda
hale etmek gerekiyor Sayın Gündüz. (Gülüşmeler)
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GÜNDÜZ ONAT (Kırklareli) — ... şikâyetler
olmuştur. Bu konuda düşünceleriniz nedir?
Sayın Başkanım, başka sorularım yok, sorularım
bundan ibaret. Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben de teşekkür ederim Sayın Onat,
Buyurun Sayın Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKÎNCİ (Devam
la) — Sayın Başkan, Sayın Onat'ın suallerinin cevabı
hem rakamlara dayanıyor, hem de biraz uzun ola
cak. Yazılı cevap vereyim müsaade ederseniz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Aklkuş, zatıâlinizin 'Sorusu.
HASAN AKKUŞ (Afyonkarahisar) — Sayın Baş
kan, arz edeceğim soruların Sayın Bakan tarafından
cevaplandırılmaisını istirham ediyorum.
L Türkiye'de nesli bulunmayan, fakait ülke eko
lojisine uyabilecek başka ülkelerin bitki ve hayvan
larının ülkemizde yetiştirilmesi için girişimler var
mıdır, varsa nelerdir, hangi aşamadadır?
2. Milli park haline getirilmeleri için havadan
fotoğrafları çekilen fiber Gölü, Karamık Gölü, Ça
palı Gölü, Gökgöl ve Akşehir göllerinin Manyas
Gölüne eşdeğer oldukları nazara alınarak, milli park
haline getirilmesine ne zaman başlanacaktır? Bu ko
nuda acele etmekte ülke yararı yok mudur? Ayrıca,
ayrılmış tahsisat var mıdır, varsa miktarı nedir?
3. Milli park yapılması düşünülen Karamık Gö
lüne Çay İlçesindeki kâğıt fabrikası artıkları, Elber
ve Akşehir göllerine ve Afyon Şeker Fabrikası ve
diğer fabrikaların artıklarının boşaltılmakta oldu
ğundan, 'kitle hailinde ölümleri devam eden canlılar
için vakit geçirilmeden etkin müdahaleniz olacak mı
dır?
4. Sandıklı İlçesi Akdağ ormanları, Sincanlı İl
çesi Çataloluk ve Yörükmezarı ormanlarında gölet
yapılması, alabalık üretilmesi, tarihi, turistik ve do
ğa oluşumu gözönünde 'bulundurularak İnsaniye İl
çesine bağlı Döğer, Ayazini ve Sarıcaova köyleri ara
sındaki alanın milli park veya dinlenme yeri haline
getirilmesi düşünülmekte midir? Bu konuda çalışma
lar var mıdır, varsa hangi aşamadadır?
5. Güncel iddialar hilafına, ülkemizde nesli tü
kenmekte olan sadece kelaynak kuşu olmayıp, diğer
yabanıl hayatın da hızla aynı akibete sürüklenmekte
olduğu Bakanlığınızca kabul ediliyor mu? Kabul
ediliyorsa, bugüne kadar alınmış ve bundan sonra
alınacak önlemler, uygulanacak müeyyideler neler
olacaktır?
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6, Hiçbir bedel ödemeden, izinsiz, sınırsız av
lanmalar sürecek midir? Av komisyonlarının aldığı
yasaklama kararlarının etkin olduğuna, uygulanabil
diğine, müeyyidesinin caydırıcı olduğuna kani misi
niz? Kani değilseniz bu başıboşluğu nasıl önleyecek
siniz?
BAŞKAN — Sayın Akkuş, sorularınızı biraz kı
sa rica edeceğim, lütfen.
HASAN AKKUŞ (Afyonkarahisar) — 7 nci su
alim, Afyon İlinde 1980 Ve daha ileri yıllarda orman
dışı ağaçlandırma nerelerde yapılacaktır? Ağaçlandı
rılacak alanlar kaç hektardır?
8. Sanayide kullanıldıkları nazara alınarak, ce
viz ağacı yanında kestane ve kiraz ormanları yapıl
ması düşünülmekte midir?
9. Şuhut İlçesinde ağaçlandırma mühendisliği ne
zaman kurulacaktır?
10. Nakline karar verilen orman içi köylerinden
Sandıklı Çukurca Köyü ile Iscehisar'a bağlı Orhaniye Köyünden her birinde Ikaç hanenin kamulaştırıldığı, her köyün bütün taşınmazlarıyla toplam kamu
laştırma bedelinin kaç lira olduğu, bu kamulaştırma
bedellerinin bilahare Anayasa Mahkemesince iptal
olunan Kamulaştırma Yasasındaki vergi beyanname
sine göre yapılıp yapılmadığı, şayet kamulaştırma
vergi beyannamesine göre yapılmış ise, bu madde de
iptal edildiğine göre, bu köylerin mağduriyetlerinin
önlenmesi bakımından kamulaştırılan yerler için ye
niden bedel takdir edilmesi düşünülecek midir?
11. Yabanıl hayatın geliştirilmesi için kurulan
istasyonlarda yetiştirilip çoğaltılan canlıların türleri
nelerdir? Afyon ormanlarına hangi türler salınacak
tır?
12. Afyonkarahisar'da bulunan kaplıca alanların
dan bir kısmının ağaçlandırılması suretiyle dinlenme
yerleri yapılmaisı düşünülmekte midir? Teşekkür ede
rim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkuş.
Buyurun Sayın 'Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Yazılı cevap vereyim Sayın Başkan.
Sayın Göçmen, buyurun.
M. YAŞAR GÖÇMEN (Diyarbakır) — Sayın
Başkan, aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafın
dan cevaplandırılmasını arz ederim.
1. Geçen yılki orman yangınlarına sebebiyet ve
renlerden şimdiye kadar kaç kişi yakalanmıştır?
Bunlara cezai ve adli ne gibi müeyyideler tatbik edil
miştir?
348 —
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2. Geçen Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti za
manında orman köylerini kalkındırmak için kaç ye
ni kooperatif kurulmuştur? Gelir dağılımını ters yüz
edeceğini iddia eden Cumhuriyet Halk Partisi Hü
kümeti, gerçekten iddia edildiği gibi, orman gelirle
rinin bir kısmını buraya aktara'bilmiş midir?
3. Demin yaptığım konuşmada, seçim bölgem
olan Diyarbakır'da kurulu bölge müdürlüklerinin
isimlerini değil, fonksiyonlarını bilmediğimi ifade et
tim. Yine aynı soruda ısrar ediyorum. Bu bölge mü
dürlüklerinin fonksiyonları nedir? Bu fonksiyonların
gereği olarak bugüne kadar ne gibi icraatlar yapmış
lardır?
4. Halen doğuda 1 ton odunun kaç liraya satıl
dığını biliyor musunuz?
5. Sanayi Bakanlığının yeni kurulacak sunta fab
rikaları açması için teşvik belgesi verilmesini Orman
Bakanı olarak tasvip ediyor musunuz? Buna katılı
yor musunuz?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Göçmen.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Yazılı cevap vereceğim Sayın Başkan.
'BAŞKAN — Yazılı cevap verilecektir.
Sayın Erdinç, buyurun efendim.
MEVLÜT GÜNGÖR ERDİNÇ (Yozgat) — Sa
yın Başkanım, kısaca arz edeceğim aşağıdaki iki so
rumun Sayın Bakan tarafından yanıt bulmasını ara
cılığınızla rica ediyorum.
1. Yozgat folklörüne, türkülerine girmiş olan
Yozgat Çamlığının, Orman Bakanlığına bağlı olan
Orman Bölge Müdürlüğünün, (bakımı ile sorumlu ol
duğu ormanların heh geçen gün azaldığını üzüntü ile
müşahede ediyoruz. Burada orman bölge şefliği ku
rulması lazımken, şu yakın güne kadar orman bölge
şefi yoktur, sadece orman muhafaza memuru tara
fından muhafaza edilmektedir. Bununla ilgili, geliş
mesiyle, genişletilmesiyle ilgili bir projelerinin olup
olmadığını Sayın Bakandan sormak isterim efendim
2. Sayın Bakanlığı ziyaret ettiğim sırada bir en
dişemi belirtmiştim. Bu endişemin olmamasını, bunun vuku bulmamasını söylemişlerdi Sayın Bakan,
'bizim zamanımızda biz 13 kişi gittik, Sayın Bakanı
ma haber veriyorum, «jböyle bir şey olursa, müdür
ler düzeyinde olursa Sayın Erdinç, bunu yaparım,
ama bunun altındaki, orman muhafaza memurları
ile ilgili bir tayin, nakil olur ise, mutlaka bana gele
cek netice itibariyle, ıbu vuku bulmayacak»! demişti.
Beni Yozgat'lı hemşehrilerim yanıltmamıssa, 10 kişi
kışın en şiddetli zamanında, Akdağmadeni ve Çayır
alan . Orman işletmesine nakledilmiştir: Gerçekten
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| bunlar vuku bulmuş mudur? Bulmuşsa Sayın Bakan
bunu uygun buluyorlar mı? Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Ben teşekkür ederim; ama, sorular
soru olarak sorulmadı.
I
Buyurun Sayın Bakan.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Yozgat ormanının korunması için Orman Ba
kanlığı olarak elimizden geleni yapacağız Sayın Er
dinç.
I
13 kişinin tayin edildiği şeklindeki ifadenize gej ünce; Bakanlığımızın bölgesel kuruluşları içerisinde,
I bölge başmüdürlüğü içerisinde birkaç il bir başmü
dürlüğe bağlıdır. Buradaki (bölge başmüdürü bunla
rın tümünün atamasını yapar, hizmet gereğine göre
atamasını yapar. Bundan Bakanlığın haberi olmaz.
Çünkü dosyaları da bölge başmüdürlüğünde, hatta
bazılarının işletme müdürlüklerindedir. Bu konuda
Bakanlığın haberi olmaz. Bunu bilemiyorum Sayın
Erdinç.
I
BAŞKAN — Cevaplandırılmayan kısımlar da yaI zili olarak cevaplandırılacaktır tabii.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (Devam
la) — Evet.
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular bitmiştir. Te
şekkür ederim.
ORMAN BAKANI HASAN EKİNCİ (DevamI la) — Ben de teşekkür ederim efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz mil
letvekilinin,
I
Saym Sami Gökmen, buyurun efendim.
SAMİ GÖKMEN (Muğla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri;
I
Orman Bakanlığı 1980 Bütçesi aleyhinde kişisel
görüşlerimi belirtmek üzere söz aldım. Gecenin bu
I ilerlemiş saatinde bir yasağı savmak, biçimsel bir
görevi yerine getirmekten çok öte, ülkemiz insanını
I ve ekonomisini çok yakından ilgilendiren bir bakan
lığın bütçesi üzerinde 10 dakikalık süre içerisinde ba
zı konulara değinmeyi zorunlu bulduğum için zamaI nınızı almış olacağım.
I
Değerli milletvekilleri, efsaneler ve mitler Anado
lu insanının Orta Asya'nın 'kıraçlanmasından sonra
I buraya göç ettiğini yazar. Bilimsel veriler de AnadoJ lu'nun bir zamanlar ormanlarla kaplı olduğunu sapj tar. Eserlerinde fanatik çizgilere ve abartmalara yer
j vermesine karşın, gerçeklerin de yer aldığı kitaplaI rında Evliya Çelebi Anadolu'nun yeşil ormanlarla
I kaplı olduğunu yazar.
I
Değerli arkadaşlarım, sözcü arkadaşlarımın beI lirttiği gibi bugün Anadolu topraklarında ormanlar
349 —
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hızla yüksek dağ başlarına doğru kaçmakta ve an
cak oralarda barına'bilme olanağını bulabilmektedir.
Bunun nedenlerine inmeyeceğim. Bunun ekonomik
sebepleri vardır, bunun psikolojik sebepleri vardır,
bunun sosyolojik sebepleri vardır. Şimdi Orman Ba
kanlığı bütçesini baştan beri dikkatle izlemeye çalış
tım. Sayın Bakanlığın saptadığı, getirdiği bütçeyi de
dikkatle okudum. Geçen yıllara oranla bu yıl da Or
man Bakanlığının Türkiye'nin orman politikasına da
ha gerçekçi, daha olumlu bir yaklaşımını bulama
dım.
Değerli arkadaşlarım, Türkiye ormanını, mevcut
ormanını korumak için ve kıraç araziyi ormanlaştır
mak için bence ilk yapılacak konu - ki buna hemen
hemen hiç değinilmedi - orman ile orman köylüsünü
dost yaşatmaktır. Şimdiye kadar ormandan bir dal
kesen kişiyi hapishanelerde süründürmüşsünüzdür...
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — O dala as
mak...
SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Belki o dala da
asmışsınızdır. Ünlü Fatih «Ormanımdan bir dal ke
senin başını keserim»] demiştir, o bile ormanların
tahribine mani olamamıştır. Demelk ki konu sadece
kişileri cezalandırmakla bitmiyor. Orman köylüsünü
- sevgiden de öte - ekonomik yönden kurtarmadan
Türk ormanını kurtaramazsınız.
Değerli arkadaşlarım, ben bir orman köyünde
doğmuş, ilkokula kadar yaşantısını o köyde geçirmiş
bir arkadaşınızım. Ormanda ilk yangın çıktığı zaman
çiftini, çubuğunu, işini gücünü bırakarak ona ilk ko
şan kişi köylüdür. Ama ormanın nimetlerinden zen
ginliklerinden bu fedakâr insan yararlandırılmaz. Or
man köylüsü ile orman zenginliği arasında büyük çe
lişki vardır. Bir yerde zenginlik, bir yerde yoksulluk
yanyana yatar. Siz bu çelişkiyi gidermeden dünyanın
en güçlü yasasını, en ağır cezasını da getirseniz or
manları tahripten kurtaramazsınız.
Değerli arkadaşlarım, geçmiş 22 aylık iktidarı sa
vunmanın yeri değil burası; fakat inandığım bir ko
nuyu burada dile getirmeyi zorunlu buluyorum.
Sayın Orman Bakanı, Or -< Koop. projelerinin
kendilerine sıkıntı verdiğini söyledi. Bir yerde Sayın
Bakanın konuya ne kadar vakıf olduğunu, ne kadar
incelediğini bilemiyorum. Çünkü teşkilat, ormanın
sorunlarına inecek vakit bırakmamıştır kendisine.
Hâlâ da şu işletme müdürü, bu başmüdür, bu böl
ge şefiyle vaktinin çoğunu geçirmektedir, bu bir ger
çektir.
Sayın Bakan, bu Or - Koop'ta örgütlenen köylü
lerin devletçe desteklenen Or - Koop tesislerine biraz
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özen, ilgi göstermenizi bir orman köylüsü olarak
şahsen beklemekteyim.
MÜFİT BAYRAKTAR (Bolu) — 21 aydır ne
rede idiniz?
SAMİ GÖKMEN (Devamla) — Değerli arkadaş
larım, ormanın sıkıntısını orman köylüsü çeker; Dağ
larda hayati tehlikeyi göze alarak - sizler ormancısı
nız bilirsiniz bunları - en güçlü çalışmayı onlar ya
par; ama orman ürününün, orman zenginliğinin kay
mağını bir avuç kereste tüccarı yer, bu doğrudur.
Değerli arkadaşlarım, işte Or - Koop köylülerin
ormanda örgütlenmesi ve devletçe desteklenmesi so
nucudur, lütfen bunları bırakmayın. Bunlar sizin
için birer sıkıntı olmamalıdır. Köylü birleştiği za
man, ormanının ürününü yemeye başladığı zaman,
ormanın nimetlerini tatmaya başladığı zaman, ina
nın dağdaki çama veya herhangi bir ağaca bahçesin
deki meyve ağacından daha kıymetli bakacaktır. Bu
ilişkiyi kurmak: zorundayız.
Değerli arkadaşlarım, işte kooperatiflerle, beğen
mediğiniz kooperatiflerle orman köylüsünü örgütle
yerek. Beğenseniz de, beğenmeseniz de şu bir ger
çektir ki, kır insanını, kırsal alan insanını ekonomik
alanda birleştirmede ve güçlendirmede kooperatifler
en etkili araçlardan birisidir. Ama şimdiye kadar iyi
uygulanmıştır, uygulanmamıştır onu tartışmıyorum.
Sayın Bakan, bu aracı iyi kullanmanızı bir milletve
kili arkadaşınız olarak beklemekteyim.
Değerli arkadaşlarım, şimdi, ormanlarımızın ko
runması 'konusunda yangından en çok tahrip görmüş
bir ilin milletvekili olaralk Muğla Milletvekili olarak,
hele geçen yıl Marmaris yangınını yaşamış bir arka
daşınız olarak, Orman Bakanlığının buradaki görev
lilerine, temsilcilerine bazı gözlemlerimi belirtmek is
tiyorum.
Sayın eski Bakanımız burada, Orman Bakanlığın
da belki o zaman da görevli arkadaşlarımız vardı,
devlet Marmaris Çetibeli ormanları gibi, Türkiye'nin
en zengin ormanlarını, özellikle bırakınız ekonomik
yanını, turistik yönden de önemli olan, Marmaris
yangınlarını söndürmek için elinden gelen bütün gü
cü sarf etmiştir. Marmaris ormanlarına ordu da git
miştir söndürmeye, ama başarılı olamamıştır, ne
den? Ordu birlikleri, Orman Bakanlığı teşkilatları,
orman yangınının olduğu yere varamadı yol yok. Sa
yın Bakan, orman varlığı yönünden zengin bölgele
rimizi lütfen her an yangın çıkabilecek şekilde dü
şününüz ve her aracın girebileceği kadar yollandırı
nız. Eğer o Marmaris bölgesinde araçların kısa sü
rede geçebileceği olanakta yol alsaydı, sanıyorum 14
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bin hektar civarındadır yangın yanılmıyorsam, o ka
dar orman yanmayacaktı.
Değerli arkadaşlarım, Sayın Bakan «Havadan
kontrolle orman yangınlarının söndürüleceğini»' söy
ledi. Memnun olduk, bir hesabediniz bu söndürme
sistemine ne kadar para gider, bir yılda yanan yan
gınlar ne kadar para götürür?
Değerli Başkan, bir konuya daha değinerek ko
nuşmamı bitireceğim. Sizin teşkilatınız, illerdeki ye
rel yönetimdeki teşkilatınız kuruluş biçimiyle orma
na yakın değildir. Orman bölge şefi, orman işletme
müdürü ormanın içinde ve 'başında olmalıdır. Bir ör
nek vereceğim: Muğla'da Yılanlıdağ İşletme Müdü
rü vardır, Yılanlıdağ İşletme Müdürü, Yılanlıdağ'a
70 - 80 - 90 kilometre uzaklıktaki Muğla kentinin
içinde oturur. Çetibeli Bölge Şefi, Marmaris'te otu
rur, Çetibeli ormanları yanar. Hisarönü Bölge Şefi,
Marmaris'te oturur Hisarönü ormanları yanar. Ben
bunu ormancı arkadaşlarıma söylediğim zaman «Bir
orman yüksek mühendisini köyde nasıl tutalım?»! ce
vabını aldım.
Değerli arkadaşlarım, bir üniversite mezunu öğ
retmen köydedir, tarımcı köyde olmalıdır, ormancı
ormanının yanıbaşında olmalıdır, ama Orman Ba
kanlığı da bu arkadaşlarımızın sosyal ve uygar ihti
yaçlarını yerine getirmelidir.
Orman Bakanlığı bütçesinin ülkemize ve Orman
Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. Yü
ce Meclisi saygı ile selamlarım. (CHP sıralarından
alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökmen.
Değerli arkadaşlarım, Orman Bakanlığı Bütçesi
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bütçenin bö
lümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Bölümleri okutuyorum :
E) Ormian Bakanlığı Bütçesi
Bölüm

Lira

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
132 538 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
111 Orman köylerinin geliştiril
mesi
296 065 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden-
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ler... Kaibul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
2 010 499 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
6. — 1980 yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe
Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Rapoıruna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu
başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345; C. Se
natosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C. Se
natosu S. Sayısı : 979) (1)
BAŞKAN — Orman Bakanlığına bağlı Orman
Genel Müdürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesi
ni oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir.
1 nci maddeyi okutuyorum :
Orman Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu
Tasarısı
Madde 1. — Orman Genel Müdürlüğüne 1980
mali yılında yapacağı hizmetler için bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (6 404 187 000) lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum :
A — CETVELİ
Bölüm
Lira
101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri
1 809 607 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kaibul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
111 Ormancılık hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve geliştirilmesi
2 928 245 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kaibul eden
ler... Kaibul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
112 Orman alanlarının ağaçlandırıl
ması ve Erozyon kontrolü
1 257 512 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden-
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(1) 430 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir.
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Lira

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1980 mali yılında da
devam olunur.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
4 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 4. — Orman Genel Müdürlüğü, orman
dkulları öğrencilerinden alınacak ücretler, bağlı (M)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
5 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R)
işaretli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
6 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 6. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile ıbu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve
buna (bazı maddeler ekleyen, kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar ile orman yangınlarıyla sa
vaş, böcek hastaliklarıyla mücadele için bütçeye ko
nulan ödenekler yetmediği takdirde (B) işaretli cet
velin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını 'karşı
lık göstermek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili
ödenek milktarını artırmaya Maliye Bakanı yetkili
dir.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
7 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 7. — Bu Kanun 1 Mart 1980 tarihinde
yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir.
8 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 8. — Bu Kanunu Maliye ve Orman ba
kanları yürütür.
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Tümü açik oylamaya tabidir, bilahara oya sunu
lacaktır.
Böylece Orman Bakanlığı Bütçesi kalbul edilmiş
tir.
Değerli arkadaşlarım, normal programımıza dön
müş ıbulunuyoruz. Bugün (27.2.1980) 'saat 10.00'da
kaldığımız yerden devam etmek üzere birleşimi ka
patıyor, iyi geceler diliyorum.

ler. „ Kalbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
113 Milli parkların avcılık ve ya
ban hayatının geliştirilmesi ve
düzenlenmesi
397 681 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler
11 142 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
1 nci maddeyi (A) işaretli cetveliyle birlikte oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler...
Kalbul edilmiştir.
2 nci maddeyi okutuyorum :
Madde 2. — Orman Genel Müdürlüğünün gelir
leri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(6 4CI4 187 000) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı cetvelin bö
lümlerini okutup oylarınıza sunacağım.
B — CETVELİ
Gelir
türü
Lira
2

Vergi dışı gelirler
6 404 176 000
BAŞKAN -— Bölümü oyları
nıza sunuyorum : Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir,
3 Özel gelirler
11 000
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum: Kalbul eden
ler... Kalbul etmeyenler... Kabul
edilmiştir.
2 nci maddeyi bağlı bulunduğu (B) cetveliyle (bir
likte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir.
3 ncü maddeyi okutuyorum :
Madde 3. — Orman Genel Müdürlüğünce 1980
mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her biri
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
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Sah

Saat : 10.00
1
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARI
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK ÎŞLER
X 1. — 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Büt^çe Karma Komisyonu Raporu ile 1980 Yılı Bütçe
Kanunu Tasarısında yapılan değişikliğe dair C. Sena
tosu Başkanlığı Tezkeresi ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/315; C. Senatosu :
1/649) (M. Meclisi S. Sayısı : 400; C. Senatosu S.
Sayısı : 949) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)

j donatılması amacıyla İçişleri Bakanlığı Jandarma Ge
nel Komutanlığına gelecek yıllara geçici yüklenmele
re girişme yetkisi verilmesi hakkındaki 1632 sayılı
Kanunun 1, 2 ve 5 nci maddelerinin değiştirilmesine
ilişkin Kanun Tasarısı. (1/168) (S. Sayısı : 262)
X 2. — 1980 Yılı Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarlığı Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi :
1/316; C. Senatosu : .1/650). (M. Meclisi S. Sayısı :
401; C. Senatosu S. Sayısı: 950)
X 3. — 1980 Yılı Vakıflar Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/3.17; C. Se
natosu : 1/651) (M. Meclisi S. Sayısı : 402; C. Sena
tosu S. Sayısı: 951)

X 2. — 1980 Yılı Karayolları Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Ko
X 4. — 1980 yılı Beden Terbiyesi Genel Mümisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Kar J dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/338;
C. Senatosu : 1/672) (M. Meclisi S. Sayısı : 423; C.
ma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Mec
Senatosu S. Sayısı : 972)
lisi : 1/337; C. Senatosu : 1/671) (M. Meclisi S. Sa
yısı : 422; C. Senatosu S. Sayısı : 971) (Dağıtma ta
X 5. — 1980 yılı Tekel Genel Müdürlüğü Bütçe
rihi : 14.2.1980)
[ Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/344; C. Senatosu :
X 3. — 1980 yılı Devlet Üretme
Çiftlikleri I 1/678) (M. Meclisi S. Sayısı : 429; C. Senatosu S. Sa
"Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe
yısı : 978)
Karma Komisyonu Raporuna dair C. Senatosu ve
X 6. — 1980 Yılı Anadolu Üniversitesi Bütçe
Bütçe Karma Komisyonu başkanlıkları tezkereleri.
Kanunu
Tasarısı. (M. Meclisi : 1/318; C. Senato
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677) (M. Mec
su
:
1/652)
(M. Meclisi S. Sayısı : 403; C. Senato
lisi S. Sayısı : 428; C. Senatosu S. Sayısı : 977)
su
S.
Sayısı
:
952)
(Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
X 4. — 1980 yılı Orman Genel
Müdürlüğü |
X 7. — 1980 Yılı Ankara Üniversitesi Bütçe Ka
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/319; C. Senatosu :
Raporuna dair C. Senatosu ve Bütçe Karma Ko
1/653) (M. Meclisi S, Sayısı : 404; C. Senatosu : S.
misyonu başkanlıkları tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345;
Sayısı : 953)
C. Senatosu : 1/679) (M. Meclisi S. Sayısı : 430; C.
X 8. — 1980 Yılı Atatürk Üniversitesi Bütçe
Senatosu S. Sayısı : 979) (Dağıtma tarihi : 14.2.1980)
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/320; C. Senatosu :
3
1/654) (M. Meclisi S. Sayısı : 405; C. Senatosu S. Sa
SEÇİM
yısı : 954)
4
OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER
X I . — Jandarma Genel Komutanlığının yeni
den teşkilatlanması modern silah, araç ve gereçlerle

X 9. — 1980 Yılı Boğaziçi Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/321; C. Senatosu :
1/655) (M. Meclisi S. Sayısı : 406; C. Senatosu S. Sa
yısı : 955)

X 10. — 1980 Yılı Bursa Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/322; C. Senatosu :
1/656) (M. Meclisi S. Sayısı : 407; C. Senatosu S. Sa
yısı : 956)
X 11. — 1980 Yılı Cumhuriyet Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/323; C. Senatosu :
1/657) (M. Meclisi S. Sayısı : 408; C. Senatosu S. Sa
yısı : 957)
X 12. — 1980 Yılı Çukurova Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/324; C. Senatosu :
1/658) (M. Meclisi S. Sayısı : 409; C. Senatosu S. Sa
yısı : 958)
X 13. — 1980 Yılı Diyarbakır Üniversitesi Büt
çe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/325; C. Senatosu :
1/659) (M. Meclisi S. Sayısı : 410; C. Senatosu S. Sa
yısı : 959)
X 14. — 1980 Yılı Ege Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/326; C. Senatosu : 1/660)
(M. Meclisi S. Sayısı: 411; C. Senatosu S. Sayısı: 960)
X 15. — 1980 Yılı Fırat Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/327; C. Senatosu : 1/661)
(M. Meclisi S. Sayısı: 412; C. Senatosu S. Sayısı: 961)
X 16. — 1980 Yılı Hacettepe Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasansı. (M. Meclisi : 1/328; C. Senatosu :
1/662) (M. Meclisi S. Sayısı : 413; C. Senatosu S. Sa
yısı : 962)
X 17. — 1980 Yılı înönü Üniversitesi Bütçe Ka
nunu Tasarısı. (M. Meclisi: 1/329; C. Senatosu : 1/663)
(M. Meclisi S. Sayısı: 414; C. Senatosu S. Sayısı: 963)
X 18. — 1980 Yılı istanbul Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/330; C. Sena
tosu : 1/664) (M. Meclisi S. Sayısı : 415; C. Senatosu
S. Sayısı : 964)
X 19. — 1980 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/331; C. Senatosu :
1/665) (M. Meclisi S. Sayısı : 416; C. Senatosu S. Sa
yısı : 965)
X 2a — 1980 Yılı İktisadi ve Ticari İlimler
Akademileri Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi :
1/332; C. Senatosu : 1/666) (M. Meclisi S. Sayısı : 417;
C Senatosu S. Sayısı : 966)
X 21. — 1980 Yılı Karadeniz Teknik Üniversitesi
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/333; C. Se

natosu : 1/667) (M, Meclisi S. Sayısı : 418; C. Senatosu S. Sayısı : 967)
X 22. — 1980 Yılı Kayseri Üniversitesi Bütçe::
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/334; C. Senatosu :
1/668) (M. Meclisi S. Sayısı : 419; C. Senatosu S. Sa
yısı : 968)
X 23. — 1980 Yılı 19 Mayıs Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/335; C. Senatosu :
1/669) (M. Meclisi S. Sayısı : 420; C. Senatosu S. Sa
yısı : 969)
X 24. — 1980 Yılı Selçuk Üniversitesi Bütçe
Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/336; C. Senatosu :
1/670) (M. Meclisi S. Sayısı : 421; C. Senatosu S. Sa
yısı : 970)
X 25. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetveln Milli Savunma Bakanlığı kısmının so
nundaki (R) işaretli cetvelde değişiklik yapılması
hakkında Kanun Tasarısı. (M. Meclisi : 1/351; C. Se
natosu : 1/681) (M. Meclisi S. Sayısı : 386; C. Sena
tosu S. Sayısı: 987)
X 26. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı cetvel
lerde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı.
(M. Meclisi : 1/314; C. Senatosu : 1/680) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 387; C. Senatosu S. Sayısı : 985)
X 27. — 1979 yılı Bütçe Kanununa bağlı (A) işa
retli cetvelin Maliye Bakanlığı kısmında değişiklik
yapılması hakkında Kanun Tasansı. (M. Meclisi :
1/352; C. Senatosu : 1/682) (M. Meclisi S. Sayısı :
388; C. Senatosu S. Sayısı : 986)
X 28. — 2215 sayılı 1979 yılı Bütçe Kanununabağlı (A) işaretli cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü
kısmında değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasa
nsı. (M. Meclisi : 1/499; C. Senatosu : 1/683) (M.
Meclisi S. Sayısı : 389; C. Senatosu S. Sayısı : 988)
X 29. — 1980 Yılı Devlet Hava Meydanları Işlötaıesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı,
(M. Meclisi : 1/339; C. Senatosu : 1/673) (M. Mec
lisi S. Sayısı : 424; C. Senatosu S. Sayısı : 973)
X 30. — 1980 Yılı Hudut ve Sahiller Sağlık Ge
nel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisli :
1/340; C. Senatosu : 1/674) (M. Meclisi S. Sayısı :
425; C. Senatosu S. Sayısı : 974)

X 31. — 1980 yılı Devlet Su işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı (M. Meclisi : 1/341;
C. Senatosu : 1/675) (M. Meclisi S, Sayısı : 426; G
Senatosu S. Sayısı : 975)
X 32. — 1980 yılı Petrol işleri Genel Müdürlüğü
Bütçe Kanunu Tasarısı. (M. Meclisi : 1/342; C. Se
natosu : 1/676) (M. Meclisi S. Sayısı : 427; C. Sena
tosu S. Sayısı: 976)

5
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI
YAPILMASINA DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

Dönem : 5
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

422

1980 Yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı
ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi :
1/337; C. Senatosu : 1/671)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 971)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7227-1 /671
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU

11 .- 2 , 1980

BAŞKANLIĞINA

İlgi : 29.1.1980 gün ve 1/337-106 sayılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 10.2.1980 tarihli 35 nci Bkfeşimmde aynen ve açık oyla kabul
olunan Karayolları Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi iüîşikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İhsan Sabri Çağlayangil
Cumhuriyet Senatosu Başkam
ACIK OY NETICESf : 158
Kabul
Ret

: 100
: 58

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/337, C. S. 1/671
No. : 150

12 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1Q . 2 . 1980 tarihli 35 nci Birleşiminde aynen kabul olunan
«Karayolları Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu
ekli olarak sunulmuştur.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Nurettin Ok
Çankırı Milletvekili
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı

D»™». ,5

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

428

Toplantı : 3

1980 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nunu Tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu Raporuna Dair C. Se
natosu ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri.
(M. Meclisi : 1/343; C. Senatosu : 1/677)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 977)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7233-1 j677

12 . 2 . 1980

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
lig! : 9.1.1980 güm ve 1/343 - 76 sayılı yazımız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11.2.1980 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul
olunan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğim rica ederim.
Saygılarımla.
'
Mehmet Ünaldı
Cumhuriyet Senatosu Başkanı V.
Başkanvekili
AÇIK OY NETİCESİ : 151
Kabul
: 94
Ret
57

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/343, C. S. 1/677
No. : 156

12 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1980 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul olunan
«Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 198C, Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu
Raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Nurettin Ok
Çankırı Milletvekili
Bütçe Karma Komisyonu
Başkanı

»><^

ı

Dönem : 5
Toplantı : 3

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı : 430

1980 Yılı Orman Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve
Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu ve Bütçe
Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi : 1/345;
C. Senatosu : 1/679)
l Not : C. Senatosu S. Sayısı : 979)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7235-1/679

12 . 2 . 1980

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
tlgi : 24.1.1980 gün ve 1/345 - 35 sayılı yazınız :
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11.2.1980 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen ve açık. oyla üabııl
olunan Orman Genel Müdürlüğü 1980 yılı Bütçesi ilişikte gönderilmiştir.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
Cumhuriyet Senatosu Başkam V.
Başkanvekili
Mehmet Ünaldı
AÇIK OY NETİCESİ
Kabul
Ret

110
105
5

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/345, C. S. 1/679
No. : 158

12 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 2 . 1980 tarihli 36 ncı Birleşiminde aynen kabul olunan
«Orman Genel Müdürlüğü 1980 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli
olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Nurettin Ok
Çankırı Milletvekili
Bütçe Karma Komisyonu
Başkam

m**, :s

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

435

Toplantı t 3

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A ) İşaretli Cetvelin J a n d a r m a
Genel Komutanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hakkında K a n u n
Tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu Raporuna Dair C. Senatosu
ve Bütçe K a r m a Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri. (M. Meclisi
1/519; C. Senatosu : 1/688)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 998)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7252-1/688

26 . 2 , 1980

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 22.2.1980 gün ve 1/519-110 saydı yazınız :
1979 yıb Bütçe Kanununa bağa (A) îşaretH Cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı Kısmında Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 26.2.1980 tarihli 40 na Birleşiminde aynen ve açık oyla kabul edilerek dosya ilişikte
sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.:
Saygılarımla.
İhsan Sabrı Çağlayangil
Cumhuriyet Senatosu Başkam
AÇIK OY NETİCESİ

: 137

Kabul

: 137

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
TBMM.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No: 11519, C. S. 11688
No: 165

26 M 2.1980

Millet Meclisi Başkanlığına
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26 . 2 . 1930 tani'Mi, 40 ncı Birleşiminde aynen kaibul edilen «1979
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşareti Cetvelin Jandarma Genel Komutanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyoıu raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tsviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
Bütçe Karma Komisyonu Başkanı
Çankırı Milletvekili
Nurettin Ok

Dönem :5

MİLLET

MECLİSİ

S. Sayısı :

436

Toplantı : 3

1979 Yılı Bütçe Kanununa Bağlı ( A ) İşaretli Cetvelin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kısmında Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Raporuna Dair
C. Senatosu ve Bütçe Karma Komisyonu Başkanlıkları Tezkereleri
(M. Meclisi : 1/520; C. Senatosu : 1/689)
(Not : C. Senatosu S. Sayısı : 999)

Cumhuriyet Senatosu
Genel Sekreterliği
Kanunlar Müdürlüğü
Sayı : 7253-1/689

26 . 2 . 1980

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA
İlgi : 25.2.1980 gün ve 1/520-111 sayılı yazınız :
1979 yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretti Cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kısanında Değvşüklik Yapılması Hakkındıa Kanun Tasarısının Bütçe Karma Komisyonunca kabul olunan metni, Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurutunun 26.2.1980 taribtf 40 ncı Birfeşâminde aynen ve açık oyla kabul edilerek, dosya
ilişikte sunulmuştur.
Gereğini rica ederim.
Saygılarımla.
İhsan Sabrı Çağlayangil
Cumhuriyet Senatosu Başkam
AÇIK OY NETİCESİ

: 109

Kabul

: 109

Bütçe Karma Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/520, C. S. 1/689
No. : 166

26 . 2 . 1980

Millet Meclisi Başkanfağma
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 26.2.1980 tarihli, 40 ncı Birleşiminde aynen kabul edilen «1979
yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı» ve Bütçe Karma Komisyonu Raporu ekli olarak gönderilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere, Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.
iBütçe Karma Komisyonu
Başkanı
Çankırı Milletvekili
Nurettin Ok

