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C. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşimde dört oturum yapan Genel 
Kurulda; 

1971 yılı Bütçe Kanunu üzerindeki görüşme
lere devam olunarak; 

Orman Genel Müdürlüğü, 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçeleri açık oya sunuldu ve kabul 
edildi. 

Çalışma! Bakanlığı, 
Sanayi Bakanlığı, 
Tarım Bakanlığı bütçeleri kabul olundu. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi görüşüldü ve 36 ncı Birleşimde açık oya 
sunulacağı bildirildi. 

3 Şubat 1971 Çarşamba günü saat 9,30 da 
toplanmak üzere Birleşime saat 2,10 da son 
verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 
Macit Zeren Mehmet Çamlıca 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Âdil Ünlü 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin Öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimi açıyorum. 

2. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/391; Cumhuriyet Senatosu 1/1165) (S. Sayısı : 
1486) 

BAŞKAN — Dün müzakeresi tamamlanmış 
olan Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1971 yılı bütçe kanun tasarısının açık oy
lamasına geçiyoruz; küreler dolaştırılsın. 

3. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
1. — 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt

çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/386; Cumhuriyeet Senatosu 1/1170) (S. Sa
yısı : 1481) (1) 

V. — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Programımız gereğince Dışiş
leri Bakanlığı 1971 malî yılı bütçesıini görüşe
ceğiz. 

(1) 1481 S. Sayılı basmayazı 27 . 1 . 1971 
tarihli 29 ncu Birleşim tutanağına eklidir. Bu 
basmayazıdaki bâzı bolüm rakamları baskıdan 
sonra değiştiğinden tutanaktakiler esastır. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri sırası ile okuyorum: 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sa
yın Hıfzı Oğuz Bekata, Güven Pariisi Grupu 
adına Sayın Sami Turan, Millî Birlik Gru
pu adına Sayın Ahmet Yıldız, Adalet Partisi 
Grupu adına Sayın Sabahatin Orhon. 

Şahıslan adma söz alan sayın üyeleri okutu
yorum : 

Sayın Hikmet İsmen, Sayın Fahri Korutürk, 
Sayın Kasım Gülsk, Sayın Ragıp üner, Sayın 
Feridun Cemal Eririn, Sayın Eifat östürkç.ine, 
Sayın Fehmi Baysoy. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Cumhu
riyet Halk Partisi Grupu adına ben konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Yazı ile bildirildi mi efendim? 
•SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Evet. 
Söz sırası, Cumhuriyet Halk Partisi Crupu 

şadına Sayın Salih Tanyeri'nin, buyurun Sayın 
Tanyeri. 

Sayın üyeler, daha önce kabul edilen Danış
ıma Kurulu kararı gereğince Dışişleri Bakan
lığı Bütçesinin tümü üzerinde gruplar adma 
yapılacak görüşmeler 45 dakika ile tahdidedil-
miştir; bu hususu arz ederim. 

Buyurun Sayın Tanyeri. 

C. H. P. GRUPU ADINA SALİH TANYE
Rİ (Gaziantep) — Sayın Başkan, değerli sena
törler; Dışişleri Bakanlığının 1971 bütçesi mü
nasebetiyle Grupumuzun, Hükümetin dış politi-
Jkası üzerindeki görüşlerini arz etmeye çahşaca-
:ğız. Bu görev, gruptaki iş bölümü dolayısiyle 
'Sayın Bekata'ya verilmişti. Ancak, sevgili ar
kadaşımız, ani rahatsızlığı dolayısiyle - acele 
bir dekolman ameliyatı geçirmek zorunluğu do
layısiyle - halen yurt dışında bulunduğundan 
bu görevi grup adma ben ifa etmeye gayret 
edeceğim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bugünkü Türk 
dış politikasının daha da iyi belirtilebilmesi için, 
önce uluslararası görünüş üzerinde biraz dura
cağız. Dünyada genel barış arzuları, henüz bir 
umut olmanın ötesine geçmemiştir. Bununla be
raber, bölge savaşları hafiflemiş görünüyor. 

Nijerya savaşı bitmiş, Vietnamda ateş azal
mış, Arap - İsrail çatışması bir duraklama döne
mine girmiştir. 

Bununla beraber, dünyaya yön veren devlet
ler arasındaki karşılıklı güvensizlikten doğan 
©ndişeler ve istikrarsızlık devam etmektedir. 

Nitekim bir yandan, Amerika'nın Rusya ile 
:nükleer silâhların sınırlandırılması görüşmeleri 
sayesinde yumuşıyan hava, hemen arkasından 
Küba adasında bir denizaltı üssü kurma teşeb
büsü yüzünden sertleşmektedir. 

öte yandan, Orta - Doğumda barışın sağlanma
sı için Rusya ile Amerika Rogers Barış Plânı 
üzerinde işbirliği yaparlarken, hemen arkasm-
dan,Sovyet savaş gemilerinin Akdenize indiril
mesi, ciddî endişelere yol açmaktadır. Denizler
deki bu tehlikeli çalkantı karalara da taşmış ve 

Amerika'da Yahudilerin Sovyet müesseselerine 
saldırmalarına; Moskova'da Amerikalıların oto
mobillerine ve bir Amerikan diplomatına teca
vüzle mukabele edilmiştir. 

Böylece, bu iki devlet arasında yıllardır gö-
rülmiyen nota ve protesto teatileri, siyasi havayı 
bir ölçüde bozmuştur. 

Asya'da Kıta Çini, kendini her yıl biraz da
ha kabul ettirmektedir. Nitekim Çin'in Birleş
miş Milletlere girmesi artık bir zaman işi olmak
tan çıkmış; Milliyetçi Çin'in de Birleşmiş Mil
letlerde kalmasını sağlıyacak bir formül bulun
masına bağlı kalmıştır. 

Çünkü, sekiz yüz milyonluk ve nükleer güce 
de sahip Çin'in bugün Birleşmiş Milletlere olan 
ihtiyacından daha çok, Birleşmiş Milletlerin 
Çin'e olan ihtiyacı ağır basmaktadır. 

Bu itibarla Kıta Çin'in, dünya siyasetinde 
üçüncülük yerini almakta oluşu, devletleri dü
şündürmektedir. 

Bu nedenledir ki, Amerika ve Rusya, Çin 
ile ikili ilişki hazırlıklarına şimdiden başlamış 
bulunmaktadırlar. 

Öte yandan, NATO'ya dâhil devletlerden 
İngiltere, İtalya, Fransa, Kanada, Holânda, Da
nimarka ve Norveç Kıta Çin'ini tanımışlardır. 

Bağımsız Türkiye'nin, Çin'e karşı tutumu ve 
•oyu ise, Amerika'nın tutumuna ve oyuna bağ
lanmış görünüyor. 

Bu arada Asya'dan yavaş yavaş çekilmekte 
olan Amerika'nın yerini, iktisaden olduğu gibi, 
askerî güc olarak da Japonya'nın alacağını ve 
yakın gelecekte bir de Çin ve Japon sorununun 
ortaya çıkacağını söylemek bir kehanet değil
dir. 

Avrupaya gelince : 
Willy Brandt, gerçekçi yolunda yürümekte 

ve Federal Almanya'nın Doğuya açılış politika
sını cesaretle yürütmektedir. Nitekim Alman
ya; Sovyetlerle saldırmazlık paktım, Polonya 
ile Öder - Neisse sınırlarını tanıyan Andlaşmayı 
imzalamış, Çekoslovakya ile de anlaşma hazırlı
ğına girmiş ve böylece Batı - Doğu rahatlığını 
sağlamış gibidir. 

Şimdi, Doğu Almanya ile anlaşma ve Berlin 
sorununa formül aranmaktadır. 1953 yılından 
beri kesik bulunan Doğu ve Batı Berlin telefon 
hattının, sınırlı da olsa yeniden bağlanması bu 
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formülün kısa zamanda bulunacağının bir ümi
di sayılabilir. 

Bu münasebetle şu önemli noktayı da belir
telim. 

Sovyetler, «Batı Avrupa Birliği» yerine bü
tün Avrupa'nın birliğini istiyorlar ve bu nedenle 
«Avrupa Güvenliği Konferansı» nı toplamaya 
çalışıyorlar. Mesele Avrupa'da hâkim nüfuz 
kurma meselesidir. Bunu gören Batılılar, ikinci 
Dünya Savaşından bu yana, Sovyetlerin Avru
pa'daki olup bittilerinin tanınması sonucuna va
rabilecek böyle bir konferansın toplanmasını, 
Berlin sorununun çözülmesine bağlamış görünü
yorlar. Bu arada ingiltere'nin, imparatorluktan 
uzaklaşarak, Avrupa Ekonomik Topluluğuna 
yaklaşmakta olduğunu da kaydetmeliyiz. 

Avrupa''daki bu gelişmelerin NATO'ya ve 
Varşova Paktına etkileri olması beklenir. 

Öte yandan, Avrupa teşkilatlandıkça ve kuv-
vetlendikçe; Amerika'ya olan ihtiyacı azalacak, 
Sovyetlere mukavemet gücü artacak ve dünya 
dengesinde kendi yerini alacaktır. 

Türkiye'ye gelince : 
Türk Dışişleri Bakanlhğı, dünyadaki bu ge

lişmelere etkisiz bir seyirci olma politikasını, 
geçen yıl da seremoni ziyaretleri ile yürütmüş
tür. Bizi doğrudan doğruya ilgilendiren konu
larda ne duruma geldiğimizi ise bu konuların 
eleştirileri içinde açıkça göreceğiz. 

Üzülerek scyliyelim M, dış politikadaki bu 
tutum iç politikayı da etkilemiş ve Türkiye'nin 
bugünkü bunalımında menfi bir unsur olmuş
tur. Çünkü, iç politika nasıl dış politikaya yan
sırsa, dış politika da iç politikayı tabiatiyle et
kiler. 

Şimdi, Sayın Çağlayangil'in yürüttüğü dış 
politikayı görelim. 

Amerika, Rusya ilişkilerimiz : 
Biz, her zaman Türk dış politikasının millî 

barışçı, şahsiyetli ve haysiyetli olmasını amaç 
bildik ve bu esaslara bağlı kalarak Amerika'ya 
ve Rusya'ya karşı düşmanlık istemedik. Oysa 
bugün, işlenen hatalar yüzünden dış politika so
kağa düşürülmüştür. Böylece Amerikalıya, Ame
rikan müesseselerine saldırı, fiilî tecavüzler 
haline getirilmiştir. Komünizme karşı olmak ise 
Sovyet Rusya'ya karşı husumet ilânı şeklini al
mıştır. Dış politikanın salim bir yolda yürütül-
mediğinin, artık sade vatandaşın bile gözün

den kaçmıyan bu endişe verici belirtileri, çeşitli 
hazin örnekleriyle günlük hayatımıza girmiş bu
lunuyor. 

Bu tehlikeli gelişmenin sorumlusu kimdir? 
Biz, NATO'ya 20 yıl öncenin koşullan içinde, 

ortak savunma ihtiyaciyle girdik, Bugün bizim 
NATO'daki yerimiz, diğer NATO devletleriyle 
eşit değildir. 

Doğrudan doğruya, ya da dolaylı bağlantı
larımızı belgelendiren ikili anlaşmaların, mem
lekette yarattığı şüpheler giderilememiştir. Bu 
anlaşmaların son aldığı şekil ise bütün ısrarları
mıza rağmen milletten gizli, muhalefetin bilgisi 
dışında ve T. B. M. M. nin tasvibinden uzak 
tutulmuştur. 

Millî menfaatlerimize ve bağımsızlığımıza ne 
ölçüde uyduğu bilinmiyen bu ikili anlaşmalar
daki gizli taahhütler yüzünden, yarın her hangi 
bir olup bitti ile, milletin başına neler geleceği 
belli değildir. 

Türkiye'de son zamanlarda görülen Ameri
kan aleyhtarı eğilimlerde, Dışişleri Bakamnm 
ikili anlaşmalardaki bu tutumunu bir tahrik un
suru olduğunu görmek mümkündür. 

Aynı görüşü Adalet Partili arkadaşlar da 
paylaştıkları içindir ki, Prof. Aydın Yalçın 
Bütçe Komisyonunda 26 Aralıkta yaptığı konuş
mada şunları söylemiştir : 

«Son yıllarda dış politikamızın yürütülü
şünde bâzı kuşku uyandıran ve Türkiye'nin dış 
ilişkileri bakımından bâzı hakikatlerin ortaya 
çıktığını gösteren birtakım işaretler mevcut
tur» demiş ve «Türkiye'nin millî güvenliği ve 
dış dünya ile ilişkilerinde millî menfaatlerimi
ze zarar verebilecek bu gelişmelerin kontrol 
altında tutulması lüzumunu» belirtmiştir. 

Böylesine millî menfaatlerimize aykırı ve 
milletten gizli yürütülen şahsi politikanın so
rumlusu kimdir? 

Sayın Çağlayangil'in bir de Orta - Doğu po
litikasını görelim : 

Biz, tarihî tecrübelere ve dünya gerçekleri
ne dayanarak, Orta - Doğıı'ya bulaşmamayı ve 
tarafsız kalmayı millî menfaatlerimize uygun 
buluyoruz. Dışişleri Bakanı ise, Kahire'den -
Rabat toplantısına, Cidde'den Karaçi konferan
sına koşmakta ve bu tehlikeli gayretleri olum
lu bir politika gibi göstermektedir, 
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Oysa Orta - Doğu, bizi bugün çok daha bi
linçli ve basiretli olmaya zorlamaktadır. Çün
kü, Federal Almanya'nın doğuya açılış politi
kasındaki gelişmeler, Batı - Doğu ilişkileri yö
nünden, Orta - Doğu anlaşmazlığının Avrupa'
ya ve NATO'ya sirayet ihtimalini azaltmıştır. 
Buna karşılık Orta - Doğu daha tehlikeli bir 
bölge olmuştur. Bu nedenledir ki, Amerika te
şebbüse geçmiş ve Rogers Barış Plânı gereği 
olan Arap - İsrail görüşmeleri başlamıştı. Fa
kat israil, görüşmeleri terk etti. Amerika İsra
il'i bu görüşmelere zorlamakla beraber, taraf
ların ileri sürdükleri teklifler üzerindeki ayrı
lıklar, barışın gerçekleşmesine elverişli değil. 
Gerçi 5 Şubatta sona erecek olan ateşkes söz
leşmesi belki daha da uzatılabilir, ama durum 
vahametini muhafaza ediyor. Bunun sebebi şu; 
ateşkes sırasında israil, Sovyetlerin Rus teknis
yenleri ile Süveyş kanalı boyuna Rus yapısı 
füzeler yerleştirdiğini ileri sürdü. Amerika da 
bu iddiayı doğruladı. Bunun üzerine Rus füze
leri ile bozulan Orta - Doğu silâh dengesini 
tekrar sağlamak amacı ile Amerika israil'e ve 
aynı nedenle Sovyetler de Mısır'a ve Suriye'ye 
silâh vermeye başladılar. Böylece Orta - Doğu'-
da silâhlanma yarışı tekrar hızlanmış bulunu
yor. 

öte yandan, Ruslar, bu kargaşalıktan fay
dalanarak, Mısır 1dan Sudan'a girmişlerdir. Bu
radan Afrika içlerine sızmak yolundadırlar. 
Sovyetler, bu plânın arka güvenliğini de sağ
lamak üzere, büyük bir deniz kuvvetleriyle Ak-
denize inmişlerdir. 

Bugün Amerika'nın 5 noi Filosuyla her gün 
selâmlaşan Rus Deniz Kuvvetleri, Akdeniz'de 
kıyısı olan Arap ülkelerine dayanmak avanta
jına da sahiptir. 

Görülüyor ki, Arap - israil savaşı, Orta - Do
ğu'yu Amerika ve Sovyetler çatışmasına müsa
it bir alan haline getirmektedir. Bu yetmiyor
muş gibi Çin de Orta - Doğu'ya adımını atmış 
bulunuyor. Nitekim, Arap âlemine, Çin ideolo
jisi olarak girmiş ve Filistin komandolarına 
yardım umudu da filizlenmiştir. Böylece, savaş 
büyürse Çin'in Orta - Doğu'ya maddi gücü ile 
de karışması uzak ihtimal değildir. Görülüyor 
ki, Orta - Doğu buhranı bir bölge meselesi de
ğildir. Batı Avrupa'da akıllıca yumuşatılan ha

vanın bütün şimşeklerini üzerinde toplıyan bir 
dünya sorunudur. 

Bunun yanında, Arap âleminin kendi arala
rında ne durumda oldukları, Ürdün iç savaşın
da maalesef hazin yönleriyle görülmüştür. Dün
ya çapında kritik bir mesele olan sınırımızdaki 
Orta - Doğu buhranı, işte bu haldedir. 

Bize gelince, bütün bu olaylar yanımızda ce
reyan ederken boğazlarımızın durumu ve 
Montrö Anlaşması var. Amerikalıların Orta -
Doğu'ya müdahaleleri hainde incirlik Üssünün 
kullanılması ihtimali var. Araplara verilen söz 
ve ümitlerden doğacak olup bittiler var. işte 
Orta - Doğuda tarafsız kalmalıyız sözümüz, bu 
dünya gerçeklerine ve milli menfaatlerimize 
dayanmaktadır. 

Şimdi, Orta - Doğu buhranında Sayın Çağ-
layangil'in tutumunu ve Türkiye'yi hangi çık
maza götürdüğünü daha da iyi değerlendirebil
mek için, israil - Arap ihtilâfımın içyüzünü de 
görelim. 

Temelde vatan ve din bağı anlayışı ihtilâfı 
varken, bu anlaşmazlığın kesin olarak çözül
mesi ihtimali yoktur. 

Masa üzerindeki anlaşmazlık ise şudur : 
İsrail, 1948 - 1949 savaşında vardığı ve za

manaşımı ile yerleştiği topraklan, nasıl 1967 
sının yapmışsa, bugün işgal ettiği cephe sınır
larını da zaman içinde siyasi hudut haline ge
tirmek istiyor. Araplar ise uzlaşabilmek için 
her şeyden önce israil'in işgal ettiği topraklar
dan çekilmesini şart koşuyor ve İsrail'in arka
sında Amerika, Araplann arkasında Ruslar 
açıkça yer almış bulunuyor. Çin ise yakın bir 
ilgi ile durumu gözlüyor. 

Şu olayı da bundan sonraki gelişmelere ışık 
tutacak niteliği dolıayısiyle hatırlatacağım: 

15 gün önce İsrail Lübnan^ silâhlı tecavüz
de bulundu ve Orta - Doğu ihıtilâfının görüş
me yolu ile çözülmesini istiyen Kral Hüseyin 
protesto edildi. 

Şimdi bu objektif eleştiriden sonra Çağlayan-
gil politikasının anlamı da açık ortaya çıka
caktır. 

Sayın Bakan, sağlam ve millî menfaatlere 
uygun bir temele dayanmadığı için sıkışınca, 
«Ben tarafsız politika güdüyorum; biz Arap
ları tutar görünüyoruz. Aslında ilkelerden ya
nayız.» diyor. Sayın Çağlayangil'in bu sözünü 
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ve 27 Aralıkta 1971 bütçesi münasebetiyle Ko
misyondaki resmî beyanlarını, verdiğimiz izaha
tın ışığı altında, yerli yerine tesbit edelim. 

Orta - Doğu ihtilâfında, din bakımından, 
Çağlayangil'in politikası şu sözlerine göre yü
rütülmektedir. 

«Kudüs, üç büyük dinin birleştiği nazik bir 
merkez. Bunun statüsünü tek taraflı olarak de
ğiştirmeye katiyen razı değiliz.» âdeta burada 
kendimizi taraf hissediyoruz.» 

Görülüyor ki, Çağlayangil bu noktada gayet 
açık, «Burada Arapların yanındayız, tarafsız 
değil tarafız.» diyor. 

Gelelim masa üzerindeki toprak ve sınır ih
tilâfına : 

Bu konuda Sayın Bakanın sözü şudur : 
«Kuvvet istimali yolu ile arazi ilhakına razı 

değiliz, karşıyız. Burada Arapları destekliyo
ruz.» 

Sayın Çağlayangil bunun gerekçesini de 
şöyle belirtiyor : 

«Biz Arapları tutar görünüyoruz. Aslında 
ilkelerden yanayız. Dört asırlık mazimiz var. Bu
nu ifade suç mu?» 

işte Sayın Çağlayanigil'in Orta - Doğu politi
kası budur ve bu tutum, tarafsız ve millî de
ğildir. Bu tutum, Orta - Doğu buhranının çok 
tehlikeli ihtilâfları içine Türkiye'yi sürükleme
ye müsaittir. Orta - Doğuda böyle bir politika 
yürütülmesi T. B. M. M. nin tasvibini görmüş 
'değildir. Öyle ise bu tutum, bir millî dış politi
ka değil, şahsi bir maceradır. Bunun sorumlusu 
kimdir? 

Ortak Pazar sorunu üzerinde Sayın Çağla
yangil'in imzaladığı geçiş dönemi protokolünün, 
parlâmentodaki görüşülmesi sırasında üzerinde 
etrafı ile durulacağından, burada ayrıntılarına 
girmiyeceğiz. Bilindiği gibi, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu, Avrupa'da bir ihtiyaçdan doğmuş
tur. Katılan Batılı devletlerin ekonomilerinde 
gelişmeler sağladığı da bir gerçektir. Toplu
luğun ileride Avrupa birliğine ulaşması ihtimali 
de vardır. Biz, Dışişleri Bakanının Türkiye'yi 
acele bir olup bittiye getiren tutumunun, şu 
nedenlerle karşısında olduk : 

Geçiş dönemine geçebilmek için bize verilen, 
ilk 5 yıllık hazırlık dönemi resmî sektörde, özel 
sektörde, öncelikle sanayi dalında, hazırlıksız 
geçirilmiştir. Şu halde, Ankara Anlaşmasının 

tanıdığı yetkiden faydalanılarak hazırlık döne
mini uzatmak ve Türkiye çapında hazırlıklara 
geçmek yerine, hazırlıksız Türk ekonomisini 
bir olup bittiye getirmek, telâfisi güç sakınca
lar doğuracaktır. 

Sayın Çağlayangil'in bu protokolü imzala
ması Demirel Hükümetinin 3 Kasım 1905 tarihli 
Hükümet programına da aykırıdır. 

Program maddesini aynen okuyorum. 
«Avrupa Ekonomik Topluluğu ile akdettiği

miz anlaşma gereğince, «Hazırlık döneminden» 
«Geçiş dönemine» geçilmesi için yapılması lü
zumlu çalışmalara derhal başlanacak ve bu yol
daki faaliyetler büyük bir titizlikle yürütüle
cektir.» 

Oysa, bu yolda Hükümetçe hiçbir hazırlık 
yapılmadığı, belgelerle sabittir. 

Şimdi, Sayın Bakandan soruyoruz: 
Siz, geçiş dönemi protokolünü, Hükümet 

programına uygun olarak imzaladı iseniz, ge
çiş dönemine geçilmesi için Devlet sektöründe, 
özel sektörde, sanayi ve tarım dallarında, yani 
Türk ekonomisinde hangi hazırlıkları yaptınız? 
Her şeyden önce bunu teker teker açıklamanız 
lâzımdır. 

Oysa, bu yolda Hükümetçe hiçbir hazırlık 
ciddî hazırlık yapılmadığı, belgelerle ve millî 
gerçeklerle ortadadır. 

imzalanan katma protokolün getirdiği bir
çok hükümler; eşit, dengeli, mütekabiliyet esas
larına ve millî ekonomimizin koşullarına uygun 
değildir, işte bu nedenle katma protokolün za
mansız imza edildiğini ileri sürüyor ve buna 
karşı çıkıyoruz. 

Bu noktada da Sayın Çağlayangil, bizzat 
kendisini inkâr durumuna düşmüştür. Bunu da 
ispat ediyoruz. 

Geçen yıl, 3 Şubat 1970 de aynı Dışişleri Ba
kanı yüksek huzurunuzda şöyle konuştu : 

«Hükümetin görüşü, programında belirtil
diği gibi gayet açık: Ekonomimizi sarsıntıya 
uğratmadan, kalkınma hamlemizi engellemeden, 
bize kısa ve uzun vâdede gerekli ve yeterli im
kânları sağlıyan şartları gerçekleştirebilirsek 
gireceğiz.» 

Öyle ise, bu sözlerin sahibi Sayın Bakandan 
soruyoruz: imzaladığınız protokolün Türk eko
nomisini sarsıntıya uğratmıyacağını, kalkınma 
hamlemizi engellemiyeceğini, bize kısa ve uzun 
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vâdede gerekli ve yeterli imkânları sağlıyan 
şartları gerçekleştireceğini iddia edebilir ve bun
ların delillerini açıklıyabilir misiniz? 

Bu sağlanamadığı için değil midir ki, her sı
nıfın tepkisi ile karşılaştı. Bu nedenledir ki, bir 
ay önce Bütçe Komisyonunda Adalet Partili 
bir milletvekili Sayın Bakana şunları Söyledi : 

«Avrupa Ekonomik Topluluğu üzerindeki 
tartışmalar, hiçbir şekilde kendisinden beklen-
miyecek gruplarda, zümrelerde bir husumet ha
vası doğurmuştur.» 

Bütün bunlara karşı Sayın Bakanın savun
ması şudur : 

«Mevcut politik ve ekonomik ortam içinde 
Türkiye elde edebileceği âzami tavizleri sağla
mıştır.» 

Bu cümlenin içindeki, «Mevcut politik ve 
ekonomik ortam» nedir, onu söyliyelim. 

Hükümet borçludur. Buna rağmen toplulu
ğa dâhil devletlerden ve Avrupa Yatırım Banka
sından 220 milyon dolarlık yeni bir borç sağla
mak peşindedir. Yani, müzakere ve dayatma gü
cüne sahip değildir. İşte razı olduğu sonuç bu
nun ifadesidir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Söz sırası, 
millî dâva olmak mertebesinden, müzmin dert 
olmak derecesine düşürülen Kıbrıs sorununa 
geldi. 

Tarihî bir gerçektir ki, Kıbrıs dâvamız, De-
mirel Hükümetine, «Bağımsız Federatif Kıbrıs 
Devleti» tezi halinde bırakıldı. Sayın Dışişle
ri Bakanı bu tezi benimsiyerek yürütse idi, bu
gün durum başka olacaktı. Sayın Bakan bu 
tezi hiç benimsemedi. Fakat, bunun yerine cid
dî bir görüş de getiremedi. Böylece, Kıbrıs po
litikasında inisiyatif elden kaçırıldı. Eski Yunan 
Hükümeti ile bir arpa boyu mesafe alamıyan 
Sayın Bakan, bugünkü Yunan Hükümeti ile Kıb
rıs sorununu çözmekte değil, fakat avutmakta 
tam bir anlaşma içindedir. Kıbrıslı Türklerin ve 
bizim aleyhimize işliyen ve dâvayı daha da müz-
minleştiren bu uyku dönemi, başta Arşivek Ma-
karyos olmak üzere büyük ilgili devletleri raha
ta kavuşturmuştur. 

Nitekim, bu fırsattan faydalanan Yunanis
tan, yıllardır duran Amerikan yardımını, geç
mişi fazlasiyle telâfi eden ölçülerle yeniden sağ
lamıştır. 

Kıbrıs'taki bu idarei maslahat politikasının 

siyasi adı, «Cemaatler arası görüşmeler.» döne
midir. Bu gayrirCsmî görüşmelere esas alman 
tez ise Çağlayamgil'in kabul ve Rumların bay
ram ettiği, «Üniter devlet» tezidir. 

Biz bu büyük hatanın karşısına çıktık. «Üni
ter Devlet içinde Türklere yalnız minöriter hak
lar verilir. Böyle bir yola girerseniz artık Kıbrıs 
meselesini çözemezsiniz.» dedik. İşte bulgun maa
lesef dediklerimiz çıkıyor. 

Bu sözümüzün daha iyi anlaşılabilmesi için 
konuyu belgelere dayatarak kısaca eleştirece
ğiz. 

Demirel Hükümetimin programındaki taah
hüt şudur: 

«En büyük dâvamız olan Kıbrıs meselesinin, 
Türklerin ve Kıbrıstaki kahraman soydaşları
mızın hak ve menfaatlerine uygun bir şekilde 
halledilmesi, Hükümetimizin değişmez hedefi
dir.» Millete verilen bu resmî sözden bir süre 
sonra, «Üniter devlet» başarısının sahibi Sayın 
Çağlayangil Senato kürsüsünden: «Kıbrıs görüş
melerinin olumlu geliştiğini, üniter devlet an
layışının tatmin edici sonuç vereceğini, Kıbrıs'-
da münasebetlerin en iyi safhada olduğunu» söy
lemişti. 

Şimdi aşağıdaki hâzin itiraflar da aynı Sa
yın Bakana aittir. 

«Türk cemaati iç ve dış gelirlerden bir pay 
alamıyor. 25 000 Türk göçmen saldırılardan 
korunmak ve terk ettikleri köylerine dönebil
mek için, bağımsız devletin kendilerine sağla
ması gereken maddi imkânları bekliyorlar.» 

«Kıbrıs'daM Türk cemaati yıllardır Türki
ye'nin sağladığı maddi imkânlarla ayakta du
ruyor. «Ve Sayın Çağlayangil bu sözlerini şu 
acı sonuca bağlıyor : 

«Rum cemaati, Anayasa tertibi içinde, yü
rütme ve yasama kuvvetlerinin1 (tamamına sahip 
çıktı.» 

işte Kıbrıs'da güdülen yanlış politika yüzün
den varılan sonuç budur. 

Bu duruma nasıl düştük? Bunu da, biz bir 
şey eklemeden kendilerine söyleteceğiz. Böylece, 
Dışişleri Bakanının kendisini, Hükümeti, Meclisi 
ve Kıbrıs dâvasını ne duruma düşürdüğünü açık
ça göreceğiz. 

Aşağıdaki resmî sözler aynen sahiplerine ait
tir. 

Sayın Çağlayanlgil; «Yunan kuvvetleri Ada'-
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dan kesin olarak gitmişlerdir.» 1909 bütçesi sı
rasında Emisyondaki, ifadeleri bu. 

Bir yıl sonra Rauf Denktaş şu itirafta bu
lundu: «1 500 Yunan subayı hâlâ Kıbrıs'ta bu
lunuyor.» 1970 Aralık ayı, Sayın Çağlayangil: 
«Kıbrıs'ın bağımsızlığında anlaşmaya varıldı. 
Artık Enosis olmıyacaktır.» 24 . 12 . 1969 büt
çe Komisyonundaki konuşmasından. 

Bir yıl sonra Ruaf Denktaş: «Enosis fikrin
den Makarios ve Yunanistan vazgeçmiş değil
dir. Bu bir oyalamadır. Makarios, silâhla alama
dığını masa başında bu yoldan sağlamaktadır.» 

Buna bir de vesika verelim : 
1969 Eylülünde Lusaka'da toplanan tarafsız 

ülkeler zirve konferansının deklerasyonu olarak 
yayınlanan Kıbrıslı Rumların karar tasarısında 
da, Enosis'e kapıyı açık tutan Kahire konferan
sı kararına atıf vardır. 

Sayın Çağlayangil, 24 . 12 . 1969 Bütçe Ko
misyonundaki konuşmalarında: «Kıbrıs'da ta
rafların haklarını eşit alan üniter devlet kuru
lacaktır.» demişlerdi. Sayın Başbakan Demir el, 
12 . 3 . 1970 de Millet Meclisindeki konuşma
larında, «Üniter devlet Makarios demiş, Çağla
yangil demiş hayır böyle bir şey yok» dedi
ler. 

Çağlayangil 27 . 12 . 1970 de Bütçe Komis
yonunda: «Biz tftıiter devleti kabullenmiş de
ğiliz.» 

İngfiltere Başbakanı Edward Heat, «Biz Kıb
rıs'ta üniter devlet sistemini destekliyoruz.» 

Sayın Çağlayangil, 27 . 12 . 1970 Bütçe Ko
misyonumda: «Son NATO toplantısı vesilesiyle 
Brüksel'de, Yunan Dışişleri Bakanlığı Daimî Si
yasi Müsteşarı Palamas ile görüştüm. Palamas'-
la, oemaatlerarası görüşmelerin devamı ve bir
an önce müspet şekilde neticelenmesi hususun
da temenni izhar ettik.» 

Dışişleri Bakanlığı 1971 Bütçe Komisyonu 
raporu: «Cemaatler arasında yapılmakta olan 
araştırıcı görüşmelerden bir sonuç alınamamış
tır.» 

Rauf Denktaş: «Cemaat müzakereleri, Yunan 
Hükümetinin bugün fiilî bir netice almak şart
larına saibibolamayışınldan doğan bir oyalama
dır. Bu dâva cemaatlerarası halledilemez. Rum
lar zamanla Türk cemaatini çökerterek, Türk 
haklarını korunamaz hale getirerek, - Aman, ne 
olursa olsun - dedirtmek istiyorlar. Zaman bizim 

lehimize değildir. Mesele aslında bir Türk - Yu
nan meselesidir.» 

Lütfen şu tutum ve fikir perişanlığına bakı
nız. Kıbrıs dâvası bu perişanlık içinde çözülebi
lir mi? 

Buna Türk milleti, T. B. M. M. razı mıdır? 
Bu ciddiyetten uzak, şahsi davranışların adına 
millî politika denilebilir mi? Bunun sorumlusu 
kimdir? 

Hükümet 1966 Ekiminde acele bir röprezay 
kararı ile, Türklerin 1921 antlaşmasiyle teminat 
altına alınmış Suriye Ideki malları üzerindeki 
kemaken tasarruf haklarını kullanılmaz hale ge
tirmiştir. Bundan Suriye'de büyük - küçük em
lâki bulunan binlerce vatandaşımız çok büyük 
zararlara duçar olmuştur. 

Meselâ, aradan geçen 5 yıl gilbi uzun süre 
içinde henüz olumlu bir sonuca götürülememiş, 
hududun iki tarafındaki halkın karşılıklı ola
rak bloke edilen hakları, vatandaşlarımızı kıs
mî de olsa sefaletten kurtaracak bir deplokaj 
yolu ile çözüme bağlanamamıştır. 

Suriyelilerin Türkiye'deki el konulan gayri-
menkullerinin, Suriye'de malları bulunan Türk
lere icarında adaletli bir tahsis kıstası bulunma
mış olmasından dolayı ıstıraplar artmıştır. 

Zamanla ölçülü olduğu için, anahatlarına 
dokunmakla yetindiğimiz dış politika eleştiri
lerimizi artık bir sonuca bağlıyabiliriz. 

Sayın Çağlayangil'in politikası Atatürk ilke
lerine aykırıdır. Demirel Hükümeti programın
da şu taahhüt yer almıştır.» Dış politikamızda 
Atatürk'ün çizdiği esaslardan daima mülhem 
alacağız.» 

Oysa, Çağlayangil'in dış politikası Atatürk 
ilkelerine aykırıdır. Çünkü, Atatürk ilkeleri bir 
temel felsefeye dayanıyor. Bu felsefenin karak
teristiği millî ve milliyetçi olmasıdır. Bunun 
içindir ki, Devlet masası; Millî Savunma, Millî 
Eğitim, millî ekonomi ve millî dış politika ayak
ları üzerinde durur. Açıkça belirtiyoruz M; Sa
yın Çağlayangil'in şahsi dış politikası Atatürk'
ün millî dış politika ilkesini yaralamıştır. Eğer, 
dış politika ilhamını Atatürk'ün çizdiği millî 
esaslardan alsaydı, Atatürk'ün zamanındaki 
gibi başımız dik olur, böylesine perişan duru
ma düşmezdik, işte bugün Türkiye'nin acısını 
duyduğu bunalımın başta gelen nedenlerinden 
biri, Atatürk ilkelerini çiğniyen bu gayrimillî 
dış politikadır. 
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RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Biz 
kızıl papazdan... 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Beyefendi, 
zatıâlinizin de sözü var, buraya geldiğiniz za
man lütfeder fikirlerinizi açıklarsınız istifade 
ederiz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap verme
yin. 

SALÎH TANYERİ (Devamla) — Yüce Sena
tonun huzurunda Sayın Bakandan soralım : 

İkili anlaşmalar millî midir? Orta-Doğu ma
ceranız millî midir? Ortak Pazar tutumunuz 
millî inidir? Kıbrıs politikamz millî midir? Her 
devlete avuç açmak millî midir? 

G-örülüyor ki, bugünkü dış politika, Ata
türk ilkelerine aykırı, yani gayri millîdir. 

Sayın Çağlayangil'in, politikası A.P. iktidarı 
ve Hükümet programına da aykırıdır. Çünkü, 
Sayın Demirel'in, 3 Kasım 1965 de Mecliste 
okuyup, Hükümet olarak taahhüt ettiği Hükü
met programımn dış politika paragrafı aynen 
şöyledir: 

«Dış siyasetimizin hedefi, Türkiye'nin bir kül 
halinde, uzun vadeli, millî menfaatlerini koru
mak olduğuna göre, bu siyasetin bütün mille
tin desteğine mazhar olacak bir nitelik taşıması 
lüzumuna inanıyoruz. Bu siyasetin ancak millî 
birlik ve dayanışmaya istinat ettiği takdirde ba
şarılı olabileceğini müdrik bulunan Hükümeti
miz, icraatında bu temel görüşe daima ve ti
tizlikle bağlı kalacaktır.» 

Şimdi Hükümet programının ışığı altında 
soruyoruz. 

Çağlayangil'in, dış politikası, bütün Türk 
milletinin desteğine mazhar olmuşmudur? Bu 
siyaset, millî tbirütük ve dayanışmaya istinaJdedi-
yor mu? 

Bize göre hayır arkadaşlar, tam tersi. Bu 
gayri millî dış politika, Türk milletinin deste
ğine mazhar olmadığı için, millî birlik ve da
yanışmaya istinat etmediği için, memlekette
ki tepkileri her gün biraz daha artmaktadır. 

Şu halde Çağlayangil'in, dış politikası Hü
kümet programına da aykırıdır. Bunun tabiî 
sonucu şudur; Hükümet programına da uyma
yan bu şahvsi tutumu Adalet Partisinin de tas
vip etmesine imkân olamaz. Buna muhalefet de 
karşıdır. Çünkü, bu şahsi dış politika muhale
fetin bilgisi dışında cereyan etmiştir. Yani, Hü-
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kûmet programında yer alan «Millî birlik ve 
dayanışmaya» yer ve önem verilmemiştir. Nite
kim, bu yoldaki uyarılarımıza Sayın Çağlayan
gil'in, yüksek huzurunuzda verdiği cevap, ay
nen şu olmuştur: «Ancemaatin icrayı hükümet 
mi edeceğiz?» İşte Türk demokrasisinde Dışişle
ri Bakanının anlayışı bu. Gayri millî, Hükümet 
programına aykırı, millî birlik ve dayanışma
dan mahrum Çağlayangil dış politikası T.B.M. 
M.'nin de malı değildir. 

Bu âözümıüızü ispat için önce Sayın Bakanı' 
dinleyelim. 

Sayın Çağlayangil 10 Eylül 1964 günü bu 
kürsüde dış politika esası üzerinde aynen şunu 
söylemişti: «Böyle millî bir dâvada T.B.M. 
M.'nin, önceden muayyen bir politika üzerinde 
rızasının alınması lâzımdır.» Böyle ise, kendi 
ölçüsüne vuralım. Bu sözün sahibi Sayın Ba
kandan şimdi huzurunuzda sorabilir miyiz: İkili 
anlaşmalarda, Orta - Doğuda, Ortak Pazarın 
geçiş dönemine geçmek kararında, Millî Kıb
rıs dâvamızda, yani Türk dış politikasının han
gi önemli meselesinde önceden T.B.M.M.'nin, 
rızasını aldınız 

Görülüyor ki, dış politikada T.B.M.M.'nin, de 
rızası yoktur. 

İşte bütün bu nedenlerledir ki, dış politika
da başarı olarak bir tek olay gösterilemez. 
Çünkü, Türk Milleti böylesine muhataralı bir 
dış politikamn yanında ve arkasında değildir. 

T.B.M.M.'nin tasvibi alınmamıştır. Muha
lefetle birlik sağlanamamıştır. Tutum, Hükümet 
programı taahhüdüne, verilen resmî sözlere ve 
teminatlara aykırıdır. Nihayet, bu dış politika, 
Atatürk ilkelerine ve millî olma karakterine 
bağlı kalmamıştır. 

Öyle ise, bugünkü Türk dış politikası şahsi 
bir politikadır. Yurtta tepkilerle karşılanması 
bundan, millî huzuru bozmakta âmil olması bun
dandır, ve işte bütün bu nedenlerle Sayın Çağ-
layangil'i, ağır sorumluluklar içinde görmek
teyiz. 

Sayın İnönü'nün, «Çağlayangil'siz Hükümet» 
sözünün anlamı da budur. 
Milletin benimsemediği böylesine şahsi bir po
litika, ana muhalefet partisi olarak bizim de 
ta'svibeitmıeıdiğimdzi ıtetkrar arz ederek Yüce Se
natoyu grupum ve şahsım adına derin saygılar
la selamlarım. (C.H.P. sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Sayın Turan, Güven Partisi 
Grupu adına. 

GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA SAMİ 
TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım; Millî Güven Partisinin. Dışişleri 
Bakanlığımızın 1971 yılı Bütçesinin konuşul
ması vesilesiyle dış politikamız ve dış meselele
rimiz hakkındaki görüşlerini ve tenkidlerini arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

Partimizin dış politika hedefinin ne olduğu 
başka vesilelerle bu kürsüden Yüce Heyetinize 
arz olunmuştu. Millî Güven Partisi milletçi bir 
partidir. Milletçi bir parti olarak dış politikada 
hedefimiz, Türkiye Cumhuriyetinin bağımsızlı
ğını, millet ve toprak bütünlüğünü korumaktır. 
Bu 'sebeple biz Türkiye'nin dış politika mesele
lerine doğrudan doğruya millî menfaat açısın
dan, millî güvenliğimiz açısından bakarız. 

Türkiye'nin ittifaklarının ve dostluklarının, 
memleketimizin millî güvenlik ihtiyaçları ve 
millî menfaat düşüncelerine dayalı olması ge
rektiğine inanıyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Bütçe Komisyonu adı
na Dışişleri Bütçesi üzerinde incelemeler yapan 
Bütçe Komisyonu raportörleri tarafından hazır
lanmış bulunan raporda da belirtildiği üzere, 
geride bıraktığımız yıl, milletlerarası politika 
bakımından oldukça hareketli bir yıl olmuştur. 
Avrupa'da defans gayretleri güvenlik konferan
sı toplanması fikrinin doğmasına zemin hazırlı-
yan bir safhaya ulaşmakla beraber, dünyanın 
dört bucağında meydana çıkan çatışmaların ve 
politik gelişmelerin, dünya sulhu bakımından 
iyimserliğe imkân veren bir halde olmadığı da 
ibir gerçektir. 

Uzak - Doğu'da çatışmalar devam etmekte
dir. Orta - Doğu'da gerginlik devam etmekte
dir. Her an yeni bir çatışma olabilir. Büyük 
devletler arasında meydana gelmiş bulunan 
nükleer dehşet dengesine rağmen, milletlerarası 
barış ve güvenliğin bir anda bozulması ve bü
yük bir çatışmanın patlaması ihtimalleri ne or
tadan kalkmış ve ne de zayıflamıştır. Bu ortam 
içinde Türkiye'mizin dış güvenliğini hep birlik
te düşünmek, hepimiz için müşterek bir vazife
dir. 

Milletlerarası barışın ve güvenliğin korun
ması için harcanan gayretler, ne ölçüde olursa 
olsun, dış tehlike devam etmektedir ve edecek

tir. Türkiye, NATO'ya açık ve ciddî tehlikelere 
karşı korunmak için girmiştir. Bu tehlike de
vam ettiği sürece Türkiye'nin NATO'ya bağlı 
kalması lâzımdır. Partimiz NATO konusunda
ki bu açık görüşünü her vesile ile ortaya koy
muştur. 

Atlantik Paktı içinde bulunmamızın bâzı 
riskleri ve mahzurları olsa dahi, ayrılmanın çok 
daha büyük riskleri davet edebileceği görüşün
deyiz. NATO'yu münhasıran bir savunma ittifa
kı olarak görüyoruz. Türkiye'nin hiç kimseye 
karşı arazi genişletme ve saldırganlık emeli 
yoktur. Bütün komşularımızla, karşılıklı toprak 
bütünlüğüne ve egemenliğine 'saygı, içişlerine 
karışmama esası içinde dostluk münasebetleri 
kurmaya taraftarız. Hükümetin bu yoldaki po
litikasını desteklemeye de devam edeceğiz. 

NATO ittifakı konusu üzerinde önemli du
rulması gereken hususlardan biri de, ittifak sa
vunma stratejisinin Türkiye'nin güvenliğini te
minat altına alacak şekilde tesbit edilmesidir. 
Teknolojik gelişmeler ve nükleer silâhlar den
gesi bakımından, şartların değişmesi sebebi ile 
sık sık değişmekte olan stratejileri, her şeyden 
önde Türkiye'nin savunması açısından değerlen
dirmemiz ve bu yüzden ortaya çıkabilecek teh
likelere karşı tedbirli olmamız gerekmektedir. 

Muhterem arkadaşlar, bu arada Orta - Do-
ğu'ya ve Akdeniz bölgesine vâki komünist sız
maları Türkiye'nin savunma meselelerini NATO 
içinde önplâna çıkarmıştır. Orta - Doğu'daki an-
laşamamazlık dünya sulhu için tehlikeli olmak
ta devam etmektedir. Ürdün'de cereyan eden 
hâdiseler, Orta - Doğu buhranını daha karışık 
bir hale sokmuştur. Akdenizde ve Orta - Doğu'
da büyümekte olan bu tehlikeler, savunma gü
cümüzün, millî kuvvetlerimizin daha süratle 
kuvvetlendirilmesi zaruretini ortaya çıkarmış
tır. 

Yunanistan'ın, NATO silâhlanması dışında, 
kendi döviz imkânları ile silâh satmalmak sure
tiyle silahlanmaya yönelmesini, dikkatle izlen
mesi gereken ciddî bir mesele olarak görüyoruz. 

iKıtas'ta cemaatler arasında bir süreden beri 
yapılmakta olan görülmelerden henüz müspet 
bir sonuç almamamıştrı. Rumların, cemaatimiz 
haklarım tanımamaktadki kııskanç tutumlarını 
değiştirmedikleri sürece, bir anlaşma zemini 
bulunacağını da şüpheli görmekteyiz. 
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Bu sebeple, cemaatlerarası sürüp gitmekte 
lolan müzakereler fazla ümitle bakmıyoruz. Te
mel dâvalarımızdan biri onan Kıibrıs dâvamız
da, millî menfaatlerimizden her hangi bir su
rette fedakârhk yapmamıza imkân yoktur, Hiç 
flbir kuvvet bizi buna zorlıyamiaz. 

Bu millî dâvada, Türk cemaatinin haklarını 
ve Türkiye'nin güvenliğini zedeliyeoek bir çö
züm yolunu, Türkiye hiç bir surette kabul ede
mez. Geçen yıl Genel Başkanımızın Millet Mec
lisinde izah ettikleri gibi, Millî Güven Partisi 
olarak Kıibrıs konusunda başarının şartını şöyle 
görüyoruz: 

Adadaki fiilî durumun, Türk cemaati aley
hine değişmesini mutlaka önlemek ve Yuna
nistan karşısında askerî ve diplomatik bakım
dan daha kuvvetli bir durumu muhafaza et
mek; Kılbristaki askeri kuvvetimize ve mü
cahitlerimize dayanan fiilî kuvvet durumumuzu 
artan bir şekilde geliştirmek; Türk cemaatini 
iktisaden ve manen ayaikta tutmak; cemaatin 
mücadele azmini her gün artırmak; uzun vâde
de Kıibrıs dâvasında başarıya ulaşmanın tek yo
ludur. 

Kıibrıst'a emrivakiler ihtimaline karşı da ha
zır olmak lâzımdır. Kıbrısta bir Kııbrıls milleti 
yoktur, iki ayrı milletin devamı olan, iki ayrı 
millet vardır. Bu sebeple, biz adada üniter bir 
Devletin kurulmasını ve böyle bir idare altında 
Türk cemaatinin haklarının korunmasını müm
kün görmüyoruz. Kıibrıs'ta bir Kıibrıs milleti 
mevcudolmadığı için, federal bir statünün de 
uzun süre yaşama gücü olduğuna inanmıyoruz. 
Bizle göre gerçjek çözüm yolu; Kıbrısta iki 
ayrı milletin yaşadığı vakıasından hareket eden 
ve bu vakıa üzerine dayalı olan coğrafi bir tak* 
simidir. 

Değerli arkadaşlarım, ikili anlaşmaları de
ğiştirmek hedefini güden yeni temel anlaşma
nın, müzakere edilmek üzere Türkiye Büyük 
Millet Meclisine getirilmemiş bulunması yerin
de olmamıştır. Temel anlaşmanın Meclisten ge
çirilmesinin sağlıyacağı faydalar büyük olacak
tır. Temel anlaşma kadar, ikili anlaşmaların te
mel anlaşmaya uydurulması konusu da önem 
taşımaktadır. Bu çalışmıalanın ne safhada ol
duğunu bilmiyoruz. Bu konuda Hükümetin 
açıklamalarda bulunması faydalı olacaktır. 

— 355 
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Türkiye'nin, dış iktisadi ilişkileri bakımın
dan büyük önem taşıyan, Ortak Pazar meselesi 
son zamanlarda iç politikada tartışmalar konu 
olmuştur. Gerçekten Türkiye'nin Avrupa Eko
nomik Topluluğu ile münasebetleri, milletimiz 
için her yönü ile üzerinde dikkatle durulmaya 
değer bir önem taşır. Bu konuda, acele ve ha
talı adımlarla, Türkiye'nin yüksek menfaatleri
ni tehlikeye düşürmemek ne kadar önemli ise, 
20 nci yüzyılın önemli bir siyasi ve iktisadi 
olayını, peşin hükümlerle değerlendirmekten 
kaçınmak da o kadar önemlidir. 

Avrupa'nın, iki büyük Devlet olan Ame
rika ve Rusya arasında ezilmekten, geri kal
maktan kurtarılması, Avrupa ülkelerinin güç
lerinin birleştirilmesine bağlıdır. Ortak Pa
zar'ı doğuran temel düşüncelerden biri budur. 
Karşılıklı desteklerle tüm Avrupa ülkelerinin 
kalkınma hızını artırmak, hem Sovyet Rusya, 
hem de Amerika Birleşik Devletleriyle boy öl
çüşecek bir üçüncü kuvvet merkezi vücuda ge
tirmek için Batı Avrupa ülkeleri el ele vermiş
lerdir. Daha şimdiden dünya sanayiin % 
20 sine sahilbolan Avrupa Ekonomik Topluluğu, 
Amerika Birleşik Devletlerinden sonra dünya
nın ikinci büyük ekonomik gücü durumuna gel
miştir. Ortak Pazar'ın kuruluşundan bu yana 
Batı Avrupada kalkınma hızının arttığı bir 
gerçektir. Ortak Pazar bölgesi bugün dünyanın 
en dinamik bölgelerinden biri haline gelmiştir. 
Türkiye, ile Ortak Pazar arasında 1964'te im
zalanan Ankara anlaşması, Türkiye bakımından 
uzunca bir hazırlık dönemini öngörmüş ve Tür
kiye'nin iktisadi şartlarını iyi değelendirerek 
yapılmıştır. Hiç şüphe yok ki, sanayileşmiş ülke
lerle, gelişmeye muhtaç ülkeler arasındaki iliş
kilerde dikkatli ve ihtiyaçlı davranılmazsa, bir
leşme hareketi, gelişmemiş bölgelerin aleyhine 
işler. 

Güven Partisi devamlı surette bu gerçeğe 
dikkati çekerek, acele ve tedbirsiz bir birleş
menin Türkiye'ye vereceği zararları önlemeye 
çalışmıştır. Acele ve tedbirsiz bir birleşme, ge^ 
üşmeye muhtaç ülkeler ve bölgeler aley
hine işliyebilir. Ankara Anlaşması Tür
kiye bakımından külfetleri mümkün oldu
ğu kadar uzağa atmak, nimetleri bir an 
önce sağlamak hedefini güdüyordu. Bu hazır
lık döneminin uzatılması da öngörülmüştü, ilk 
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ıbeş yıllık hazırlık döneminde, Türkiye, tâviz 
vermeden gerekli hazırlıkları yapacak idi. Ne 
yazık ki, bu hayati konunun yeteri kadar anla
şılmamış olması sebebiyle, gerek Devlet, gerek
se özel sektör, bu dönemde gerekli hazırlıkları 
istenilen ölçüde yapaibilmiş değildir. 

Ankara anlaşmasının hazırlık döneminde 
Türkiye'nin yapması gerekli olan birçok işler 
ihmal edilmiş, gerekli etütler yapılmamış, genç 
sanayimizi daha geniş pazarlara yöneltebilmek 
ihracat imkânlarını artırmak ve geçiş dönemi
nin gerektireceği yeni hükümlere ekonomiyi ha
zırlamak için düşünülmesi gereken tedbirler dü
şünülmemiştir. 

Bu sebepledir ki, Millî Güven Partisi, hazır
lık döneminin bir süre daha uzatılmasının yerin
de olacağı görüşünü savunmuştur. Güven Par
tisi olarak Ortak Pazar konusunda Hükümetin 
yeteri kadar dikkatli hareket etmediği inancın
dayız. 

Sözlerime son verirken Dışişleri bütçesinin, 
Dışişleri Bakanlığı camiasına ve milletimize ha
yırlı, uğurlu olmasını temenni eder, saygılar su
narım. 

BAŞKAN - Sayın Yıldız, Millî Birlik Gru-
pu adına. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA AHMET 
YILDIZ (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; devletlerin, uluslararası yaşantılarını 
düzenliyen ve güvenliklerini sağkyan eyleın ve 
işlemlerin tümünü kapsıyan dış politika, her ül
kede kamu oyunca çok yakından ve dikkatle iz
lenir. 

Dışişleri Bakanları da kabinelerin en önıem-
li üyeleri sayılır, fakat bizde durumun böyle 
olduğu söylenemez. Pek çok soranla ve ivedi 
çözüm bekliyen dertlerle uğraşan toplumumuz, 
içe dönük bir sosyo - politik uğraşının ve eko
nomik yagam savaşının nefes aldırmayan buna
lımı içinde, birçok önemli konuyu yeter bir il
gi ile, titizlik ile iziiyememektedir. 

Bu toplumsal davranışta; yanlış gelenekle
rin, modası geçmiş görüşlerin ve 19 ncu yüzyı
lın kapalı diplomasisinden kalma kuralların et
kileri de vardır. Halk da yeter ölçüde aydın
lanıp, ilgilendirilmediği için, dış politikayı yü
rütenlerin yetenek ve becerisine inandırıldığı 
için, hikmeti hükümetin, en geçerli sayıldığı 
alan olmuştur. 

Kimi anlamsız slogan ve aldatıcı deyimlerin 
etkisinden de bir türlü kurtulamadık. Ulusal 
dış politika, «yan tutmıyan yok olur», «bitaraf
lar, bertaraf olur» ya da «kimi uluslara değiş
mez bir düşmanlık ve kimilerine de kör bir tut
ku» bestede nice sözler söyleriz. Dış politika, 
büyük gücünü iç politikadan aldığı ve onun dı
şa yansıyan etkilerinden kurtulamıyacağı için, 
her iktidara göre değişen ilkelere göre yürü
tülür. 

Ulusal dış politika değil, ulusal niteliği olan 
dış politika sorunları olabilir. Atatürk'ten son
ra çok kullanılan ve onun deyimlerine dayanı
larak yanlışlığı örtülmek istenen, «ulusal dış po
litika» deyiminin anlamsızlığını uygulamalar 
göstermiştir. 

Gerçekten, hiçbir parti, bir öncekinin poli
tikasını ayniyle uygulamamıştır, ama yine ulu
sal denmiş gitmiş. Dış politikada esas; yan 
tutmak, taraf tutmak değil, ulusal çıkar ve ya
rarlara hizmette en elverişli tutumları tüm bir 
gerçekçilikle değerlendirip ona göre kendi tu
tumuna yön vermektir akılcı yöntem. Hele, ki
mi uluslara değişmiyen bir aşk, başkalarına da 
tutkulu bir düşmanlık besliyen bir ülke George 
Washington'un 200 yıl önce söylediği gibi «Tut
sak olmak, esir olmak kaderini kendisi yazar ve 
gerçek kahramanlarını hain ve aslında hain 
olanlarını da kahramanlaştıraa hastalığına ya
kalanmış olur». George Washington böyle di
yor. Biz, bu belirttiğimiz kurallara göre yöneti
len bir dış politikaya kavuşamadığımız gibi, bi
zim olmaması gereken sorunları esas alan ve 
çağımızın gerçeklerine uymıyan bir dış politika 
güdegelmekteyiz. Artık, önyargılardan ve ge
reksiz saplantılardan arınmış bir politik strate
jinin saptanması amacı ile tüm dış politikamızı 
gözden geçirmeliyiz. Bugünkü uluslararası 
ilişkiler de böyle bir gözden geçirmeyi sık sık 
yapmayı gerektirmektedir. Eskinin uluslarının 
takım halinde yönetme dönemini kapatan blok-
lararası ve bloklar içi değişmelerden, dehşet 
dengesinin kurulmasının sağladığı güvenceden, 
bir zamanların adı bile duyulmıyan üçüncü dün
ya devletlerinin etkinliğinden, bölgesel ya da 
uluslararası yeni örgütlemeler yolu ile ulusal 
çıkarları desteklemedeki yeni yöntem ve bece
rilere dayanan diplomasi örneklerinden yeter 
ölçüde yararlandığımız söylenemez. Bu eksikli-
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ğimizi gidermeye ve çağımıza uygun bir diplo
masinin yürütülmesine yardımcı olacağına inan
dığımız görüşlerimizi, soyut genel kurallar ye
rine, somut sorunları ele alarak belirtecek ve 
Hükümetin de karşı görüşlerini rica edeceğiz. 

Sayın arkadaşlar, görüşlerimizi aşağıdaki 
başlıklarla ilişkin ve ilgili olarak sunacağız : 

1. Emperyalizm ve sömürücülüğe karşı sa
vaşma, 

2. Ulusal kurtuluş savaşları, 
3. Doğu - Batı ilişkileri, 
4. Kıta Çin'i, 
5. Orta - Doğu, 
6. Ortak Pazar, 
7. NATO, Amerika ve ikili ilişkiler, 
8. Kıbrıs. 

Sayın arkadaşlar, yürürlükteki anlaşmaları
mız ve uluslararası bağlantılarımızı da göz 
önünde tutmak üzere, bu konulara ilişkin görüş
lerimizi belirteceğiz. Emperyalizme ve sömür
geciliğe karşı savaşmada, önder ve örnek ola
rak, tüm sömürülen insanlara umut ışığı olmuş 
bir ülkeyiz. Emperyalizmin ve sömürgeciliğin 
her türlüsüne karşı, Atatürk'ün öngörülerine 
göre, tüm ulusların baş kaldırdığı çağımızda, 
bizim tutumumuz, pek de belirgin değildir. Dün
yada tek bir sömüren ve sömürülen var olduk
ça, savaşmayı bırakmayı emreden, çağımızın 
insancıl düşün önderi olan Atatürk Türki
ye'sinin tutumu, çok kesin belli olmalıdır. Biz
ce Türkiye, tarihsal misyonuna uygun olarak 
her türlü emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı 
kesin bir tutum almalıdır. Atatürk'ün kutsal 
kalıtımı olan, siyasal kalıtımı olan bu misyonu 
Makarios bile bizden iyi yapmaktadır. Sosya
lizmin, Kuran'da, teoride emperyalist olmama
sına karşın, Rusya emperyalist eylemlerden hâ
lâ anaünamüşJtiT. Amerika ise Anıranda da, teo
ride de emperyalis olmak zorundadır. Çünkü, 
sömürüye dayanan kapitalizm, emperyalist ol
madan yaşıyamaz. Aslında, emperyalizmin en 
ileri aşamasını kapitalizm temsil eder. Kapita
list ekonomiyi uygulayan hiçbir ülke emperya
lizme karşı başarı ile savaşamaz. Bundan ötü
rüdür ki, iktidarların kapitalist, ya da ona ya
kın bir felsefeye dayanmalarına göre anti - em
peryalist olma nitelikleri değişir. Kapitalist 
az gelişmiş bir ülke anti - emperyalist olamaz. 
Pek de örneği gösterilemez. Emperyalizm in

sanlığın en büyük ayıbı, bir uluslararası vampi-
rizmdir. Bu nitelikte Rusya emperyalizmi, salt 
devletçe yapıldığından tek vantuzludur ve siya
sal felsefesine ayları bir hastalıktır. Amerika'-
nmki ise, hem Devletçe ve hem de bir sürü güç
lü sömürgenlerce yapıldığından, bir ahtapot gi
bi çok vantuzlu bir vampirliktir ve Devletin si
yasal felsefesinin de zorunlu bir gereğidir. Bu 
iki devin dışında da derecesi değişen emperya
list güçler vardır. Bu güçlerin tüm ya da yarı 
sömürgenleri de vardır. Yeni emperyalizm ve 
yeni sömürgecilik, eskisi gibi topla, tüfekle gel
miyor. Bunun savaş alanları da bankalar, bor
salar, ekonomik örgütler, seçim meydanları ve 
hattâ Devlet koltuklarıdır. Sömürecekleri Dev
letin koltuklarıdır. Bu belâlardan kurtulamı-
yan ve yönetimini gerçek evlâtlarına veremiyen 
hiçbir ülke ne bağımsız politika güdebilir ve ne 
de gerçek bir kalkınma sağlıyabilir. Biz, emper
yalizmin ve sömürgeciliğin her türlüsüne kar
şıyız; "VVietnam rezaletine de, Çekoslovakya dı-
ramına da. Hükümetin de bu konudaki kesin 
tutumunu öğrenmek istiyoruz. 

Ulusal kurtuluş savaşları; bugün bütün ezi
len ve horlanan uluslar, tüm bir kurtuluşu amaç 
edinen, yoğun bir savaşma içindedirler, Haklı
nın eti ile kemiği, haksızın zırhını ve bombası
nı her yerde alt etmektedir. Bu savaşma em
peryalistlerin en korkunç düşü olmuştur artık. 
Korkuyorlar bundan. Rockf eller'in, «milliyetçi
leri en büyük düşman» sayan raporu ve Mac 
Namara'nm «barutun icadından bu yana keş
fedilen en tehlikeli silâhın milliyetçilik» oldu
ğuna ilişkin sözleri, bunun belirgin kanıtlarıdır
lar. Eski ünlü ve bugünün ihtiyarlamış emper
yalistleri de kurtuluş savaşçılarına her türde 
ezgi yaparken, onların ağızlarını kullanan kimi 
maşaları da bu kampanyaya katılıyorlardı. 
Kurtuluş savaşı mandacılarından sonra, bu gö
nüllü avukatlığı en istekle yaparak, Devlet ku
rucumuzun siyasal kalıtımına ters düşme, ezen
den yana olanlarımızın, emrindeki radyolarımız 
da, kurtuluş savaşçılarının adını tethişçi, isyan
cı, komünist ya da bilmem ne diye söylemektey
di. Zalimlerin adı da meşru Devlet kuvvetleri 
idi. Afrika'da, Arabistan'da ve Asya'daki kur
tuluş savaşçılarını yererken, onların kanını 
emenleri dost sanarak ölmenin kara lekesini 
silmek bizim için bir vicdan borcu olmalıdır. 
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Güney - Amerika operet generaîlarine karşı sa
vaşan solcuları kötüliyen sözlerin izlerini de sil-
meliyiz. Bu duruma henüz gelemeyişimizi üzün
tü ile belirtmek isteriz. Wietnam savaşı gibi 
Amerika'nın - hiçbir hakkı olmadan - kendisi
nin de kabul ettiği anlaşmayı uygulamayan ve 
sanki kendi görevi iıııişcesine, «içişlerini düzen
leme» adı altında giriştiği bir emperyalist sal
dırganlıkta sömürülen, öldürülen, zavallı insan
lardan yana çıkmayı suçlayan yaratıklara hâlâ 
daha rastlamaktayız Türkiye'de. 

Nixon, saldıracağı ülkenin hava alanlarına 
yapacağı saldırı öncesi, «keşfe engel olurlarsa, 
kafanızı kırarını ha.,.» diye tarihin duymadığı 
bir mantığı açıklamıştır. Ben size sonra taar
ruz etmek için şimdi keşif yapacağım, sakın ba
na engel olmayın, kafanızı kırarım, diyor. Ta
rihte rastlanmış bir iş değildir. Amerika'nın bu 
ayıibına isyan edenler, Çekoslovakya, dramımı da 
ayıplamışlardır. 

Arapların, Kuzey - Afrika'daki kurtuluş sa
vaşlarına ve Mısır'ın emperyalistlere baş kaldır
masına karşı D. P. dönemindeki tutumun utanç 
veren anılarından dış politikamızı arıtmadaki 
gecikmeler üzüntümüzü artırmaktadır. Bu iki 
konuya değinmemizin asıl nedeni, bunlardaki 
tutumu belli olnnyan ülkeler bugün dış politi
kada başarılı olamazlar. Yönleri belli değildir 
de onun için. 

Doğu - Batı ilişkileri; Rus - Amerikan çatış
masına dayanan, Rus düşmanlığı ve Amerikan 
aşkı ile beslenen politikamızda Rus tutumunun 
da büyük hatası olduğu ve Amerika'nın da bun
dan çok ustalıkla yararlandığı bir gerçektir. 
Hattâ, dehşet dengesi öncesi dönemde bu poli
tikayı güdenlerin sayısız hatalarına karşın, hak
lı yönleri de vardı. Fakat, durum şimdi çok de
ğişti. Rus - Amerika dehşet dengesi, Avrupa'
nın yeni durunu ve üçüncü dünya devletlerinin 
etkileri ve hele Kıta Çin'in durumu bir Rus -
Amerikan savaşını olanak dışı kılmıştır. Bir 
yanlış hesap, ya da şimdiden örgütlemiyen ge
lişme veya çılgınlığa varan bir ölçüde azgınlık 
olmazsa bu iki devin bir sıcak savaşa tutulma
sı düşünülemez. Böyle bir savaşın intihar anla
mına geleceği kanısındadır!aı\ Onlar, «intihar 
edersek dünya kime kalacak?» sorusunu birbir
lerine bile sormaktadırlar. Onların intiharları
na katılmayı arzu eden de dünyada pek kalma

mıştır. Ne NATO ve ne de başka bir bağlantı 
yüzünden devlerin savaşma katılacak bir ülke 
kaldığını sanıyoruz. İki büyükler de sırtından 
pazarlık yapacakları, ya da savaş güçlerinin de
neme ve gösteri alanı olarak kullanacakları ko
baylardan yararlanma politikasına yönelmişler
dir. Diğer ülkeleri kobay olarak kullanma arzu
sundadırlar. Bu devletlerle her hangi bir dev
letin savaşması da olanak dışı olmaktan başka, 
iki küçük devletin savaşmasına da - sanki ha-
kemlermiş gibi, elde düdük beklercesine - sınır
lı bir süre için ancak fırsat vermektedirler. Dün
ya bu iki devin dengede olmasından çok rahat
lık duyar. Bunlardan biri sahneden çekilse, ya 
da kesin üstünlük sağlasa ne olacağını kestir
mek güç değildir. Bunların dengede olması her 
ülkenin yararınadır. Bu bakımdan biz Sayın 
Çağlayangil'in Kanada'da iken söylediği «Ak
deniz'deki Rus donanmasından kuşku duyuyo
ruz.» sözlerini Amerika adına söylenmiş saydık. 
Gerçekten Ruslarla başbaşa bir savaş zorunda 
kalsak - olanak dışıdır ama kalsak - Türkiye'ye 
saldırmak için onların Akdeniz kıyılarımızdan 
bir çıkarma yapacağım mı düşünüyor Sayın Ba
kan? Tüm Kuzeyimizde ve Kuzey - Doğu'muz
da Rusların varlığını dünya bildiğine göre, Rus
ların bize saldırmak için Güney sınırlarımıza çı
karma yapacaklarına ilişkin jeni bir strateji bu
luş mudur acaba? O bizi ilgilendirmez, o öteki
ni ilgilendirir; büyüklerle de bir savaşa katıl
ma niyetimiz eğer yok ise, ama Amerika'yı il
gilendirir. Arkadaşlarını, eğer Rusya bize sal-
dıracaksa büyük sınırlar vardır, îskenderun'-
den çıkarma yapmak zorunda değil. Arkadaş
larım, bu türden gereksiz düşüncelerde bir deği
şiklikle 1964 te Doğu ülkeleri ile ilişkilerimizi 
düzeltmeye yönelen politikamız görünürde de
ğişmemişe benzemektedir. Fakat, en üst kade
mede ziyaretler sürüp gider ve milyarlarla yar
dım alırken Rusya'ya ve onun rejimine veryan
sın eden iktidar çevrelerinin tutumunu, Devlet 
ciddiyetiyle bağdaştıramıyorıız. Yüz yüze ge
lenlerimizin bu övgülerden yüz kızarması duy
duklarım sanırız. Hem söveceksiniz, hem el sıka
caksınız, hem yardım alacaksınız. Anlaşılır bir 
iş değil. Bu sövmeler Amerika'ya yaranmak için 
ise boşunadır. Amerika'nın en güvendiği Av
rupa ülkesi olan Almanya'nın tutumu bunun ka
nıtıdır, gösteriyor. Eğer, kendi çağ dışı sos-
yo - ekonomik felsefesini sevimli göstermek için 
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ise, iktidar çevrelerinin bu işi ayıptır. Çünkü, 
dış politika öyle amaçlara alet edilmemelidir. 
Almanya'da, - Amerikan tipi kapitalizmden 
sosyal demokratiklerin politikasına yönelince -
Willy Brand'm gösterdiği gerçekçilik örnek 
alınmalıdır. Bu gerçekçilikle Polonya - Doğu -
Almanya sınırını tanımada ülkesini birinci söz 
sahibi haline getirmiştir. Saldırmazlık paktını 
imzalaması çok önemli ve ilginçtir. Almanya'
nın birleşmesini Doğu'nun da Batı'nm da iste
mediğini bildiği için, tek yönlü politika gütme 
akılsızlığından Devletini kurtarmıştır. Kıta 
Çin'i ki, 800 milyonluk nüfusu vardır ve nükle
er çağa ulaşmıştır. Geçmişte hiçbir kötü ilişki
miz olmıyan Çin'le ilgili politikamızın akılla 
bağdaşır yönünü biz bulamıyoruz. 

Kardeş ve müttefik Palastan'm dost olduğu, 
İran, hattâ NATO üyesi italya ve Kanada'nm 
tanımak istediği, İngiltere ve Fransa'nın ilerle
miş ilişkiler sürdürdüğü ve Amerika'nın bile do
laylı görüşmelerde bulunduğu ve şartlı tanıya
cağını söylediği bu dev ülkenin, Birleşmiş Mil
letlerde konu edilen tanınmasına biz neden kar
şı çıktık? Çin'i tanıma NATO üyeliğine aykırı 
sayılmadığı halde, - şimdi üyeler tanımak isti
yor - bizim inatla sürdürdüğümüz düşmanlığı 
çok yadırgamaktayız. Siyasal ve ekonomik yön
den yararlı ilişkiler kurabileceğimiz Çin'e kar
şı, Hükümetin güttüğü gerçek dışı politikanın, 
bilmediğimiz bir nedeni mi vardır? Bu yanlış 
politikayı değiştirme niyeti var mıdır? öğren
mek isteriz. 

Orta - Doğu : 
Yakın çevremizi bir barut fıçısına çeviren 

ve dikkatli davranmazsak yurdumuzu savaş ala
nı haline getirebilecek durumla ilgili tutumu
muzu da pek anlamıyoruz. Savaşa itilecek ölçü
de bir yan tutma ne kadar yanlış ise, haklı ile 
haksızı ayırt etmemek de ondan büyük bir ha
tadır. Haksız olan ve ancak haksızlıkla yaşaya
bilecek bir yaratık durumundaki israil, durma
dan Birleşmiş Milletler kararlarını çiğnemekte
dir. Mülteciler sorununu çözmeye yanaşamaz, 
emperyalizmin bir köprü basısı olarak Arapla
rın bağrına hortumunu dayarken, ona karşı 
sempati duymak bize hiçbir itibar sağlamaz. 
Bu konuda Fransa ve Romanya kadar bile ger
çekçi olamayışımızdan üzgünüz. Arap - İsrail 
görüşmeleri hiçbir gerçek çözüm getiremiyece-

ğine göre, İsrail'in meydan okumasına karşı Mı
sır da yeni prestijler peşinde koşacağına göre, 
biz çok dikkatli davranmalıyız. Küba olayın
da Kruşçef'in basma gelenleri unutmıyan Rus 
yöneticileri, yeni bir prestij yitirmesine yanaş
mayacakları gibi, Amerika da İsrail'i destekle
mek zorundadır. Altıncı Filo Komutanının 
Ruslarla savasın eşiğine geldiğini söylemesi ve 
bizim limanları kullanamamasından yakınması 
çok anlamlıdır, Orta - Doğu'da büyüklerin el
lerinde kepçe karıştırıp durduklarını görüyo
ruz. 1958 ikili anlaşmaları da yürürlükte oldu
ğuna göre, Türkiye'deki üsleri olup bittiler ha
linde kullanıp, başımızı derde sokma ihtimalini 
- ki, kaç kez söz ettik - bir kez daha dikkatleri
nize sunarız. 

Bu arada, bizim gerici Arap ülkeleri ile dost 
ve ilericilere karşı da soğuk olan ilişkilerimizi 
çok yakışıksız görmekteyiz. Sağcı Le Monde'-
un deyimi ile «Gerici Arap yöneticilerinin Ame
rikalı kapitalistlerin desteğinde, devrimci yö
netimlere karşı düzenledikleri İslâm oyununa» 
biz de katılmaktayız. Rabat'taki fiyaskodan son
ra bile anlar görünmediğimiz bu oyuna, hâlâ 
alet olmaktayız. Kurulacak sekreterliğin bütçe
sini Amerika'nın vermesi ile - islâm Sekreterli
ğinin bütçesini Amerika veriyor - Müslüman 
bloka katılışın çirkinliği, büsbütün sırıttı; ama
cı da çıktı meydana. Ama, her halde Amerika'yı 
Müslüman yapmakla Hükümetimiz eğiinür ol
malıdır. 

Orta - Doğu ile ilgili politikada tek olumlu 
saydığımız tutum, iran ve Pakistan'la sürdürü
len ilişkilerdir. Bu iki kardeş ülke ile kurdu
ğumuz bölgesel işbirliği örgütünün başarısını 
içtenlikle arzulamaktayız. 

Ortak - Pazar : 
ilke olarak serbest ekonomik düzeni kabul 

eden, pazar çapında uzlaşma yoluna giden, eko
nominin bütün sektörlerinde ortak bir politika 
izleme sorunluğunu öngören bir ortaklıktır, Or
tak Pazar. Son on yılın kalkınma ortalaması 
bizden yüksek; gelirinde % 111 bir artış olmuş. 

i Kişi başına gelir ortalaması bizimkinin on katı 
olan, - 1 842 dolar, bizimki ise 188 dolar - ve 
dünya dış ticaretinin üçte birini elinde bulun
duran ileri derecede sanayileşmiş bir kapitalist 
topluluğa üye oluyoruz, ihtiyatlı ve hesaplı 

I bir tutumu öngören anlaşmanın, ekonomik ha-
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zırlığımızm yeter olması için 1974 ve ondan son
raki bir tarihe değin, hazırlık dönemini uzatma 
fırsatını vermesine karşılık; gereken ekonomik 
hazırlığı sağlamaktan çok uşak iken; Hükümet, 
sanki çok iyi imiş, kaçırılmaması gerekirmiş ve 
sanayileşme hısımız da çok iyi imiş gibi, derhal 
geçiş görüşmelerine başladı. Oysa, anlaşma ya
pıldığında öngörülen sanayileşme ve ekonomik 
gelişme oranının çok altında kaldığımıza göre, 
verilen süreleri daha da uzatmaya çalışmalı 
idik, O hızı bile sağlıyamamışız. Başta Devlet 
Plânlama olmak üzere, uzmanların ve bu ko
nularla ilgili çevrelerin uyarılarına kulak asmı-
yan Hükümetin, ileri davranışını ve hele güm
rüklerle ilgili görüşmelerin Türkiye Büyük Mil
let Meclisinden ve ulustan gizli tutulmasını kuş
ku ile karşılamaktayız. Yabancıların bildikle
rini bizden gisliyen Hükümetin tutumu dikkat 
çekicidir. Gümrüklerde öngörülen kademeli in
dirimlere karşı sanayiimizin olulmsuJz yönde etki
lenmesi, örneğin; çinko, kurşun, gübre, oto lâs
tikleri ve tekstil sanayimizin dış yarışma karşı
sında ölüm tehlikesine gideceği, gümrükler kal
dırılınca da dostlarımızın bu ölümün cenaze tö
renine gelme zahmetine katlanmaktan başka bir 
kaderimiz olrmyacağı bellidir. Fabrikalarımı
zın kapılarında, bizim maliyetlerin çok altında 
bir fiyatla gelecek Alman mallarına ve banka
larımızı bile yagıyarmyacak hale getirecek olan 
yabancı banka tedbirlerine karşı, dış yardım ve 
dış sermaye iîe ilgili tutumunu bildiğimiz ikti-
ların Türk ekonomisini ve sanayiini nasıl koru
yacağını merakla öğrenmek istiyoruz. Ama, Sa
yın Gağlayangil'in komisyonda bir gün söyledi
ği gibi, bir yabancı meslektaşı kendisine demiş 
ki, «Siz bizden daha avantajlısınız, bu ortaklığa 
katılmakta. Bis birçok kuruluşları Ortak Pa
zara uymak üzere değiştireceğiz. Oysa ki, sizin 
hiçbir kurulununuz olmadığına göre, değiştir
mek sorunda değilsiniz. Hepsini yeniden yapa
caksınız. Bundan dolayı çok avantajlısınız.» 
Sayın Çağlayangil'e de yakıştıramadığım böyle 
bir konuşmayı, bize aktardığı zaman gerçekten 
hayret etmiştik. Hele Sayın Bakanın, sanayi
mizi koruma ile yaşar halde oluşunu yermesi 
- imza görevinden sonra yeriyor sanayimizi - ve 
bu durumu ile de sanayi sayılamıyacağma iliş
kin beyanı Türkiye'ye hiç gelmemiş ya da bi
zi kandırmak istiyen bir yabancının sözü olabi
lir, Evet Sayın Bakan, Türk sanayii bu halde

dir, korumak sorundadır, yarışma karşisnıda 
yaşıyamıyor. Bunun için ondan hınç mı alalım? 
Ya da gücünün yetmiyeceği bir yarışmaya itip, 

; yarıyoîda soluğunu mu keselim bunun? 

Anla jŞmanm Da ska yönlerine, Yunanistan'a 
bize göre çok iltimaslı davranmasına ve yoksul 
ülkelerin sanayileşmişlerde - bizim topluluktan 
sağlamayı tasarladığımız faydaları - hiçbir özve-
riliğe, fedakârlığa katlanmadan sağlama yolun
daki çabaları başarı sağlarsa, onlara göre bi
zim durumumuzu kıyaslamaya da değinmeden 
- ki bunlar hepsi ayrı ayrı önemli konulardır -
anlaşmanın bizce en önemli olan yönüne doku
nacağız. Anlaşma, bizim için bu ileri sanayi ül
keleri ile ekonomik uyum ve bütünleşmeyi ön
görmektedir. Biz bu ileri sanayi ülkeleri ile 
ekonomik uyum ve bütünleşmeye gireceğiz. Ye
ni anlaşmada da bu öngörü, çok açık yükümlü
lükler getirmiştir, ileri derecede sanayileşmiş 
kapitalist ülkelere, az gelişmiş bir ülkenin uy
ması ve onlarla bir ekonomik bütünleşmeye gir
mesinin sonuçlarını kestirmek ve bizim kaderi
mizi tasarlamak için bilgin olmak gerekmez. Art-
hur raporunu okumak yeter. Kimisi diyor sa
nayi ülkesidir, kimisi hammadde ülkesi. O sa
nayi katsın, ondan da hammadde gelsin; böyle 
kardeş kardeş yaşıyalım, sisi sömürelinı diyor; 
raporunda acık açık yazıyor. Belli kaderin ne 
olduğunu yazıyor. Ayrıca, usun yıllar ülkemiz
de denenen ve fiyaskolarla sonuçlanan ve dün
yada da can çekişir hale gelen kapitalizm, bu 
güçlü ortakların etkisi ve kendi iktidarımızın 
aracılığı ile tepeden inme Türkiye'ye giydiril
mektedir. Böyle bir komplo yokken bile, - on
ların böyle bir komplo yapma fırsatı ellerinde 
yokken bile - bizi süreli iflâslara sürüklemiş 
olan kapitalizmi, şimdi güçlülerin gölgesinde so
luksuz hale düşecek ülkemize yerleştirilmeye ça
lışmanın sağlıyacağı daha kesin bir iflâsın aracı 
olarak görmekteyiz Ortak Pazarı. Kendi felse
fesine, içeriden beliren tepkilere karşı, dıştan 
bir destek sağlamaktan başka bir gerekçesi oi-
mıyan iktidarın, belirttiğimiz iflâsı cnliyecek 
bir tedbirini de göremiyoruz. Tersine, iflâsı hız
landıracak bir ekonomik politika güdülmekte
dir Türkiye'de. Şimdiye değin uygulanmamak
la birlikte, politikasını düzeltecek tedbirler var
sa, onları da Hükümetten öğrenmek istiyoruz. 
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NATO, Amerika, ikili ilişkiler : 
Stalin'in saldırganlığı ve Avrupa'nın peri

şanlığı döneminde savaşı önlemede etkisi olan 
NATO'nun, artık eskidiği ve barışta var, savaş
ta yok hale geldiği ve her şeyden çok Amerika'
nın patronajına araç olarak, devlerin çatışma
sından önce kullanılacak bir seri pazarlıklar 
alanını elde bulundurmaktan başka hiçbir anla
mı kalmadığını bizim iktidardan başka anlamı-
yan kalmamıştır. Fransa'nın bilinen tutumu, 
Amerika'nın bilinen tutumu, Amerika 'mn cok 
güvendiği Kanada ve Alman başbakanlarınm 
sözleri ve eylemleri bu kanıyı açıkça doğrula
maktadır. Askerî sanayii paydos etme kötülü
ğüne uğradığımız bir dönemde; tanktan, uçak
tan, çatal ve makaraya değin, her şeyi NATO 
amaçlan için almayı Itaahhüdederek Amerika'
dan aldığımız ve mülkiyeti de onda oldu
ğundan anlaşmayı bozma halinde;, askerî dona
tımının tümünü verme zorunda kalacağımın 
ve altında ezildiğimiz ağır borçlarda da baş 
hak sahibi Amerika olduğundan NATO'dan 
çıkamaz halde olduğumuzu biliyoruz. Böyle 
bdr durumda, anılaşmaları bozmuş olmanın 
suçlaması altında bulunmanın yaratacağı so
nuçları da biliyoruz. Fakat, NATO'nun bize 
hiçbir güvenlik garantisi sağlamadığı, bir sa
vaşta ilk anda yurdumuzu mezarlığa döndü
recek tehlikeleri bağrımızda yaşatan tutumu 
ile güvenliğimizin bugün baş düşmanı hali
ne geldiğini de biliyoruz. Hele devlerarası 
savaşmaya katılmanın akıl dışı olduğu ve 
onlardan biri ile bir küçük ülkenin başbaşa 
savaşı düşünemiyeceği bir dönemde, NATO 
kandırmacasına inanacak bir sağduyu sahibi 
bulunamaz. NATO bizim ulusal görevimizi 
yapmayı da engellediği gibi, - Kılbrıs'ta olduğu 
gibi - ulusal görevlerimizi de engellediği gibi, 
düşmanlığı kronik hastalık haline gelen Yu
nanistan için de bir rüşvet alma gerekçesi 
sağlanmaktadır. Kobay stratejisi, esnek kar
şılık kabul edildikten sonra ise, NATO vo
liyle bir bozuk para işlemi göreceğimiz çok 
belirginleşmiştir. Bunu açıklıyan ve bizden 
de umduklarını belirten Amerikan yetkilile
rinin sözleri, kış uykusundakilerd bile uyan
dıracak niteliktedir. 

Bakın ne diyorlar; «Türkiye'ye yardım, 
Amerika'nın genel güvenlik çıkarlarını koru-

| mak içindir. Orta - Doğudaki, Rus ilerlemesi-
I ni sadece birkaç gün geciktirmek, Türki-

yeye yapılan yardımın bedelini karşılamaya 
yeter. Türkiye'nin, yurdunu kesin savunma ve 
ülkenin parçalarının işgal altına düşmemesi
ni istemesine karşılık, - Türkiye böyle istiyor
muş - biz Amerikalılar, Rusya'nın Orta - Do-

] ğu'ya sızmasını en ucuz maliyetle önlemeyi 
I ve onların Rusları geciktirmesini istiyoruz.» 

istediği bu. 
İ «Türk Hükümetimin tek traktör ithali 
i yapmasına gerekseme bırakmadan, ihtiyaç bı

rakmadan ve traktör ithalinde bir tekel kur-
i mamızı Türk Hükümetine kabul ettirdik» 
S müjdeler diyor. Müjdeleri ben ekledim, ama 
I kabul ettirdik diyor. «Türkiye'nin görevi; 
i ucuz asker beklemedir.» 

j Kim söylüyor bu sözleri? Amerikalı gene
raller, yardım kurulunda çalışanlar, Ekono-
nomik Yardım Kurulu Başkanı ve senatör-

ı 1er. Amerikan üniversitelerince beğenilmiş bi
limsel tezlerden ve açıklanmış yayınlardan 

! alınmıştır bu sözler. Millî Savunma bütçesi 
j görüşülürken Karma Komisyonda uzunca isim-
I 1er vererek bunları -arz etmiştim. Fakat, ne 
| söylesek boşunadır. Kobay stratejisini, bu 
I kürsüden bize karşı savunan -kendi bakanla

rımızı dinleyince, Lert ve Rogers'i dinler gibi 
oldum; sandım ki„ Amerikalı bakanlar ko-

I konuşuyor. Hele ikili anlaşmaları düzelttik 
diye, övgü ile kamu oyuna sunulan temel 

i anlaşmanın, eski sakıncaları bile aşan ve 
I perçinleyein ve sıyrılmamızı da önliyecek bir 

belge olduğunu 4,5 yıl bağırsanız da çıka
mazsınız içinden. Böyle bir belge olduğunu 

I gizli oturumda belirttikten, bunun Parlâmen
todan kaçırılmasını yerdiğimizde, temel 
anlaşma dediklerinin adını da değiştirdiler o 
zaman, uygulama anlaşmasına çevirdiler ve 
Türk Ulusundan kaçırılmasına gerekçe tü-

I retmek istiyen ve gizli tutuluşuna ilişkin ciddi
lik dışı gerekçeyi anlatan Sayın Bakanı 
dinlediğimiz zaman kaygılarımiz çok arttı. Bu 
kaygıları azaltacak yeni gelişmeler varsa on
ları da öğrenmek istiyoruz ve kamu oyumun bu 
anlaşmayı bilmesini istiyoruz. 

Amerika ile ilişkilerdeki yanlışlardan, 
onları yermeye hakkimiz yoktur. Onlar ol-

I mazsa biz edemeyiz, onlarsız edemeyiz diye-
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rek eski mandacıların müsveddeleri rolümde 
olanlar ela, her şayi onlara teslim etmek is-
tiyenlerimizdetdir asıl suç. Amerika böyle-
lerini bulursa elbette kullanacak, Amerika Us 
ilişkileri, demirperde gerisindeki Çavu/?e.> 
ko'nun Rusya'yı ve Varşova Paktını elettir
mesi kadar bile, elettirmemizi istemeyenlerin 
tutumu, dünden dana çok yabancıdır Tür
kiye'ye. öavuşesko nasıl yeriyorsa Varşova 
Paktını biz o kadar yeremiyoruz. O demirper
de, biz bilmem hangi perdeyiz. 

i£<on konu olarak Kıbrıs, Altıncı kez tez de
ğiştirerek, ne istediğini bilmez ve soydaşla
rımız için ne yapacağında, şaşırmış görünen 
bir politika bugün en umut kırıcı haldedir, 
Büyüklerden birinin desteklediği tezin ter
sini yakmanın olanak bir şey olduğu ve h'-
rinin de istemediğinin yapılamadığı bir 
'donemde, Rusya'nın da benimsediği bağımsız 
federatif Kibri: tezini, Makarios'un savun
duğu iraiter devlet tezine dönüştürüp, res
men de savunarak, Makarlos'a ve Yunan cıuı-
ı/a?ıım verdiğimiz rüşvetin çekini Türk Ulu-
sunm gurur ve onurundan ödemeye çalışan
ları, tarih ve gelecek kuşaklar iyi yadetmi-
yecektir. Bu tez yoliyle, onun tezi yoliyle, 
Makarios'un tezi yediyle bize yatkın bir so
nuç sağlıyacağmı sanmış, her halde Hükü
met. Fakat, yanlış hesap Lefkoşe'den geri 
döndü. Bunun böyle olacağını zamanında 
söyledik ve uygulanacak politikayı da belirt
tik. Gelişmeler bizi kesinlikle doğruladı bu
gün, Onun tezini akp da kendi senucunu 
çıkarmak.., Bu ördeğin tavuk yapması g'bi 
ibir şey olur ki, sanıyorum bu politikada 
yok, diplomaside yok, 

iSayın arkadaşlar, Kıbrıs'ın durumu çok kö
tüdür bugün. Ekonomik güçleri giderek eri
yen, Ankara'dan gelen yardımla ya siyan ve 
Ankara'nın ne yapacağını da bilememenin 
bezginliği icirds bunalan soydaşlarımızda, za
manı kendi yararına kullar an ve Türk yardı
mını bilen Hazinesine akıltan Rumların sürdür
dükleri sonu gelmez görüşmelerin bir sonuç ver-
miyeceğini, bunları başlatsınlar da biliyorlardı 
cihette. Fakat, bu oyuna tepki gösteren Kıbrıslı 
gençleri Türkiye'den koymaktan başka yapacak
ları bir şey yoktu. Ancak, oyalama yapabilirler
di. Zarar verenler de bulunuyor diye Kıbrıs'ta 

ve Türlkiye'deki gençlik örgütlerinin eski ve ye
ni başkan]anını, 6 genci Hükümet yurdumuzdan 
kovdu. Onların kime zararlı olduklarını biliyo
ruz. Bu oyuna tepki gösteriyorlardı, örgüt baş
kanlarından, mücahit genç Vehbi Erler diyor 
ki, tak suçumuz devrimci olmaktır. Bu sözleri 
ile mahcubedeceği gerçeği açıklamıştır, 

BAŞKAN — Sayın Yıldız 5 dakikanız var, 
ona göre ayarlayın efendim. 

AEMET YILDIZ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Hükümetimizin, kimin etkisi ile uluslar
arası kabul görecek bir tezi ileri sürmediğini 
bir türlü ariryamadık, Dört ilkeli bir şablon 
diplomasisi vardı Sayın Gağlayangil'in, neye 
yaradığını kimse anlamamıştı, ö dört ilkeli şab
lon diplomasin:a gülünçlüğünü anlamış olacak 
ki, sözünü artık hiç etmiyor, üslerden arınmış, 
Enosi.se kapalı, fedaratif, bağımsız Kıbrıs tezine, 
açıktan karşı çıkacaklar, bu teze inandırıcı ge
rekçe bulamazlar, t'eden karşı çıkıyorlar, ba
ğımsız, federatif, üslerden arınmış bir ülkeye? 
Doğu blokuna ve üçüncü dünyaya uygun gelen 
bu teze, Batı blokundan da karşı çıkmak çok 
güçtür, Gerekçesi bulunamaz. Fakat, Sayın Çağ-
la.yangil diplomasisine bu tezi beğendirmek ve 
h?la hele üslerden arınmayı benimsetmek olanak 
bir şeydir, ama üslerden armma sözünü söyle
meyin de, ne derseniz deyin. 

Sayın Sunay'm Rusya gezisinde yayınlanan 
bildiri tle bu konuda havaî kırıcı bir nitelikte
dir. enseleri Boya federatif tezi benimsiyordu, 
bu sefer ona da dokunmuyor. «Karşımızdakiler 
ina de diyor, biz de inade dersek olmaz. Bunun 
için tez değiştirdik.» Bayın Bakanın sözleri bun
lar, diyerek şarki hakemmiş gibi bir pozda, ta
raf değil de hakimmiş gibi bir pozda, kendi ba
kanımızı görünce, karşısı dakine beğendirilecek 
tez arayışından, yalvarma diplomasisinden bü
yük kaygı duymaktayız, Karşısına yalvarıp, ona 
beğendirecek tez ileri sürme diplomasisinıien 
kaygı duyuyoruz. Geçmişimize ters düşen bu tu
tumun Kıbrıs'a yaptığı kötülükten başka, Tür
kiye Cumhuriyeti onuruma sürdüğü lekeyi te
mizlemeyi bugünkü gidişten, beklemek hayal 
öte'sidir. 

Kıbrıs sorununun çözümü, dünyaca kabul 
edilebilir bir teze dayanan - evet dünyaca kabul 
edilebilir bir teze dayanan - tutarlı, kararlı, ce
sur bir politikayla ancak sağlanabilir. Makarios'-
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uta Ikarşısında gerilemek değil, tutarlı bir tezde, 
haklı durumda gerekeni yapmak gerekir. Hak
lılık önce, ama üssü savunursanız haklılık kal
mıyor orta yerde. 

Sayın arkadaşlarım, ıbütiin bu belirttiğimiz 
önemli gelişmelere karşı, içinde bulunduğu
muz bunalımdan ötürü olacak ki, kendi içimi
ze kapanık, dünyada olup biten olaylarla bile 
ilgilenmez haldeyiz. Dış politikayı bir turizm 
saraımaıujn cezasını ülkece çekmekteyiz. İlgilen
memiz gereken çok önemli olaylar sürüp gitmek
tedir bugünkü dünyada. Bizi hiç ilgilendirmez 
görünen birçdk olayın, dolaylı ya da doğrudan 
bizi çok ilgilendirmesi gerekir. Çok değerli ele
manları bulunan bakanlığımızın etkinliği için 
kamu oyunun olaylarla ilgilenmesi büyük önem 
taşır. 

Bizim görüşümüze göre, gizlenmekte olan ve 
ileride de düzeltilmesi çok güç engeller yaratan 
dış politiıkaam önemli etkenılerinden biri kamu 
oyunun ilgisizliğidir. Bu durumda, şuraya, bu
raya gidip gelenlerin bir şeyler yaptığı sanısı 
ile oyalanıyoruz. Almanya gibi geleneksel dost 
saldığımız bir ülkeinin Başbakanının bizim Sa
yın Bakan için gazetelerde okuduğumuz ve ya
lanlanmasını arzu ettiğimiz sözleri, diplomatik 
turizmde ev sahiplerini bıktırdığını g'isteryor. 

Bakanlığın atanmalarla ilgili konularına, ay
rıntılı girmek istemiyoruz. Yalnız, yolsuzluklar 
ve intibaklarda bir sürü kusurlara ilişkim, birçok 
bilgi vardır, ama sadece Bakanlığın dikkatini 
çekmekle yetiniyoruz. 

•Sayın arkadaşlar, bizim olmaması gerekeni bir 
savaşa sürüklenmemizi sağlıyacak tuzakları, 
olup bittiler yaratabilecek bağlantıları, dostlu
ğunu kazanabileceklerimizi görmeliyiz artık. 
Dost olamıyacakların hatırı için, düşman haline 
sokan tutumları ve emperyalizmin istekleri 
yüzümden, (kendi ulusal yararlarımıza aykırı dü
şen, eylemleri düzeltemeyişimiziin bedelini çok 
ağır olarak ödemelk zorunda bırakılıyoruz. Ata
türkçü dış politika sözünden biz bu belirttiği
miz olumsuzlüklardaın aranmış bir politika 
anlıyoruz. Böyle bir arınmaya, ittifakların 
ve anlaşmaların engel olmadığı ıkajmsında-
yız. Bunların engel olmamasını da Birleş
miş Milletler Anayasası ^emretmektedir. Kad
rolarımız, iç ve dış koşullar, olanaklarımız baikı-

miiTidan bugün Atatürk döneminden çok daha 
elverişli durumdayız. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Yıldız, 
lütfen bağlayınız. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bitiriyorum. 
Tek eksiğimiz olan Atatürk'ün olmayışını da, 
onu(n ilkelerini uygulayarak giderebiliriz. Hü
kümetimizin, geç de olsa uygulamalkta inadettiği 
ve verimsiz sonuçlarla beıîli olan politikasından 
kurtulup, Atatürkçü Ibir politikaya yönelmesini 
içtenlikle beklemekteyiz. Böyle bir iyileşmeyi 
gönülden desteklemeye hazırız. 

Bütçenin, Türkiye Cumhuriyetine yararlı hiz
metlerde bulunulmasına araç olmasını diler, en 
iyi dileklerimi ve saygılarımı sunarım. (G.H.P. 
ve M.B.G. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Orhon, Adalet Partisi 
Grupu adına. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA SABA
HATTİN ORHON (Giresun) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, Dış
işleri Bakanlığı 1971 malî yılı bütçe görüşmeleri 
münasebetiyle Adalet Partisi Grupu adına hu-
zurujnuzdayım. Görüşlerimi arz etmeden önce, 
Sayın Bakam, Bakanlığın mümtaz erkânını 
Adalet Partisi Grupu adına saygı ile selâmla
rım. 

Grupum adına bir noktaya işaret etmeden ge-
çemiyeceğim. Sayın anamuhalefet partisi söz
cüsünün, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerindeki 
tcinkid ve temennilerini izhar ederken, büyük 
bir itina ile, Hükümet politikasını âdeta Çağla-
yangil politikasıymış şeklinde gösterme gayret
leri karşısında, grupum adıma şunu ifade etmek 
isterim, takibolunan politika Adalet Partisi 
gruplarının güvenine mazhar, Adalet Partisi 
Hükümetinin politikasıdır. Adalet Partisinde 
şahıs politikası yoktur. Ama, anamuhalefet par
tisi sözcüsünün, şahıs politikası gütmeyi çok öz-
liyen bir partinin, hattâ genel başkanı politika
sının, Millî Şef politikasının millî politika itibar 
edildiği bir itiyadın içinden gelerek, o politika
ya aykırı düşen politikayı da gayrimillî politika 
diye tavsif etmesini, A.P. Grupu adına yadırga
dığımızı bilhassa belirtmek isterim. 

Muhterem arkadaşlar, huzurunuzda tetkike 
alınan bütçe, ayrıca tebarüz ettirmeye çalışaca
ğım veçhile, Devletin umumi masraf payı içeri
sinde en az hisseye sahip, mütevazi bir bütçe ol
mak niteliğindedir. 
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Bu kadar imkâna rağmen hariciyemizden 
beklenen görev, bunun kat kat üstünde ve mad
de ile mukayese kabul etmiyecek şekilde. Ancak, 
görevlilerin, vatanperverlik ve vazife şuurları
na mevdu bir keyfiyet buluınduğunu gözden uzak 
tutmamak gerekmektedir. 

Bundan dolayıdır ki, gerek dış politika me-
selelerip.îiz ve gerekse hariciyemizin problemleri 
konusundaki görüşlerimizi açıklarken, vazife he
yecanının en Ibaş'ta gelen bir kontu olmakta bu
lunduğunu ve hariciye mesleği elemacılannın 
bu hasletlere malik olduğunu görmekteki mem
nunluğumuzu tebarüz etmek isteriz. 

Dış politika meselelerimizin geniş bir çevre 
ve çerçeve içinde ele alınıp, enine boyuna tartı
şıldığı günümüzde, bu politikamın prensiplerini. 
bir kere daha sarih ve vazıh bir şekilde belirt
menin lüzumlu olacağı kanısındayım. 

Dış politikamız şu iki umumi esasa dayanır : 
Türkiye'nin dış güvenliğini en müessir ve 

haysiyetli şekilde sağlamak ve dünya milletleri. 
arasında karşılıklı menfaate dayanan işbirliğini 
(her sahada geliştirip, teşvik etmek. 

Halihazır dünya şartları, memleketlerin dış 
güvenliklerini sırf kendi kaynaklarına ve gücü
ne dayıyarak teminat altına almak imkânını na
dir devletlere bahsetmiştir. Büyük küçük birçok 
dünya milletleri için vâridolan bu hal Türki^re-
miz için de bir gerçektir. 

Filhakika, İkinci Dünya Savaşı, devletler 
-kuvvet dengesinde esaslı değişiklikler yapmış ve 
bu savaşın sona ermesinden itibaren günümüze 
kadar gecen zaman zarfında vukua gelen siyasi 
gelişme ve değişiklikler, milletlerarası siyaseti, 
eski klâsik şeklinden çıkararak, kıtalar ve blok-
lararası bir niteliğe tevcih etmiştir. 

Buna muvazi olarak, harb teknolojisi de bü
yük gelişmeler kaydetmiş, millî bütçeleri aşan, 
muazzam malî ve teknik imkânlara ihtiyaç gös
teren bu yeni şartlar; milletleri güvenliklerini 
ittifak manzumeleri içinde aramaya sevk et
miştir. 

Yakın tarihin safahatını dikkate alırsak, 
Türkiye'nin NATO savunma ittifakı içinde yer 
almasını bu genel çerçeve içinde görmek gere
kir. 

iltihakımızdan bu yana NATO'nun Türkiye'
nin güvenliğine büyük hizmetlerde bulunduğu 

f bir vakıadır. NATO'nun caydırıcılık vasfı, diğer 
üyeleri için olduğu gibi Türkiye için de mües
sir bir emniyet halkası olmuştur ve olmakta de
vam etmektedir. 

Kurulduğundan bu yana NATO Avrupaföa 
istikrarı başarı ile korumuştur, ittifakın taşıdı
ğı değerin en büyük delili de bu olmak gerekir. 
Ayrıca, NATO müessir bir savunma ittifakı ol
duğu kadar, çeşitli alanlarda işbirliğini gelişti
ren bir teşkilâttır da. İttifak, yalnız savunma 
konularına eğilmekle kalmamakta, büyük bir 
hayatiyet ve intibak kabiliyeti göstererek, faa
liyetlerini ilmî ve teknik konulara da teşmil et
mektedir. Bu suretle, müttefikler arasında, bir
çok sahada, karşılıklı yardımlarda bulunabil
mekte ve bunlardan memleketimiz önemli fay
dalar sağlamaktadır. 

Burlada bir hususu belirtmek isterim. NATO 
ittifakına mensup oluşumuz, diğer ülkelerle ili
şiklerimizin geliştirilmesine hiçbir suretle mâni 
o1-nuş değildir. Hattâ, güvenliğimizin teminat 
altına alınmış olması, bu ilişiklerimizin emniyet 
içinde gelişmesine yardımcı bir unsur teşkil et
mektedir. Hükümetin, zümreci olmıyan bir itti
fak anlayışı içinde, bu vakayı lâyıkıyle değer-

\ lendirmiş olmasını, takdirle karşılamaktayız. 
i Karşılıklı menfaat esasına dayanan bir dış po

litika uygulamasiyle 1965 ten bu yana, gerek 
komşularımızla, gerekse diğer ülkelerle ilişkile
rimiz büyük ölçüde geliştirilmiştir. Bu, dış po
litikamızın başarı hanesine, münakaşa götürmez 
şekilde, kaydedilecek bir husustur. 

Muhterem senatörler, halen Avrupa'da önem
li gelişmelere şahidölmaktayız. Yumuşama ha
vası, geçen 1 - 1,5 yıldan beri Avrupa'da hayli 
terakki kaydetmiş, karşılıklı temas ve müzake
reler kesafet kazanmıştır. Bunların teferruatı 
üzerinde duracak değilim. Bu konuda önemli 
olan cihet şudur; Avrupa meselelerini görüş
mek üzere bütün ilgili devletlerin, hangi camia
ya dâhil olursa olsun, katılacağı bir güvenlik 
konferansı toplanması fikrinin gittikçe kuvvet 
kazandığı görülüyor. Kıtayı ilgilendiren güven
lik ve işbirliği meselelerinin müzakere edilece
ği böyle bir konferans veya konferanslar seri
si, tabiatiyle memleketimizi de çok yakından 
ilgilendirmektedir. Sayın Dışişleri Bakanının 
muhtelif vesilelerle ifade ettiği gibi, memleke-

I timizin, konferans teklifini prensip itibariyle 
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olumlu karşılamasında isabet görürüz. Avrupa 
gibi her iki dünya savaşının da kundağı olan 
bir kıtada güvenliğin ve işbirliğinin takviyesi
ne yardımcı olacak her türlü teşebbüsü destek
lemek, takibolunan dış politika prensiplerinin 
tabiî bir icalbıldır. Şüpheisiz ki, bu derece şü
mullü ve neticeleri bakımından bütün Avrupa 
Devletlerinin hayati menfaatlerini etkiliyecek 
olan böyle bir teşebbüse, dikkatli bir hazırlık
la girişmek şarttır. Bu hususta aceleci davran
manın faydadan çok zarar getireceği, hattâ teh
likeli olacağı görüşündeyim, ihtiyat, menfi bir1 

tutumun değil; bilâkis, behemahal başarıya 
ulaşmak arzusunun ifadesidir. Gerekli şartlar 
sağlandığı takdirde, Avrupa konferansının top
lanmasına, bütün kıta ülkeleri gibi Türkiye'nin 
de taraftar olmaması için hiçbir sebep bulun
mamaktadır. 

ıSayın senatörler, hükümetin Orta - Doğu 1da 
takibettiği politikanın esasları hakkımda parti
miz görüşünü burada kısaca arz etmek istiyo
rum. Orta - Doğu politikamız temel prensibo-
larak, uzun yıllardır barış ve istikrarın özlemini 
çekmekte olan bu bölgede, huzurun güvenin ve 
barışın sağlanmasına yardımcı olmak anafilkrin-
den ilham almaktadır. 

Zaman zaman Hükümete, Orta - Doğu ihti
lâfında bitaraf olmadığı yolunda tenkidler yö
neltilmektedir. Yukarıda belirttiğimiz anafikir 
çerçevesinde, Hükümet bu konu ile ilgili birta
kım esaJar tesbit etmiştir : 

— Kuvvet istimali veya kuvvet tehdidi yolu 
ile toprak kazancı ve siyasi avantaj sağlanma
sına karşıyız, demiştir. 

—• Emrivakiler! tanımıyoruz, demiştir. 
— Kudüs'ün statüsünü değiştirmek üzere 

uygulanan tek taraflı tedbirler kabul edilemez, 
demiştir. 

— İhtilâfa, ancak barışçı yollardan bir hal 
çaresi bulunabileceğine inandığımızı; Güvenlik 
Konseyinin 22 Kasım 1987 tarihli kararının bu 
maksada en iyi hizmet edecek esasları ve siya
si hal çaresi bulunmasına yardım edecek unsur
ları ihtiva ettiği kanaatinde olduğumuzu, söyle
miştir. 

— Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde bir 
barışçı hal çjaresi bulmak için girişilecek her 
türlü teşebbüsü ve bu meyanda Jharing görüş
melerini desteklediğimizi belirtmiştik. 

Bunlar dış siyaset prensiplerimize uygun, 
adaletten ve hakkaniyetten yana olduğumuzu 
gösteren esaslardır. Türkiye bugün yalnız Or
ta - Doğu ülkelerinde değil, bu mesele ile ilgili 
bütün devletler nezdinde takdir toplamış, kana
atlerinin ağırlığı hissedilen beyanları ilgili ta
raflarca dikkatle dinlenen bir mevki kazanmış
tır. Şüphesiz ki, bu neticenin sağlanmasında, 
Orta - Doğu'da takibedilen yapıcı ve basiretli 
politikanın esasları kadar, Hükümetin bölgede
ki memleketler ile aramızdaki ilişiklerin geliş
tirilmesine atfettiği önem ve hassasiyetin de bü
yük rolü olmuş tur. Komşu ve dost iran ve Pa
kistan'la esasen mevcut ittifak ve iyi ilişkiler, 
en dostane ve verimli şekilde, en yüksek sevi
yeye kadar geliştirilmiştir. Arap memleketleriy
le olan ilişkilerimizin süratle geliştirilmesinin 
ve karşılıklı samimiyet ve açıklık esaslarına 
oturtulmasının bölge ile ilgili politikamız bakı
mından arz ettiği önemi burada kaydetmek is
terim. 

Bugün Arap memleketleri milletlerarası 
forumlarda ve kendi ikili temaslarında Tür
kiye'nin meselelerini anlayışla izliyen ve Türk 
görüşünü imkânları ölçüsünde destekliyen birer 
dost olarak hareket leitomıektedirler. Türkiye'nin 
hazır bulunmadığı milletlerarası toplantılarda 
dahi, biziim ane&elelierimizü. kuvvetle ve hararet
le savunmakta olan Arap memleketlerinin, bu 
faydalı davranışlarına azmsanamıyacak sayıda 
misal gösterilebilir. 1965 ten bu yana katedi-
len mesafe, objektif bir değerlendirmeye tabi 
tutulduğu takdirde, Hükümetin Orta - Doğu'da 
izlediği siyasetin isabet ve faydasını teslim et
mek gerekir. 

Cumhuriyet Senatosunun muhterem üyeleri, 
dış politikamızın en önemli meselelerinden bi
ri de millî dâvamız olan Kıbrıs meselesidir. 
Anlaşmazlığın geçirmiş olduğu ve cümlenin ma
lûmu olan safhalar üzerinde uzun uzadıya 
durmak istemem. Ancak, halen içinde bulun
duğumuz durumu isabetle değerlendirmek ve 
olayları belirli bir perspektif içinde mütalâa 
edebilmek bakımından, muayyen bir ölçüde 
olsa, maziye dönmenin gayrikabili içtimaıbol-
duğunu takdirlerinize sunarım. 

Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetinin bütün ilgi
li tarafların mütalâaları ve bu meyanda, tabi-
atiyle Türkiye'nin ve Türk cemaatinin Londra 
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ve Zürih andlaşmalarında ifadesini bulan rı
zaları üzerine bina edildiği, ancak gerek bu 
mutabakatların sağlanmasında ve gerekse bu
nu takibeden devrede Türk tarafınca gösteri
len bütün iyi niyete rağmen, daha anlaşma
ların mürekkebi kurumadan, devletin iki orta
ğından biri olan Kıbrıs Rum cemaatinin bu dü
zeni yıkmak için teşebbüse geçtiği ve devle
tin tümüne sahibolmak iddiasiyle ortaya çık
tığı herkesçe bilinmektedir. 

1963 yılında kanlı bir şekilde fiiliyata in
tikal eden bu emellere, o tarihte gerektiği gibi 
mukabele edilip edilmediği, kaçan fırsatlar 
olup olmadığı ve izlenen tutumun isabetli bu
lunup bulunmadığı çok tartışılmıştır; ileride 
de tartışılacaktır. Ben bu konulara burada av
det etmek niyetinde değilim. Ancak, bu mese
lede zaman zaman Hükümetçe, atalet içinde 
bulunulduğu, bir türlü olumlu sonuca ulaşılmı-
yan cemaatlararası temaslar neticesinin boş yere 
beklendiği, insiyatif alınmadığı tenkidleri yö
netilmektedir. Bu durumda, bizim Kıbrıs me
selesini ne şekilde devraldığımızın ve neler 
yapabildiğimizin, şöylece bir tablosunu çizmek
te, fayda vardır. 

1963 Aralığında başlıyan kanlı olaylar se
risi sonunda meydana gelen durum, gerek Tür
kiye, gerekse Türk cemaati bakımından ger
çekten hazin idi. Türk cemaatinin, devletin 
Anayasasından doğan meşru hakları bir kena
ra bırakılmış, soydaşlarımızın evleri yakılıp 
yıkılmış, 25 000 Türk can kaygusiyle bütün 
maddi varlıklarını geride bırakarak, daha emin 
Türk bölgelerine sığınmış, perişan, baraka ve 
çadırlarda, bu Türk bölgeleri ise Kıbrıs'ın di
ğer kısımlarından ve dünyadan tecridedilmiş, 
Türklerin iktisadi ihtiyaçlarını karşılama im
kânları âdeta yok edilmiş, adaya andlaşma dışı 
yabancı kuvvetler yığılmış, müzakere imkân
ları da hemen hemen, tamamen ortadan kaldırıl
mıştı. 

Bu maruzatın, mevcut karanlık tablonun 
sadece ufak çizgileridir. Cemaatimizin karşılaş
tığı güçlükler listesini daha da uzatmak müm
kündür. İşte biz Kıbrıs ihtilâfını böyle bir or
tamda devraldık. 

Bunu söylerken kimseyi suçlamak gayesi-. 
ni gütmüyorum. Kıbrıs dâvası bütün milletin 
davasıdır. Ne dün başlamıştır, ne de yarın hal

ledilmesi mümkündür. Meselenin muayyen bir 
safhasında kesin hükümlere varmak ve dâva
nın kazanıldığı veya kaybedilmek üzere bu
lunduğu şekilde neticeler çıkartmak, her şey
den önce bu millî dâvamızın yararına olmaz. 
Sadece, gerçekleri olduğu gibi görmenin ve için
de bulunulan durumu realist bir şekilde değer
lendirmenin de faydası vardır. 

Bugün şahidolduğumuz durum şudur; Ada
ya getirilen yabancı kuvvetler geldikleri yere 
dönmüşlerdir. Cemaatimize tatbik olunan ik
tisadi ve fiilî güçlükler, kısıtlamalar bertaraf 
edilmiş; soydaşlarımıza iktisadi faaliyette bu
lunma imkânları sağlanmış, seyahat hürriye
ti temin edilmiştir. En önemli bir nokta da 1967 
yılı sonunda kurulan Geçici Türk Yönetiminin, 
o tarihten bu yana müstakil, idari, askerî ka-
zai ve malî teşkilâtiyle Türk Cemaat hayatı
nın tanzimi görevini başarı ile yürütmesidir. 
Bu çerçeve dâhilinde 1970 Temmuzunda Türk 
Cemaat Meclisi seçimleri de yapılmış bulun
maktadır. 

Fiilî durumda bu gelişmeler sağlanırken, 
barışçı bir çözüm yolu arama gayretlerine de 
aralıksız olarak devam edilmiştir. Bunun 
başlıca tezahürü 1968 yılı ortalarında başlı
yan cemaatler arası görüşmelerdir. Türk tara
fı' görüşmelerde katlanabileceği âzami feda
kârlığın sınırını da çizmiş bulunmaktadır. 
Bu safhada ortak bir anlayışla varabilmesi, 
karşı tarafın iyi niyet ve sağduyusuna bağlı
dır. Görüşmelerden bugüne kadar belirli, bir 
olumlu sonuç elde edilememiş olması, şüphe
siz ki üzüntü vericidir. Ancak şurası da bir 
vakıadır ki, Kıbrıs anlaşmazlığının kuvvet 
yoliyle halledilemiyeceği, Türk cemaatinin ta
rihî ve ahdî haklarından asla vazgeçmek niye
tinde olmadığı, Türkiye'nin Kıbrıs'taki soy
daşlarının olup bittilerle karşı karşıya bırakıl
masına müsaade etmiyeceği hiçbir şüpheye 
mahal bırakmıyacak açıklıkla, ilgili bütün ta
raflara anlatılmış bulunmaktadır. 

Bağımsız Kıbrıs Cumhuriyetine vücut ve
ren anlaşmalar Türkiye'nin ve Türk cemaati
nin haklı ve meşru tutumunun hukukî daya
nağıdır. Cemaatimizin bu andlaşmalarla tanın
mış olan haklarının, zor istimali yolu ile gas-
bedilmesi söz konusu olamaz. Bu noktada kar
şımızdaki tarafların düşebilecekleri vahim ha-
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talara, elimizdeki her vasıta ile karşı koya
cağız. Kıbrıs dâvamız ileriye güvenle bakabi
leceğimiz bir safhadadır ve endişe duymak için 
hiçbir sebep mevcut değildir. Biz milletçe gö
nül birliği içinde, elele verdiğimiz ve yüksek 
meclisler olarak, Hükümet olarak Kıbrıs me
selesinin gelişme tarzının ve istikbalde ala
cağı şekle azalmıyan bir dikkat ve alâka ile 
eğilmeye devam ettiğimiz takdirde de bu dâ
va asla kaybedilmiyecektir. 

Sayın senatörler, Türkiye 1963 yılında Av
rupa Ekonomik Topluluğu ile Ankara'da, nihai 
gayesi tam üyelik olan bir Ortaklık Andlaş-
ması imzalamış bulunmaktadır. Tam üyeliğe 
doğru giden yolda, hazırlık dönemini teşkil 
eden ilk beş senelik müddet, 1968 Aralığında 
sona ermiş, 1,5 yıldan fazla süren müzakere
lerin tamamlanmasını mütaakıp 1970 Kasımın
da Brüksel'de imzalanan katma protokol, ikin
ci malı protokol ve diğer belgelerle, bunların 
tümüne ilişkin nihai senedin hükümlerine tev
fikan da üyeliğimizin geçiş dönemine girilmiş
tir. 

Salın senatörler, saydığım bu belgelerin im
zalanmasına takaddüm eden müzakere devresi 
esnasında Türkiye'nin Ortak Pazar ile olan 
ilişkilerinin hemen her noktası basınımızda çe
şitli inceleme yazılarına konu teşkil etmiş, Or
tak Pazar üyeliğimiz lehinde ve aleyhinde pek 
çok şey söylenmiştir. Ben burada, ne imzalanan 
belgelerin teknik teferruatına ineceğim, ne de 
tam üyeliğe giden yolda devam kararını al
makla sağladığımız avantajların tafsiline gi
rişeceğim.-Bütün bunları Sayın Dışişleri Ba
kanı, bütçesinin Bütçe Karma Komisyonunda 
müzakeresi esnasında verdikleri izahatla, ana-
hatları itibariyle yüksek meclislerin ve kamu 
oyumuzun ıttılaına sunmuştur. Hükümet tara
fından ivedilikle görüşülmesi kaydiyle mec
lislere sevkedilmiş olan geçiş döneminin baş
lamasına mütedair belgelerin tasdikine ait 
kanun tasarısının müzakeresi vesilesiyle bu 
konu hakkında muhakkak ki, çok daha etraf-
/lı malûmat verilecek, konu teknik teferruatı
na kadar incelenecek ve meclislerdeki arka
daşlarımız, görüşlerini ifade fırsatlarını bu su
retle de bulacaklardır. 

Bu şekilde, geçiş dönemini başından itiba
ren ; tütün, kuru üzüm gibi anaihraç maddele

rimiz için topluluğun bütün miktar kısıtlama
larını kaldırdığı ve gümrük vergilerinin sıfı
ra indirildiği; tarımsal ihracatımızın % 90 mı 
mütecaviz bir bölümüne özel avantajları olan 
bir rejim sağlandığı; bunulara karşılık tarım 
ürünleri ithalâtında topluluk ülkelerine bir 
öncelik tanımaktan öteye hiçbir vecibe yük
lenmediğimiz; sanayi alanında AET ile rekabet 
gücüne sahip sanayi sektörlerimizin istihsal 
alanları için 12 senelik, bunların dışında ka
lan istihsal kollarımız için 22 yıllık bir güm
rük indirimi takvimi öngörüldüğü, bu suret
le Ortak Pazara girmemizin sınai kalkınmamı
za zararlı olmaması için türlü tedbirlerin alın
mış olduğu bir kere daha gözler önüne serilmiş 
olacaktır. 

Sayın senatörler, benim burada ifade et
mek istediğim, Ortak Pazara üye olma yolun
da verilmiş olan prensip kararının, Türkiye 
için âdeta ekonomik önemini de aşan özel bir 
siyasi mâna ifade ettiğidir. Hep biliyoruz, Av
rupa'da nihai gayesi siyasi bir birlik olan 
çeşitli entegrasyon hareketleri vardır. Ekono
mik entegrasyon bunların en önünde geliyor 
ve Ortak Pazarın temsil ettiği topluluk ha
len bunu en ileri derecede başarmış bulunuyor. 

Türkiye'nin bu entegrasyon hareketleri dı
şında kalmasını tasavvur etrnek, muasır millet
ler seviyesine yetişmek özlemi içerisinde bu
lunan memleketimiz için mümkün olmasa ge
rekir. 

Muhterem arkadaşlar, dış politikamız hak
kında mâruzâtımı burada sona erdirirken, 
Dışişleri Bakanlığının bünye, kuruluş ve büt
çesi ile ilgili bâzı hususlara temas etmek su
retiyle huzurunuzdan ayrılacağım. 

Bir memleketin dışarıda temsili, şüphesiz 
bir bütün olmak lâzımgelir. Temsil, tecezzi ka
bul etmez. 13 sayılı Kanun bu temsil vahdeti 
ilkesini zedelemiş ve dış temsilde ilgisi bu
lunan diğer bakanlıkları âdeta kendi bakan
lıklarını dışarda müstakillen temsil edecek 
derecede muhtaç hale götürecek bir yola gir
miş idi. 1173 sayılı Kanunla bu durumun orta
dan kaldırılması ve Dışişleri Bakanlığına ve 
dış temsilcilerimize haiz olmaları gereken yet
kilerin yeniden verilmesi ile tam bir temsil vah
deti sağlanmış oluyor. Dış ülkelerde bulunan 
muhtelif Devlet organlarının arasında ahenk-
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li bir koordinasyonun isletilmesi imkân dâ
hiline girmiş bulunmaktadır. Henüz kısa bir 
maziye sahibolan bu tatbikat, bu hususta biz
lere çok ümit vermekte olduğundan konuya 
burada bilhassa temas etmeyi faydalı bul
dum. 

Bir taraftan milletlerarası kuurluşların 
ikinci Dünya Savaşından bu yana süratle ge
lişmeleri, diğer taraftan bağımsızlığını yeni 
kazanan pek çok memleketin ortaya çıkması 
ile genişliyen temsil ihtiyaçlarımız, Dışişleri 
Bakanlığına, eskisine nisbette çok daha ge
niş sayıda görev ve bununla müterafik ola
rak yeni malı külfetler yüklemiştir, Bunları, 
huzurunuzda getirilen bütçe rakamları ile kar
şılaştırdığımız zaman, maruzatımın başında arz 
ettiğim dışişleri meslekî memurlarından bek
lenilen feragatin nedenleri de ortaya çıkacak
ta*. 

Dış memleketlerde bulunan memurlarımızın 
maaşlarında, dünyanın pek çok yerinde sü
ratle artan hayat pahalılığına rağmen, İ963 
ten beri ayarlama yapılmamıştır, özellikle kü
çük memurların temsil görevlerini yerine ge
tirmekte sıkıntıya düşecekleri bir gerçektir. 
Dünyada artan kiralar ve mahallî kiralama 
şartları muvacehesinde, dışişleri memurlarımızı 
yabancı memleketlerde lojman imkânları ile 
teçhiz etmemizin bilhassa ufak memurların için
de bulunduğu sıkıntıların giderlimesi için 
faydalı olacağı kanısındayım. Bakanlığın mer
kez binası ihtiyaca gayrikâfidir. Birçok oda
larda memurlar üst üste oturmakta ve verim
li çalışma imkânları selbolmaktadır. Bu eski 
binanın bir Dışişleri Bakanlığının bünyesinde 
mevcuıdolımıası gereken, beklenen salonları ve 
ağırlama tesisleri yoktur. Bundan dolayı faa
liyetler aksıyabileceği gibi, masraflar daha 
da çok yükselecektir. 

Son zamanlarda bâzı bakanlıklarda yapıl
mış tadil ve restorasyonların Dışişleri Bakan
lığına da teşmilimi ve mevcut binanın rantabl 
bir çalışma getirebilecek şekilde tadil veyahut 
da yeniden ele alınmasını temenni etmekte
yim. 

Dışişleri Bakanlığının içinde bulunduğu güç
lükleri daha da sıralamak mümkündür. Ancak, 
bugün Bakanlığın en büyük problemi, günün 
çalışma esaslarına ve Bakanlığın kuruluş gaye-
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sine uygun bir teşkilât kanununa sahip bulu-
namamasıdır. Bu kanunun biran evvel ele alı
narak yüksek meclisler huzuruna getirilme
sinde çeşitli faydalar vardır. Bilhassa, Devlet 
Personel Kanununun ve Kadro Kanununun yü
rürlüğe girmesiyle, Dışişleri Bakanlığı için da
ha da âcil bir durum zuhur etmiş bulunmakta
dır. 

Yeni bütçenin memleketimize ve milletimi
ze hayırlı olması temennisiyle huzurunuzu 
terkederken, Adalet Partisi Grupu adına tek
rar saygılarımı teyidederim. 

Hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Işmen. 
FATMA HİKMET İSMEN (Kocaeli) — Sa

yın Başkan, sayın senatörler; zamanımın kısalı
ğından ötürü, Dışişleri Bakanlığı bütçesi üze
rinde yapacağım bu konuşmada, yalnız bir 
önemli konuya değinmekle yetineceğim. 

Sayın senatörler, geçen yılın şüphesiz ki, en 
önemli olaylarından birisi de, 23 Kasım 1970 ta
rihinde Brüksel'de imzalanan Ortak Pazar And-
laşmasıdır. Bu andlaşmayla Türkiye geçiş dö
nemine girmeye karar vermiş olmaktadır. An
cak, bahis konusu andlaşma meclislerden henüz 
geçmediği için şimidilik yürürlüğe girmiş değil
dir. Bilindiği gibi, geçiş döneminin özelliği; 
Türkiye'ye tedricen de olsa önemli külfetler 
yüklemesidir. 

Geçiş döneminin süresi; bâzı mallarımız için 
12, bâzı malarımız için ise 22 yıldır. Bu döne
min sonunda Ortak .Pazarla tam bir gümrük 
birliği gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bu konuda düşüncelerimize yön vermesi ba
kımından, Ortak Pazarın ve Ortak Pazarla 
memleketimizin kurmuş olduğu ortaklık ilişkisi
nin, hukukî mahiyetlerini bir kere daha hatırla
mak yerinde olacaktır. 

Sayın senatörler, Ortak Pazar, altı Avrupa 
ülkesinin aralarındaki her türlü mal, sermaye 
ve işgücü alış - verişinin tamamiyle serbest ol
duğu ve sonunda politik bir birliği de öngören 
ekonomik bir andlaşmadır. Bu andlaşma 1957 
de Roma'da imzalanmış ve 1958 başından itiba
ren yürürlüğe girmiştir. Halen sanayi mamul
leri için tam bir gümrük birliği teşekkül et
miş bulunmamaktadır ve bu birlik andlaşma 
ile derpiş edilen süreden daha önce gerçekleş
miştir. 
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Ortak Pazarın hukukî özelliği, milletler üs
tü bir teşekkül olmasındadır. Bu niteliğini or
taya koyan husus, birçok hallerde bütün üyele
ri bağlayıcı kararları ekseriyetle alabilmeleri
dir. Bilindiği üzere milletlerarası teşekküller
de bağlayıcı kararlar, ancak ittifakla alınabi
lir. Hiçbir bağımsız memleket iştirak etmediği 
bir karara uymaya zorlanamaz. Milletlerarası, 
ilişkilerde genel kural budur. Oysa, demin de 
söylediğim gibi Ortak Pazar memleketleri ara
sında ekseriyetle karar almak mümkündür. Ro
ma Andlaşmasmın 141 ve 148 nci maddeleri bu
nu açıkça ifade etmektedir. Bundan daha öte, 
Ortak Pazar memleketlerinin Ortak Pazar Par
lâmentosunda ve Konseyinde -ki bunlar Ortak 
Pazarın başlıca organıdır - ekseriyetle karar al
mak mümkün olduktan başka, üye devletlerin 
oyları da farklı ağırlıktadır. Roma Andlaşma
smın 138 nci maddesine göre Ortak Pazar Par
lâmentosuna : 

Belçika 14, Almanya 36, Fransa 36, İtalya 36, 
Lüksenburg 6, Holânda 14 üye seçerler. 

148 nci maddeye göre ise Konseyin ittifak 
dışındaki kararlarında üyelerin oylarına aşağı
daki emsaller uygulanır: 

Almanya 4, Fransa 4, İtalya 4, Belçika 2, 
Holânda 2, Lüksenburg 1. 

Bunlar gösteriyor ki, Ortak Pazar hukukî 
yapısı itibariyle milletlerüstü bir teşekküldür. 
Milletlerarası bir teşekkül değildir. 

Sayın senatörler, şimdi de Türkiye ile Ortak 
Pazar arasındaki ilişkinin hukukî mahiyetini 
hatırlıyalım. 

Türkiye Ortak Pazarın (AET) nin ortak 
üyesidir. Bu statü Roma Andlaşmasmın 238 nci 
maddesinde zikredilmektedir ve fazla açık bir 
karakteri yoktur. Bu ortaklık ilişkisi 1903 An
kara Andlasması ile tanzim edilmiştir. Bu 
Andlaşmaya göre ortaklığın bir hazırlık döne
mi, bir geçiş dönemi, bir de sön dönemi var
dır. 3 ncü dönem sonunda Ortak Pazara tam 
üye olunacak değildir. Yani halen mevcut üye
ler gibi olunmıyacaktır. Yani, Türkiye'nin Or
tak Pazar ile ilişkileri, örneğin İngiltere'ninkine 
benzememektedir. İngiltere Ortak Pazara bi
zim gibi ortak üye değil, tam üye olmak için 
müracaat etmiştir ve olursa tam üye olacaktır. 
Bu noktanın büyük önemi vardır. Çünkü, mem
leketimizde Ortak Pazara taraftar olanların 

pek çoğu sözünü ettiğim 3 dönemin sonunda 
Türkiye'nin Ortak Pazara tam üye olacağını 
zannetmektedirler. Oysa durum böyle değildir. 
Ankara Andlasması ile kurulmuş olan ilişki or
tak üye ilişkisidir. Yoksa tam üyelik ilişkisi 
değildir. Tam üye olmak bütün bu üç dönemin 
sonunda ayrıca bir müracaat konusudur. Yok
sa tam üyelik bu dönemler sonunda otomatik 
olarak iktisabedilecek değildir. Müracaat halin
de Ortak Pazar üyeleri, bunu müzakere sonun
da ister kabul, ister reddedebilirler. Bunun böy
le olduğu 28 nci maddede açıkça ifade edilmiş
tir. Maddeyi aynen okuyorum. 

«Andlaşmanm işleyişi, topluluğu kuran 
andlaşmadan doğan yükümlerin tümünün Tür
kiye'ce listelenebileceğim gösterdiğinde, Âkid 
taraflar, Türkiye'nin topluluğa katılması ola
nağını incelerler.» 

Ortak üyelik ile tam üyelik arasındaki fark 
şudur : Tam üyeler Ortak Pazarın karar organ
larında söz sahibidirler. Ortak üyeler, yani biz, 
Yunanistan ve başkaları, Ortak Pazar işleyi
şinde, kararlarında söz sahibi değildirler. Sade
ce o kararları kabul ederlerse kabullenmiş, et
mezlerse kabullenmemiş olurlar. Bunun önemli 
bir fark olduğu meydandadır. 

Bu noktaya işaret edişimizin nedeni, tahmin 
edeceğiniz üzere, tam üye olamadığımıza ha
yıflandığımızdan değildir. Biz T. İ, P. olarak 
Ortak Pazarla ne tam, ne ortak üyelik kurmak 
taraftarlısı değiliz. Bunu, hatırlanacağı üzere, 
her vesileyle belirtmiş bulunuyoruz. Bizim mak
sadımız Ortak Pazara olan taraftarlığı tam üye 
olacağımız zannına dayandıranları uyarmak 
içindir. Bugün Ortak Pazarla olan ilişkilerimiz 
muvacehesinde Türkiye Ortak Pazara tam üye 
değil, ortak üye, yani uydu olmak durumun
dadır. 

Sayın senatörler, Ortak Pazarla olan ilişki
lerimizin hukukî niteliğini böylece belirttikten 
sonra geçiş dönemine girmemizin sakıncaları
na da kısaca değinmek isterim. 

Demin söylediğim gibi, geçiş döneminin te
mel fonksiyonunu, Ortak Pazarla bir gümrük 
birliği kurmaktır. Bu maksatla. Ortak Pazar 
memleketleriyle olan ticaretimiz her türlü engel
den arındırılacaktır. Yani, arada ne gümrük du
varları kalacaktır, ne de miktar tahditleri, yani 
kotalar kalacaktır. 22 yıl içinde bu gerçekleşti-
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rilecektir. Gümrük birliği, aradaki engellerin 
kaldırılmasından başka, üçüncü devletlere kar
şı Ortak Pazarın ortak gümrüğünü de kabul 
etmeyi gerektirir. Bu da 22 sene içinde ger
çekleşecektir. 

Ortak Pazar katma protokollere sınai ma
mullerde, üç istisna ile bize karşı gümrüklerini 
sıfıra indirmiştir. Bu üç istisna Ortak Pazara 
ihracat yapmamız muhtemel olan pamuk ipliği, 
pamuklu dokuma ve makina halılarıdır. Ortak 
Pazar devletleri bu istisnalar ile gümrük hima
yesinin ne kadar önemli bir unsur olduğunu or
taya koymaktadırlar. 

Saym senatörler, buna karşılık, Türkiye sı
nai mamullerinin yarıdan biraz fazlasını 12, ge
ri kalan kısmını 22 yılda, tedricen gümrüksüz 
olarak ithal edecektir. Yapılan hesaplara göre, 
örneğin altıncı sene sonunda 12 yıla tabi mal
larımızın gümrükleri, şimdiki seviyelerinin % 
60 ma düşecektir. Yani, gümrük vergilerinin 
% 40 ı kalkmış olacaktır. Çok muhtemeldir ki, 
bu mallarımızın birçoğu için gümrük himayesi 
bu andan itibaren, yani 6 sene sonra kalkmış 
olacaktır. Yani, bir malın himayesiz kalması 
için gümrük vergisinin mutlaka sıfıra inmesi 
gerekmez. Daha az bir indirim bile o malı hi
mayesiz bırakabilir. Bu demektir ki, 12 ve 22 
yıllık süreler zanedildiği gibi bir himaye garan
tisi teşkil etmezler. 

Sayın senatörler, geçiş döneminin bizce 
iki ayrı tehlikesi vardır. Birincisi, sanayimizin 
Ortak Pazar rekabeti karşısında çekmesidir. 12 
ve 22 yıllık sürelerin bir garantisi olmadığını 
da belirtmiş bulunuyorum. Diğer ve belki de 
daha muhtemel olan tehlike, Türk sanayiinin 
yabancı sermayenin hâkimiyetine geçmesidir. 
Diğer bir deyimle Ortak Pazar geçiş dönemine 
girmemizin asıl sonucu, rekabet karşısında yı
kılmaya yüz tutan sanayi dallarımızın yabancı 
sermaye tarafından kısmen veya tamamen sa-
tmalmması ve yeni sanayi dallarının yabancı 
sermaye tarafından kurulmasıdır. Bu takdirde 
Türkiye'deki sanayi «Türk sanayii demiyorum» 
batmaz, ama büyük ağırlığı itibariyle yabancı
ların eline geçer. Bu bir uydulaşmadır ve uy
dulaşma, koloni olmaktan daha kötüdür. Çün
kü, halkımız kimliğini, kişiliğini kaybeder ve 
memleket Ortak Pazar kapitalizminin bir uzan
tısı ve parçası olur. Düşman da belli olmadığı 

için, milletçe karşı da konulamaz ve uyduluk 
sömürgelikten, bundan ötürü çok daha fena
dır. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Saym Korutürk, buyurunuz 
efendim. 

FAHRİ KORTÜRK (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Saym Başkan, sayın senatörler, Dışişle
ri Bakanlığının saym erkânı; Dışişleri Bakan
lığının Bütçesi münasebetiyle şahısları adına 
konuşma, imkânı, bâzı zaruretlerle ancak 10 da
kika müddetle kayıtlıdır. Bu Bakanlığın geniş 
konuları üzerinde; meselâ, sadece bir Batı blo-
ku içerisindeki yerimiz veya bir Kıbrıs mesele
si, veyahut Ortak Pazar konusuna inhisar eden 
bir mütalâa izharma kalkışmak, gerekçesiyle 
beraber bir fikir belirtmeye imkân vermediği 
cihetle, ben sadece son zamanlarda tartışma hı
zını artıran ve gençlik sloganlarına temel olan 
«NATO'ya hayır» konusu üzerinde bir - iki söz 
söylemek ve bana tahsis olunan zamanda bâzı 
halisane temennilerde bulunmak istedim. 

NATO, ikinci Dünya Harbi sonrası komünist 
sosyalizmin, Avrupa'ya ve dünyaya arz ettiği 
bir tehlike ve bir tehdidin mahsulü olarak doğ
muş ve Türkiye de Sovyet Rusya tarafından 
açık ve seçik böyle bir tehdide mâruz kaldığı 
için bu anlaşmaya girmiştir. Misakı Millîden 
sonra bizim hudutlarımız ve komşularımız de
ğişmiştir. Bahusus son senelerde Kuzey'deki bü
yük komşumuz, Sovyet Rusya, Akdeniz'e inmiş 
ve Akdeniz Arap devletleriyle tesis ettiği muh
telif münasebetlerle bizim Güney'de de kom
şumuz olmuştur. Birleşik Arap Cumhuriyeti 
Başkanı, bir ay kadar evvel, 15 000 kişilik bir 
topluluk karşısında iskenderiye civarında yap
tığı bir konuşmasında dünyaya şunları ilân et
miştir : 

Kahire'nin 20 mil Batısında, günde bir mil
yon İngiliz lirası sarfiyle - 40 günde 40 milyon 
ingiliz lirasiyle - füze rampaları tesis ettik. 
Harbe hazırız. Bu rampa tesisleri inşasında vâ
ki İsrail hava akınlarında, bizim çocuklarla bir
likte 7 Sovyet vatandaşı hayatlarını kaybetmiş, 
bundan Sovyetler hiç şikâyetçi olmamıştır. Hat
tâ Sovyet dostlarımız, bizim askerlerin eğitim
leri tamamlanıncaya kadar Mısır'da kalmayı ka
rarlaştırmışlardır. 
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Diğer taraftan, bugünlerde Sovyet Rusya'
yı ziyaret eden Suriye son ihtilâl Hükümeti Li
derinin, Suriye topraklarında füze rampaları 
tesisi gayreti içinde olduğu hakkında emareler 
mevcuttur. Güney sınırlarımızın ötesinde. İs
tanbul - Ankara mesafesinde bir Orta - Doğu 
bunalımı mihrakı vardır. Bu bunalıma komü
nist Sovyet Rusya ile kapitalist Birleşik Ame
rika bütün kuvvetleriyle angaje olmuşlardır; 
İkinci Dünya Harbinde Türkiye tarafsız kala
bilmiştir. Üçüncü Dünya Harbinde ise, Türkiye'
nin jeopolitik durumu, ona bu tarafsızlık şansı
nı verecek mahiyette görülmemektedir. 

Birinci Dünya Harbinde Belçika tarafsızdı. 
Alman orduları stratejik sevkü idare zaruretiy
le Fransa'yı mağlûbetmek için Belçika bitaraf
lığını çiğnedi ve Fransa'ya girdi. 

İkinci Dünya Harbinde İsviçre tarafsızdı. 
Alman orduları Fransa'da Petain ve Laval du-
rumuyle istedikleri neticeyi almamış olsalar 
idi, İsviçre'nin işgaline gereken bütün hareket 
plânları ve emirleri Alman sevkü idaresinin em
rinde, tatbika amade bir durumda bulunu
yordu. 

Bu tarihî örnekler karşısında, Üçüncü Dün
ya Harbini getirecek şartlar tamamlanırsa, Tür
kiye'nin kendisini tarafsız ilân etmesi, muha
rip taraflar için Türk coğrafisini kullanmaya 
mâni ve Türkiye'yi harb dışı tutmaya yeterli 
bir sebep veya baskı olmıyacaktır. Türkiye 
Batı anlaşmasına, bu anlaşma tedafüi maksat
la kurulmuş olduğu için girmiştir ve Üçüncü 
Dünya Harbini tahrike matuf her türlü hare
ketten kendisini ve müttefiklerini uzak tuta
rak cihan sulhüne yardımcı olmayı düşünmekte, 
bu kanaatini her cihette izhar etmektedir. Tür
kiye kendi komşularına karşı, bizatihi hiçbir 
tecavüzi emel beslemediği gibi, kendi toprakla
rının başkalarına karşı tecavüzkar emellere alet 
edilmesine de karşıdır. Türkiye, nitekim, 1960 
ihtilâlinden sonra, Batı ittifakına ve mükelle
fiyetlerine sadık kalmak şartiyie, Rusya ile 
normal münasebetler tesis etmiş ve Cumhuriyet 
Hükümetleri giderek bu normal münasebetleri, 
iyi komşuluk münasebetleri, halinde geliştir
miş, ticaret anlaşmaları hacmini süratle artır
mış, Kuzey komşusu ile dostane temaslarını ik
tisadi ilişkilere kadar vardırmıstır. 
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Tabiî Batı savunması anlaşması üzerinden 
20 küsur sene geçmiştir. Bu arada, teknik alan
da birçok gelişmeler olmuştur. Siyasi konjok-
türde değişmeler vukua gelmiştir. Hükümet bu 
durumları dikkate alarak NATO'nun bize ver
diği nimet ve külfetleri, yeni şartların getirdi
ği tertip ve mükellefiyetleri, dikkatli bir mi
zana tabi tutmalıdır. 

Hükümet, özellikle vatandaşta ve gençlikte, 
Birleşik Amerika'nın uydusu olma zehabını, 
töhmetini ve isnadını yaratan tutumların dışın
da olduğunu kamu oyuna anlatabilmelidir. Hü
kümet, memleketin kendi bilgi ve ihtiyarı dışın
da bir harbe sürüklenmek endişesinde olan ge
niş vatandaş kütlelerini böyle bir tehlike içinde 
bulunmadıklarına inandırabilmelidir. 

Hükümet, Birleşik Amerika'nın Türkiye'de 
kendisine karşs uyanan reaksiyonumun ölçüsü
nü tayinde, Amerikan diplomatlarınla yardım
cı olmalıdır. 

Hükümet, Sovyet Rusya ile olan münase
betlerin ıslahı yolunda gösterdiği dikkat ve ma
hareti, Birleşik Amerika ile iyi münasebetle
rin idamesinldeki güçlüklerin sefoebini teşhiste 
de gösterebilmelidir. 

Memleket kamu oyunda ve dış âlemde bi
linmesi lâzımg'elen hakikat şudur : Siyasi itti
faklar, milletlerin yüksek menfaatlerimden ku
rulu bir dengenin ifadesddir. Zaman zaanıan 
kontrola taibi tutülmaJsı, bünyesi ve karakteri 
icabıdır, Şu kadar var ki, Türkiye'nin jeopo-
litiğiyle Batı ittifakına sağladığı menfaat, 
dün olduğu gibi bugün ide her türlü silâJh ve 
malzeme paha ve değerinden üstündür. Kamu 
oyunda bu hususta bir komplekse düşmeye ma
hal yoktur. Keza, Türkiye'nin bugünkü siyasi 
konjonktür içinde Batı ittifakı dâhilinde kal
ması millî menfaatlerime uygun ve lâzımıdır. 

Sayın senatörler, dış siyasetin etkili, itibarlı 
ve şaJhsiyetli olabilmesi, memleketin millî gü
cünün, millî bütünlüğünün, içteki siyasi istik
rarının kudrelt ve vüsatine bağlı'dır. Türkiye'
nin özellikle 1960 ihtilâlinden sonra büsbütün 
suyüzüne çıkmış, büyük sosyal ve ekonomik 
problemleri varadır. Çözüm yolu bekliyen bu 
problemlere, görülüyor ki, Parlömaniter rejim 
yanında, sokak hareketleriyle, diremişleırle hal 
yolu arayanlar mevcuittur. Bâzı düşünürlerin, 
sokağın ve direnişin bâzı meseleleri hallettiği 
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fikrimi sıavunmalkta ve etrafa yaymakta olduk-
lan görülmektedir. 

Türkiye 'tanı bir inanışla sarilınnıış olsa 
Anayasası sayesinde geniş (bir fikir özgürlüğü 
ve bir hürriyet mizamı içindedir. Türk Milleti 
hürriyetin ve özgürlüğün tadını tatmıştır. 

BAŞKAN — ifki dakikanız var efendim. 
FAHRİ KORUTÜRK (Devamla) — Aşırı 

uçların getireceği nizamda, hürriyet ve fert 
mefhumuna yer yoktur. Aşırı uçların, birinde 
daha ziyade «Cennet va'di» ve diğerinde sadece 
«îttophılm yararı» düşüncesi hâkimidir. Aydını, 
işçisi, köylüsü ile Türk Milleti, hürriyetin ve 
özgürlüğünün taJdımı tattığı için, mıeiseleHerini 
hür idemjoikria'tik rejim! içinde halletmek kara-
nndaJdır. Halkm hissiyatım, gençliğin heye
canlını elinde tutan siyasi parti liderlerinin, 
müeltin nabzım elinde tultan lider kadroları
nın, tarihî büyük sorumlulukları vardır. Millî 
hisleri, millî heyecantan aşırı uçlar istikame
tinde tahrik eltmemeli, onları bilâkis teskin et
meye çalışmalıdır. Gerçi, Anayasa aşırı uçlar 
için (barajlar kurmuştur. Ancak, iyi kontrol 
edilmezse aykın cereyanların giderek bu ba
na jlıarı tahribelttMeri ve çökerttikleri görülmüş
tür. Türk Milleti, büyük bunalımlar ve felâ
kettiler karşısında yekpare, çeldik bir kütle ol
masını daima bilmiiştlir. Millet, tarihte her za
man gösterdiği bu büyük kabiliyetini, buigün-
Ikü bunalımlar bir felâket halini almadan evvel 
göstermelidir. Sosyal ve ekonomik meseleler, 
ıslah ddümiış bıir Parlâmento sistemi içinde ve 
kanunlar çerçevesinde çözdüm yolu bulunmasın
da bütün millliyeltçi güçler birleşmelidir. 

Dış siyasetimizin etkili, itibarlı ve şahsi-
yeltli olabilmesi, rejimin ve Cumhuriyetin be
kası için bütün vatandaşların ve siyasi par
tilerin, «yurtta sulha» sahip çıkmaları zamanı 
ve lüzumu içinde olduğumuzu bu kürsüden bü
tün vatandaşlara açıklar; Dışişleri Bakanlığı 
bütçesinin memlekete ve Dışişleri Bakanlığına 
hayırlı olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Gülek, buyurun. 
KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; devlet idaresinin en zor bölümlerinden 
biri olan Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde
yiz. Millî, şahsiyetli dış politika; gayemiz, eme
limiz. tç politika kavgalarına dış politikayı 

alet etmemek Cumhuriyetimizin geleneğidir. 
Atatürk devrinden beri buna itina ederiz, itina 
etmeliyiz. Dış politika konularında birlik ola
bilmek büyük kuvvettir bizim için. Yabancıla
ra karşı, memleketimizin çok defa iyiliğini iste-
miyenlere karşı bir işte birlik olursak, alacağı
mız neticeye doğru gitmede kuvvetli oluruz. 

Dış politika konularında iktidarla muhale
fetin sıkı işbirliği şarttır. Muhalefete çok sık 
bilgi vermek yerinde olur. Bu bakımdan, Sayın 
Dışişleri Bakanının, daha kısa bir zaman evvel 
Anamuhalefet Partisi Genel Başkanı ile dış po
litika konularında yaptığı görüşmeyi olumlu 
sayarım. 

Aynı şekilde Sayın Dışişleri Bakanının Par
lâmentoya sık sık bilgi vermesinin de faydalı 
olduğu kanısındayım. Parlâmento üyeleri, dış 
meseleleri Hükümetin ağzından en yetkili şe
kilde duyabilmelidir. Basınımızda dış meseleler 
birinci derecede yer almaz, bilgi edinmek güç
tür. Bu bakımdan Dışişleri Bakanımızın dikka
tini çekmeyi faydalı bilirim. 

içişlerimizle fazla meşgul olduğumuz bu
günlerde memleketimizi çok yakından ilgilen
dirmesi lâzımgelen bir gelişme üzerinde durmak 
istiyorum. İM süper devlet, Amerika ile Rusya 
anlaşmak isterler, temas halindedirler. Hattâ, 
yakın zamana kadar nükleer bakımdan üstün 
olan Amerika artık üstün değildir. Bir zaman
lar Amerika, «Rusya hiç bir vakit nükleer ba
kımdan bize ulaşamıyacaktır» gibi balâperva-
zane sözler söylerdi. Ama, bugün artık eşitlik 
üzerinde konuşmaktadır. 

Üçüncü süper devlet Çin'in bunda elbette 
büyük rolü olmuştur; bu yakınlaşmayı kolay
laştırmıştır. 

Büyük devletler, süper devletler anlaşırsa, 
bu çok defa küçük devletler üzerinde pazar
lıklar yapılarak vâki olur. Bundan endişe et
mek küçük devletler için yerindedir. Bu yalnız 
bizim için değil Avrupa için de bahis konusu
dur. Amerika NATO içindedir. NATO savun-
masmdadır, fakat Avrupa'dan yavaş yavaş çe
kilme niyetindedir, kararındadır. Bu, birçok 
vesilelerle Amerika Parlâmentosunda, Ameri
kalı yetkililer tarafından ifade edilmiştir. 

Son, Avrupa hassasiyeti üzerinde; «1971 yı
lına kadar kuvvetlerimizde bir değişiklik olmı-
yacaktır» demişlerdir. Ama, değişiklik olacak-
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tır, çekileceklerdir. «Avrupa'nın artık kalkın
dığı», «Avrupa'nın savunmasının en ağır mas
rafı bizim üzerimizdedir, bunu yavaş yavaş 
Avrupa kendi yüklenmelidir.» sözleri sık sık 
raslanır Amerika'da. Avrupa'daki endişe şu
dur : 

Nükleer bir savaşta Amerika kendini tehli
keye atar mı? 

De G-aulle bunu çok ileri sürdü ve bu ba
kımdan Avrupa'nın ve evleviyetle Fransa'nın 
bir nükleer güce sahibolması hususunda gay
retler sarf etti. 

Şimdi Avrupa, Amerika ve Rusya arasında 
bir anlaşma vâki olsa da olmasa da, bir Avru
pa birliği, bir Avrupa kuvveti lâzımdır, kanı
sında. Bunun da birçok belirtilerini görüyoruz. 
Avrupa'nın ezelî düşmanlık konusu Fransa ile 
Almanya arasında idi. Bu ortadan kayboldu. 
De Gauiile'in büyük eserlerinden biri budur. 
Birçok Avrupa birleştirme teşebbüsleri oldu. 

Fakat, şimdi son Ortak Pazar iktisadi ba
kımdan Ortak Pazar üzerinde, Ortak Pazar 
üyeleri arasında bir siyasi birleşme ve onunla 
beraber bir savunma birleşmesi havası esmek
tedir, Avrupa'da. Ortak Pazar'ın temel olduğu 
bir anlaşma. 

Son defa katıldığım bir Milletlerarası top
lulukta bu bahiskonusu oldu ve ben gayet açık 
olarak parlömanterlere ve yetkililere sordum; 
«Böyle bir toplulukta Türkiye'nin durumu ne
dir?» Biz henüz Ortak Pazar'ın tam üyesi deği
liz. Birinci devreyi geçirdik, ikinci devredeyiz. 
Ama tam üye olabilmemiz için daha 15 - 20 yıl 
var. Edindiğim hava şudur ki, tam üye olun
caya kadar ne Türkiye, ne Yunanistan ve ne de 
Portekiz bu düşünülen yeni toplulukta üye ola
bileceklerdir. Bu bizim için esaslı bir tehlike
dir. içişlerimizle fazla meşgul olduğumuz bu
günlerde bunu görememiş oluruz, ama duralım 
üstünde. 

Önemli bir konu da Doğu Akdeniz konusu
dur. Arap - İsrail ihtilâfı dolayısiyle iki süper 
devlet, Amerika ve Rusya, bu Doğu Akdeniz 
bunalımına katılmışlardır. Nixon*un bir sözünü 
her vakit hatırlamak yerinde olur. Der ki; 
«Doğu Akdeniz iki süper devletin nükleer ça
tışmasına sahne olabilir. Bu bir kaza neticesi 
olabilir, bu bir yanlış hesap neticesi olabilir.» 

Doğu Akdenizde Rus filosunun mevcudiye
ti yepyeni bir veridir. Asırların isteğini tahak
kuk ettirmiştir Rusya. Sıcak denize çıkmıştır. 
Karşısında güçlü Amerikan filosu var, fakat 
Rus fulosu da gücü az, küçümsenecek bir filo 
değildir. Rus filosunun Akdenize çıkışı boğaz
ların önemini artırmıştır. Rusya'nın asıl büyük 
filosu Karadenizdedir. Karadenizden Akdenize 
istediği vakit çıkabilir, istediği vakit gire
bilir, Karadeniz devletidir. Karadeniz devleti 
olmıyanların Karadenize girebilmeleri boğaz
lardan geçmeleri, Montreux Anlaşmasının kı
sıntılarına tabidir. Türkiye, boğazların sahibi
dir, Montreux Andlaşmasma bağlıdır. Boğaz
ların önemi bu bakımdan çok artmıştır. 

Rus filosunun mevcudiyeti ve Karadenizden 
Rus fulosunun Akdenize çıkması karşısında, 
adaların silâhlanması zaman zaman bahis ko
nusu olur. Bu, adalar denizinde kuvvet den
gesini bozar. Lozan'ın tesis ettiği, 12 adanın 
Yunanistan'a devri sırasında üzerinde durulan 
adalar denizindeki kuvvet dengesini bozmadan 
bu savunmayı en iyi şekilde boğazları kuvvet
lendirerek sağlamak mümkündür. Bu savunma
da Türkiye ile Yunanistan arasında işbirliği 
birinci derecede rol oynıyacaktır. 

Orta - Doğu bunalımında Türkiye için gü
dülecek en doğru yol elbette tarafsızlıktır. 
Arap âlemi ile geleneksel bağlarımız vardır, 
asırların yatırımı vardır orada. Öte taraftan, 
israil'in dünyadaki büyük etkisi malûm, ama 
bizim ne Arap, ne israil tarafını tutmamız, bu
rada tam bir tarafsızlık muhafaza etmemiz, 
millî menfaatlerimiz icabıdır kanısındayım. 

Kıta Çin'i Orta - Doğu'ya girmiştir. Orta -
Doğu'da bâzı teşebbüslere, bâzı kuvvetlere pa
ra yardımı, silâh yardımı yapmaktadır. Zaten 
Afrika'ya girmiş durumdadır. Veri şudur M, 
800 milyonluk Kıta Çin'i bir süper devlet ol
mak üzeredir, hattâ olmuştur; nükleer bir kuv
vettir. 

NATO ortaklarımız arasında Kanada, İtal
ya, Fransa, Danimarka, Norveç Kıta Çin'i ta
nımıştır. ABD de dolaylı bâzı temaslar halinde
dir. Yıllardır söyleriz, Kıta Çin'i Türkiye'nin 
tanıması zamanı gelmiştir. 

Kanada formülü ile hem Tayland'ın Birleş
miş Milletlerde kalması, hem de Kıta Çin'in ta
nınması mümkündür kanısındayız. 
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Kıbrıs konusunda birkaç sene evvel Kıta 
Çin'i «federasyon doğurur» sözünü söylediği 
vakit bu tanımayı yapmak lâzımgelirdi. O va
kit çok muhtaçtı Kıta Çin'i bu tanımalara. 
Bunun tam tavını kaçırmış durumdayız, daha 
da fazla kaçırmamak yerinde olur. 

Sayın arkadaşlarım, dış ilişkilerde milletler
de ebedi dostluk ebedi düşmanlık yoktur. Da
ha doğrusu, milletlerle dostluk, düşmanlık an
cak kendi çıkarlarımızla kayıtlıdır. Türkiye 
ne Amerikan dostu, ne Rus dostu. Türkiye 
Türk dostudur, millî menfaatlerinin dostudur. 
Aslında büyük devletlerle dostluk gayet zor
dur. Bunun için büyük bir devlet adamımız; 
«Büyük devletlerle dostluk ayı ile yatağa gir
meye benzer.» der. Doğrudur. 

Türkiye'dir. Aslı bu değildir. Türkiye kendine 
düşenin bir çoğunu yapmıştır, yapmaktadır. 
48 vilâyetimizde ekilen afyonu, indire indire 
4 ilimize indirimsizdir. Ama, bunu anlatabilmek 
lâzımdır. Bunu anlatmak lâzımdır ki, Türkiye 
değildir sadece bunun kaynağı. Denir ki, Ka
çakçılık... Hakikaten, kaçakçılık muazzam çap
ta yapılmaktadır. Türkiye'de yüz liraya satılan 
afyon, Amerika'da, Fransa yolundan, Lübnan 
yolundan işlenerek gittikten sonra, yüzbin do
lardır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın (Külek. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın arka

daşlarım, bunu da ele almamız ve bunun üze
rinde memleketimizin şerefini koruyacak ted
birlerde kusur etmememiz yerinde olur. 

Dış geziler yerindedir. Sayın Bakanın dış 
gezilerini yermek doğru değildir. Ancak, ken
disi yetmiyor; her vakit söylediğim gibi ba
kan yardımcılıkları lâzımdır. Bakan yardımcı
lıkları, Bakanın dış gezilerinde kendisine yar
dımcı olurlar, dışarıda oldukları vakit Bakan
lık işlerinde yardımcı olurlar, Parlâmento ile 
münasebetlerinde yardımcı olurlar. 

Sözümü bitiriyorum Sayın Başkanım. Feda
kârlıkla çalışır Dışişleri camiası. Hakikaten çok 
defa sanılır ki, Dışişleri sadece eğlence yeridir, 
rahat eder bunlar. Yakından görmüşümdür. 
Büyük fedakârlıklarla, zorluklarla çalışan Dış
işleri camiasına ve Dışişlerinin başarılı Baka
nına, birçok defalar meslekten gelmiş bakan
lardan daha da fazla basan göstermiş Bakanı
na, bu vesile ile de tekrar başarılar dilerim, 
bütçesinin memleketimize, milletimize ve Dışiş
leri ailesine hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kor sırasını Sayın Öz-
türkçine'ye vermiştir. Sayın öztürkçine, buyu
run efendim. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Sayın Millî 
Birlik Grupu sözcüsü arkadaşımız, NATO'ya 
karşı imişler gibi bir konuşmada bulundular. 
Kendilerine hatırlatmak isteriz ki, 27 Mayıs 
sabahı, «NATO'ya, CENTO'ya bağlıyız, ittifak
lara, andlaşmalara sadıkız.» diye kendileri bü
tün dünya kamu oyuna seslenmişlerdi. Ama bu
gün görüyoruz ki, NATO'ya karşı bir tutum 
içerisindedir. 27 Mayıs sabahı ile bugünkü du-

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
KASIM GÜLEK (Devamla) — Zordur, ama 

mümkündür, işte bu açıdan, bir Amerikan 
düşmanlığı havası üzerinde, Amerikan düşman
lığının doğru olmadığı üzerinde durmak iste
rim. Ne «Evet efendimdi» suyuna gider bir 
Amerikan yakınlığı, ne de Amerikan düşmanlı
ğı. Nasıl ki, bir zamanlar Rusya karşısında idik, 
Rusya sözünü edemezdik. Bunda Rusya'nın 
büyük hataları olmuştu, ama bu geçti, Rusya 
ile münasebetlerimizi normalleştirdik. Ameri
ka'ya karşı Türkiye'de meydana gelen havada 
Amerika'nın kabahati çok. Kıbrıs konusunda, 
yapılan yardımlar dolayısiyle tutumunda el
bette büyük hataları oldu, Ama, buna karşılık 
1945 te Rusya'nın bizden toprak istediği, bo
ğazlarda üs istediği, dünyada tek olduğumuz 
devirde gösterdiği yakınlıkla, silah yardımın
dan ettiğimiz faydayı da unutmamak lâzımge-
lir. Nasıl Rus düşmanlığı yoksa, Amerikan düş
manlığı da yoktur. Nasıl Rus dostluğu,, Ameri
kan dostluğu bahis konusu olamazsa, hiçbir 
yerde düşmanlık da bahis konusu olamaz. 

Son olarak, afyon konusunun, memleketimi
zin dış münasebetlerinde bir kötü şekil aldığını 
ifade etmek isterim. Sanki, Türkiye dünyaya 
bir kötülük ediyor, dünyayı zehirliyormuş gibi 
bir hava yaratılıyor afyon konusunda. Bu mem
leketimiz için aleyhte büyük bir hava yaratı
yor. Avrupa'nın, Amerika'nın, gençliği zehirle
niyor. Gençlik, - hakikaten sıkıntı görmemiş -
eski nesillere nisbetle çok daha rahat yaşıyan 
gençlik beyaz zehir iptilâsmda. Bunun kaynağı 
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rum arasındaki farkın mânasını bir türlü anla
madım. 

Adalet Partisi iktidarı zamanında, ikili an
laşmalardan bahsedildi. Adalet Partisi zamanın
da Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin hüküm
ranlığını giderecek bir şekilde ikili anlaşmaların 
yapılmadığını, yapılan ikili anlaşmaların sos
yal anlaşmalar olduğunu belirtmek isterim. Me
selâ, Bulgaristan'da bulunan Türk asıllı vatan
daşlarımızın Türkiye'ye ne şekilde gelmesi ge
rektiği hakkındaki protokolleri hazırlamışlar
dır. Ama, Millî Birlik Hükümetinin 27 Mayıstan 
sonra Amerika ile yapmış olduğu ikili anlaş
manın meaiini, gizli olduğu için, burada açıkla
ma imkânını bulamıyoruz. Ama, kendileri, ken
di zamanlarında yapmış oldukları ikili anlaşma
ların mealini burada anlatabilmek imkânını bu
lurlarsa, kendilerine ayrıca teşekkürü bir borç 
bilirim. 

Bir sayın sözcümüz Kıbrıs'a değindi. Ben 
buna değinmeye lüzum hissetmemiştim. Adalet 
Partisi îktidan zîamanı ile, Cumhuriyet Halk 
Partisi iktidarı ve Koalisyon zamanı Kıbrıs 
mevzuunu ele aldığımız zaman durum daha açık 
ortaya çıkıyor. Türk Silâhlı Birliklerinin, de
ğiştirme birliklerinin Kızıl Papa^ Makarioyıvn 
müsadesi olmadan Adaya çıkabilme imkânının 
olmadığı ve Türk asıllı vatandaşlarımızın hun
harca öldürüldüğü bir devirde, bu kürsüden 
sormuş,tum; «dünya kamu oyuna bu durumu ne 
zaman duyurabildiniz?» Diye, Türk Hükümeti
nin Kıbrıs'ta olan katliamı ancak 22 gün son
ra dünya kamu oyuna duyurabiidiği Cumhuri
yet Senatosunun zabıtlarında mevcuttur. İşte 
o devirdeki Hükümetin Kıbrıs davasındaki ina
nışı, işte Adalet Partisi Hükümetinin Kıbrıs dâ
vası inanışı. Değiştirme birlikleri hiçbir zaman 
Kısıl Papaz Makarios'un müsaadesini almaya 
lüzum germeden rahatlıkla gidip, geliyorlar, 
İşte basiretli hükümetin tutumu, dış politika
sı; işte basiretsiz bir hükümetin dış politikası, 
tutumu. 

Anlaşmaların Meclislere sunulmadığına bâzı 
arkadaşlarımız değindiler. Bilhassa, C. H. P. 
bunun üzerinde, hassasiyetle durdu. Ama, 
31 < 5 . 1963 tarihli ve 244 sayılı Kanun ile, 
anlaşmaların ne şekilde yapılacağı, hangilerinin 
gelip tasvibe sunulacağı, hangilerinin tasvibe 
sunulmıyacağı derpiş edilmiştir. Eğer, gelip yü

ce meclislere fikir verilememiş ise, bu doğru
dan doğruya bizim Hükümetimize 244 sayılı 
Kanunun verdiği bir halktan ileri gelmektedir. 
Eğer, bu kanunun değişikliği icabediyorsa, ki o 
zurnan doğrudur, fikirlerine iştirak ederiz. Ama 
bu 244 sayılı Kanun C. H. P. zamanında çıkan 
bir kanundur. 

Ortak Pazara çok değindiler. 1982 yılı büt
çesinde sorduğumuz bir soru üzerine ki, «Ortak 
Pazara girdiğimizde yerli ihraç malları sanayii
mizin durumu ne olacaktır?» Demiştik, o zama
nın C. H P. Hükümetinden aldığımız cevap; 
«li'e SLiman Ortak Pazara girersek, o zaman ge
rekli tedbirleri alırız» oldu. Bu, Cumhuriyet (Se
natosu zabıtlarında vardır, istiyen sayın arka
daşlarımız gidip okuyabilirler, C. H. P. nin Or
tak Pazar görüşü maalesef böyle idi, 1962 - 1933 
yıllarına kadar. 

Benim Hariciye Bakanlığından istirhamım 
ki, Hâriciye Bakanlığımızın bir Teşkilât Kanu
nu yoktur, bunun bir an evvel çıkarılmasıdır. 
1S9-3 tarihli Şehbendenler Nizamnamesi, Nizam
name-]'. Dahilî, 1300 tarihli Şehbenderlere, dair 
Talimat, elan yürürlüktedir. E.. Osmanlı impa-
rato:luğu samanından bu tarihe kadar nizam-
nr meleri?, talimatnamelerle, bir Hariciye Ba
kanlığının yürütülmesinin uygun olmadığı 
kanaatindeyiz 1027 tarih ve 1154 sayılı Türki
ye; Cumhuriyeti Hariciye Vekâleti Memurin Ka
nunu ile, bugün Hariciye Bakanlığımız idare 
edilmekledir. 

657 ve 1327 sayılı kanunlarla 1154 sayılı Ka
nunun birlikte yürütülmesi biraz zor olacaktır. 
Bu itibarla, Hariciye Bakanlığımızın Teşkilât 
"T-•-•mumun biran evvel çıkartılmasının zorunlu 
olduğu kanaatindeyiz. 

Sayın senatörler, din ile ilim, ticari birlik 
ile siyasi birlik müşterek gelişir, Birinin olma
dığı bir yerde, diğeri doğamaz, Bu itibarla, 
ticari birlik ve siyasi birliğin teessüs edebilmesi 
için, bütün dünya devletleri, kendi görüşlerine 
göre, mütaaddit bloklara ayrılmıştır. Bu bloklar 
arasındaki siyasi birlikle beraber, ticari birli
ğin de sıklaştırılmasında büyük fayda vardır ve 
bu nedenle de Türkiye, Avrupa Ekonomik Top
luluğuna dâhil olmuştur. 

Ortak Pazar lâfı çok edildi. Bütün münka-
şa, Ortak Pazarın geçiş döneminin erken olduğu 
üzerinde cereyan ediyor. Acaba, bizim sanayi-
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miz, bizim ürünlerimiz, durduğu yerde, uyurken 
nasıl ileri gidebilir veya senelerden beri ihmal 
edilmiş bir beldenin, işleri 12 sene sonra mı ik
mal edilecektir diye meselenin üzerinde hiç kim
se durmadı. Acaba biz, 12 sene sonraki ikmali 
beklersek, Avrupa Ekonomik Topluluğu sanayii 
bizi mi bekliyecektir? 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın öztürk-
çine.. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu
nun imkânı olmadığına göre, Hükümetimizin al
dığı karar gayet yerindedir, isabetlidir. Ortak 
Pazara geçiş dönemine biran evvel girilmesi ve 
kanunlarımızın ona göre ayarlanmasında bü
yük fayda vardır. 

Ortak Pazar konusunda Cumhuriyet Senato-
sundaki ilk müzakeremiz gece saat üçte olmuş
tur. Hiçbir sayın üye bu Ankara Anlaşması 
üzerinde bir tek konuşma dahi yapmamıştır, söz 
almamıştır. Oylanmıştır; 104 kabul, 3 çekinser, 
bir tane de ret oyu çıkmıştır. Bu ret oyu da 
şimdiki Sayın Başkanımız Mehmet Ünaldı tara
fından verilmiştir. Ama, diğer bütün C. H. P. 
liler, Tabiî Senatörler, A. P. liler Ankara An
laşmasına ittifaka yakın bir şekilde müspet oy 
vermiştir. 

Acaba, niçin bu Ankara Anlaşması 4 ay 23 
gün sonra kanunlaşıyor ve 1397 nolu Kanun 
numarasını alıyor? Niçin bunun o zaman Yüce 
Meclislerde müzakeresi yapılmadı, tartışması 
yapılmadı? Madem ki, sanayimiz ceride idi, 
mademki Türk ekonomisi geride idi bunlar mü
nakaşa edilmeli idi. En mühim dâva, bâzı sa
yın arkadaşlarımız, Ortak Pazara giriş döne
minde de Ankara Anlaşmasında olan şartların 
aynen yürüdüğünü zannediyorlar, Halbuki, 
Ankara Anlaşmasiyle, geçiş dönemi protokolü 
eğer imza edilmiş olsa idi, Türkiye'nin zararına 
işliyen bir çark olacak idi. Türk işçisinin bu 
memleketlere gitmesi, sosyal haklarının veril
mesi, çalışma durumlarının ayarlanması, bâzı 
zirai mallarda tarife değişikliği yapılması, fın
dık, kuru incir, tütün .gibi mahsûllerimizin ih
racında tanınan kontenjan hakkı, gümrük indi
rimi; bu üyelikten dolayı daha fazla bir şekilde 
verilmiştir. Bu itibarla Ortak Pazarın yerinde 
olduğu kanaatindeyiz. Bunun için yapılacak bir 
husus yoktur. Ancak, bu gibi kararlar demin de 
arz ettiğim gibi, basiretli hükümetlerin harcı
dır. 
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Bütçenin vatanımıza ve milletimize hayırlı 
olmasını dilerim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Üner... 
RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 1971 yılı Dışişleri Bakanlığı Büt
çesi münasebetiyle kişisel görüşlerimi arz et
mek üzere yüksek huzurlarınızı işgal ediyorum. 

Sözlerimin başında, bu bütçede Dışişleri Ba
kanlığına ayrılan ödeneğin son derece kifayet
siz olduğunu arz etmek isterim. Genel bütçenin 
% 0,6 sini teşkil eden bir ödenekle, dünyanın 
hiçbir ülkesinde Dışişleri Bakanlığı idare edil
memiştir ve yönetilmemiştir. 1914 yılı bütçesini 
tetkik ettim, bundan 56 yıl önce bütçenin tümü, 
3 400 200 396 kuruş olarak bağlanmıştır. Bakan 
ve müsteşara ayrılan tahsisat da 414 000 kuruş
tan ibaretti. Görülüyor ki, o günden bugüne nis-
bet, daha da düşmeye devam etmiştir. Türkiye 
tarih boyunca dışişlerine önem vermemiş ve bu
güne kadar da böyle gelmiştir. Fransız millî 
bütçesinin tetkikinde, Dışişleri Bakanlığı emrin
de olarak, yalnız kültürel münasebetlere ayrı
lan ödeneğin, bizim tüm Devlet bütçemizden 
daha fazla olduğu görülür. 

Bu sebepde, Dışişleri Bakanlığı faaliyetleri 
hakkında konuşurken ve birtakım tenkidler tev
cih ederken, ona reva gördüğümüz ve ona ver
diğimiz kifayetsiz ödeneği göz önünde bulun
durmalıyız. 

Dışişlerimizin günlük çalışmalarında düzgün 
bir gidiş varsa, bu, hariciyemizde vazifeli değer
li memurlarımızın feragatli ve fedakâr çalışma
larının bir sonucudur. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün dünya kamu 
oyunu ve bilhassa Amerika ile Türkiye'yi şid
detle alâkadar eden bir konudan bahsedeceğim; 
bu da afyon sorunudur. 

Amerika'ya gidenler görmüşlerdir, bugün 
bütün Amerika halkı; esnafı ile, çiftçisi ile, ga
zetecisi ile, askeri ile, politikacısı ile, ilkokul ça
ğındaki çocuklara kadar herkes, bir hastalık ha
linde, afyon konusu ile meşguldür. 

Türkiye'nin adı artık afyonla, morfinle ve 
eroinle aynı zamanda anılıyor. Yıllardan beri 
bütün güçlerini Türkiye aleyhinde propaganda
ya hasreden Amıerika^aki Rumlarla, Türkiye 

I aleyhine hareket ettikleri takdirde özel vakıf-
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lardan maaş alan Ermenilerin, devamlı tahrik
leri ifle Amerikalılar öyle bir inanca sahibolmuş-
lar ki; Türkiye Amerikan gençliğini zehirlemek 
için afyon ekimi yapmaktadır. Amerikalıyı bu 
fikrinden çevirmeye imkân yoktur. Ben şahsan 
Amerika'daki yakınlarıma dahi bunun aksini 
kabul ettiremedim. Amerikalılara göre, Türkiye 
tarlalarından yılda 400 ton ham afyon istihsal 
edilir. Bunlar Marsilya civarında Fransız lâbo-
ratuvarlarmda işlenerek eroin haline konur; 
Amerika'ya kaçak olarak sokulan eroinin % 80 i 
Türkiye'den gelmektedir. Bütün diplomatik ça
balara rağmen Türkiye afyon ekimini kısıtlıya-
mamıştır. Ne yapacağını şaşıran Amerikan Hü
kümeti Türkiye'ye beş milyon dolar bir karşılık 
teklif etmiş, fakat bu da reddedilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, günlük neşriyata 
bakılırsa bütün dünyada ve bilhassa Amerika'
da uyuşturucu madde istihlâki aşırı bir gidişle 
artmaktadır. Amerika'da günde 8 - 10 kişi ero
inden ölmektedir. Meşhur sinema artisti Judy 
Garland ve dünya borks şampiyonu Liston ve 
daha birçok meşhur bu kurbanlar arasına gir
mişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, tababet noktai naza
rından önemli bir noktayı belirtmek isterim. 
Ruh ve beden yapısı normal olan bir insan uyuş
turucu madde kullanmaz ve buna alışamaz. 
Uyuşturucu maddelere alışkanlık gösterenler, 
ruhi dengesizlik içinde bulunan, problemli kişi
lerdir, bir nevi psikopat1 ardır. Ruhi dengesiz
likler, bunalımlar insanlarda abşkanbk yara
tır. O halde, uyuşturucu maddelere' alışmanın 
sebebi psikilojiktir ve sosyaldir. 

Burada pratik bir müşahademi a^z etmek 
isterim. Vaktiyle benim memleketim olan Nev
şehir'de afyon ekimi yapılırdı. O rengârenk af
yon tarlalarının içinde bütün halk, gezip, do
laşırdı. Bu kadar bol afvon materya^ne rağ
men, o günden bugüne kadar bir tek kişinin 
afyon veva morfin kullandığını görmedim. Tür
kiye afyon ekimini tamamiyle yasaklasa dahi, 
hipi mezhebi salikleri bunu yine bulacaklardır. 
Hem de afyona ne hacet; bugün dünyanın bir
çok memleketlerinde muz kabuğundan, Hin
distan cevizi kabuğundan, mantardan ve hattâ 
yeşil maruldan uyuşturucu madde yapılmak
tadır ve gittikçe yayılmaktadır. 

Amerika afyon konusunda yanlış bir tutum 

içindedir. Bu meselenin hallini Türkiye'den bek
lemektedir. Oysa ki, hal F-ekli kendi elindedir. 
Türkiye, bu konuda susmamak, sesini duyur-
nialıdır, 

Afyon işinde bizim bir başka şanssızlığımız 
da; Hindistan, Afganistan, iran ve Orta - Şark'-
ta yetişen afyon ve esrarların Türkiye'den geç
mesi ve bir nevi transit vazifesi görmemizden 
ileri geliyor. Değerli hariciyemiz, polemiğe gir
meden, bir beyaz kitap neşrederek Türkiye'
nin afyon politikasını, dünyaya karşı tutum 
ve durumunu izah etmeli ve bu konuda Ameri
ka'yı ikna etmelidir. 

Geçen yaz aylarının sonunda Birleşmiş Mil
letlerin yıldönümü, bütün dünyada ve bilhassa 
>Te\v - York'ta güzel tezahürlere vesile oldu. Bu 
münasebetle oraya Türkiye'den de güzel ve 
manalı bir hediye gönderildi. Milâttan 1278 se
ne evvel Eti Türkleri ile Mısırlılar arasında 
imza edilen, dünyadaki ilk yazılı barış anlaş-
'-lasının şildi oraya kondu. Bu güzel iest Bir-
"'frmiş Milletlere mensup üyelerin sevgi göste
risine vesile teşkil etti. Birleşmiş Milletlerdeki 
Büyük Elçimiz Halûk Bavulken, hakikaten de
ğerli ve övülecek bir diplomat; büyük bir gay
ret içerisinde çalınıyor, kendisini tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, dostumuz ve müt
tefikimiz Amerika bizi iyice tanımıyor. Dev bir 
memleketin, başka bir milleti tanımadı için ora
da kolonisi bulunması lamdır . Amerika'da 
her milletin kolonisi var, B^im de bir koloni
miz teşekkül ediyor. Ancak, Türk kolonisi mad
deten ve manen desteklenmeye muhtaç. Orada
ki doktorlarımız, aralarında bir dernek kur
muşlar, bütün Türkleri bir çatı altında topla
maya çalı-.ıyorlar, New - York radvosunda kısa 
dalga üzerinden Türkçe yayın dahi yapıyorlar. 
Memnuniyetle gördüm ki. oradaki her Türk, 
vendi varanına ufak. "büyük Mr yardamda bu
lunabilmek için, âdeta heyecanlı olarak care-
•"er aramaktadır. Ancak, oradaki vatar-rfabları
mız sefaretimizden biraz olsun alâka bekHyor-
lar. Burada birçok milletlerin bayramları ve 
millî günleri oluyor. Hattâ bir düğün dahi olsa, 
yabancı ulusların büyükelçileri ve sefaret me
murları ta V/aşington'dan geliyorlar. Kendi 
vatandaşlarıyla hemhal oluyorlar. Bizim kolo
ni mensurdan ise. elçilerimizin tâyinlerini ve 
Hıradan gidişlerini ancak gazetelerde okuyoruz, 
diyorlar. 
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Amerikalı Türkler «Türkiye» isimli bir dergi 
neşrediyorlar. Hakikaten güzel ve faydalı bir 
dergi. Siyasi, ticari, kültürel konularda neşri
yat yapıyor. Ancak, bu derginin maddi olarak 
desteklenmesi lâzımdır. Dışişleri Bakanlığımı
zın, imkân dâhilinde, bu dergiyi himaye etme
sini ve jT-aşatılması için himmet buyurmasını ri
ca ediyorum. Yine, oradaki vatandaşlarımızın 
fikirlerine göre, bizi tanıtacak en büyük koz 
Kore Harbleridir. Bu bütün harblere dair İn
gilizce eserler yazılmasını ve bunun bütün Ame
rika'ya dağıtılmasını arzu ediyorlar. Bu fırsat 
başka bir milletin elinde olsa, şimdiye kadar 
yüzlerce kitap neşredilirdi diyorlar. Ben ora
daki vatandaşlarımızın samimi arzularını aynen 
naklediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başın
da da arz ettiğim gibi, dış münasebetlerin ku
rulması ve idamesi büyük para ist 3?* Şahsi te
masların ve toplantıların önemli tesirleri var
dır. Eski Paris Sefirimiz Suat Bey, sefaret er
kânına; «Sakın bir ziyafete gitmeyin, onlara 
mukabele edemezsiniz» dermiş. Bu hakikaten 
doğrudur. Bizim hariciye memurlarımıza ver
diğimiz temsil Ödeneği ve maaş, onların şahsi 
temaslarına imkân vermemektedir. 

Bakanlığımızın bu durumu da ele almasını 
rica ediyorum, 

Sözlerimi bitirirken bir hususa işaret etmek 
isterim. Bütün bunlara rağmen Türk hariciyesi 
basiretli ve uyanık bir tutum içinde, bekleni
len hizmeti ifa etmektedir, Muhterem Bakanı
mızın beynelmilel diplomaside büyük sempatisi 
ve itibarı vardır. Her yerde sevgi ve saygı ka
zanmış ve kazandırmıştır. Kendisini tebrik eder, 
1971 yılı Bütçesinin milletimize hayırlı ve uğur
lu olmasını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Erkin?... Yok. Sayın 
Kor. 

ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile memleketimiz arasındaki ortaklık bağının 
ikinci dönemi şartlarını kapsayan katma proto
kol, 23 Kasım 1970 tarihinde Brüksel'de imza
lanmıştır. Ankara Andlaşması hükümleri uya
rınca, iki yıldan beri devam etmekte olan geçiş 
dönemine intikal müzakerelerinin sonuçlanma
sının ekonomimizi zirai, iktisadi, ticari ve sana

yi kalkınmamızı müspet yolda etkiliyeceği dü
şümce ve görüşü ile büyük memnuniyet duy
maktayız. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu, Avrupa Ortak 
Pazarı esası Roma andlaşnıalanna bağlıdır. Bu
rada Roma Andlaşması ile ilgili bâzı maddele
rin açıklanmasını müspet görmekteyim. Roma 
Andlaşmasımım ikinci maddesi, toplumum ga
yesini şöyle ifade etmektedir: 

«Ortak Pazar kurulmasını ve üye devletle
rin iktisadi politikalarının ahenkli bir şekilde 
gelişmesini, devamlı ve den gali bir inkişaf, git
tikçe artan bir istikrar ve hayat seviyesinin 
süratle yükselmesini ve Avrupa Ekonomik Top
luluğunun sıkı münasebetler kurmasını teşvik 
ttrnek.» 

Ayrıca, gümrük birliği ve üçüncü devletlere 
karşı müşterek bir gümrük tarifesi ile müşterek 
bir ticaret politikasının ihdasını ve şahısların, 
hizmetlerin ve sermayelerin rekabet serbestisini 
ve bunların engellerinin üye devletler arasından 
kaldırılmasını ve bu suretle sosyal dengeyi sağ
lamak amacını gütmektedir. 

Ayrıca, zirai sahada müşterek bir politikanın 
ihdasını ve Avrupa Ekonomik Topluluğu reka
betinin ihlâl edilmemesini sağlayacak bir reji
min kurulmasını, üye devletlerin iktisat poli
tikalarının koordinasyonunu ve ödemeler den
gesindeki tarafsızlığı önlemeyi sağlayacak ted
birlerin alınmasını öngörmektedir. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu hudutları dâhilinde kal
mak şartı ile millî mevzuatın birbirine yaklaş-
tırılmasını ve yine bir Avrupa sosyal fonu ku
rulmasını, işçilerin istihdam imkânlarının, 
ıslah ve hayat seviyelerinin yükseltilmesini ve 
Avrupa Yatırım Bankası kurulmasını, mübade
lelerin artırılmasını, içtimai ve iktisadi geliş
me gayretlerini müştereken tahakkuk ettirip 
gayeye erişmeyi hedef almış ve bunun için de 
12 senelik bir geçiş devresi kâfi görülmüştür. 

Geçiş devresi, her biri dört senelik üç mer
haleye ayrılmıştır. Üye devletler, anlaşma hü
kümlerinin ve topluluğa dâhil memleketlerin ka
rarlarının gerektirdiği her türlü genel ve özel 
tedbirleri almaya mecburdurlar. Üye devletler, 
topluluğun gayelerinin tahakkukunu kolaylaştı
rırlar. Avrupa Ekonomik Topluluğu Andlaş-
masmm gayelerini güçleştirecek, tehlikeye so
kacak mahiyetteki her türlü tedbirlerin alınma-
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sı ve özel hükümler mahfuz kalmak suretiyle iş
bu andlaşmanm tatbikinde vatandaşlık dolayı-
siyle anormal muamelelere girişilmesi de ya
saklanmıştır. Topluluk bu gayelere uygun ola-
raik yasama, yürütme hususlarını; Meclisi ile, 
Avrupa Konseyi ile ve komisyonla ve Adalet 
Divanı ile müştereken yürütür. 

Maruzatım burada sona ermiştir. Saygıları
mı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Dışişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde yeter 

sayıda sayın üye görüşlerini belirtmişlerdir. 
Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Nuri Demirel 

BAŞKAN — Daha önce vâki sorular haricol-
mak üzere, bundan sonraki sorulara da şâmil 
olacak şekilde kifayet takririni oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — GÖRÜŞÜ 

1. — 1971 yılı Bütçe, kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Mîllet Meclisi 
1386; Cumhuriyet Senatosu 1/1170) (S. Sayı
sı : 1481) (Devamı) 

U) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 
(Devamı) 

BAŞKAN — Söz sırası Dışişleri Bakanı Sa
yın ihsan Sabri ÇağlayangiTde. Buyurunuz Sa
yın Çağlayangü. 

Oylarını kullanmamış sayın üyeler lütfen 
kullansınlar efendim. 

Yapılmış olan tenkid ve temennilere cevap 
vermek üzere Sayın Dışişleri Bakanı İhsan Sab
ri Çağlayangü. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, çok az 
bir zaman kaldı. İzin verir misiniz ara tatilin
den sonra başlayalım ve ben de bu suretle su
alleri toparlamış olayım? 

BAŞKAN — 20 dakika erken başlamak işi
nize gelir mi efendim? Çünkü, 20 dakika az 
zaman değil, bizim için. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Normal olarak usulü
nüz ne ise. 

BAŞKAN — Biraz taşarsa, programımızı 
kaydırıyoruz. Yani, biraz evvel biterse, biraz 
öne alıyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LAYAN GİL (Bursa) — Ben emrinize uyarım. 

BAŞKAN — Estağfurullah efendim. 
Saat 14,15 te toplanmak üzere Birleşime ara 

veriyorum. 

Kapanma saati : 12,43 

ŞULEN İŞLER 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-
,; LAYANGİL (Bursa) — Sayın Başkan, Cumhu

riyet Senatosunun değerli üyeleri; Dışişleri Ba
kanlığına ait 1971 malî yılı bütçe tasarısının 
Yüce Heyetiniz huzurunda müzakeresi münase
betiyle grupları veya şahısları adına görüş, mü
talâa ya da tenkidlerini bildiren değerli arka
daşlarımı dikkatle dinledim. 

ileri sürülen fikirlere ayrı ayrı cevap vere-
ı ceğim. Fakat ondan evvel, bugünkü milletler

arası durum ile dış politikamızı ilgilendiren 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma saati : 14,15 

BAŞKAN — Başikanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
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önemli konular üzerinde genel olarak bâzı ma
ruzatta bulunmak istiyorum. 

G-eride bıraktığımız yıl içinde, evvelki sene
lerden aktarılan müzmin ihtilâfların dışında, 
ciddî buhran ve gerginliklere sebep teşkil ede
cek bir olay çıkmadı. Bilâkis barışçı çabaların 
hız kazandığını söylemek mümkündür. Doğu ve 
Batı ülkeleri, kendi kalıplarını aşarak karşılık
lı temasları yoğunlaştırmak ve şartların elver
diği nisbette mevcut münasebetleri sıklaştır
mak için çalıştılar, insanlığa daha güven veri
ci bir düzen bulabilmek için yürütülen teşebbüs
ler şüphesiz ki memnunluk verici bir gelişme 
sayılmalıdır. 

ABD ile Sovyetler Birliği arasında nükleer 
silâh yönünden kurulmuş olan dehşet dengesi 
milletlerarası ilişkilerde göze çarpan bu yumu
şama politikasının doğmasına önemli bir âmil 
olmuştur. Nükleer savaş tehlikesinin, ihtilâf
ların barışçı yollarla çözülmesi yolundaki gay
retlere hız verdiğini iddia etmek de pek yanlış 
bir hüküm sayılamaz,. 

öyle görülüyor ki, son yıllar zarfında çıkan 
buhran ve gerginlikler; insanlığın bekası için 
nükleer harbin teşkil ettiği tehlikeyi, bütün mil
letlerin ortak bir kaygısı haline getirmiştir. 
Artık genel bir savaş politikası aracı olarak 
kolay kolay göze alınamaz. Bu itibarla kendi 
iradeleri dışında ciddî bir konfrontasyon tehli
kesine sürüklenmedikleri sürece, büyük devlet
ler arasında savaş ihtimali azalmış görünmekte
dir. Fakat şu ciheti de belirtmek gerekir ki, 
kuvvet dengesindeki bu yeni şekillenme dün
yayı bölgesel çatışmalardan tamamen azade kı
lacak devamlı bir barış düzeni için yeterli bir 
teminat teşkil edememektedir. Kanaatimizce, 
ideal güvenlik şartlarının bütün milletler bakı
mından teessüsü, ancak tehdit ve gerginlik fak
törlerinin tamamen bertaraf edilmesi, tam ve ge
nel silâhsızlanmanın gerçekleştirilmesi ile ka
bil olabilecektir. Bu itibarla, dünya siyaset sah
nesinde Arap - israil, Vietnam ve benzeri ihti
lâfları bu açılardan değerlendirmek isabetli 
olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, geçen yıl zarfında 
gerginlik ve çatışmaları önliyecek olumlu ge
lişmelerin şuurlu bir mecraya girdiğine biraz 
evvel işaret etmiştim. 

içinde bulunduğumuz milletlerarası ortamın 
olumlu olumsuz bütün veçhelerini gözden geçi
rirken dikkatle izlenmesi ve değerlendirilmesi 
gereken ümit verici konulardan biri de Avru-
palılararası münasebetlerde kaydedilmekte olan 
ilerlemelerdir. Bu bakımdan geçen yılı memnu
niyet duyacağımız bir yıl olarak saymak müm
kündür. özellikle son aylar zarfında birbirle
riyle olan ilişkilerini normalleştirme yönünde 
Doğu ve Batı ülkeleri tarafından atılabilen 
adımlar, bir müdetten beri kıtanın genel si
yasi havasındaki etkilerini hissetmeye başladı
ğımız yumuşama cereyanını daha da verimli 
ve köklü bir hale getirebileceği ümitlerine yol 
açtı. 

Federal Almanya ile Sovyetler Birliği ara
sında kuvvete başvurmama konusunda cereyan 
eden müzakerelerin andlaşma ile sonuçlanması, 
arkasından Federal Hükümetle Polonya arasın
da yeni bir andlaşma yapılması; Avrupa'da, 
uzun yıllardan beri siyasi alanda ilk defa kay
dedilen çok önemli gelişmeler olarak değerlen
diriliyor. Bu gelişmelerin sağlanmasında dost 
ve müttefikimiz Federal Almanya'nın örnek bir 
iyi niyet ve sorumluluk duygusuyla izlediği 
gerçekçi bir barışın büyük payı olduğu ve mu-
hafcaplarındaki anlayışın da katkısı bulunduğu 
muhakkaktır. Ancak atılan bu adımların vakit 
kaybedilmeden yeni gayretlerle tamamlanması 
da gerekmektedir. Federal Almanya ile Çekos
lovakya arasında da müzakerelere başlanabil
mesi, Almanlararası temasların müspet sonuçlar 
sağlıyabilmesi ve bilhassa Berlin konusndaki 
dörtlü görüşmelerin anlaşmaya bağlanabilmesi 
bu bakımdan büyük önem arz etmektedir. Bi
lindiği üzere, Federal Hükümet de esasen Sov
yetler Birliği ve Polonya ile imzaladığı andlaş-
malarm tasdikini Berlin görüşmelerinin sonu
cuna bağlamış bulunmaktadır. 

özet olarak Avrupa'nın bugünkü manzara
sını, olumlu yönde bir ilerlemenin baş
langıcı sayabiliriz. Ancak bu processur-
ün ne sonuç vereceğini kesinlikle gör
meye, mevcut şartlar hâlâ imkân ver
memektedir. Ümitler yaratılmıştır, ama du
rumun kesin olarak iyimserlik ilham edecek de
recede olgunlaştığı iddia olunamaz. Oysa Av
rupa'nın halledilmemiş çok girift anameseleleri-
nin ele alınabilmesi ve Avrupa güvenliği ve iş-
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birliği alanında arzu etmekte olduğumuz şekil
de müzakere safhasının açılabilmesi için hiç ol
mazsa kıt'ada her an bir buhran çıkmasını va
rit kılan şartların tamamen bertaraf edilmesi 
lâzımdır. Zikrettiğim gelişmelerin gerçekleşme
si ve özellikle Berlin sorununda anlaşmanın ta
hakkuku, hiç şüphesiz buna yardımcı olacaktır. 

Aralık ajanda Brüksel'de toplanan NATO 
Bakanlar Konseyi bildirisinin Avrupa Güvenlik 
Konferansı ile ilgili bölümleri de bu düşüncele
re uymaktadır. Konferans konusnda çok taraf
lı istikşafi temaslar safhasına geçilebilmesi için, 
Berlin görüşmelerinin müspet olarak sonuçlan
masını ve halen yapılmakta olan diğer görüşme
lerde de olumlu ilerlemeler kaydedilmesini 
NATO üyeleri zaruri görmüşlerdir. Konferansın 
Avrupa güvenliği ve işbirliğinin ele alınma
sı bakımından faydalı bir araç olabileceğinden, 
şüphe edilemez. Bu itibarla Türkiye, prensip 
itibariyle konferans fikri üzerinde mutabıktır. 
Ancak devamlı olarak tekrarladığımız gibi, 
Konferansın başarı şansına sahip kılınması bü
yük önem arz etmektedir. Bu konferans, Av
rupa'da başladığını görmekten samimiyetle 
memnunluk duyduğumuz processus'ün ileri bir 
merhalesini teşkil edecektir. Binaenaleyh böyle 
bir merhalede anameselelerin veya hiç olmazsa 
anameselelere müspet etki yapabilecek konula
rın mâkul ölçüde anlaşma şansı ile ele alınabil
mesi ve müşahhas sonuçlara varılması normal 
olarak arzu edilmesi gereken bir keyfiyettir. 
Bunun sağlanabilmesi ise kanaatimizce ancak 
araştırıcı devredeki temas ve hazırlıkların ger
ginliklerden azada bir hava içinde yapılabilme
si ile mümkün olacaktır. NATO üyelerinin bil
diride açıkladıkları tutumun istinadettiği baş
lıca mülâhazalar bunlardır. 

Arkadaşlarım, milletlerarası ilişkilerde ba
rış ve istikrar düzeninin hâkim olmasını arzu-
lıyan diğer ülkeler gibi, biz de detente politi
kasını desteklemekte ve bu istikamette payımı
za düşeni yapmaktayız. Bu tutumumuz içinde 
bulunduğumuz jeo - politik durumda, güvenli
ğimizi en sağlam şekilde teminata bağlamış bir 
denge ve savunma unsuru olan Kuzey Atlan
tik ittifakı içinde yer almamıza mâni değil
dir. 

1949 yılına kolektif bir savunma tertibi ola
rak kurulmuş bulunan NATO ittifakının gaye

leri ve fonksiyonu Yüce Heyetinizce malûm
lar. Müessir bir savunma politikası ile ittifak, 
bugüne kadar bu görevini gereği gibi yerine 
getirmiştir. Dünyanın birçok verlerinde zaman 
zaman ortaya çıkan krizlere ve hattâ harblere 
rağmen, NATO, Avrupa'da halen hüküm süren 
nispî istikrarın vazgeçilmez bir temel olduğunu 
ispadetmiştir. 

Bu sonuçta, ittifakın güvenlik sahasında 
ııeydana getirmiş olduğu savunma tertiplerinin 
caydırıcılığı hiç şüphesiz ki önemli bir rol oy
namıştır. Fakat ittifakın asıl gücünü ve savun
ma siyasetinin müessiriyetini, bütün üyelerin 
güvenlik konularında bugüne kadar göstermiş 
oklukları tesanüt ve işbirliği zihniyetinde ara
mak daha doğru olur. 

Değişen dünya şartlarının bir neticesi ola
rak NATO bu savunma ve güvenlik fonksiyonu 
yanında aynı zamanda Avrupa'da barışı sağ
lam temeller üzerine kurmak üzere çeşitli si
yasi meselelerin görüşülüp muhtemel hal tarz
larının araştırıldığı siyasi bir kuruluş hüviyeti-
tini de kazanmıştır, ittifak dâhilinde yapılan 
Avrupa güvenliği konusundaki çalışmalar ve 
Doğu - Batı arasında daha ileri bir anlayışın 
doğması için sarf edilen gayretler, ittifak dâ
hilinde keza bu maksatla yapılan istişareler, 
NATO'nun bu yeni hüviyetinin müşahhas teza
hürleri olmuştur. 

NATO ittifakına bağlılığımızın diğer bütün 
memleketlerle ilişkilerimizi belirli ölçüde geliş
tirmeye asla mâni teşkil etmediğini bugüne ka
dar izlediğimiz politikayla ispadetmiş olduğu
nuzu belirtmek isterim. Bize karşı dostluk veya 
iyi komşuluk hisleri besliyen bütün memleket
lerle karşılıklı saygı ve menfaat kuralları için
le ilişkilerimizi daha da artırmaya ve kuvvet-
İ3ndirmeye hazır ve kararlı bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, milletlerarası duru
mu gözden geçirirken Orta - Doğu ihtilâfı üze
rinde durmamaya imkân yoktur. 

Huzurunuzdaki son mâruzâtımdan bu yana 
Orta - Doğu durumunda bâzı ümit verici işaret
ler belirmişse de, buhranın barışı tehdideden ve 
endişe yaratan karakterinde esaslı bir değişik
lik olmamıştır. 

Arap - İsrail ihtilâfını saplandığı çıkmaz
dan kurtarmak maksadiyle, Amerika Birleşik 
Devletleri tarafından ortaya atılan Roges Ba-
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rış Plânı, taraflar arasında ateş - kes sağlanma
ğımı ve bir diyolloğ kurulmasını hedef almaktaydı. 
Ortaya çıkan bâzı anlaşmazlık ve aksaklıklara 
rağmen, plânın tatbik mevkiine konulmuş olma
sı; ateş - kes bugüne kadar devam etmesine ve 
ilgili tarafların 5 Ocak 1971 tarihinde Büyük
elçi Jarring yönetiminde yeniden görüşmelere 
başlamalarına âmil olmuştur. 

New - York'taM temasları mütaakıp Telâ-
viv'i ziyaret eden Büyükelçi Jurring'e İs
rail Hükümeti, kendi şartlarını bildirmiş ve bi-
lâhara BAC Hükümeti de arabulucuya tevdi et
tiği bir muhtıra ile barışçı bir çözüm şekli için 
zaruri telâkki ettiği hususları açıklamıştır. 

Savaş yerine, dolaylı da olsa, temaslara gi
rişilmiş olması keyfiyeti, hiç şüphesiz memnu
niyetle karşılanması icabeden bir husustur. An
cak, tarafların tekrar müzakerelere katılmaya 
karar vermeleri ihtilâfın kolaylıkla ve süratle 
çözümlenebileceği mânasına gelemez. Meseleyi 
bugünkü vahîm şeklinden kurtarabilecek yapı
cı bir hal sureti, barışın mahiyet ve şartları 
üzerinde tarafların anlaşabilmeleri halinde or
taya çıkacaktır. 

Orta - Doğu ihtilâfında çok kritik bir nok
taya gelinmiştir. Halihazır temaslarda terakki 
kaydedilemediği takdirde, 5 Şubatta sona ere
cek olan ateş kesin yenilenmemesi ihtimali var
dır. Görüşler arasında bir yakınlaşma sağlana
maması, bâzı ilgili memleketlerde ateş kesin 
uzatılmasının muhasım tarafın yararına işliye-
ceği kanaatini kuvvetlendirmekte, bu da barış 
ihtimallerini zayıflatarak muhasamatın tekrar 
başlaması tehlikesini ciddî olarak ortaya çıkar
maktadır. 

Bu nâzik ortam içinde ateş kesin tekrar 
uzatılması için tarafları tatmin edici bir uz
laşma formülü bulunmasını ve bugünkü kon
jonktürün bahşettiği imkânların taraflarca ye
teri derecede değerlendirilmesini samimiyetle 
temenni etmekteyiz. 

Türkiye, Orta - Doğu ihtilâfında şimdiye ka
dar hakkı ve adaleti kollıyan bir politika izle
miştir. Bu tutumumuzda bundan böyle de de
vam etmek kararındayız. Bu itibarla Birleşmiş 
Milletler Güvenlik Konseyinin 1969 Kasım kararı-
ne istinaden ve Arapların meşru hak ve menfaat
leri göz önünde tutulmak suretiyle ihtilâfa âdil, 
sürekli ve çabuk bir hal çaresi bulunması gerek

tiği hususundaki kanaatimizi muhafaza etmek
teyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, bu genel izahattan 
sonra, milletlerarası ilişkilerin şekil ve muhte
vasını etkiliyebilecek nitelikte telâkki ettiğim 
iki önemli mesele hakkında da bilgi vermek is
tiyorum. ilk olarak, stratejik silâhların tehdidi 
konusuna değineceğim. Bilâhara bugün aktüel 
bir mesele haline gelen Çin Halk Cumhuriyeti
nin tanınması ve Birleşmiş Milletlere kabulü 
meselesi üzerinde görüşlerimi açıklıyacağım. 

Halen, ABD ile Sovyetler Birliği arasında, 
stratejik taarruz ve savunma silâhlarının kısıt
lanması amaciyle yürütülen ve SALT adiyle anı
lan müzakerelerin gerekçesi, nükleer silâh tek
nolojisi bakımından eşit bir seviyede bulunan 
iki süper Devlet arasında bir dehşet dengesinin 
teessüs etmiş olması, nükleer imha gücünün da
ha ilerisi olmıyan bir noktaya ulaşmış bulun
ması, silâhlanma yarışının süper devletlerin kay
naklarını da silip süpürecek vüsatte ağır bir 
malî yük teşkil etmesi; nedenlerine dayanmak
tadır. Bu fiilî durumu göz önünde bulunduran 
Amerika ve Sovyetler Birliği; menfaatlerini di
rekt olarak ilgilendirmiyen anlaşmazlıkların, si
lâhlı çatışma haline dönüşmemesini ve konf-
rontasyona varabilecek durumların ortaya çık
mamasını sağlayıcı gerçekçi bir davranış için
de çalışmaktadırlar. Bununla beraber; bu has
sas dengenin mevcudiyeti, dünyanın bâzı nev-
ralgiaue noktalarında ihtiyar dışı konfrontas-
yon ihtimallerini tamamen ortadan kaldırma
maktadır. 

iki süper Devlet arasında, ikili ilişkiler çer
çevesinde cereyan eden SALT müzakereleri; 
nükleer dengenin geleceğine tesir edebilecek ha
yati bir güvenlik meselesi olarak gerek Doğulu 
gerek Batılı bütün ülkelerin dikkatini üzerinde 
toplamış bir konu haline gelmiştir. 

Aynı zamanda global çıkarları yüzünden, 
süper devletlerin bâzı ahvalde diğerleri aleyhi
ne tâvizler vererek pazarlığa girişebilecekleri 
ihtimali veya kuşkusunun, zihinlerde birtakım 
istihfam ve tereddütler yarattığına da şahido-
lunmaktadır. Müzakerelerin mahremiyeti icabı 
kamu oyunda bâzı tereddütlerin doğmasını ta
mamen önlemek kabil olmadığı için bu hassasi
yeti yadırgamamak gerekir. 

Ancak şu hususu yüksek huzurunuzda belirt-
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mek isterim ki, Amerika'nın SALT müzakere
leri bahsindeki tutumu, başından beri olumlu 
ve açık olmuştur. Amerika görüşmelerim strate
jik silâhlar kapsamının dışına taşırılmıyacağı, 
NATO camiasının güvenlik ihtiyacını kendi gü
venliği gibi göz önünde tutacağı hususunda en 
yetkili ağızlardan teminat vermiş ve Sovyetler 
Birliği ile yaptığı müzakerelerde takibedeceği 
hareket hattının tespitine yardımcı olmak üze
re, müttefiklerinin görüş ve telkinlerini kaale 
almaya özel bir itina göstermiştir. 

SALT görüşmelerinin ikinci safhasını teşkil 
eden Viyana toplantısında, Amerika Birleşik 
Devletleri bâzı stratejik silâhların bugünkü has
sas dengeyi bozmadan belirli miktarda kısıtlan
masını teklif etmiş ve füze savar savunma sis
temlerinin belli bir seviyede tutulmasını ile
ri sürmüştür. 

18 Aralıkta Helsinki'de sona eren üçüncü 
dönem toplantıları sırasında İM taraf Amerikan 
tekliflerinin muhtelif veçheleri üzerinde fikir 
tealisinde bulunmuşlar ve karşılıklı olarak bir
birlerinin pozisyonlarını anlamaya çalışmışlar
dır. Müzakerelerin dördüncü safhası 15 Mart 
1971 de Viyana'da bağlıyacaktır. Meselenin 
önemi ve konunun çapraşıklığı sebebiyle görüş
melerin zaman alacağı intibaını vermektedir. 

SALT müzakereleri olumlu bir mecraya yö-
neltilebildiği takdirde genel ve tam silâhsızlan
ma gayretleri çerçevesinde bu netice, çok önem
li bir merhale teşkil edecek ve insanlığın beka
sını tehdideden nükleer silâhlanma yarışının 
durdurulması istikametinde önemli bir mesafe 
katedilmiş olacaktır. Memleketimiz müzakere
lerin seyrini yakından izlemektedir. Güvenlik 
icaplarından doğan meselelerle ilgili görüşleri
mizi de istişareler sırasında ortaya koymakta
yız. 

Şimdi de son günlerin üzerinde fazlaca tar
tışılan konularından birini teşkil eden Çin Halk 
Cumhuriyetinin tanınması ve Birleşmiş Millet
lere kabulü meselesinden kısaca söz açmak is
terim. 

Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler konusun
da ilk olarak göz önünde bulundurulması gere
ken husus; 800 milyon nüfusa sahip bir ülke
nin mevcudiyetini bilmemezlikten gelmenin isa
betli ve müdafaası kabil bir iş olmadığıdır. 
Gerçekten Kıta Çin'i bugün milletlerarası poli

tika alanında bir realitedir ve behemahal hesa
ba katılması gereken bir faktör haline gelmiş 
durumdadır. Sahibolduğu nüfus ve potansiyel 
dolayısiyle, Çin Halk Cumhuriyeti, gün geçtikçe 
ağırlık kazanmakta ve varlığını hissettirmekte
dir. 

Bu konu ile iHjgili olarak Kıta Çin'inin Bir
leşmiş Milletlere kabulü konusundaki tutumu
muza esas teşkil eden prensip üzerinde de dik
katle durmak gerekmektedir. Türkiye, Birleş
miş Milletlerin milletlerarası barış ve güvenliğin 
sağlanmasında etkili bir vasıta olabilmesinin, 
diğer bâzı faktörler meyanında, teşkilâtın ev
rensel bir niteliğe kavuşmasına bağlı olduğu 
kanaatindedir. Bu itibarla büyük küçük her 
devletin teşkilâtta temsilini savunmaktadır. 
Kılta Çin'i konusundaki gerçekçi tutumumuz bu 
prensibin ve içinde bulunduğumuz milletlerara
sı konjonktürün ışığı altında değerlendirilmek 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi müsaadeniz
le mâruzâtımın Kıbrıs'la ilgili kısmına geçiyo
rum. Kıbrıs'ta Türk ve Rum Cemaatleri temsil
cileri arasında yapılagelmekte olan araştırıcı 
mahiyetteki görüşmelerin üçüncü safhası Ağus
tos ayında nihayetlenmişti. Bu safhanın son 
toplantılarında iki temsilci, üzerinde mutaba
kata vardıkları ve varamadıkları hususları tes-
bit eden bir vesika hazırlamışlardır. 

Gerek bu vesika, gerek mutad şekilde istişa
re için Eylül ayında Ankara'ya gelen Türk Ce
maat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş'm verdiği 
izahat, Rumların malûm ve gerçeklere uymıyan 
ve zihniyeti yüzünden cemaatlerarası görüşme
lerin sonucu hakkında iyimser olmanın güç ol
duğu intibaını vermiştir. Hükümetimiz ve Türk 
Cemaati, ihtilâfın barışçı yollardan çözümlen
mesini istemektedirler. Araştırıcı mahiyetteki 
cemaatlerarası görüşmeler, barışçı çözüm yolla
rından biridir. Biz bu yolun imkânlarının sonu
na kadar araştırılmasında fayda görmekteyiz. 
Denktaş, bu anlayışla ve realitelere uygun bir 
anlaşmayı mümkün kılacak zihniyet ve tutum 
değişikliği göreceği umuduyla görüşmelerin 
dördüncü safhasına başlamıştır. 

Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin Kıbrıs ihti
lâfına bulunacak çözüm yolu hakkındaki temel 
anlayışı malûmdur. Bu vesile ile daima göz 
önünde bulundurulması icabeden hususları tek
rarda fayda görürüz. 
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— Türkiye ve Cemaatimiz, Kıbrıs'ın bağım
sız bir Devlet olarak kurulmasını zaruri kılan 
şartların kaale alınmamasına razı olamayız.* 
Meşru ve andlaşmalarla da tescil edilmiş temel 
haklarından ve Kıbrıs Devleti içindeki ortak 
millî Cemaat statüsünden Türk Cemaati vazge
çemez. 

— Bulunacak çözüm yolunun Türk Cema
atinin hem refahını, hem güvenliğini müessir 
bir şekilde sağlaması şarttır. Bu ihtiyacın ma
hallî nfflh^arivet çerçevesinde karşılanabilmesi 
bugün için en uygun anlaşma yolu görülmekte
dir. 

— Komşu Yunanistan'la ikili ilişkilerimizi 
her alanda geliştirmek hususunda karşılık ça
balar sarf etmenin iki Devlet için de faydalı 
olacağına kaani bulunmaktayız. Bu ilişkilerin 
istenilen seviyeye ulaşabilmesinin Kıbrıs mese
lesi ile ilgili bulunduğu da inkâr edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, cemaatimizin 1967 
sonunda Kıbrıs'ta tesis ettiği geçici Türk yöne
timi; yasama, yürütme, yargı, polis ve güven
lik teşkilâtını kurmuş olarak şartların müsaa
desi nisbetinde ve müessir bir şekilde faaliyet 
göstermektedir. 

Bağımsız Kıbrıs Devletinin kuruluşundan 
sonraki ikinci milletvekili seçimleri 5 Temmuz 
1970 te yapılmıştır. Türkler ve Rumlar 1960 
Anayasasına uygun şekilde ayrı ayrı sandık ba
şına giderek Anayasada derpiş edilen sayılar
da - yani 35 Rum ve 15 Türk - milletvekili seç
mişlerdir. Seçilen Türk milletvekilleri, Kıbrıs 
geçici yönetimi yasama meclisi olarak Kıbrıs 
Devletinin Türk kanadı için gerekli teşriî gö
revlerinden yerine getirmektedir. 

Esefle işaret etmek istediğim husus, Rum 
Yönetimi içinde görev almış şahısların ve muh
telif Rum teşekküllerinin Enosis lehinde de-
vamedegelen beyanlarıdır. Kıbrıs cemaatler-
arası görüşmeler, Rumların Enosis'ten vaz
geçtiklerini ve Devletin bağımsız olarak kalma
sını kabul ettiklerini beyan etmeleri üzerine 
başlamıştı. Rumların bir taraftan, «Devletin 
bağımsız olmasını kabul ediyoruz.» demeleri, 
öte yandan başta Rum yönetiminin başı ve di
ğer bâzı yetkilileri olmak üzere «Millî hedefimiz 
değişmemiştir.» şeklinde beyanlarda bulunmala
rı, elbette ki barışçı bir çözüm yoluna yardım
cı olmıyacaktır. 

Türk tarafı olarak Türkiye'nin ve Türk Ce
maatinin uzun vadeli menfaatlerini koruyacak 
t ar tipleri düşünerken geçmişin öğrettiklerini ve 
hâlâ değişmediği anlaşılan birtakım niyetleri 
göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuza 
göre tabiatiyle söz konusu beyanları da gereği 
veçhile değerlendiriyoruz. 

Son olarak şunu ifade etmek isterim: ihti
lâfın hallini oyalama veya çeşitli taktiklerle 
engellemek taraflara hiçbir şey kazandırmaz. 
Türkiye'nin ve Türk Cemaatinin meşru hak ve 
menfaatlerini hiçbir zaman çiğnememeye ka
rarlı olduğu gün gibi ayan olmuştur. Her zaman 
belirtmeye çalıştığım gibi, tarihî gerçekleri, 
Kıbrıs Devletinin doğmasını mümkün kılan 
şartları ve Kompromiyi, iyi niyeti, bölgemizin 
içinde yaşadığı nazik durumu ve her tarafı tat
min edecek bir anlaşmanın yakın bir gelecekte 
Türk, Yunan milletlerine ve Kıbrıs'ta oturan 
her iki millete mensup cemaate kazandıracağı 
büyük menfaatleri göz önünde tutarsak, bu çe
tin ve girift gibi görünen müzmin ihtilâfa hız
lı ve salim bir çözüm yolu bulmak zor olmıya
caktır. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın son 
kısmında Avrupa Ekonomik Topluluğu ile or
taklığımız çerçevesinde vukubulan son gelişme
lere kısaca değinmek isliyorum. 

Bilindiği gibi, 23 Kasımda Brüksel'de or
taklığımız geçiş dönemi şartlarını tesbit eden 
Katma Protokol ile diğer belgeleri imzaladık. 
Bu belgeler 16 Aralık 1970 tarihinde Yüce Mec-
lisbre sunulmuş olup yakında kanun tasarısı
nın görüşülmesine başlanacaktır. 

Bu görüşmeler sırasında gerek ilgili komis
yonda, gerekse Yüce Meclislerimizde mesele
yi bütün unsurlariyle incelemek ve faydalı tar
tışmalar yapmak imkânını bulacağız. Bu iti
barla, anlaşmalar hakkındaki maruzatımı müm
kün olduğu nisbette dar tutmaya çalışacağım. 

Toplulukla aramızda kurulacak olan güm
rük birliğinin esasları Katma Protokolün hü
kümleriyle tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Bu çerçeve içinde, sanayi ürünlerinde, bir
kaç kalem dışında Türk: malları ihracatına uy
gulanacak bütün gümrük ve eş etkili vergi ve 
resimlerle bütün miktar kısıtlamaların Katma 
Protokolün yürürlüğe girişiyle birlikte kaldır
mayı topluluk kabul etmiştir. Buna mukabil, 
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topluluğa karsı uyguladığımız gümrük ve eş 
etkili vergi ve resimleri biz, 12 ve 22 yıllık re
jimler çerçevesıimde tedricen kaldıracağız. Güm
rük birliğinin bir icabı olarak topluluğun üçün
cü ülkelere karşı uyguladığı ortak gümrük ta
rifesine uyumu da aynı süreler içinde gerçek
leştireceğiz. 

Miktar kısıtlamalarımın tarafımızdan kal-
idırıhşında ise, ekonomik kalkınmamız gerekle
rini dikkat nazarına alan bir sistemlim tedricen 
uygulanması kararlaştırılmıştır. Bu çerçeve 
içinde topluluğa karşı başlangıçta uygulanacak 
konsolide liberasyon oranı yürürlükte ottan li
berasyon uygulamasının sınırları içinde tesbit 
edilmiştir, ithalleri tahsise bağlı mallarda da, 
topluluğa açılacak kontenjanların artırımı tem
posunun teıslbitimde ithalâtımızın normal geliş
me sınırları içimde kalınmıştır. 

Katma Protokol ayraca, iktisadi gelişme gay
retlerimiz sırasında ortaya çıkabilecek güçlük
leri giderebilmek üzere uygun korumıa tedbir
lerini de ihtiva etmektedir. 

Tarım alanında, geçiş dönemlinin başlangı
cından itibaren ihracettiğimiz tarım ürünleri
nin % 90 mı kapsıyam tavizler elde edildi. Bu 
rejiilmin belli sürelerle gözden geçirilerek iyi
leştirilmesi öngörülmüştür. 

Tarım alanında topluluğa karşı taahhüdü
müz ise hiç denebilecek bir derecededir. 

Katına Protokol el emeği konusunda da iş
çilerimiz lehine ilâve imkânları getiriyor. Toplu
lukla aramızda işgücünün serbest dolaşımı 
1976 - 1986 yılları arasında tedricen gerçetkle-
şecek; o tarihe kadar da işçilerimiz lehine 
sosyal güvenlik alanında hükümler tesbit edi
lecektir. 

Mailî alanda ise, imzalanan ikinci Malî Pro
tokol ile yeni bir dönem için, uygun şartlarla, 
220 milyon dolar tutarımda bir proje kredisi 
sağlanmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimi bitirme
den önce iki hususu belirtmekte fayda gör
mekteyim. 

Hükümetimiz Katana Protokolün biran önce 
yürürlüğe girmesinin ihracatımıza sağlanaaak 
geniş imkânları harekete geçireceğine kaami-
dir. Bu maksatla ticari hükümlerin, Protoko
lün tarafımızdan tasdikiyle birlikte yürürlüğe 

konması için 'toplulukla ön temaslar yapıldı. 
Bu konuda da mutabakat sağlandı. 

Bu suretle, Katma Protokolün topluluk üye
si devletler parlâmentolarında tasdik işlemle
rimin tamaımlammasını beklemeden ticari hü
kümler yürürlüğe girebilecektir. Ancak bu
nun için, tasdik işlemlerinin kendi yömümüz-
den ikmal edilmesi gereklidir. 

Yukarda da arz ettiğim veçhile, erken yü
rürlükte ihracatımızın gelişmesi bakımından 
sayısız fayda bulunduğuma inanan Hükümeti
miz, Katma Protokolün onay kanununun ive
dilikle görüşülmesini Yüce Meclise •teklif etmiş 
ve bu teklif kabul edilmiş bulunmaktadır. 

Diğer taraftan, şu sıralarda ingiltere ve 
diğer aday ülkelerle, meselâ Danimarka, Nor
veç ve irlanda gibi, topluluk arasımda yapılan 
katılma müzakerelerinde, topluluğun ortakları 
ile arasında mevcut bağlarımın, katılacak ül
kelere teşmili konusu da görüşülmektedir. Bu 
bakımdan da, toplulukla aramızda yemi dö
nemdeki vecibeleri tesbit edem anlaşmamın biram 
önce tarafları kesim şekilde bağlayıcı bir belge 
halime gelmesinde Hükümet olarak fayda mü
lâhaza etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, genel olarak huzu
runuzda arz etmek istediğim hususlar burada 
hitama erdi. Şimdi Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüş ve tenkidlerini lütfeden arka
daşlara arzı cevabedeceğim. 

Muhterem C. H. P. Grupu adına Sayın Sa
lih Tanyeri, önce uluslar arasımda görüş ola
rak siyasi şartlarım, toplu ve kendilerine göre 
bir icmalini yaptılar. Burada bize müteveccih 
bir mütalâa ve tenkidleri yoktu. Yalnız bir nok
tada Çin'in Türkiye tarafından tanınması, Ame
rika'nın buna karşı tutumuna ve oyuna bağlan
mış görünüyor gibi bir hüküm ileri sürdüler. 

Muhterem arkadaşlarım, Çin meselesi her yıl 
Birleşmiş Milletlere iki önerge ile gelir. Bir ta
nesi Çin'in Birleşmiş Milletlere kabulü önemli 
bir mesele midir, önemsiz bir mesele midir, öner
gesi. Bu niye gelir? Çünkü önemli meseledir 
denirse Birleşmiş Milletlere kabulü için 2/3 ek
seriyetle oy istihsali lâzımdır, önemsiz mesele 
diye karar verilirse, âdi ekseriyetle karar veri
lir. Biz bu meselede istisnasız, diğer bütün 
NATO Devletleri ile birlikte, Çin'in Birleşmiş 
Milletlere kabulünün önemli bir mesele olduğu 
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yolunda oy (kullanırız. Burada bâzı suçlamalar 
olur; işte Amerika etkisi burada gözüküyor, 
denir, önemli meseledir ha deyince 2/3 ekseri
yet bulunmaz. Halbuki öbür türlü olsa âdi ek
seriyetle giriverir, denir ama, bizim kanaati
mizce Çin'in o teklifle Birleşmiş Milletlere gir
mesi Milliyetçi Çin'in çıkıp, Kıta Çin'in gir
mesi ve onun yerini o haklarla alması, o hak
larla deyince Güvenlik oyunda veto hakları ile 
birlikte alması, önemli bir meseledir. Milliyetçi 
Çin çıkacaktır, Kıta Çin gelecektir ve her me
selede veto hakkını kullanmayı da beraber ge
tirecektir. Biz samimî olarak bunu önemli gö
rürüz; Birleşmiş Milletleri teşkil eden Devletle
rin ekseriyeti de önemli görür. Burada öyle 
oldu. 

İkincisi, doğrudan doğruya Çin'in Birleşmiş 
Milletlere kabulü hakkında bir tekliftir. O tek
lif sadece Çin'in Birleşmiş MiUötlere kabulünü 
derpiş etmez; Milliyetçi Çin'in Birleşmiş Mil
letler camiasından çıkarılarak, Kıta Çin'inin 
Birleşmiş Milletlere kabulünü - mutazammındır. 
Biz bu teklife de menfi oy veririz. Ama 
bu teklife müspet oy veren NATO Dev
letleri var. Çünkü onlar Kızıl Çin'i tanı
mışlarıdır. Bu yıl da böyle oldu, ancak 
Birleşmiş Milletlerde oy verdikten sonra, 
devletlerin bu oyu ne maksatla verdiklerini 
izah etmelerine dair, verilen hükümden, haktan 
faydalanarak baş delegemiz şu beyanda bulun
du : «Bizim, Çin'in Birleşmiş Milletlere kabulü 
müstakil bir teklif olarak getirilseydi, oyumuz 
başka türlü olacaktı. Biz Birleşmiş Milletlerin 
evrensel bir teşkilât olmasını savunuyoruz. 
Kıta Çin'i girerken, Birleşmiş Milletler Teşki
lâtı içinde kurulduğu günden beri yer almış ve 
önemli rol oynamış bizim dost olduğumuz, bi
zim siyasi temsilci bulundurduğumuz bir devle
tin Birleşmiş Milletler camiası dışına atılmasına 
rıza göstermiyoruz, onun için menfi oy kullan
dık» demiştir. 

Görülüyor ki, burada Amerika'nın tutumuna 
ve oyuna uymuş veya uydurulmuş bir siyaseti
miz yoktur, açık olarak Kı'ta Çin'in Birleşmiş 
Milletlere kabulü lehinde fakat aynı zamanda 
Milliyetçi Çin'in de Birleşmiş Milletler camiası 
dışında bırakılmasının aleyhinde bir tutumu
muz vardır. Acaba, Kıta Çin'i meselesinde ıs
rarla fikir dermeyan eden muhterem siyasi par-
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ti sözcüsü arkadaşımız, Milliyetçi Çin'in dışarı
da kalması pahasına dahi, Kıta Çin'in Birleş
miş Milletlere kabulü hususunda Türkiye'nin 
rey kullanmasını Türk millî menfaatlerine uy
gun görüyorlarsa, benim teklifim, bu konuda 
bir genel görüşme yapalım. Belki bir konsan-
sÜ3 teessüs edebilir. Bunu aramızda münakaşa 
ederiz. Hakikaten Milliyetçi Çin aleyhine Kıta 
Çin'ini kabul etmenin millî menfaatlerle ve bu
güne kadar güttüğümüz siyasetle uyarlık dere
cesi nedir, bunu münakaşa ederiz. Ama bunun 
dışında Kıta Çin'i dolayısiyle Türkiye'yi ipo
tek altında bir siyaset güdüyor farzetmek veya 
bu farz ile iktidarı, dolayısiyle hükümeti zayıf
latmaya teşebbüs etmek insafa, hakka sığan bir 
tutum ve davranış değildir kanaatindeyim. 

Anamuhalefet partisi sözcüsünün tenkidleri 
şimdiye kadar alışmadığımız bir eda içinde ifa
de edildi. Ekseriyetle dış politika konusunda 
muhatabım, mektep arkadaşım Hıfzı Oğuz Bek-
ata olurdu; kendilerine sağlık dilerim, dışta bir 
ameliyat geçirdiler. Onun yerine görevlendiril
miş yine kıymetli bir arkadaşım, üslûbunu, 
edasını ve hedefini başka bir tarzda vaz^ tak
dim etti. 

Muhalefet partilerinin, bilhassa iktidarın al
ternatifi iddiasında bulunan anamulhalefet par
tisinin, kürsüye iktidarı tarsin için çıkacağı 
beklenemez. Bizim tasarruflarımızda isabetli 
gördükleri bile olsa, gelip burada onları zik
retmek için hiçbir mecburiyetleri yoktur. El
bette ki tenkid edeceklerdir. Ama parti grupu 
adına yapılan tenkidlerin bir istikameti, bir 
ciddiyeti, bir muhtevası vardır. Evvelâ şahsi 
değildirler. Şahsiyata müteveccih değildirler. 
Bir siyaset tenkid edebilir, bir tutum tenkid edi
lir, bir fikir tenkid edilir ama bütçe dolayısiyle 
şahsiyata dönen bir tenkid zannediyorum M, 
grup adına ve bilhassa o eda ile iyi bir tesir bı
rakmıyor. E, şahsı tenkid edilmez mi? Edilir. He
pimiz hakkında icabederse istizah da açılır, vekil 
hakkında edilir ama demokrasilerde bir hükü
metin programı vardır. O hükümetin programı
nı da hükümetteki azalar tatbik eder. E, hükü
met âzası programı aşıyor mu aşmıyor mu? Bu
rası Adalet Partisi Grupu değil ki. Onu benim 
gruptun ele alır. Beni muaheze eder, güvensiz
lik oyu verir. Benim hakkımda gereğini yapar. 
Ama benim takibettiğim politikanın Adalet 
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Partisi politikasına dahi ayrı olduğu iddiasının 
(muhalefet tarafından serdine ve ispata çalışıl
masına - zannederim M - elverişli forum Yüce 
Heyetiniz değildir. Ben bu itibarla şahsımla il
gili hususlara arzı cevabetmiyeceğim. Yalnız 
tenkidlerin bir anamuhalefet partisi grupu cid
diyetinden ve muhtevadan ne derece uzak oldu
ğuna işaret etmekle iktifa edeceğim. Evet, bir 
büyük muhalefet partisinin de siyaseti vardır, 
o siyasetin de icapları vardır; gelir denirki, şu 
hâdisede bizim siyasetimiz buldur, bu yanlış, 
böyle olmak gerekir veya onu lûtfetmiyedebi-
lirler akıl öğretmeye mecbur değiliz ya, bu ba
kımdan şu itibarla yanlıştır denir. Ben de ken
dileri gibi yuvarlak, umumi ve müphem (konuş
muyor olmak için, öne sürülen delillerden ne
den bu intibaın çıktığını huzurunuzda arza ça
lışacağım. 

İlk ıdefa yeni bir iddiaya raslıyoruz Memle
ket içjinde anti Anıerikanizm, Amerikalılara sal
dırmak, anti komünizm; komünizm aleyhinde 
nümayişte bulunmanın hakiki sebebinin mesu-
li - ki, çoktandır aranıyor - bulundu; dış siya
set ve Dışişleri Bakanı., iddia odur. Bunun da 
ispatı, «kendi gruplarına mensup arkadaşlar da
hi, bu politikayı tenkid etmektedir» buyurdular. 

Muhterem arkadaşlarım, bir anamuhalefet 
grupu ki bir hükümeti tenkid için, argümanla
rını o hükümet grupunun azaları arasındaki be
yanlarda arar veya gazetelerde arar veya hâdi
selerde arar, o hükümet başarılı demektir. Eğer 
bizim aleyhimizde, biziım grupumuzun söyledik
lerinden, bizim kendi beyanlarımız arasındaki 
çelişmelerden başjka, tenkid edecek unsurunuz 
yok ise, bize bunlardan gayri bir tarik ile hü
cum edemiyorsanız biz evvelâ kendi kendimizi 
tebrik edelim. 

Birtakım tenkidler varki, huzurunuza defa
larla geliyorum; öne sürülen iddialara arzı ce-
vabediyorum, delillerimi koyuyorum, fakat bun
ların tekrarlanmasına, aynı üslûp ile ifade edil
mesine bir türlü mâni olamıyorum. Bizim Or
ta - Doğu siyasetimizin tarafsız olması icabet-
tiği iddiası vardır ve tarafsız siyaset gütmediği
miz için tehlikeli bir maceraya atıldığımız is
nadı mevcuttur. «Nedir tarafsız siyaset» deriz. 
Yani tarafsız siyaset demek, bir hükümetin her 
set nedir, yapıyor muyuz, yapmıyor muyuz? 
Yani tarafsız siyaset demek, ıbdr hükümetin her 

hangi bir hâdisede bir devleti veya meseleyi; 
Araplar ne yapıyorsa, evet bunlar hemen, bun
ları desitekliyoruz, bunların arkasındayız, bun
ların yanındayız; böyle bir tutumumuz yok. 
Biz diyoruz ki, «bizim siyasetimizle muvazat 
halinde kendileriyle çeşitli münasebetlerimiz 
olan ve iyi münasebetleri yürüttüğümüz Arap 
Devletleri ile yanyanayız. Buyurdular ki, ben 
demişim ki, «Kudüs 3 mühim dinin birleştiği 
yerdir, biz bu statünün tek taraflı ihlâline kar
şıyız.» Sayın sözcü «kendimi Arap hissediyo
rum» dedi. Böyle bir iddia karşısında, niçin bu 
vehme, niye bu zanna kapıldılar. Arap hissetti
ren eda, muhteva nedir anlıyamadım. Bir kere 
hepimiz Müslüman olduğumuza göre, Kudüs de 
Mü^lümıanlıkta kutsal tanınan bir yer olduğuna 
göre, Türklerin Kudüs'e ilgi duyması tabiî. E, 
biz 400 sene idare etmişiz burasını. Bir statü 
bulmuşuz, statüye mükemmel denemez ama, öy
le bir hesap ki dengeye gelmiş, nazik bir hesap.. 
Ben şimdi, muhterem arkadaşıma bir misal ve
receğim : Son zamanlarda Kudüs Belediyesi 
birtakım yeni vergiler yaptı ve Kudüs Ue mukim 
konsoloslara bu vergileri (tebliğ etti. Konsolos
lar bir araya geldiler; ingiliz Konsolosuna ge
len talimata uymaya karar verdiler, ingiliz 
Konsolosuna gelen talimat şu : «Kudüs'ün sta
tüsünü tek taraflı değiştirmeye israil mezun 
değildir. Birleşmiş Milletlerin de bu yolda kara
rı vardır, binaenaleyh biz KudüsUe israil'i hü
kümran olarak tanımayız, böyle vergi tebligatını 
falan da kabul etmeyiz.» E, şimdi bu karar 
Arap mı hissettiriyor bu ,ldmseleri? Ben, israil 
Kudüs'ün statüsünü tek taraflı değiştiremez de
diğim zaman, niye Orta - Doğu politikasında ta-
rafsizliğimi ihlâl ediyorum ve yani neden mu
hatabıma Arabize olduğum hissini veriyor? Bu
nun izahı müşkül değildir. 

Yine buyurdular ki; «Kuvvet istimali yolu 
ile toprak ilhakına karşıyız» diyor. E, karşıyız. 
israil de kuvvet istimali yolu ile toprak ilhak 
etmiş ise, benim anasiyasetim de buna karşı ol
mak ise ben mücerret; aman Orta - Doğu'da ta
rafsızlığımı ihlâl etmiyeyim diye bunu telâffuz 
etmekten çekinmek veya Arap tarafında görü
nürüm diye, siyasetimin bu veçhesinde revizyon 
mu yapmam icabeder? Biz gayet ölçülü bir po
litika takibediyoruz, Orta - Doğumda. Kendile
riyle çeşitli münasebette bulunduğumuz, tarihî 
münasebetlerimiz olan Arap dostlarımızla mev-
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cut mevzuatı ifadeden çekinmiyoruz. Bu yönde 
rey vermekten çekinmiyoruz. Bizim Birleşmiş 
Milletlerde Orta - Doğu meselesinde rey verdi
ğimiz taşanların, ki hepsi kabul edilmiş ve ezici 
bir ekseriyetle, kabul edilmiştir. Bu siyaset di
ğer birçok devletlerle müştereken yürüttüğü
müz siyasettir. 

Çok zalim bir iddiada bulundular. «Şahsi bir 
politika takibediyor. Nereden, Meclisten mi ica
zet aldı, milletlerarası desteği yok, milletçe des
teği yok, Meclisçe desteği yok.» İyi ama efen
dim, bizim 1970 senesinin 3 ncü ayında, zannedi
yorum Hükümetimizin son programı. «Çeşitli 
bağlarla bağlı bulunduğumuz arap memleketle
riyle münasebetlerimizin son yıllarda karşılıklı 
arzu ve gayretle tesis edilen dostluk ve anlayış 
havası içinde ticari, iktisadi ve kültürel alan
larda geliştirilmesi için gayret sarf edeceğiz. 
Arap - israil ihtilâfında bugüne kadar takibedi-
len esaslara uygun bir politika izlemeye devam 
edeceğiz.» 

Muhterem arkadaşlarım, şu programın Yüce 
Mecliste güven oyuna iktiran ettiği tarih, 10 ay 
evvel; sayın sözcünün tenkidleri üç sene evvele 
racidir. «Millet Meclisinin güveni olmadan, rı
zası olmadan, bunu nasıl yapar Çağlayangil» 
buyuruyorlar. Bugüne kadar takibettiğim bu 
politikayı izlemeye devam edeceğim diyen Hü
kümete oradan güven oyu verip, burada bunun 
mesnedi yoktur iddiasında bulunmak, zanneder
sem bize atfedilen fikir ve tutum perişanlığının 
karşı tarafta mantık ve iddia perişanlığı haline 
gelmesinin eseridir. (A. P. sıralarından «bravo» 
sesleri ve alkışlar). 

«Ben tarafsızım, arapları tutar görünüyo
rum,» Böyle bir ibarem yok. Ben bu kadar gay-
riciddî bir ifadede bulunmadım; Arapları tutar 
görünüyorum diye.» Siyasetimle uygun olduğu 
yerde, Arapları desteklemekten çekinmiyorum» 
dedim diyeceğim ve bunu yapacağım. Ama siya
setimle uymıyan yerde Amerika'yı tel'in ederim, 
etmem; İsrail'i mütecaviz ilân ederim, uymuyor 
siyasetime. 

Şüphesiz ki, Orta - Doğu çok nevraljik ciddî 
bir bölge haline gelmiştir. Şüphesiz ki, 
çok dikkatli bir politika izlenmesi ica-
betmektedir. Şüphesiz ki, bu bölgedeki faa
liyetler içinde dolaşan donanmaların güc 
ve kudretine göre, havuz gibi küçülen Ak-

denizde tahaddüs eden konfrantasyon ihtimal
leri, maziden alınmış tecrübeler, çok dikkatli 
olmayı istilzam etmektedir. Ve iktidarın alter
natifi olan bir anamuhalafet partisi, gayet tabiî 
olarak bu konudaki tehlikeleri ortaya çıkarma
ya, dikkati çekmeye hattâ icabederse iktidar ile 
iktidarın faaliyetine destekleyici, onun millî 
menfaatlere uygun siyasetini kolaylaştırıcı bir 
tutum içinde bulunmaya zannederim ki, kendisi 
de hahişkârdır. Ama bunu iktidarı yıpratmak 
pahasına, Hükümeti yıpratmak müessesesi ola
rak ki, bir gün oraya siz de geleceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ona 
şüphe yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Devamla) — Zamanı meçhul 
ama... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko-
nuşmıyalım zaman israfına sebeboluyor, lütfen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGÎL (Devamla) — işbirliği etme imkânı 
varken, her meseleyi bir iktidar muhalefet re
kabeti halinde prezante etmeye, bir kifayet ve 
kifayetsizlik meselesi halinde icra etmeye ve 
sanki birbirimizi suçlamadan ve sanki birbiri
mizi rencide etmeden, her hangi bir meseleye 
yaklaşmak mümkün değilmiş gibi daima sübjek
tif unsurlar katarak, bir münakaşa zemini aç
maya neden ihtiyaç hissedildiği, bu üslûptan, 
bu edadan bugüne kadar ne fayda görüldüğü 
meçhuldür. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz sebebiyet 
veriyorsunuz ona. 

DIŞİŞLERİ BAKANI ÎHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Savunuyorum. 

Sayın Salih Tanyeri, bu konulardan sonra 
Avrupa Ekonomik Topluluğuna temas buyur
dular. Bu konuda kanunun gelişi sırasında da 
daha geniş müzakere sahası mevcudolmakla be
raber, «hazırlık devresine hazırlıksız girildiği ve 
hazırlık devresinden geçiş dönemine hazırlıksız 
geçildiği» iddiasında bulundular ve «ne hazır
lık yapmışlardır, Türk ekonomisini nasıl kal
kındırmalardır, delilleriyle ispat etmeleri lâzım
dır» buyurdular. 

Şimdi, Ortak Pazar, 1963 yılında muhterem 
hatibin partisinin iktidarın büyük parçasına, 
belki tamamına, sahibolduğu bir devirde imza
lanmış bir anlaşma. Türkiye'ye Batının kapıla-
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rını açan ve Türkiye istikbâline hakikaten bü
yük istikamet veren iftihar edilecek bir anlaşma. 
imzalıyan zat, şerefle muhatabımız olan Sayın 
Erkin. 

Hükümetlerde devamiyet vardır, müzakere
ler tabiî iktidara geçenin eline dosyalarla inti
kâl eder. Avrupa Ekonomik Topluluğuna Tür
kiye'nin girmesi, gerilerden baslar. 1958 - 1959 
yılında ilgilenmişiz, temas kurmuşuz. Müzake
reler devam ediyor, kesiliyor. Bir aralık Millî 
Birlik geliyor ilgileniyor. Bugün beni bu kür
süden Ortak Pazara hazırlıksız girmekle suçlıyan 
Sayın Ahmet Yıldız'm mensübolduğu iktidar, 
«Topluluğa biz Yunanlılar giM, doğrudan doğ
ruya geçiş dönemine alın, teklifini yaptı. Tet
kik ediyorlar, yanamayz diyorlar. He^üz «ana-
yiiniz uygun değil, bir hazırlığa muhtaçsınız. Is
rar, bir netice vermiyor Ara hıvHrı Sıyn 
Yıldız bana, 1960 tan 1970 e kadar Türk eko
nomisinde bir sürü gelişme olmuş, hedef o hal
de değil, sen hazırlıksız girdin diyebiliyor. Sa
yın hatibin iktidarları devrimde, açılan müzake
relerde Topluluğa hazırlık devresinin üç sene 
olması teklif ediliyor ve ısrar ediliyor. Toplu
luk üç seneyi kâfi bulmuyor. Israrlara rıza gös
termiyor. 5 seneyi kabul ediyoruz ve bu sefer 
ama otomatik geçelim, diyoruz. O iktidar, ge
çişin otomatik olmasında ısrar ediyor. Hayır 
5- sene kalırsanız karşılıklı tetkikler yaparız, 
eğer siz kendinizde bu gücü görürseniz biz de 
sizin bu güce geldiğinizi anlarsak geçersiniz. Ha
zırlık devresi deyince; Türkiye 5 sene zarfında 
bütün kalkınma işlerini halledecek, dâvalarını 
bitirecek, beyle bir şey mümkün değil. Hazır
lık devresi ne demek? Türk ekonomisi geçiş 
dönemine girdiği zaman tedricen azalacak olan 
gümrük birlisinin vecibelerine tahammüle uy
gun bir bünyeye malik nıi değil mi, o tetkik 
edilecek, demektir. E, bana haklı olarak bu
yurdular, «Türk ekonomisini kalkındırdmız da 
ne yaptınız?» Sayın sözcüye şu şekilde bilgi 
verebilirim. 1963 yılında ham demir ve pik is
tihsalimiz 301 bin ton, şimdi 1 milyon 400 bin 
ton. Çelik 332 bin ton, şimdi 1 milyon 200 bin 
ton. Hadde mamulleri 142 bin ton, şimdi 754 
bin ton. Çimento 2 milyon 698 bin ton, simdi 
4 milyon 731 bin ton. Pamuklu dokuma 164 
milyon, şimdi 210 milyon. Petrol müştakları 
2 milyon 469 bin ton yerine 6 milyon 255 bin j 

ton. Elektrik enerijsi 3 milyar 965 bin yerine 
6 milyar 886 bin kilovat saat. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabu Üye) — 
Dış ödemeler ve borçlanmalar. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYANCİL (Devamla) — Ben size iktidarımın 
başarı plânını değil, Türkiye'nin büyümesinin 
hesabını veriyorum. Türkiye o günkü devirden 
bugünkü devire güçlenmiş, birtakım vecibeleri 
kaldıracak hale gelmiş. Şimdi, ben bu rakam
ları veririm. Sayın sözcü, «böyle diyorsunuz 
ama Devlet istatistikleri de budur» der; «böyle 
diyorsunuz ama bu buna delâlet etmez» der. 
Bu yolda bir münakaşa açılır, bundan elbet ha
yırlı bir netice çıkarırız. Karşılıklı hatalarımız 
varsa tashihe çalışırız. Münakaşanın böyle bir 
plâtforma intikali, bu çerçeve içinde yürütül
mesi elbetteki gayeye usul için yardımcıdır. 
Ama, umumi, yuvarlak ve mücerret tenkidi is
tihdaf eden bir tartışmadan ne kendileri için 
ne bizim için, ne de bizatihi üzerinde tartıştığı
mız dâva için müspet bir netice almanın imkânı 
yoktur. 

Ondan sonra millî dâva iken müamin dâva 
olan Kıbrıs meselesine geliyorum, dediler. 
Mektep arkadaşım Ekrem, bana sen de işte 
bu eda ile ıconuşuyorsun demek istedi. «Millî 
dâva iken, müzmin dâva oldu Kıbrıs der
ken» ve bu dâvaya ilk defa bö'yle yaklaşır
sanız, ben de işi cemaziyelevvelinden alıp ne 
hale geldiğinizi söyleyince hangimiz kötü ki
şiyiz ortaya çıkar. Bu üslûba lüzum var mı? 
Bugün Kıbrıs için konuşabildikleriniz, beyan
lar, gazeteler, iddialar. Bizim muhalefette iken 
konuştuğumuz kıtaller, kanlar, elektrik kes
meleri, ahlar, figanlar, feryatlar idi. 

Bugün uykuda olduğu söylenen bir ikti
darın değil, o gün uykuda olan bir iktidarın 
gözü önünde adaya muahedeler hilâfına ban
dolarla usulsüz çıkmış 16 000 kişilik Yunan 
kuvveti bugün adada yok. (A. P. sıralarından 
bravo sesler1;, alkışlar.) 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Siz mi 
bombardıman ettiniz? 

(Gülüşmeler.) 
BAŞKAN — Lütfen sayın üyeler, vakit is

rafı oluyor istirham ediyorum müdahale et-
I meyin efendim. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI I 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Şimdi, Kıbrıs 
bitmiyen bir dâva. Bitmiyen bir dâva ortasın
da bu münakaşaları yapmanın, size federatifi 
teslim ettim, ünitere döndünüz... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — öy
ledir. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — öyledir, buyu
ruyorlar. Sayın Yıldız da iltihak etti ve de
di ki : «ıSükütu hayaldir, Sovyet bildirilerin
den federatif lâfı çıkmıştır.» 

Üç tane bildiri var, C. H. P. zamanında ya
pılmış. Sayın Yıldız, federatifin lâfı falan yok
tu, bildiri burada. 

Birincisi... 
AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Bunda o 

yok. Kılbrıs konusunda o yok. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ 
ÇAĞLAYANGİL (Devamla) — Federatif ma-
lûmuihsanıaız Gromiko'nun bir basın toplantı
sında - onu da okuyacağım, çok okudum - Tür
kiye tarafı, Türk Hükümetinin Kibrıs mese-
lesindki tutumu hakkında Sovyet Hüküme
tine enmufassal bir şekilde malûmat vermiştir. 
İki taraf Kılbrıs meselesinin Kıbrıs'ın bağım
sızlığına, topı-ak bütünlüğüne riayet esasını 
ve her iki millî cemaatin haklarına riayet, 
adada iki millî cemaatin varlığını tanıma 
esası üzerine barış içinde yasamalarını sağ-
lıyacak şekilde barışçı yollarla halledilmesine 
taraftar olduklarını ifade etmişlerdir. 

Birinci bildiri bu. 

İkinci bildiri : «Türk tarafı Kıbrıs'taki son 
tehlikeli gelişmeler hakkında Sovyet taıa-
fına bilgi vermiştir, iki taraf bu meseledeki 
tutumlarını belirtmişler ve Sovyet tarafı 21 
Oc^k - 21 Mayıs tarihli beyanîarındaki gö
rüsü teyidetmiştir. İki Hükümet, ilgili taraf
larca desteklenmiş, Güvenlik Konseyince ov 
birliğiyle kabul edilmiş olan 4 Mart tarihli 
kararlarla ilgili bütün tarafların ve bilcümle 
Birleşmiş Milletler üyesi memleketlerin uy
ması ve Kıbrıs'ta durumlarını vahîmlestirecek 
her türlü hareketten kaçınması lüzumunu be
lirtmişlerdir.» 

4 Mart tarihli kararı da Yüce Meclisiniz
de uzun uzadıya arz etmiştim. | 

Federatif unsura Sovyet Dışişleri Bakanı 
temas etmiştir. İzvestiya Gazetesine beyanat 
verdi, 22 Ocak 1965 tarihinde. 

Evvelâ diyor ki: «Sovyetler Birliği Kıb
rıs hakkındaki alâkasını kaybetmez. Kıbrıslı
lara kimse karışmasın» diyor. «Toprak bü
tünlüğü teminat altında olsun, bütün as
kerler çıksın, hiçbir şey olmasın» dedikten son
ra, «Kıbrıs devletinin dâhili teşkilâtına gelin
ce; Kıbrıslıların kendilerini, Kıbrıs halkını il
gilendiren bir keyfiyettir. Kıbrıs halkı Rum ve 
Türk millî cemaatlerinin özel durumunun tek 
egemen, birleşik bir Kıbrıs devleti içinde naza
rı itibara alınmasını ve bunların menfaatlerinin 
gerçekleştirilmesini mümkün kılacak her han
gi bir devlet şeklini bağımsız ve egemen ola
rak seçebileceklerdir. Federal bir şekil de se
çebilirler. Bu şekil dahi elbette ki tek merkezî 
bir hükümetin, tek bir savunma teşkilâtının ve 
keza merkezleştirilmiş bir idari ve adlî cihazın..» 
Şimdi bir taraftan federatif; Hükümet tek ola
cak, idari cihaz merkezleştirilecek, adlî cihaz 
merkezleştirecek, hepsi bir yerde egemen ola
rak tutulacak.» mevcudiyetini öngörmektedir. 
Kıbrıslılar kendi tarihi geleneklerini ve mem
leketlerinin hususiyetlerini göz önünde tutarak 
diğer milletler tarafından bugüne kadar elde 
edilmiş tecrübelerden de istifa edebiliyorlar, 
edebilirler. Tekrar edeyim, Kıbrıs Cumhuriye
tinin devlet yapısı meselesine bir çözüm yolu 
bulunması Kıbrıs halkının bizzat halledeceği 
bir hükümranlık mevzuudur. Şelf determinas-
jon yapsınlar, bizzat halletsinler. 

Bu meselenin hallinde her türlü dı« müda
hale ve teşebbüsü de şiddetle takbih ederiz.» 

Şimdi bunun müspet tarafları da var, menfi 
tarafları da var. 4 Mart tarihli kararda olduğu 
gibi. Biz federatif tezi terketmedik. Biz Kıb
rıs'ta federatif bir sistem kurma imkânım elde 
ettiğimiz takdirde bunu hiçbir zaman reddet
meyiz. Biz Kıbrıs meselesini Birleşmiş Milletle
rin mahut kararı tecelli edip de gelinceye ka
dar Yunanlılara yaptığımız bütün mütareke 
teklifleri, müzakere teklifleri kabul edilmiyor
du. Müzakere yolu açılamıyordu. Çünkü bir ta
raf bağımsız bir devlet üzerinde duruyordu, bir 
taraf enosisten ba^ka çare yok diyordu. Müza
kerelere Yunanistan'la evvelâ Birleşmiş Millet-
lerdeki karardan sonra ikili olarak başladık. 
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1967 krizinden sonra da bizatihi Kıbrıs devle
tinin enosisi terkettiğini resmen ifade etmesi 
üzerinde o zaman müşterek bir müzakere zemi
ni ortaya çıktı. 

Arz etmek istediklerim, federatif tezi Türk 
Hükümeti olarak karşı tarafla bir uzlaşma ze
mini bulduğumuz takdirde benimsememiz için 
bir sebep yoktur. Ancak Kıbrıs içinde yüksek 
malûmlarıdır ki, karşılıklı bir itimat buhranı 
vardır. Makarios daima Kıbrıs'tan büyük ve 
kuvvetli bir Türkiye'nin Kıbrıs'ı taksim ede
ceği endişesinde, Türk cemaati işe ne yapıp ya
pıp karşı tarafın el çabukluğu ile enosisi ger
çekleştireceği vehmindedir. Bu itimat buhranı 
taraflara geniş bir manevra sahası vermiyor. 
Maziden alınmış tecrübeler itimadı da kolay ko
lay ortaya koyamıyor. Girift bir meseledir, çe
tin bir meseledir, safha safha halledilecektir, 
millî bir dâvadır. Ne bizim Hükümetimiz, ne 
bizden sonra gelecek hükümetler Türk Milleti
nin rızası haricine bir Kıbrıs çözümüne gide
mezler. Bu ortadadır. O itibaxlaJİnitouİevleti şu
nu dedi, öbürü bunu söyledi, federatifi bunu söy
ledi diye birbirimizi müdafaaya mecbur etmek, 
gerçekleri ifade edebilmek için birtakım rücu-
larla yeniden işin muhasebesine yönelmek za
ruretini ortadan kaldırmak lâzımdır. 

Suriyelilerin emlâki meselesine temas etti, 
sayın hatip. Bu meselenin elli seneye yakın bir 
geçmişi var. Yine o safhaları açmıyayım; ma
zide neler olmuş? Yalnız kendilerine şunu söy
lemek istiyorum. 9 Şubat'ta Suriye Heyeti An
kara'ya gelecek, müzakerelere devam edeceğiz. 
Kendisi özel olarak da teşrif ettiler, müzakere
lerin safahati hakkında gerek benden, gerek il
gili arkadaşlardan bilgi aldılar, Bloke parala
rın taşıtların verilmesi meselesinde çalışmala
rımız var, onu biran evvel tahakkuka çalışıyo
ruz. 

Arazinin kiralanması meselesini daima bi
zim bütçemizde bahis konusu ediyorlar. Zanne
diyorum ki, bu mesele tamamen Maliye Bakan
lığını ilgilendiriyor. Biz bir kanunun hükmü
ne tevfikan buradaki emlâke el koyduk. Ama 
el koymamız Hazineye devretmemizle bitti. On
dan sonra tavsiyelerde bulunduk. Bu emlâk bi
zim Hazineye Devlet malı alarak gelmiş değil
dir, karşı tarafta el konan emlâkin karşılığıdır. 
Binaenaleyh karşı tarafça emlâkine el konan

lara avantajlı olarak vermeniz en âdil tutumdur, 
onlar haktan mahrum edilmiştir, böyle yapım. 
diye de ricada bulunduk. Maliye Vekâletinnı 
kendi mevzuatı var, imkânları var, o şekilde ce
reyan ediyor. 

ISayın hatibin, takibedilem politikanın şahsı
mın ve macera bir politika olduğumu, destek gör-
rasdiğkü, Hükümet programına, Adalet Par
tisi tutumluma da aykırı olduğunu ve bu yüz
den ağır sorumluluk içinde bulunduğumu iddia 
eden 'beyanlarına şahsi olduğu için cevap ver
mek istemiyorum. 

Millî Güven Partisi aidma mülâhazalarını bu
yuran Sayın Turam arkadaşıma teşekkür ede
rim. Ağırbaşlı eda içinde fikirlerimi söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Bakam, yarım saat içeri-
simde toparlamaya gayret etmenizi rica edece
ğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Devamla) — Emredersiniz. 

BAŞKAN — Estağfurullah. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — İkili anlaşmaların ne 
safhada olduğunu sordular. 

İkili anlaşmalar askerî makamlarımız ara
s ıda ele alımdı. Eskidem adedleri çoktu, şimdi 
13 ikili anlaşma üzerinde duruluyor. Zannediyo
rum ki, bütün ananoktalarda uygulama anlaş
masının esasları dairesinde mutabakat hâsıl ol
muştur. Mehili uygulama aımlaşmıasııum verdiği 
imkânlar içinde temıdidetmiştik. önümüzdeki 
Nisan ayına kadar bu anlaşmaların tamamen uy
gulama anlaşmasındaki esaslara göre dönüşece
ğini zannediyorum. 

«Bunları Meclise getirmediler» buyurdular. 
Daha evvelkiler de Meclise gelmemişti. Yalnız 
NATO uygulama anlaşmasını Meclisin gizli bir 
oturumunda Yüce Heyetimizin ıttılaına nasıl arz 
ettiikse, Hükümetin muvafakat ettiği takdirde 
aldıkları son şeklinin de Yüce Heyetinize arz 
etmek imkânı hâsıl olacak. 

Ondan sonra sayın Yıldız mütalâalarını lüt
fettiler. Ben kendilerini ıdinlerkem evvelâ bir 
süprizle karşılattığımı zannettim, Saym Yıldız'-
m bir üslûbu vardır. Her zaman rica ederim; 
'Sayın Yıldız aynı fikirleri başka bir elbiseye 
de giydirerek söyliyebilirsinıiz derim, kendi 
üslûbunu feda etmez. Böyle kinli, tahrip
kâr bir üslûptur. Terkedilmişti, O. Gayet ob-
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jektif, birtaraf bir üslûpla gidiyordu. Ben de 
bu tebeddülün hem hayreti, hem de hayran
lığı içinde idim, ama çok sürmedi. Sona doğru 
eski Yıldız'ı bütün heyb etiyle karşımız l a gör
dük, ben de meraktan kurtuldum. 

Üzsrinıe bastığı tealeri iyi anlıya-nacbm. 
«Emperyalizmle savaş yapalım» dediler. Yapa
lım. Ama diyor «Kapitalist rejimde - Kapitalist 
rejim hem anti emperyalist olmaz - Anti emper
yalist olalım, Kapitalist o'Ümıyahım» Ne olalım 
«Sosyalist olalım» E... olalım, «Olmaz» diyor. 
«O Rusya yok mu, ahtapottur» diyor. «İki em
peryalizm vardır, birinin çift hortumu vardır, 
vantuz. Emer. Hem özel sektör emer, hem dev
let emer. İşte o batı emperyalizmidir. Biri tok 
vajntuzludur; sosyalistler, o da devlet hesabına 
emer. Bunlardan kaç,» diyor. Kaçalım. «Ama 
emperyalist olmayalım.» modeli ne bunun, eli
nim modeli ine. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Atatürk
çülük. Kemalistlik. 

BAŞKAN — Lütfen sayın Bakan, soru şek
linde konuşmayınız. Cevabı celbe diyor. Bu ba
kımdan zaman israf ediyoruz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAÖ-
LAYANGİL (Devamla) — Sayın Başkan, ken
dileri lütfedip cevap arz ediyorlar, ben kendisi
ne sormuyorum. Arıyorum, Beraber arıyorum. 

AHMET YILDIZ (Tabiî üye) — Ben de 
yardım ediyorum. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABUÎ ÖAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Elbetteki her fikir 
saygı duyulması icap eden fikirdir. Elbetteki bu 
kürsüde her fikirde münakaşa edilecektir. Yal
nız, samimî ve vazıh olarak niyetlerimizi, fikir
lerimizi ortaya korsak rahat münakaşa ederiz, 

«Çağlayangil. Kanada'âa, Akdenizdeki Rus 
•donanmasından kuşku duyuyoruz demesin» di
yor. Demedimki. Demediğimi de söyledim, tek
zip ettim. Ben böyle beyanda bulunmadım. Bu
lunmadım çünkü, Akdenizde bulunmazsa Eus do
nanması nerede bulunur? 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Karade-
nizde buluinur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABEİ ÇAĞ
LAYANGİL (Devamla) — Karadenizde bulu
nur. Ben bu potansiyelin tehdidi altındayım; 
Sağdaa veya soldan. Ama Akdenizde buluşunun 

| mânası yok mu? Var. Kurmay olan sayın Yıl
dız bönden iyi bilir. 

Akdenize Sovyet donanmasının gelişi NATO'-
nun Güney kanadına ek bir tehdit değill mi? Bir 
harb halinde, o donanmaya yardım etmek mec-

j buriyeti Sovyet Rusya'yı, Akdenizdeki birlikle
rinin yardımı için Kuzeyden, Güney kanadını 
zorlamaya itmez mi? Bir harb halinde Türkiye'
ye lojistik ve diğer yardımlar hangi yoldan ge
lir? O donanma, o yardımı engellemez mi? Ama, 
elbette ki, bu donanma Türkiye aleyhine müte
veccih bir donanma değil. Böyle bir ihtimal 
mevcudolsa dahi, Türkiye ile Sovyet Rusya'nın 
iyi komşuluk münasebetlerinin bugünkü gibi ol
duğu bir devirde, böyle bir endişeyi duymamıza 
ne lüzum, ne de imkân var. 

Bizi ilk defa değil, daima riyakârlıkla suç
lar, Sayın Yıldız. «Gidersiniz münasebetleriniz 
gayet iyidir. Ziyaretler yaparsınız. Yardımlar 
alırsınız. Sonra da veryansın edersiniz komü
nizme» der. 

Şimdi Türkiye'de partilerin renkleri var. 
Biz antikomünist partiyiz. Bunu saklamıyoruz. 
Komünizme düşmanız. Ama Rusya Hükümetinin 
dostuyuz. Bir adamın giydiği elbisenin rengi o. 
Ben onunla idare ediyorum. Siz siyah giyin, o 
mavi giysin. Dünya artık şimdi iki ayrı kutup 
olmak telâkkisinden ayrıldı. Beraber yaşıyaca-
ğız diyor. Rejimlerimizin farklı olması bizim 
için engel olmıyacak diyor. Senin işin, nasıl ida
re edersen et. Senin işine sosyalist rejim geliyor 
onu kur, benim işime bu geliyor bunu kurayım. 
Ne sen bana karış, ne ben sana karışayım. Ama 
komşuyuz. İyi komşuluk münasebeti güderiz. 
Benim komünizmin düşmanı olmam Sovyet Hü
kümetinin dostu olmama mâni değil ki. 

| Rica ederim. Bizi burada riya ile suçlama-
I sın. Gizlediğimiz bir şey yok. Ama öyle parti 

varki, komünizme sempatizandır; olabilir onu 
da bi^im suçladığımız yok. 

«İslâm Sekreteryasmın masrafını Amerika
lılar verdi» buyuruyorlar. Daha itinalı konuşur
du, her zaman. Gazetecilerin mürettip hataları
na veya yanlış anlamalarına Meclis kürsülerin
de yer vermezlerdi. Sekreteryanın masraflarının 
dolar olarak ifadesini, bir gazete sehven, para
sını Amerikalılar verecek şeklinde yazmışlardır. 
Ne alâkası var, Amerikalıların? İslâm Millî Sek-

j reteryasınm parasını vermesiyle ne alâkası var? 
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Ne böyle bir usul var, ne böyle bir imkân var. 
İştirak eden devletler muayyen nisbette verdi
ler. Türkiye Sekreteryaya itirazî kaydını koy
du. «Ben lâik hükümetim, böyle müesseseleşti-
remem bunu» dedi. 

«Ortak Pazara hazırlıksız girdik» buyurdu
lar. Hikâyesini anlattım. Kendi devirlerinde re'-
sen Yunanlılar gilbi geçiş dönemine girmeye tabi 
oldukları bir müesseseye, Türkiye'nin 10 sene 
sonra girmesini aynı zatın veya aynı siyasi âki
denin «'hazırlıksız» telâkki etmesinin zannede
rim izahı müşküldür. Kaldı ki, hazırlık nedir? 
Demin onu arz ettim ye oraya da temas ettim. 
Bana atfen beyanları oldu. Dediler ki, «çok ha
fif konuştu. Her şeyi siz yeni yapacaksınız. Av
rupalılar bana söylüyorlar. Ben kendileri ile ko
nuşurum, her zaman da kendileri ile konuşmak
tan da zevk alırım. Fakat beyanlarımı zannede
rim belki ben izah edemedim, belki kendileri 
yanlış zaptettiler. Bizim münakaşalarımızda, 
üzerinde durduğumuz konu şu idi; Türkiye'de 
el emeği topluluk memleketlerinden daha ucuz. 
Topluluk memleketlerindeki sanayi, eski tarih
lerde kurulmuş sanayi. 30 senelik dahi var. Tür
kiye'de kurulmuş sanayi, genç sanayi, binnisıbe 
yeni makinalar, daha rasyonel makinalarla gel
miş. Eğer Türkiye, topluluk memleketler sana
yicilerine bahşedilen şartlan, yani hammaddeyi 
kaça alıyorum, sen de hammaddeyi aynı fiyata 
vereceksin, sanayici ne şartlarla kredi buluyor, 
sen de sanayiciye aynı şartlarla krediyi bula
caksın, sanayiini de rasyonel kuracaksın, her sa
nayiin bir asgari hacmi var, atelye sanayii de
ğil, 10 bin, 20 bin iğlik tekstil fabrikası değil, 
100 bin iğin üzerinde tekstil fabrikası, o asgari 
hacma uygun olaralk kuracaksın, o zaman Ortak 
Pazar topluluğu ile rekabet etmekten endişe et
mek için selbep yok. Kaldı ki, bir memlekete tek
noloji, Know How dediğimiz şey ancak bu yolla 
ve ecnebi sermaye ile birlikte gelir. 

Sayın Yıldız'm NATO haikkındaki sözleri de 
var. «NATO'ya girmiek, NATO'dan çıkmak bu
gün mevzuubahsolamaz. Artık NATO'dan çık
mak olmaz, anlaşma bozulamaz. Biz bunları bi
liyoruz ve kabul ediyoruz» buyurduktan sonra, 
NATO'yu o şekil'de tavsif ettiler ki, neden öyle 
ise çıkmayız? Eğer hakikaten dedikleri gibi ise, 
neye içinde kalmaya mahkûmuz? İnsan tered-
düdeder. Eğer millî menfaatlerine uygun değilse 

Türkiye NATO'dan istediği zaman çıkar. NATO'-
dan çıkmasını engelleyici bir hüküm yok. Ama 
Yüce Parlâmentoda mevcut siyasi partilerin 
zannederim - ikisi, şimdi iki oldular - ikisi ha
riç hepsi NATO'yu desteklemektedir. 

Sayın Yıldız, Kılbrııs meselesinde de iktidarı 
hırpalamak veya tenkidi başka mânada anlıyan 
bir açıdan yaklaştılar. Kıbrıs'ta bugün kendi 
kendini idare eden, her hali ile müdahaleden 
âzâde bir ayrı Türk kanadı yaşamakta ve geliş
mektedir. Elbette M, salim bir yaşama değildir. 
Elbette ki, Türkiye'nin yardımı ile ayaktadır. 
Fakat dâva girift bir siyasi dâvadır. Bu dâva 
cemaatin azmi ve Türkiye'nin ilgisi ile nişan al
dığımız hedefler tahakkuk etmedikçe son* bul-
mıyacaktır. «Ne zaman üslerden arınmıştır de
sen, Çağlayangil itiraz eder» diyor. Üslerden 
arınmış lâfı eğer Adadaki İngiliz üslerine ise o 
beni ilgilendirmiyor. Adada ingiliz üsleri mev-
cudolmuş veya olmamış Türkiye'nin bunda bir 
menfaati yok. Benim alayım ise, o beni şiddetle 
ilgilendirir. Bun'da her zaman muterizim ve her 
zaman karşısındayım., 

AHMET YILDIZ (Tabiî Üye) — ingiliz üs
lerini söyledim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ
LA YANGlL (Devamla) — «Personel Kanunu
na göre intibaklarda huzursuzluk var» dediler. 
Bu o kadar teknik bir mesele ki, Sayın Yıldız, 
Maliye mütehassısları ile Vekâletimin ilgili ser
visleri oturdular, kimler nereye ve ne şekilde in
tibak etti, onu bilmiyorum. Eğer bana mütevec
cih bir telmihiniz varsa, yahut bir haksızlık et
tiğim intibaı içinde iseniz, olmuşsa ben etmedin. 
Tahkik edin. 

Partimin Sözcüsü Sayın Orhon'a teşekkür , 
ederim. Beni de müdafaa etmek nezaketini gös
terdi. Elbette ki, taJkibettiğim politikanın şahsi 
olmadığını en iyi bilen grupum ve kendisidir. 

Teşkilât Kanunu üzerindeki işaretlerinde ve 
fikirlerinde mutabıkım. Beraber ve süratle çı
karmaya çalışıyoruz. 

Sayın îşmen, partinin tek mümessili, çok is
terdim ki, burada olsunlar. Madem ki, yok, ben 

-de cevaplarımı geçiyorum. 
(Sayın Korutürk'e çok veciz beyanları için 

candan teşekkürlerimi sunanım. Birtakım açık 
gerçekleri, birtakım kimselerin âdeta ifadeye 
bile bugünkü ortam içinde tereddüt gösterdik-
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leri gerçekleri, pek güzel ortaya koydular ve ha
kikaten faydalı tavsiyelerde bulundular. Hep
sini not ettim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şayet mühim olan 
noktalar bitti ise teşekkür kısmını toptan ifa 
ederseniz zaman kazandırmış olurdunuz, bize. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Sayın Gülek'in hak
kını yemekte musir mısınız Sayın Gülek'e, Ri-
fat Öztürkçine'ye Teşkilât Kanunu çıkaracağı
mızı arz ederek, Sayın Üner'e bütçe kifayetsiz
liği hakkındaki mülâhazalarına aynen iştirak 
ettiğimi ifade ederek teşekkürlerimi sunuyorum. 
Yalnız bir mesele üzerin'de durmak istiyorum, 
bu da afyon meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye bundan 
senelerce evveli milletlerarası bir formda insan
lığa vâki olacak zarar dolayısiyle afyon ekimi
ni lisansa bağlamayı taahhüdetmiştir. Bu mua
hedeye imzasını koymuştur. Bizimle bu muahe
deye vaz'ı imza eklen Hindistan dâhil bütün dev
letler bu kanunu çıkarmışlar ve afyonu lisansa 
tabi tutmuşlardır. Türkiye'nin mâruz kaldığı 
ithamların başlıca sebebi, Türkiye'nin vâki ta
ahhüdüne rağmen, afyonu lisansa tabi tutan ka
nunu Millet Meclisinde, her seferinde ve her 
devrede kadük olarak bugüne kadar çıkarma
mış olmasıdır. Bugün afyon rejimi şudur : 

Afyon izne bağlı değildir, Afyon ekicisi Hü
kümete bir beyanname verir, şu kadarlık saha
ya bu yıl afyon ekeceğim der. Devlet ona göre 
kontrol hakkını kazanır. Beyanname veren af
yonunu da Devlete satmaya mecburdur. Beyan
name vermezse, afyonunu ne yaparsa yapar. Ce
zası da küçüktür, işte bu imkân Türkiye'den 
pek çok afyonun kaçak gittiği iddiasına yol aç
maktadır. Bu iddiayı doğrulayan birtakım de
liller de vardır. Son zamanlarda atomik tahlil
ler, tıpkı insanların parmak izleri gibi, birtakım 
maddelerin de Özelliklerini lortaya koyuyor. 
Amerika'da, Hindistantta, Pakistan'da, Meksi
ka'ca, Türkiye'de çıkan afyonun Özellikleri ato
mik tahlillerle tesbit edilmiştir. Binaenaleyh, 
her hangi bir uyuşturucu ilâç bulunduğu zaman 
bunun içindeki müessir maddenin menşei, oriji
ni nedir diye tahlil etmek mümkün oluyor. Bu 
tahlillerin % 80 ni de Türkiye adresini vermek
tedir. Bu itibarla, muhterem arkadaşlarımdan 
ivedilikle müzakeresini talebettiğimiz afyonu li-

I sansa tabi tutan kanunun biran evvel çıkması 
hususunda bize yardımcı olmalarını, herkesin 
evvelâ Hükümetten izin alarak ondan sonra af
yon ekmesini ve binnetice her ekenin Hükümete 
getirip afyonunu satması suretiyle kontrolün 
müessiriyetinin teminini ve bu şekilde de bize 
tevcih edilen yersiz iddiaların ortadan kaldırıl
masının sağlanmasını rica edeceğim. 

Sayın Kor'a da bilhassa teşekkürlerimi su
nuyorum. Zannediyorum ki, Sayın Başkanın da 
ikazlarına... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer bitti ise, ki
fayetten evvel soru sormak için müracaat etmiş 
bir arkadaşımız var, sorularına cevap verin îût-
fen. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGÎL (Devamla) — Bitirdim efendim. 

BAŞKAN — Bitti ise peki efendim. Buyu
run, Sayın Öztürk. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, ben Sayın Bakandan dört soru soracağım. 
iki sorum birbirine bağlıdır, onları cevaplandır
sın ondan sonra diğerlerini arz edeyim. 

I Birincisi, elciliklerimizde ve konsoloslukları
mızda Türk Bayrağının devamlı olarak haftanın 
her gününde asılması mümkün müdür? Bâzı 
elçiliklerde ben gördüm, devamlı asılıdır. Eğer 
mümkünse faydalı olacağı kanaatindeyim. 

İkincisi, Türkiye turistik bölgeler vo doğal 
kaynaklar, arkeoloji bakımından se'igin bir ül
kedir. Turizmde bugün deviz için en büyük 
kaynak olan bunların, ticari ve buhara ekono
mik bakımdan, bu kıymetli kavnaklarüi tamn-

I ması ve geliştirilmesi için dışarclaki bizim tu
rizm bürolarımız yeni olduğu iğin, elbette ki bi
zim Dışişleri elemanlarımız geniş çapta yetişmiş 
durumda oldukları için, onların da yardımı ile, 
işbirliği yapıp bu turizm konusunu daha çekici 
bir hale getirmek mümkün müdür ? 

Bunları cevaplandırsınlar, diğer iki sorumu 
da sorayım. 

BAŞKAN — Hepsini lütfedin de, 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Dördüncü 

sorum tema olarak ayrı bir özellik tanyor, son
ra soracağım. 

Üçüncü sorum, bugün bava trafiğinde Tür-
I kiye kayıp içindedir. Yani, Beyrut ve Atina ha

va alanları hava trafiğini üzerlerine çekmiştir. 
I Bizim Yeşilköy Hava Alanımsz enternasyonal 
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Mr hava alanı şekline getirilebilir mi? Dışişle
ri Bakanlığı bunda siyaset bakımından bir ilgi 
ve bir fayda görür mü? 

BAŞKAN — Peki Sayın öztürk, lütfen Sa
yın Bakan kısa cevaplar olsun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ OAĞ-
LAYANGİL (Devamla) — Türkiye'de yabancı 
felçililker muayyen günlerde ve bayramlarda 
bayrak çekebiliyorlar. Diğer birçok devletler
de de durumun aynı olduğunu biliyoruz. Ama 
ibuna rağmen, her hangi bir Hükümette yeryü
zünde ecnebi sefaretlere her gün istediğin za
man bayrağını çekebilirsin diye mesaj veren bir 
mevzuat olup olmadığını bilmiyorum. Ama ar
kadaşlarımız, sefirlerimiz buradaki yabancı el
çiliklerde olduğu gibi, oradaki mahallî mevzu
ata da riayetle mükelleftirler. Onların imkân
ları dâhilinde hareket ediliyor. 

Turistik kaynakları değerlendirmek ve tanıt
mak haddi zatında Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
nın görevi olmasına rağmen, arakdaşımm da be
yan buyurduğu gibi, o teşkilâtın henüz kâfi 
derecede gelişmemesi ve Dışişleri Teşkilâtının 
da bünyesinde bunu ifa edecek elemanların mev
cudiyeti dolayısiyle işbirliği ile yapılmaktadır. 
Bizsat büyükelçi arkadaşlarımız muayyen gün
lerde sefarethanede yemekler tertibederek Tür
kiye'nin turistik imkânları hakkında ilgililere 
bilgi vermekte ve teşvikkâr rol oynamaktadırlar, 
Bu sahadaki faaliyetlerimizin tatminkâr vs arzu 
ettiğimiz seviyede olduğunu iddia edemem. Bir 
kere turzmin enfrastrüktürü hazırlanması ge
reği beklendi, şimdi zannediyorum ki, en müsait 
zamana geldik. Ve seneden seneye de bendesi 
bir şekilde artan inkişaf içindeyiz. 

Hava meydanının beynelmilel hale gelmesi 
hepimizin emelidir. Bu konuda da tevsi amele
sine başlanmıştır. Hattâ Jumbo - jetleri dahi 
kabul edecek imkânda bir tevsiin esasları üze
rinde çalışıldığını biliyoruz. Tam saham olma
dığı için teferruatlı bilgi veremiyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Öztürk, dördüncü ve son 
sualinizi lütfedin efendim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 
dış seyahatimizin anailkelerinde değişiklik olma
masına rağmen, memleketlerin elbette ki davra
nışlarında özellikler oluyor. Dışişleri Bakanı
mızın özellikle dış siyasetimizde hoş sohbet bir 
kişi olarak tanınması dış siyasetimiz balonundan 

faydalı mıdır, zararlı mıdır (A. P. sıraların
dan gürültüler, « Ooooo...» sesleri.) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade buyurun 
buyurun neticesini alalım da ona göre. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Dış siyaset, 
çok ince, çok ciddî ve siyasetin en önemlisidir. 
Şimdiki dış siyaset adamları kurt insanlardır. 
Yani her şeyi çok iyi bilen hazırlıklı insanlardır. 
Memleketin her şeyini sohbet içinde çözmenin 
memleketin zararına mı, faydasına mı olacağının 
açıklanmasını istiyorum. 

BAŞKAN — Bunda cevap verip vermemek
te serbestsiniz Sayın Bakan. Çünkü, şahsınızla 
ilgili. 

MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Efen
dim, ben de bir temennide bulunmak istiyorum, 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mümkün değil Hanımefendi. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Ama 

çok faydalı bir temenni. 
BAŞKAN — Faydalı bir temennide kısa 

olarak buyurun. 
MEBRURE AKSOLEY (istanbul) — Dev

let adamlarımız dışarıya gidiyorlar. Orada bu-
lımukları müddetçe gerekli resmî makmlara 
bayrağımız çekiliyor. Ben bir şeye şahidcl-
•dran ve çok üzüldüm. Başbakanla Yugoslav
ya'ya giderken Belgrat'tan geçiyorduk. O sırada 
bir bayrak çekilmesi gerekti. Fakat bu çekilen 
bayrağın Türk Bayrağı olduğuna şahit lâzım. 
Türk Bayrağı Nizamnamesine tamamen aykırı, 
gayet kötü bir bayrak çekildi. Acaba, Devlet 
adamları giderlerken yanlarında bayrak götü
rerek bu durumun önüne geçemezler mi? 

BAŞKAN — Anlaşıldı, efendim. Müsaade 
buyurun telhis edeyim; Sayın Bakan; demek 
isterler ki, bâzı dış memleketlerde Türk Bay
rağının hususiyetleri bilinmediği için... 

SAFFET URAL (Bursa) — Yabancı dille 
mi konuşuluyor, Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun 
efendim. 

SAFFET URAL (Bursa) — Tercümanla mı 
konuşuluyor, Başkan? 

BAŞKAN — Başkana hitabedilir, efendim. 
Siz içtüzüğü bilmiyorsanız Başkanlık kaibahatli 
değil herhalde 

SAFFET URAL (Bursa) — Ama Sayın Baş
kan, her şey de tercüme edilmez ki., 
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BAŞKAN ~ Başkana hitabedilir, Başkan j 
ruhsat verir konuşmaya. 

SAFFET URAL (Bursa) — Verdiniz, bitti. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ

LA YANGİL (Devamla) — Efendim, bu temen
niye umumiyetle ben de katılıyorum. Hanım 
efendi, umumiyetle bayrakları gönderiyoruz. 
Fakat, Yugoslavya'da buyurduğunuz hâdise bi
zim de meşhudumuz oldu. Bayraklar kâfi gel
memiş. Ekseriyetle bu mahzurdan daima içti-
nabedilmektedir. Fakat, ikazınızın da ağırlığı 
nisbetinde dikkatimiz artacaktır. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Söz is
tiyorum. 

BAŞKAN — Bir diyeceğiniz mi var, Sayın 
Gündoğan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Bakanın konuşmaları bitti ise, bir isteğimiz var. 

BAŞKAN — Bitti efendim. Buyurun Sa
yın Bakan. (Â. P. sıralarından alkışlar.) 

Buyurun Sayın Gündoğan. 
FİKRfiT ĞtfroSİ&N (istanbul) — Efen-

*,., ,,_Lf,'.-. f ..... ..V, 

dim, Sayın Balkan kendi tâbirleri ile konuşma
cılara arzı cevap ederden, partim adına konu-
şan arakdaşımın sözlerine.^iği arzı cevapta, 
aklımızdan dahi geşîrmediğinıiz, sözünü dahi 
etmedüğmiz, hiç koıraşmadığımıziki önemli, ha
sılı yanlış fikri bize izâle ettiler. 

BAŞKAN — Nedir onlar efendim? 
FİKRET GÜNİDOĞAN (İStanfbıfl) — Onla

rın ne oîduğunüımüsaa^e ederseniz... 
BAŞKAN '.r~ Ben dfirJjüeyim ki, öna göre o 

hudutlar içersinde söz verip vermemek hususu
nu karara bağlıyalım. 

FİKRET GffiNBO&AN ^istanbul) — Bir ta
nesi, Arap - î s r ^ çatşmasırida Hükümetin tu
tumunueleştirirkenr'JAe Weihî§iiî? «Kendimi 
Arap hissediyorum» denmiş. Biz böyle bir şey 
demedik. 

İkincisi, Çin'in Birleşmiş Milletlere alınıp 
alınamaması Ebmıstcrdane demişiz? Yazılı me
tinde vardır, onlar ne söyRryosrlaEf. 

BAŞKAN —- Buyra-cüıuz, Sayın Gündoğan. 
Bu 2 mevzuu üzerindeistirham ederim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Daha 
var. ' .._.. •-

BAŞKAN-^ Efendim... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Kıb
rıs konusunda ne dedik? O bize ne izafe etti. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun o kadar uzun 
değil. 2 hususu açıkladınız. (Gürülütüler, anla-
şılmıyan müdahaleler) 

FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Başkan, 
usule aykırı hareket ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, müsaade 
buyurunuz. Bu bir müzakere değildir, kendile
rine söylemedikleri bir sözü izafe etmek sure
tiyle cevap verildiği iddiasıdır. Tüzüğümüze 
göre cevap hakkı doğar. Yani, izah hakkı, daha 
doğrusu, tavzih hakkı doğar. O yenden veri
yorum. Yoksa müzakere devam etmiyor, 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; sayın başkanın 
bana sez verme mecburiyetini kapsıyan tüzük 
hükmü, biraz evvel arz ettiğim 2 noktada, bize 
söylemediğimiz sözün izafesi esasına dayanır, 
Ama müsaade etmediler ki, daha 2 nokta daha 
vardı, onları da söylemediğimiz halde bakan 
burada polemik yapabilmek için bize izafe etti. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, şimdi Sayın 
Bakan gayet lisanı nesahatle bir konuşma yap
tılar. Eğer böyle polemik falan gibi bir yola 
sapsalardı bendeniz ihtar ederdim, O bakımdan 
sözlerinizi daha itinalı kullanırsanız, ,«u güzel 
hava bozulmaz, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, önce bu güzel havanın leziz ve nezih li
san ile devam edeceğini, ama netice' olmıyan 
fikirlerle bozulacağını hesaba katmanızı rica 
ederim. Lisanın nezahati ile fikirlerin nezahati-
ni karıştırmamak lâzım. Özellikle zatıâîinizin 
tutumundan da bahsetmek isterim, Programı
mızda Bakanların cevap müddetinin ne olduğu 
malûmunuz. Fakat idareniz sırasmda müşaha-
de ettik ki, Sayın Bakana bugüne kadar yapı
lan müzakerelerde hiçbir kimseye gösterilmiyen 
müsamaha gösterildi. 

BAŞKAN — Onun cevabını veririm, efen
dim, 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) —.Efen
dim, sizin cevap vermek, affedersiniz, y-stkiııiz 
dâhilinde değil, Çünkü bunun cevabı da, suâli 
de bu heyeti muhteremenin aldığı karar ile 
saptanmış, bitmiştir. Biz hangi bakanın ne kadar 
konuşacağını, hangi üyenin ne kadar konuşaca
ğım Umumi Heyette kararlaştırdık ve program. 
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adı altında bugüne kadar amel edegeldiğimiz 
bir uygulama düzenini tatbik ettik. Ama, siz 
bu uygulama düzenine, Heyeti Umumiyenin ka
rarma rağmen, bugüne kadar olagelen müzake
relerde hâsıl olan neticeyi izale etmenin elbette 
gayreti içine girdiniz, insansınız kabul ederim, 
beşerî za'fmız var. Tuttunuz bakana gereğin
den fazla söz verdiniz. Asla bundan müessir ol
madık, zevkle istifade etmek için kulak verdik. 
İstifade edip etmediğimiz malûm değil, ama bu
nu «söz kesiyor» demesinler diye, karara rağ
men sineye çektik. Müsaade edin de bir kosko
caman parti grupunu burada efkârı umumiyeye 
yanlış tanıtmaya çalışan bakana da, biz de onun 
üslûbu ile ve çok sevdiği, şikâyet etmesine rağ
men çok sevdiği, kişisel ve Aristo mantığına uy
gun cevaplar verelim. Cevaplardan kasdımız 
da tümü ile politikanın şahsiliği üzerinde arka
daşlarımızın ifade ettiklerini kınamalarından 
bağlıyarak devam edecektir. Sayın Bakana ka
dar Türkiye'de hükümeti ile müşavere etmek 
lüzumunu duymıyan başka bir Dışişleri Baka
nına raslamadık. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sadet dışına 
çıkıyorsunuz. Bana beyan ettiğiniz 2 husus üze
rinde istirham ediyorum. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Evet, 
onları söyliyeceğim. Hükümeti ile istişareye im
kân bulamadığı, mütemadiyen ülke dışında bu
lunmakla şöhret aldığından belli olan bu Ba
kanın, kendisini şahsi politika güderek Türki
ye hariciye politikasını kötü yollara sevık edi
yor diye söyliyen kimseye ta'na hakkı yoktur. 
Ne zaman burada bulundu Hükümeti ile isti
şare etti de, hükümetinin fikrini ve kanaatini 
götürdü ve orada açıkladı ki, İsrail - Arap çar
pışmasında, Kudüs konusunda, «özellikle ya da 
harble kazanılmış toprakların iktisabedilmesi 
ve israil topraklarına katılmasına rıza göstere
meyiz, burada kendimizi âdeta taraf hissederiz» 
diyen sözcümüze ben şahsi politika gütmedim, 
ben kendimi Arap hissederim diye beyanda bu
lunmadım demeye mecali yoktur. Biz taraf his
sederiz sözünü kendilerinin Ekim 1970 te Büt
çe Komisyonunda yaptığı beyandan aldık, ak
tardık. Kendilerini başka türlü yakalamanın 
imkânı yok. Çünkü icraat diye bir şey yok ki, 
bir sonuç diye bir şey yok ki, tütasın da eleş-
tiresin. Zorunlu olarak sözlerine bakacaksınız. 
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Ne söylerse doğrusu ile, yanlışı ile onunla ik
tifa etmeye mecbursunuz. Sorarım kendilerine, 
Türk hariciyesinin başında senelerden beri bu
lunuyor. Hangi memleket ve hangi politikayı... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sual sorar
sanız cevap vereyim diye tekrar müzakere aç
mak lüzumu hâsıl olacak. Onun için istirham 
ediyorum tavz&h edeceksiniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Edi
yorum. 

BAŞKAN — Size izafe olunmıyan hususu 
tavzih... 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ediyo
rum efendim. Tavzih ediyoruz, görüyorsunuz 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Ama, sual soruyorsunuz, şimdi 
cevap vereceğim derlerse ne diyeceğiz? 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sual 
sormuyorum, efendim. İnsanın konugma tar
zıdır, bu. Biraz evvel kendisine de aynı ihtar
da bulundunuz. O da dedi ki, «ben ona sormu
yorum» dedi. Ben de ona sormuyorum. Soruyo
rum Türkiye hariciyesinden; hangi memlekette, 
hangi konuda, nerede, ne yaptınız? Hangi mua
hedeyi, hangi anlaşmayı, hangi anlaşmazlığı bir 
sonuca erdirdiniz de sizin o eserinizle ve fiili
nizle biz de değer yargılarına vararak iyi veya 
kötü diyelim. Zorunlu olarak sözlerinizle iktifa 
ediyoruz. 

Tıpkı Kıbrıs'ta üniter devlet tezini bizzat 
ifade ettiniz ve ondan sonra bütün Türkiye ha
riciyesinin senelerdir arkasına koşup da bir 
türlü temizliyemediği - tabirimi mazur görün -
büyük, ama büyük hatayı başımıza çıkardığınız 
gibi. Sizden evvel kimse üniter devlet sözünü 
bu Türkiye'de telaffuz etmemiş iken, geldiniz 
«üniter devlet, üniter devlet» sözü ile, güya li
sanı Franseviye fazla aşinalığınızı gösterircesi-
ne, âdeta inhimakla üniter sökünü çıkardınız ve 
hakikaten üniter devlet diye bir tez varmış şek
linde Türk kamu oyunda bir oluşma vukubul-
du. Şimdi soruyorum; üniter devlet hususun
da niye bu kürsüde Makariosla ya da aslında 
Makariosla değil, büyük hatanız Kıbrıs dâva
sında buradadır, Türk - Yunan münasebetlerin
de üniter devlet meselesini hangi olumlu sonu
ca ya da olumsuz sonuca vardığınız için telaf
fuz ettiniz. Ya da hangi tazyik sizi o noktaya 
getirdi. Üniter devlet sözünü telâffuz ettirme-
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ye sizi zorlıyan dış sebepler nedir? Müttefikle
rimiz midir jNATO müttefiklerimiz midir, onun 
dışındaki müttefiklerimiz midir? Bunları bil
mek mümkün olmadı. Çok sonra üniter devle
tin aleyhimize olduğu kanısına vardı. 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, sözü bu mev
zuda almadınız efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Aldım 
efendim.. 

BAŞKAN — Israr ediyorum. Çin.. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Hayır 

4 mevzuum var. 
BAŞKAN — 4 tane değil. Ben 2 tanesine 

müsaade ettim. Birini bitirdiniz, Çin'e gelin, 
Çin'i tavzih edin. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Çin'e 
çok yol var, Sayın Başkan. Müsaade edin de 
Kıbrıs'tan başladım, yolumu takibedeyim. Üni
ter devlet sözünü siz söylemiş olmaktan başka 
ileriye hiçbir adım atmadınız. Kıbrıs'a sizin eli
nizden gelen durumun, aslında bizim yarattığı
mız durum, yani bombardımanlardan sonra ve 
Ruslar ile olan münasebetimizi geliştirdikten, 
federatif tezini kabul eden bir büyük devlet bul
duktan sonra, bugünkü duruma gelebildiniz. 
Hangi Makarios'tan bahsediyorsunuz. Bombar-
dumandan evvel ve Rusya'dan evvelki Maka
rios'tan mı, borbardumandan sonra ve Rusya'
dan sonraki Makarios'tan mı? İki Makarios 
arasında büyük fark vardır. O iki Makarios'un 
başlangıcında biz yokuz ama, bugünkünde biz 
varız. Fakat elinizdeki imkânı öyle kullandınız 
ki, üniter devlet tezi ile bugün Makarios size 
eski Makarios olduğunu hatırlatmak üzeredir, 
ya da kabul ettirmek üzeredir. Hele hele işit
tiğimize göre - dış basından - Kıbrıs'ta... 

BAŞKAN — Sayın Gündoğan, istirham edi
yorum, Tüzük hükümleri dışına çıkıyoruz. Ba
kın ben size Tüzüğün hangi maddesine göre söz 
verdiğimi açıkladım. Size izafe edilmiyen hu-
susatı tavzih edeceksiniz. Bundan ibaret efen
dim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — 4 hu
sus. 

BAŞKAN — Siz mevzulara giriyorsunuz, 
müzakere açıyoruz. Buna imkân yok. Bakın bu 
son ihtarım keserim sözünüzü, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Sayın 
Başkan, siz eğer bana 4 hususta, bizim söyle

mediğimiz sözü bize izafe eden bakana açıkla
ma imkânı vermezseniz, şunu söyliyeyim ki size, 
sarih ve yasal bir hakkımızı grup olarak çiğ
netmeyiz. Lütfen buraya gelmeyiniz, istirham 
ediyorum, ben de size son defa söylüyorum, 4 
hususta tavzihte bulunacağım. Hiçbir niyetim 
yok. Birinci hususu söyledim, ikinci husus Kıb
rıs'tır, üçüncü husus Çin'dir, dördüncü husus 
Ortak Pazardır. Her konuda bize söylemediği
miz fikirler izafe edildi. Tahammül gösterdiniz 
aksi takdirde grupumla beraber sizi ciddî ola
rak, yasal haklarımızı çiğnemiş başkan olarak 
ilân etmeye mecbur kalırım. Aym şeyi söyle
meye beni mecbur etmeyin. İstirham ederim, 4 
hususu tavzih edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi Sayın Gündoğan, 4 hu
susta söz istemediniz. 2 hususta söz istediniz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Ha
yır. 

BAŞKAN — Ben bunun müzakereye vara
cağı gerekçesiyle, size 2 hususta söz verdim. 

SAFFET URAL (Bursa) — 4 husus var. 
H. ENVER IŞIKLAR "(Samsun) — Bakan 

da cevap versin, müzakere açılmıştır. 
BAŞKAN — Buyurunuz devam ediniz, efen

dim. 
FİKRET GÜNDOĞAN (Devamla) — Başın

dan beri söylüyorum, Çin konusuna. Çin'in 
tanınması konusuna girmedik. Fakat Çin'in 
Birleşmiş Milletlere üye olması hususunda Türk 
Hariciyesine düşen gayretin gösterilmesini öner
dik. Ama hiçbir zaman Komünist Çin'in, kıta 
Çin'inin Birleşmiş Milletler camiasından çıkarıl
masını önermedik. Bu bir iftirayı âzimi şandır. 
Bunu şiddetle ve nefretle reddederim. Bu iti
barla zihinlerde yaratmak istediğiniz hususu 
böylece açıklarım ve partimi de bundan ten
zih ederim. Ama, Kıta Çin'inin Birleşmiş Mil
letler camiasına alınması veya alınmaması hu
susunda tek başınıza, hiçbir tesir altında kal
madan, hiç kimseyi dinlemeden, hiçbir blo-
kun işaretine "bakmaksızın hareket ettiğinizi söy-
liyebilmek cesaretinde iseniz her zaman için bu 
kürsü açıktır. Yoksa iddia ettiğimiz gibi, oy
larınızı çoğu defa ve maalesef belli blokların 
istikametinde kullanan ve böylece arkadaşımın 
haklı olarak iddia ettiği gibi bir uyduluk pro-
cessus'u içinde bulunduğumuzu lütfen kabul bu
yurun. Bundan kendinizi kurtarmak mümkün
dür. 

— 398 — 
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4 ncü hususa değineyim. Ortak Pazarda 
yaptığınız gibi, yani dış yardımlara şiddetle 
muhtaç olduğunuz için, ne pahasına olursa ol
sun ya di* politikada oy vermek, ya ekonomiden 
tâviz vermek suretiyle Türkiye politikasını 
ekonomik olarak, dış politika olarak daima ba
ğımlı hale getirdiğiniz içindir ki, Çin mesele
sinde de böyle müstakil değilsiniz. Nasıl ki, 
Ortak Pazar meselesinde Türkiye efkârını alda
tıyorsunuz ve diyorsunuz ki «karşılıklı tavizler 
elde ettiğimizden, bu münasebetle Türkiye'nin 
aldandığını söylemek, hele hele 11 yıl hazırlık 
devresini beklemenin hiçbir mânası yoktur. 
Çünkü Türk ekonomisi güçlenmiştir.» Bakınız 
Sayın Bakan; bize de «Türk ekonomisi zayıf
tır» diye söylemediğimiz bir fikri izafe ettiniz. 
Biz Türk ekonomisi zayıf demedik. «Türk eko
nomisi zayıflığa götürülüyor,» dedik, tşte arz 
edeyim. 1964 ten 1970 e kadar Türkiye ile Av
rupa Ekonomik Topluluğu arasında yapılan dış 
ticaret hadlerine baktığımız zaman, Türk eko
nomisinin za'fa uğratıldığı gösterilir. 

Rakamı şimdi okuyacağım. 1964 ten 1970 e 
kadar yaptığımız Avrupa Ekonomik Topluluğu 
alış - verişimde açık 17 milyondan 20 milyon 
dolara yükselmiştir, ihracatımız % 38 den, 
% 23 e inmiştir; ithalâtımız % 38 den % 47 ye 
çıkmıştır. Hazırlık döneminde, hiçbir taviz ver
mediğimiz bir dönemde, karşılıklı taviz verme
diğimiz dönemde, dış ticaret dengemizin böyle
sine aleyhimize dönük bir gidişi, bir marifet 
gibi Türk efkârı umumiyesine anlatılmasını, 
bu yüzden katma protokol imzalanmasını söyle
mediğimiz halde, bize Türk ekonomisinin za'fı-
nı izafe etmenizi nasıl bağışlarım ben. 

Size söylüyorum, Türkiye'de ihracı kabil 
21 bin ton pamuk ipliği vardır. Sizin Ortak 
Pazar katma protokolünü imzaladıktan sonra 
elde ettiğiniz ihraç tavizi 300 tondur. Türkiye'
de ihracı kabil potansiyel sanayi ürünü 120 
milyon metre pamuklu bez vardır. Sizin Ortak 
Pazar katma protokolünü imzaladıktan sonra 
koparabildiğiniz tâvizin hepsi 5 milyon metre
dir. Bu mu kopardığınız taviz, bu mu ihracatı 
kolaylaştırmanız, bu mu Ortak Pazar'dan isti
fadeniz? Söyler misiniz bana, Garp nezdinde 
Yuntad, yahut gâvurca ismi ne ise, işte o tica
ret şeyinin, Yuntadın toplantısı var, 77 az ge
lişmiş ülkeye, beraber olduğumuz Avrupa 
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Ekonomik Topluluğu ülkeleri dâhil, karşılık
sız gümrük avantajı tanıyorlar % 100 ya da 
% 0. Siz bu ülkelere dâhil değilsiniz, biliyor 
musunuz? Çünkü siz Ortak Pazar toplumuna 
dâhilsiniz. Ortak Pazar'a dâhil olduğunuz için 
17 gelişmiş ülkenin, 77 ülkeye tanımak istedi
ği % 0 gümrüğe giremiyorsunuz. Neden? Çün
kü Amerika sizi bir tarafa çekti, dedi ki; hem, 
Ortak Pazar'a gireceksiniz ve onlarla ekonomik 
bütünleşmeye yanaşacaksınız ve onlarla güm
rük birliği kuracaksınız, hem de müşterek 
gümrük tarifesini kalkan olarak kullanacaksı
nız, bir taraftan da bizimle alışveriş yapacaksı
nız. Böyle şey yok dedi ve sizi mahrum etti. 
Nasıl çıkacaksınız bizim huzurumuza? Yuntad 
da yapılan o tavizsiz gümrük indirimleri kon
feransı muvaffak olursa, ben o zaman neden 
dolayı yalnız 6 tane ülkeden makina ithal zo
runda kalayım, bugünkü şartlarla. Siz çok 
yüksek bir sanayi düzenine ulaştığımızı söylü
yorsunuz. Size soruyorum, sanayileşmekte 1967 
den bu yana gittikçe düşen bir kalkınma hızın
dan haberdar değil misiniz? Sizin elinize kim 
verdiyse o rakamları yanlış vermiş. % 11 den 
başladık, bugün % 5 - 6 civarındayız. Sanayi-
leşmiyoruz, sanayi çöküntüsüne başladık, dana 
bitirmeden problemimizi. Yann daha çok zor
luklarla karşıkarşıya olacağız, iyisi mi, şu 11 
yıllık dönemde acaba kendimizi daha güçlü bir 
hale getirirnıiyiz diye masum isteMerimizi siz, 
âmme efkârına 220 milyon dolar karşılığımda 
vermemiş mi oluyorsunuz, Sayın Bakan? Teşek
kürler sunarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRI ÇAĞ-
LAYANGS-İL (Bursa) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yani tavzihten 
sonra doğru cevap vermiş olmak için cevap 
hakkınızı kullanacaksınız. Buyurunuz. 

NAZİF ÇAĞATAY (İzmir) — O zaman bi
ze de söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Müzakereyi açmak mecburi
yetinde bıraktınız, efendim. 

FİKRET GÜNDOĞAJ* (İstanbul) — O za
man Sayın Başkan, söz istiyoruan. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun, hayır, size 
söz veremem. Çünkü, Saym Bakanın size izafe 
ettiği hususlara cevap vermiş oldunuz. Sayın 
Bakan, sizin söylediğinize doğru cevabı ver
mek mecburiyetinde. 
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FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Ben 
cevap vermedim, tavzih ettim. 1,5 saatten faz
la söz verdiniz. Bana da söz vereceksiniz. 

BAŞKAN — Hayır, size söz veremem. Sa
yın Bakan, şimdi müsaade edin, bu dört husus-
da, yanlış izafe edilen hususlara cevap vermiş 
olduğunuz iddiasında bulunuldu, doğrusunu 
buradan beyan ettiler; onlara kısa kısa cevap
larınızı istirham edeceğim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ
LA YANGİL (Bursa) — Muhterem arkadaşla
rım, Kudüs meselesinde tek taraflı statünün ih
lâline taraftar değiliz iddiası karşısında, ken
dimizi arap hissediyoruz lafını, sayın hatip, 
kendimizi taraf hissediyoruz şeklinde olduğunu 
söyledi. Ben yanlış anlamışım. O tavzih edil
di, onda mesele yok. 

Kızıl Çin meselesinde, zannediyorum sayın 
hatip, kendisini bir takviye kuvveti halinde, 
burada birtakım meseleyi iğlak hale soktu. 
Kızıl Çin meselesinde sadece muhterem C. H. P. 
nin sayın sözcüsü değil, diğer partilerin sözcü
leri de fikir beyan ettiler. Muhtelif noktayı 
nazarlar öne sürdüler. Ben o meseleyi bir de
fa le alınca,. hepsine birden Kızıl Çin mesele
sinin safhaları hakkında cevap arz ettim. Bu 
tarafını biz söyledik, bu tarafını o söyledi, bu
rasını biz söylemedik, burasını o söylemedi di
ye, benim öyle bir iddiam olmadı. Ortaya bir 
Kızıl Çin dâvası atıldı; bunun üzerinde münfe
rit fikirler söylendi, ben de bu fikirlerin topu
na birden ilk bahseden zat Sayın Salih Tanyeri 
olduğu için ona cevap verirken, meseleye tek
rar rücu etmemek için hepsini beraber ifade 
ettim. Bundan alınmaya lüzum yok. 

Ortak Pazar meselesine gelince; böyle bir 
telâş, heyecan ile ifade edilen şeyler, uzun uza-
dıya görüşülecek. Bundan evvel de söylediğim 
gibi, birtakım şiddet gösterileri ile veya asabi 
tansiyonlarla bu meseleyi halletmeye imkân 
yoktur. Yüce Heyetinize bu şekilde bir baskı 
yapmak da mümkün değil. Böyle bir edadan 
da istihsal edilecek netice yoktur. 

Binaenaleyh, birtakım mutaları ismini dahi 
bilmeden böyle yanlış telaffuz ederek, argü
man diye çıkarmaktansa, bunun tatlı müzake
resini asıl kanunun yüksek huzurunuza geldiği 
ana talik edelim, belki daha teknik, daha vazıh 
olarak münakaşa ederiz. 

Benim söylemek istediğim tek şey var, Se
natoda fikir tartışmalarını bir muayyen üslûp 
ve nezahat içinde yapmak durumundayız. Be
nim bütün arkadaşlarımdan ricam, bilhassa 
anamuhalefet partisi sözcülerinden ricam, bu
nu itiyatlarının ve mizaçlarının müsaadesi nis-
betinde, imsak ile tatbik etmeye çalışmalarıdır. 

Huzurunuzdan saygılarımla ayrılırım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, son söz. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; Sayın Dışişleri Ba
kanımızdan sonra kürsüye gelmenin büyük bir 
talihsizlik olduğunu idrak ederek huzurunuza 
geldim, sıram böyle tecelli etti. 

Muhterem arkadaşlarım, Türk Milletinin 
dış itibarını korumada devletin mesuliyetine 
fiilen iştirak etmiş olan gruplar ve şahıslar, 
sabahki müzakereler sırasında Adalet Parti 
iktidarını her zaman olduğu gibi yıpratma ça
bası içinde görme, bizi bir defa daha üzmüştür. 
Üzüntümüz Adalet Partisi iktidarını yıpratma 
çabasından doğmuyor. Üzüntümüz, her türlü 
ciddî prensipler ve tecrübelerden daha değerli 
olan millî bütünlüğümüzün, dış politikada da
hi olmadığını bu kürsüden dünyaya, yani dos
ta ve düşmana çeMnilmeden, düşünülmeden 
ilân edilişten geliyor. İç meselelerimizde bugü
ne kadar olduğu gibi, her şeyi söyleyin, konu
şun, bu tabiî hakkınız, bir şey diyeceğimiz yok. 
Çünkü cevabını verecek güçteyiz. Ama benim 
iktidarımı, dolayısiyle büyük Türk Milletinin 
dış itibarının bahis mevzuu olduğu yerde, yer
me pahasına, Makarios'u methetme, bu methi
ye sahibine de, milletimize de bir şey kazan
dırmaz. Kazanan varsa o dışarıdadır. Nitekim 
Makarios'a devlet adamı itibarı gösterenler 
dahi, millete bir şey kazandırmayıp, çok şey 
kaybettirdiklerinin idraki içindedirler. Bu id
rakin tesiri altında kalarak, bu ezgin tarafla
rını gizlemek çabası içerisinde mütemadiyen 
Adalet Partisi iktidarının Kıbrıs politikasına 
çatmaktalar. Çatarlarken de, çatışlarımın hak
sız olduğunu iyi bilmektedirler. Ne var M, bi
zim Adalet Partisi iktidarı olarak, her mesele
de olduğu gibi, Kıbrıs meselesinde de haklılı
ğımız ortadadır. 

ikili anlaşmalar meselesinde de durum ay
nı. Geçmiş iktidarlar ve Millî Birlik Grupu dev-
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ri idaresinde bu meselede Adalet Partisi ikti
darı kadar değil, çok daha az hassasiyet gös
terdiklerinin ezikliği içinde,, bu meseleler sebe
biyle, bugünkü görüşlerine, o gün sahibolima-
dıklarını ispat edercesine sıkı sıkıya sarılır
lar, kabahat Adalet Partisi iktidarının mı? 
1965 e kadar sayısı belli olmryan, taşıdığı hü
kümler belli olmıyan, darmadağınık hükümleri 
yıllarca bin zahmetle bulup bir araya getiren 
ve sonunda yüzdeyüz lehimize çeviren Adalet 
Partisi iktidarına teşekkür beklemiyoruz, ama 
saldırma neden? 

Bize bizden başkasının yar olamıyacağmı 
tavsiye edenlerin, günün şartlarına bir şey kat
ma çabası ile Amerika aleyhtarlığı yanında, 
sosyalizm ve sosyalist ülkelere yakın görünme 
çabası neden? 

Wietnaım olayları teessür yaratmak için tas
rih edilirken, Çekoslavakya durumu bir dram 
kelimesi ile neden geçiştirilir? Rus düşmanlığı 
sadece Stalin'in hatasına bağlanmaya çalışılır; 
bunun sebebi de anlaşılmaz. 

Tarihin akışı içinde 450 yıllık Türk - Rus 
münasebetleri neden unutulmaya çalışılır? Bü
yük Atatürk başta olmak üzere büyük milleti
min % 100 e yakın bir çoğunluğu komünizmi 
sevmezse, bu millete komünizmi sosyalizm ola
rak kabullendirnleye elbette kimsenin gücü yet
mez. Tarihi iyi bilmiyenler, istikabilini iyi hazır-
lıyamaz. 1945 dünyasını bilmiyenler'eskiye gitmi-
yelim, Rusları iyi tanıyamaz. Bunun yanında 
NATO'yu bile bile inkâra da kimsenin gücü 
yetmez. 

Ortak Pazar meselesinde Türkiyeyi uydu 
Devlet halinde göstermeye yeltenenlere sözü
müz, ne büyük Türk Milletini, ne de onun 3 000 
yıllık tarihini bilmedikleri olacaktır. 

Bir zamanların softaları hıristiyanlığı istis
mar edermiş, buna Mustafa Kemal son ver
mişti. Sonradan Birleşmiş Milletler Beyanna
mesi ile Mustafa Kemal'in fikriyatı tescil edi
lerek, dil, din ve ırk farkına son verilmişti. 
Bugün ne görüyoruz? Sözde aydın kişiler, yeni
den hırıstiyanlık, Müslümanlık sözleri ile üni
versitelerle, medrese softaları birleşmesi haki
katen Atatürk Türkiyesinde hüzün verici bir 
tecelli olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, gelin ikili anlaşma, 
Kıtes meselesi, Ortak Pazar ortak protokolü 

üzerinde Türkiye'nin birliğini bozma yarine 
Tbunların müzakeresini yaparken eksikliklerini 
'konuşalım. Fakat dış meselelerde bir kaya gibi 
öbütün olduğumuz halde, kendimizi parçalan
maya götüriniyelim. Jeopolitik durumumuz ma
lum. Yerimiz ittifak olarak da belli. Bundan 
zarar gördüğümüz ve göreceğimiz iddiası ta
mamen sol görüş ve onun mutlu ümidzadele-
rine aittir. Tarafsız olmamız aklın ve şartla
rın ioaJbına sığmaz. Ama bloklar muvacehesin
de yer değiştirmek teklifine cesaret edenler 
varsa, onun müzakeresine daha girmeden red
dedeceğimi şerefle ifade ederim. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim. 
ÖMER UOUZAL (Devamla) — Bu düşünce 

içerisinde, Yüce Heyetinizi daha fazla meşgul 
etmiye gönlüm razı olmuyor. Türk Devleti dış 
politikasında da güçlü ve itilbarlidır. Bütçenin 
Türk Milletine hayırlı olmasını dilerken, Sayın 
'Çağhyanigirin gayreti ile Türk Milletinin dış 
politikasının muvaffak olduğuna inanarak, baş
ta sayın Bakan olmak üzere burada bulunan
larla, vatan dışında, vatan için anavatandan 
çok uzaklarda milletline hizmet eden hariciye
cilerimize başarılar diliyerek, Yüce Heyetinizi 
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1971 malî 
yılı Bütçesi üzerindeki müzakereler tamamlan-
lanmıştır. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kahul edenler.. Etmiyenler.. Ka-
hul edilmiştir. 

(A/l) Cari Harcamalar 
Bölüm Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kahul edilmiştir. 

12.000 Personel ^derleri 11 049 319 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetmi giderleri 3 998 971 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Bu bölümle ilgili bir ögerge 
var, lokütuyorum : 

Cumhuriyet ISena'tösu Başkanlığına 
Dışişleri Bakanlığı 1971 bütçe tasarısının 

16.493 ncü «Avrupa Ekonomik Topluluğu Or
taklık Anlaşmasının gerektirdiği giderler» mad-
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desindeki 320 000 liralık ödeneğin 20 bin liralık 
kısmının tenzil edilerek, Dışişleri Akademisi 
için tutulacak yeni bina kirasının karşlanması 
amaciyle 13.610 ncu «Kira bedeli» maddesine 
ilâvesini arz ve teklif ederim. 

Sakarya 
Mustafa Tığlı 

[BAŞKAN — Komisyon iştirak ediyor mu 
efendim. 

BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU BAŞKA
NI EROL YILMAZ AKÇAL (Rize Milletveki
li) — Evet Efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DIŞİŞLERİ BAKANI İHSAN SABRİ ÇAĞ-

LAYANĞİL (Bursa) — Evet. 

BAŞKAN — Hükümet te iştirak ediyor. 
Takriri oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilen takrirle birlik
te bölümün yeni şeklini okutuyorum: 

Bölüm 13.000 yönetim giderleri (4 018 971) 
lira. 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 38 804 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kal?al edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 36 290 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... &übuJ idilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 47 820 505 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bölüm 16.000 de 47 820 505 
rakamı tashihli şeklidir. Yani kabul edilmiş 
olan önerge ile 47 840 505 liradan 20 000 lira 
tenzil edilmesi suretiyle kalan 47 820 505 lira 
olarak oylandı ve kabul olundu. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

Bölüm Lira 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

700 000 

(A/3) Sermaye teşkili ve tran'sfer harcamaları 

/ - Sermaye teşkili 

32.000 Kamulaştırma ve satınalma-
lar 13 900 000 
İBAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

II - Transferler 
34.000 Malî transferler 97 369 812 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

95.000 Sosyal transferler 2 833 378 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Eimryenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 752 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1971 malî 
yılı Bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun. 

Ü - ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

1. — Devlet Su İğleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karama Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/390; Cumhu
riyet Senatosu 1/1166) (S. Sayısı : 1485) (1) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/402; Cumhuri
yet Senatosu 1/1167) (S. Sayısı : 1497) (1) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1971 malî yılı Bütçesinin müzakeresine 
geçiyoruz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1971 
malî yılı Bütçesi üzerinde grupları ve şahısları 
adına söz alan sayın üyeleri sırasiyle okuyorum: 

C. H. P. Grupu adına Sayın İhsan Topaloğ-
lu, G. P. Grupu adına Sayın Mehmet Pırıltılı, 
Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi Gürsoy-
trak. A. P. Grupu adına Sayın Kâzım Karaağaç-
lıoğlu. 

ŞaJhıisları adına söz alan sayın üyeleri sıra 
ile okuyorum: 

(1) 1485 ve 1497 S. Sayılı hasınay azılar tu
tanağa eklidir. Bu karma yazılardaki 1 ve 2 nci 
maddelerdeki rakamlarla 4 ncü madde oaskıdan 
sonra değiştiğinden tuianaktakiler esastır. 
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-Sayın Mehmet Ali Pestilci, Sayın Salih Tan
yeli, Sayın Orhan Eor, Sayın Salim Hazerdağlı, 
Sayın Ziya Ayrım, Sayın Sami Turan, Sayın 
İhsan Topaloğlu, Sayın Rıza Isıtan, Sayın 
Lûtfi Bilgen, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın 
Hilmi Soydan, Sayın Ömer Ucuzal, 

Şimdi C. H. P. Grupu adına söz sırası Sayın 
ihsan Topaloğlunda buyurun Sayın Topaloğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun sayın üyeleri, sayın! Balkan ve 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığının değerli! 
mensupları; 

Enerji ve TaJbiî Kaynaklar Bakanlığının 
1971 yılı Bütçesi üzerinde C. H. P. Grupumum 
görüşlerini söylemek ve eleştirilerini yapmak 
üzere huzurunuzdayım. 

Değerli senatörler; 
Bu görevi 5 nci defaldur ki yapıyorum. İti

raf edeyim ki, bunu zevkle yaptığımı iddia ede
mem, Kurulalı beri 7 yıl geçtiği halde Ibu ba
kanlığın kanunu, Petrol ve Maden kanunları 
gibi, Türkiye bakjmındam hayati önemi olan 
tasarılar ya Meclislere geltirtiılmemiş veya geti
rildikten sonra ıkadük olmuş veya Meclislerde 
uyutulagelmiştir. Bu bakanlığın faaliyetleri 
sanki dayanaktan yoksun olarak yürütülmek 
istenmektedir. 

Değerli senatörler; 
Bu durum böyle devam ettikçe, koşullar 

aynı kaldıkça eleştirilerimiz de az çok aynı 
(niteliği taşıyacak, işlte bu şartlar altımda gö
revlimizi yapmaya çaba sarf edeceğiz. 

SayM arkadaşlarım; 
Bakanlığın uzun vadeli bir enerji politika

sı, bunun dayanağı olan uzun vadeli bir plânı 
yoktur. Bu konu üzerinde daha 2 nci Beş Yıl-
lılk Plân yapılırken durmuştuk. Son yıllarda 
böyle bir plânın yapılacağı programlarda ifa
de edilmekle beraber, olumlu bir sonuç alındı
ğı hakkında bir işaret yoktur, örneğin, önü
müzdeki 10 yılda genel enerji ihtiyacı nasıl bir 
gelişme gösterecek ve ihtiyaç hanlgi kaynaklar
dan me şekilde karşılanacaktır? Taşkömürü, 
linyit, petrol, tabiî gaz, hidrolik ve nükleer 
enerji türlerinden hangisi, ne ölçüde teşvik 
edilecektir? Bu enerji türleri arasında meselâ 
petrolün enerji tüketimindeki payı hızla art
maktadır. Ve bu artış ileri memleketlerde de 

gelişiyor diye teşvik görüyor, ihtiyacın yarı
dan fazlası (dışarıdan sağlandığına göre bu 
gelişme uygun mudur? Çok büyük ekonomik 
ve malî sıkımtı içinde lbülumduğıımuz gerçeği 
karşısında, bu gidiş kalkınmamış için hayati 
olan döviz kaynaklarımızı nasıl etkiliyecektir? 
Son yıllarda tabiî buharın önemi üzerinde du
rulmuştur. Sayın Refet Sezgin, Denizli y alkım
larında bulunan tabiî buharın Keban Barajın
dan iki kat fazla emerj sağlıyacağını bir süre 
önce ObaJkanlığl samanında beyan etmişti. Bu 
aramalar ne sonuç vermiştir? Enerji dengesin
de yeri nedir veya ne olacaktır bilmemekteyiz. 
Bunlar hakkında ciddî bir çalışma ve inandı
rıcı bir plânı ve proje var mıdır? Halbuki, 
(bütün ekonomik hayat içinde plân en kolay bu-
kesimlde yapılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elektrik enerjisi üzerinde duracak olursak, 

resmî belgeler arasındaki tutarsızlıklar görü
yor ve üzülüyoruz. Bütçe raportörlerinin ra
porlarında 1971 yılında Türkiye talebinin 8,5 
milyar Kws. a ulaşacağı bildirilirken, Plânla
ma Müsteşarlığı 1971 yılı programında bu 
miktarın 1970 yılında gerçekleştiğini söyle
mekte, Bütçe ve Plân Komisyonunun. DSİ ra
porunda ise, elektrik enerjisi üre timinin 1972 
yıllında 11,85 milyar Kws. a erişmesi gerektiği 
[behrtilmekteldir. Buna göre, iki yıllık artış 
3,35 milyar Kws. olmalıdır. Bu yıl da ortala
ma olarak % 18 lik bir artışa tekabül eder. 
Böyle bir artış son 10 yılda bir kez 1962 yı
lında görülmüş, bunum dışında artış hızı % 12 
civarında kalmıştır, öte yandan, D. P. T. 1971 
yılı için 9,75 Kws. bdr üretim öngörmüştür. Bu 
1970 « göre % 14 civarımda bir artış demektir 
ve bu rakama ulaşılacağı şüphelidir. Bu mik
tar gerçekleşse dahi 1972 yılında 11,85 Kws. a 
da varalbilmek için % 21 oranında bir artış 
gerekecektir. Bu ise mümkün değildir. 

Değerli senatörler; 
Bu konu üzerinde bu kadar ayrımtılı dur

mamızın elbette bir nedeni vardır. Zira ihti
yaç tahminlerinin yüksek tutulması, gayretleri. 
âtıl kapasite yaratmaktadır. Bu ise kaynak 
israfıdır. Bu gerçek bugün özel sektör sana
yiinde ortaya çakmıştır. Kışajhir süne ön'neı 
istanbul Sanayi Odası bu konuda açıklama yap-
mıştır.) Başı boş olan özel sektörde bu bir öl-
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çüde mümkündür. Fakat, plânladığınızı id
dia ettiğiniz Devlet kesiminde böyle şey ol
mamalıdır. Maalesef bugün petrol ürünleri sa-
nayiimizde böyle bir durum görülmektedir. 

Asıl konumuz olan elektrik sektöründe 
ise, öteki sektörlerde olduğu gibi uzun süre
li ve ciddî etütlere dayanan plân ve projeler
den yoksun olduğumuz için, sıkışınca işin ko
layına kaçıp Fuel - Oil esasına göre santral
ler kurmaktayız. Eu konuda dikkatli olmak lâ-
zımgeldiğini senelerden beri söyler dururuz. 
Nihayet 1971 yılı Programı elektrik sektörü
nün tedbirler bölümünde, «Yeni projelerde sı
vı yakıt ile enerjilendirilecek santraller ye
rine, bölgesel ekonomik enerjik imkânları
mızı kullanacak üretim ünitelerine ağırlık 
verilmesi tercih edilecektir.» Hükmü yer al
mıştır. Ancak, bu tedbir kararma rağmen, Sa
yın Başbakan bir süre önce Fuel - Oil kulla
nan Ambarlı Santralinin tevsiini salık vermiş
tir. Bundan başka, yeniden 600 MGW. lık bir 
Fuel - Oil santralinin kurulması için müzake
relerin yapılmakta olduğunu öğrenmiş bulu
nuyoruz. Keban santrali 1973 yılında dev
reye gireceğine göre, inşa halindeki diğer 
santrallerle birlikte 1976 - 1977 yıllarına ka
dar olan ihtiyacın karşılanması olanağı var
dır. Bütün mesele bu tarihlere kadar 3 milyar 
ton rezervi olduğu bildirilen Elbistan - Afşin 
linyitlerinden yararlanmaktadır. Bu kaynak
tan yılda 20 - 30 milyar KWS lik enerji 
üretmek mümkündür. Böyle bir olanak Aşağı 
Fırat projesi alternatiflerinin daha iyi etüt 
edilmesi için zaman kazanılmasını da sağlar. 
Zira, elektrik enerjisi ihtiyacının hızla arttı
ğı gerekçesiyle Aşağı Fırat projesinin aceleye 
getirilmek istendiği kanısı zihinlerde yer al
maktadır. Bu konuya D.S.i. çalışmalarından 
bahsederken döneceğiz. 

Enerji plânlamasında ince hesaplara gir
mek istemiyenler özellikle şunu öne sürebilir
ler. Elektrik ihtiyacı sürekli olarak arttığı
na göre, bir kaç yıl fazla kapasite ile çalışılsa 
bile, bir süre sonra bu kapasite tamamen kul
lanılabilecektir. Böyle bir görüş ilk nazarda doğ
ru olarak kabul edilse dâhi, her yıl bir kaç mil
yar lira yatırılan, her 6 - 7 yılda iki katma çı
kan elektrik enerjisi kesiminde bunun anla
mı milyarları bir kaç yıl âtıl bırakmak olur. 

Bu da demin söylediğimiz gibi bir israftır. Ye
ni kurulan Türkiye Elektrik Kurumunun bu 
sorunlar üzerine daha iyi eğileceğini ümit et
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, 
Elektrik enerjisi konusunda önemli gördü

ğümüz diğer bir konuya daha değinmek istiyo
ruz. Bilindiği gibi, bir KWS enerji üretebil
mek için 1,5 liralık yatırım yapmak lâzım
dır. 25 yıl sonra yurdumuzda 60 - 70 milyar 
KWS elektrik üretileceğini düşünecek olursak, 
bu süre içinde 100 milyarlık bir yatırım yap
mak gerekecektir. Bu enerjiyi kullanacak te
sisler için en azından bunun üç katı yatırıma ih
tiyaç olduğu söylenebilir. Bu da bize yılda 
ortalama olarak 15 - 20 milyar gibi bir yatırım 
ihtiyacını doğurur. Bunun % 40 nın döviz ola
cağını kabul edecek olursak, yılda ortalama 6 -
8 milyar dövize ihtiyaç olacaktır. Bu kadar 
büyük rakamlara varan yatırımlar bizi biran 
evel malzemeyi yurt içinde yapmaya zorlamak
tadır. 

Değerli senatörler, 
Çalışmaları ile ekonomimizde ve kalkın

mamızda çok önemli bir yer işgal eden D. S. İ. 
nin bütçesinde bir gerileme ve bir yetersizlik 
görülmektedir. Tüm bütçe yatırımları 1970 yı
lında 2 000 715 000 lira iken, 1971 yılında bu 
miktar cüzi bir artışla 2 109 200 000 liraya yük
selmiştir. 

D. S. î. nin yatırımlardaki 109 000 000 lık 
cüzi artış devalüasyonun doğurduğu iç ve dış 
ödemelerdeki artışlar dolayısiyle hiçbir yarar 
sağlamıyacak, D. S. î. lerinin yatırımları büyük 
ölçüde azalacaktır. Zira, devalüasyon yaklaşık 
olarak % 40 bir pahalılık getireceğinden, D. S. î. 
lerinin bütçesinin bugünkü hakiki değeri, geçen 
senekine oranla 1 400 000 000 seviyesine in
miş olacaktır. 

Bu bütçe yetersizliği, gelecek yıllarda tarım, 
elektrik ve hizmetler kesiminde büyük boşluk
lar yaratacaktır. Bütçe yetersizliği nedenleri 
tarım kesiminde beş yılık plân hedefinin sade
ce pamuk üretimi lehine saptırılmış olması, ça
lışmaları bundan evvelki yıllarda bitirilmiş gi
bi gösterilen sulama şebekelerinin tamamlama 
gayreti içine itmektedir. 1971 programında, 
Sayın Demirel'in seçim bölgesi olan İsparta'da 
bulunan Atabey ve Semirkent sulama şebekele-
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rinin ikmali gibi küçük çalışmalar dışında önem
li tek bir proje vardır; bu da 800 000 000 lira 
tutarındaki Ceyhan - Cevdetiye sulama işidir. 
Bunun için de konan 1971 tahsisatı sadece 
500 000 liradır. Bu rakamlar bize 5 yıllık plâ
nın hedeflerinden ne kadar ayrılmış olduğunu 
ve plân diye bir şeyin kalmadığını gösterir. 

Hizmet sektöründeki çalışmalar ise, 1971 yı
lı programında da itiraf edildiği veçhile ancak 
İstanbul ve Ankara gibi İki ile inhisar ettiril
miştir. Halbuki mevcut mevzuata göre nüfusu 
100 000 üstündeki şehirlerin su sorunlarını da 
D. S. I. nin süratle çözmesi lâzımgelmektedir. 

Sayın senatörler, 

Enerji kesiminde kısaca değindiğimiz aşağı 
Fırat Projesini burada daha geniş bir şekilde 
ele almakta fayda vardır. Bu proje lüzumun
dan fazla acelecilik içinde bir oldu bittiye geti
rilmek istendiği kanısı yaygındır. Bu projede 
yapılacak her hangi bir hata ilerde düzeltilmesi 
mümkün olmıyacak sonuçlar ve büyük zararlar 
doğurabilir. Bu projenin fizibiliteleri iki ya
bancı firmaya (Elektro-Watt ve Tipton and 
Kalmbac'ya) hazırlatılmıştır. Daha raporların 
basılma işleri dahi tamamlanmadan, bu fizibi
lite çalışmalarına göre yapımı öngörülen Kara-
kaya Barajının kati proje ve müşavirlik hizmet
lerinin Elektro-Watt Firmasına doğrudan doğ
ruya verilmesi için Bakanlar Kurulu kararı 
alınmasını sakat bir tutum olarak nitelendirece
ğiz. Bu firmanın Türkiye temsilcisinin Sayın 
Demirci'm yakın arkadaşı olmaiSi, bu konu üze
rine eğilmemizi gerektiriyor. Diğer taraftan, 
D. S. t. tarafından yabancı firmalara yaptırıl
mış olan fizibilite raporlarının hemen hemen 
hepsinin, tatbikata konmadan evvel veya kati 
projesinin hazırlanması sırasında aynı idare ta
rafından revize edildiği ve bu çalışmalar sonun
da büyük değişiklikler yapma zorunluğu ortaya 
çıktığı görülmüştür. 

Değerli arkadaşlarım, 
Aşağı Fırat Projesi gibi maliyeti çok bü

yük, (30 - 40 milyardan bahsedilmektedir.) Ta
mamlanması belki de gelecek (kuşaklara devre
dilecek ve seçilecek alternatiflere göre sonuç
larının Türkiye'nin geleceği, hattâ bir ölçüde 
bağımsızlığını etkileyebilecek bir projenin te
mel taşını teşkil eden Karakaya gibi bir tesisin, 
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mühendislik hizmetlerinde tutulan yol üzerinde 
bir miktar durmakta fayda vardır. 

Aşağı Fırat Projesinde enerji üretimine pa
ralel olarak geniş ve verimli Urfa ve Mardin 
ovalarının sulanması öngörülmektedir. Elektrik 
enerjisi bahsinde ileri sürdüğümüz gibi, bu tür 
enerji ihtiyacımızı başka kaynaklardan örneğin, 
Elbistan - Afşin linyitlerinden karşılamak müm- / 
kündür. Fakat tarımdaki gelişme için gerekli 
olan suyu, başka bir şeyle ikame etmek müm
kün değildir. Fırat üzerinde tes'bit edilen muh
telif baraj akslarına ve yüksekliklerine göre 
750 000 hektarlık Güney - Doğu ovalarının ca
zibe ile sulanmasının iki barajla, yüksek Taşüs-
tü ve yüksek Gölköy, barajları ile mümkün ol
duğu, diğer alternatiflerde ise sulamada cazibe 
olanağını ortadan kaldırdığı ileri sürülmektedir. 
Bugün katî projelerinin hazırlattırılması için. 
usullerin zorlandığı Karakaya barajının inşaa-
sını ekonomik gösteren fizibilite çalışmalarının 
ayrıntılarını tartışacak olursak, cazibe ile sula
ma çözümü getiren altenatiflerin diğerlerine kı
yasla daha kötü durumda göstermek için özel 
gayret sarf edildiğini müşahede ediyoruz. Kısa
ca şunu söyliyelim ki, sadece 3 sondajla jeolo
jisinin tesbit edildiği öne sürülen ve 770 000 000 
liraya mal olacağı, fizibilite raporunda iddia 
edilen 26 Km. lik Urfa - Tüneli keşiflerinin 
hazırlanmasında kullanılan birim fiyatarmın 
reddedilen cazibe alternatifindeki 3 ve 5 Km. 
lik tünellerde kullanılan birim fiyatları ile kar
şılaştırılmasında fahiş hatalar yapıldığı söylen
tileri vardır. Sadece bu noktadan ve ilerde dü
zeltilmesi mümkün olmıyacak acele ile yapılan 
bu tercihin Urfa - Tüneli dolayısiyle yatırım
da en azından 2 milyarlık bir artışa sebebola-
cağı hesaplanmaktadır. Bu gibi tutum ve dav
ranışlar Keban Barajında tünel açılmasında ve 
santralin yerinin tâyininde yapılan hataların, 
yetkililer için kâfi bir ders olmadığı kanısını 
uyandırmaktadır. Diğer taraftan Karakaya pro
jesinin tatbiki ile Urfa ve Mardin ovalarının 
sulanması için gerekli pompa tesislerinin sağ
lanmasında, milletlerarası zorluklar meydana 
çıkabilir. Bundan başka Keban Barajının finans
manında karşılaşılan güçlükler unutulmamalı
dır. Daha sonra fizibilite yapan firmalarla, ge
nellikle imalâtçı büyük müesseselerin ortak ol
duğu ve çok kere bu imalâtçı firmalar tarafın
dan finanse edildikleri de bilinen gereklerdir. 
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Çok değerli senatörler, 
Petrol konusunda Hükümet 1954 terde baş-

lıyan, o zaman saptanan ve hedefine ulaşmadı
ğı bugün artık açıkça bilinin bir politikaya de
vam etmek çabasındadır. Son defa Sayın Bakan 
Bütçe Karma Komisyonunda ve daha sonraki 
beyanlarında yürütülen petrol politikasında 
gayenin, hampetrol ihtiyacımızı yerli olarak 
üretmek ve hattâ ihracat yapmak olduğunu be
lirtmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bu yuvarlak lâfları 17 yıldır dinliyoruz. 17 

yıl petrol sanayiinde çok uzun bir süredir; hat
tâ birçok milletler böyle bir süre içinde kalkın
malarını dahi sağlıyabilmişlerdir. Herşey kor
kunç bir hızla gelişiyor. Ama biz hâlâ hampet
rol üretiminde ancak tüketimin % 45 - 46 smı 
karşılıyabiliyoruz. Yurdumuzda petrol mü yok
tur? Yurdumuzda hiç olmazsa kendi ihtiyacı
mızı karşılayacak petrol rezervlerinin varlığı 
bugüne kadar yapılan, aslında hiçbir zaman ye
terli olmıyan, aramalar sonunda, keşiflerle is
pat edilmiştir. Bu böyle olunca, en azından ken
di ihtiyacımızı karşılayacak petrolün bugüne 
kadar bulunamaması, izlenen politikanın yan
lış olduğunu gösterir. Yalnız kerameti yabancı
ların aramalarına bağlıyan bu sakat anlayış ve 
tatbikatı 17 yıl gibi çok uzun bir süre ısrarla 
yürütme çabalarının yanı başında, enerji üreti
minde petrol kullanılmasını aşırı derecede teş
vik eden bir tutum, yurdun petrol sorununu bir 
çıkmaza sokmaktadır. T. B. M. M. sine sevk edi
len Petrol kanunu tasarısı üzerinde düşüncele
rimizi, konu, komisyon ve senatoda görü
şüldüğü sırada ayrıntılı olarak açıklıyacağız. 
Ama şunu derhal belirtelim ki, hazırlanan ka
nun tasarısı eski görüşten ayrılmamakta, petrol 
sanayiinin temeli olan petrol aramasının yaban
cılar eliyle yapılabileceği görüşünü muhafaza et
mektedir. Halbuki yabancı şirketler kendi çıkar
larına göre bizi hiç düşünmeden yürüttükleri 
arama politikalarını değiştirmiyeceklerdir. Bu
na en yeni misal, «petrol yok» diye, terk ettik
leri yurdumuza, Akdeniz bölgesinde ortaya çı
kan kritik durum nedeniyle, tekrar gelip ara
ma yapma arzularıdır. Bakanlar Kuruluna iste
diği kuruma daha fazla arama sahası tahsis 
edebilecek yetkinin verilmesi, sorunu hiçbir za
man çözmiyeçektir, Hele yabancıların çalıştığı 

ve istedikleri şekilde faaliyet gösterebildikleri 
bir ortamda, kamu sektörünün, iktisadi Devlet 
Teşekküllerinin petrolcülük çalışmalarına katıl
maları sonucu, millî olanaklarımızın dağılmasını 
sağlıyacak mevcut millî kuruluş olan TPAO bu 
kuruluşlar arasında ortaya çıkacak zararlı reka
bet yüzünden, etkisiz kalacaktır. 

Bunun en açık örneği TPAO ile Petrol 
Ofisi arasında dış ve iç etkilerle yaratılan mü
cadeledir. Esasen bu görüşe aykırı olarak 
1971 programında petrol aramalarının bir 
elde toplanmasını öngörmektedir. Bu konuda 
gözüm yolu,, petrolün de bütün madenleri
miz gibi Devlet eliyle işletilmesidir, Uzun yıl
lardan beri savunduğumuz konularda linyit
lerimizin enerji üretiminde petrole ter cihan 
kullanılması, petr'ol boru hattının satılma
sının Türkiye Petrolleri için kaynak ve kâr 
kaybı olacağı, Petrol Ofisin TP ye bağlı bir 
ssatış organı haline getirilmesi ve petrol ara
malarının bir elden yürütülmesi görüşüne na
sıl haklı çıkmış isek, bu görüşümüzün de 
değeri kısa zamanda anlaşılacaktır. Fakat 
hâlâ eski sakat tutumda ısrarla d'evam eden
ler, memleketimize ve milletimize verdikleri 
zararlar dolayısiyle ömürleri boyunca büyük 
mânevi acı duyacaklardır. Tabiî böyle bir 
duyguya sahipler s e... 

•Sayın senatörler, 
Petrol aramaları her yıl açıkladığımız gihi 

yetersizdir. 1971 yılı programımda bu yetersizliği 
açıkça belirtmektedir. Yabancı şirketler ara
malarını son 5 yılda gittikçe azaltarak asgari 
bir seviyeye indirmişlerdir. TPAO ise, tama
men sakat bir politika içinde asıl hedefi olan 
petrol aramaktan saptırılmış, daha ziyade 
petrol ticareti yapan bir kuruluş haline ge
tirilmek istenmiştir. Yönetcilerin en büyük 
meşguliyetleri iran'dan petrol nakleden boru 
hattı ile, Irak'tan getirilmek istenen tabiî gaz 
projeleridir. Halbuki, petrol zenginlikleri
mizin bulunup değerlendirilmesi asli görevle
ridir. Tabiî gaz projesinin zararları bu kür
süden tarafımızdan çok söylendi. Bu uyarıla
rımız, anlaşılan, büyük gaz projesinden vazge
çilmesine yetmiştir. Ancak yeni alternatif ola
rak Batman'a kadar döşenmesi düşünülen 
gaz boru hattı aynı mahsurları, tek ve istik
rarsız enerji kaynağına bağlı olmanın getir-
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diği tehlikeleri yine de taşımaktadır. Diğer 
taraftan Yurdumuzu parçalamak istiyen et
nik akımların bundan faydalanmak isteyecek-
lerıini de göz önünde tutmak gerekir. 

Sayın senatörler, 
TPAO Ortaklığı arama politikasını çok 

pahalı olan deniz sondajlarına yöneltmekle 
ihataya düşmüştür. Karada daha ucuz olarak 
daha fazla sondaj yapıp en azından isken
derun Körfezindeki petrol bulma imkânı Ka
dar imkân taşıyan sahaların test edilmesi 
mümkün iken, TP'nin 'bu deniz sondajları 
için 50 milyona yakın olarak hesapladığımız 
bir para saffetmeai doğru olmamıştır. 

(Bu miktar ile karada en azından 20 ara
ma sondajı açmak ve mümkün olabilirdi. Böyle 
(bir arama programı nazari olarak yeni iki saha
nın keşfini mümkün kılar. Böyle bir faaliyet, 
D. P. T. nın üzerinde durduğu ve esa'sen bü
yük ölçüde arama sondajı yapmak için alın
mış olan ve sayısı 12 ye var'an siondaj maki-
nalarını âtıl durumdan kurtarırdı. Arabalar
daki, diğer bir hatalı tutum da, petrol ema-
reli saMaların süratle ele alınmamasıdır. 
Örneğin, 1967 yılında açılan ve petrol ema
resi taşıyan Adıyaman kuyusu o sahada pet
rol 'bulunabileceğini kuvvetlendirdiği halde, bu 
bulguya petrolün ağır olduğu gerekçesiyle 
kâfi miktarda önem verilmediği için ikinci 
kuyunun açılması üç yıl bekletilmiştir. An
cak, 1970 yılında açılan Adıyaman II ku
yusu yeni bir sahanın keşfini sağlamıştır. Bu
lunan petrol hiç de fena olmıyan 26 gra-
viiteli bir petroldür. Bu suretle önemli üç yıl 
kaybedilmiştir. Diğer taraftan Trakya'da Ha-
mitajbat'da bir gaz keşfedilmiş bu kuyunun 
testi için belki de 40 - 50 bin dolarlık bir 
döviz ihtiyacı gösterecek malzemenin sağ
lanmadı nedeniyle kuyunun değeri aylarca 
'ortaya konamamış, Kumrular'daki ikinci kuyu 
(bir hayli sonra açılarak test için 1970 yılı 
geçirilmiştir. Tahii gazın Trakya'da bulun
ması sanayiimizin en kesif olduğu istanbul 
(bölgesine yakın oluşu ve keşfin önemi ara
manın süratle genişletilmesini icalbettirdi. 

Esasen 12 sondaj makinasmm yapabileceği 
sondaj kapasitesinin 1970 yılında çok al
tında kalınmış, arama ve istihsal sondajı 56 000 
metreye düşmüştür, 1964 yılında sipariş edi

len makinalarla TPA Ortaklığı yılda yakla
şık olarak 140 000 metre sondaj yapma ola
nağına varmış olmasına rağmen, ancak bir 
kere 1967 yılında 93 bin metr'e kadar bir mik
tara ulaşmıştır. Bu sondaj makinalarının hiç 
şüphesiz tam olarak kullanmak için jeolojik 
ve jeofi'zilk çalışmaları çok daha yoğun bir halde 
yapılması gerekmektedodr. Bunun için de arama 
bütçesini artırmak tecrübeli arama eleman
larından lâyıkıyle istifade edilmelidir. Gün
den güne düşen para değeri, özellikle deva
lüasyondan sonra ortaya çıkan malzeme pa
halılığı aramalara tahsis edilen miktarları ye
tersiz kılmaktadır. MTA nın giriştiği ara
malardan ise burada bahsetmeye değmez bu
luyoruz. 

Plânın aramaların bir elde toplanacağı yo
lundaki almak istediği tedfbiri geç kalmış bu
lunmakla beraber, destekleriz. 

'Sayın senatörler, 
Hampetrol üretim hızı daha önceki yıllar

da söylediğimiz gibi, petrol boru hattının 
faaliyete geçmesiyle 1967 yılında ani bir sıç
rama ile artmış, daha sonra gitgide azalarak 
1970 vılmda 1969 üretiminin bir miktar al
tında kalmıştır. Bunun nedeni A. P. iktidara 
geldikten sonra yukarda da açıkladığımız gibi, 
izlenen sakat petrol politikasıdır. Bu dönemde 
yeni pek az petrol sahası keşfedilmiş olmasıdır. 
1961 - 1965 arasında bulgulara dayanarak plân
lanan Batman - İskenderun boru hattı örnek bir 
çalışmayla, A. P. tek başına iktidara gelmeden 
evvel bütün hazırlıkları yapılmış idi. 1966 yılı 
için yalnız inşası kalmıştı. Böyle bir tesisin faa
liyete geçmesi üretimi âni olarak artıracaktı. Bu 
beklenen bir şey idi. Ancak A. P. Hükümeti bu 
gelişmeyi kendine maletmek gayreti içinde dai
ma 1964 üretimi ile 1970 üretimini mukayese et
mek hevesinde görünmektedir. Bunu da âdet 
haline getirmiştir. Bu, başkalarının eserlerini 
kendine maletmek gibi, tasvibedilmesi mümkün 
olmıyan bir davranıştır. Eğer, 1905 - 1970 ara
sında ham petrol üretimi artış hızım muhafaza 
etse veya bu hız artsa idi hiç şüphesiz bu sonuç
la öğünmekte haklı olurdu. Ama bu böyle olma
mıştır, üretim düşmüştür. Diğer taraftan verimi 
düşük, petrolü ağır sahalardan 5 yıldan beri 
üretimi artırmak için girişilen çabalardan da 
olumlu bir netice alınamamıştır. 
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ö. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971 O : 2 

Diğer önemli bir husus da yabancı şirketle
rin petrol ürettikleri sahaların rezerv bakımın
dan gerçek değeri de bilinmemektedir. Bu saha
ların yurt çıkarlarına en uygun bir şekilde işle
tilip işletilemediği sorunu da çözülememiştir. 
Çünkü, Petrol Dairesi böyle bir kontrolü yapa
cak teşkilât ve kadroya sahip değildir. 

Değerli senatörler, 
Petrol ürünleri sanayii, birçok kereler bu 

kürsüden açıkladığımız gibi aşırı bir zorlama ile 
ölçüsüz bir şekilde ve Türk ekonomisine zararlı 
bir yönde dışa bağlılığı artıracak bir tutum için
de teşvik edilmektedir. Kurulan veya kurula
cak rafineriler, dış Ödemelerdeki esasen bozuk 
dengeyi, daha da bozacaktır. İzmir rafinerisi
nin inşaatı üç yıJla yakın bir süre geciktirilmiş, 
îpraş'm genişletilmesi gerekçesi ortaya çıkarıl
mış ve bu şirketin Caltex ile uzun vadeli bir 
ham petrol ikmal ve kredi anlaşması yapması 
sağlanmıştır. Sayın Bakan birkaç gün evvel 
îpraş rafinerisinin bu yıl 5,5 ton kapasiteye 
yükseleceğini müjdeler şekilde bir beyanda bu
lunmuştur. Halbuki îpraş bu genişleme ile 10 yıl 
dalha Caltex'den hampetrol almak zorunda bıra
kılmıştır. 21 milyon dolar kredi karşılığı 201 mil
yon varil ham petrol almayı taahhüdetmiş, 
2 Kasım 1959 Proces Verbalında bir dolar kredi 
için 2,5 varil petrol almak zorunluğu kabul edil
miş iken, bu sefer bir dolar krediye karşı 9,6 
varil petrol almakta bir sakınca görülmemiştir. 
Anlaşmanın yapıldığı tarihte ham petrol fiyat
larında varil başına dünya rekabet fiyatlarına 
göre 15 sent bir pahalılık kabul edilecek olursa, 
201 milyon varil için 10 yıl zarfında fazladan 
ödenen miktar 30 milyon doları bulacaktır. 21 
milyonluk kredi için ödenen % 6 oranındaki fa
iz de bunun dışındadır. Bunun yanı başında an
laşmada mütekabiliyet ve eşitlik de yoktur. Eğer 
îpraş, zorunlu nedenler hariç, her hangi bir ne
denle Caltex'ten ham petrol alamıyaicak olursa 
30 gün içinde borçlarını defaten ödemek duru
mundadır. Buna mukabil Caltex, zorunlu neden
ler dışında her hangi bir nedenle ham petrol 
vermekten kaçınırsa, yine îpraş başka bir kay
naktan ham petrol sağladığı takdirde borcunu 
30 gün içinde ©diyecektir. Bunlar Caltex Anlaş
masının bâzı maddeleridir. Bakanın müjdeledi
ği genişleme de böyle bir anlaşmaya dayanmak
tadır. 

Bu şekilde bir genişlemeye zorlanmanın ikin
ci önemli bir sonucu da, Shell Şirketinden 76 
milyon TL. kredi sağlamak karşılığında, TP nin 
îpraş Rafinerisinde Shellin 3 milyon ton ham 
petrol işleme taahhüdüne girmiş olması ve îzmir 
Rafinerisi ürünlerine Shell Şirketi ile daha şim
diden mübadele yolunu aşmasıdır. Bu suretle 
Shell Şirketi İstanbul ve îzmir bölgelerine ra
hatlıkla girmeyi sağlamış, îpraş ve îzmir rafi
nerilerinin kuruluş yeri itibariyle sağladıkları 
üstünlük ortadan kalkmıştır. 

Bir enerji plânlamasından yoksun, yurt çıkar
larına yararlı olsun olmasın girişilen bu gibi 
yatırım çabalarının dış kaynaklarla beslenen 
petrol ürünleri sanayii kesiminde ortaya çıkar
dığı son durum, petrol üretici ülkelerin yabancı 
şirketlere karşı aldıkları tedbirler sonunda, zor 
koşullar meydana getirmiştir. Bu durumun 
enerji üretiminin dış kaynaklara bağlamak eği
liminde olanlara ders olmalıdır. Böyle bir du
rum çok daha ağır sonuçlar doğurabilir. Biz, 
birçok kereler bu yönde yaptığımız uyarılar ile 
görevimizi yapmış bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 
îthal edilen ham petrol fiyatlarında petrol 

üretici ülkeler ile petrol şirketleri arasında ge
lişen olaylar bir fiyat artışını ortaya çıkarabi
lir. 

Bu şartlar altımda dahi en ucuz fiyatı sağ
lamak gayemiz olmalıdır. Ama bugüne kadar 
Demire! hükümetlerimin bu gibi pazarlıklarla 
yetersiz kalışı bize fazla umut vermemektedir. 
Nitekim, büyük bir çaba sonunda TPAO tara
fından 1964 yılında CALTEK'den sağlanan 
% 10 luık ilk indirim her ne kadar daha son
raki yıllarda, halk oyunun etkisi ile evvelâ 
varil basma % 35 ısente ve daha sonraki yıllar
da 40 sente çıkarılmış ise de erişilen sonuçla
rın sağlanabilecek en yüksek indirim olduğu-j 
nu söylemek mümkün değildir. Zira, daha 1965 
yılında TP Libya'dan % 27 ile 28 bir in'dirimle 
varil başına 56 sent bir kaızanç sağlamış idi 
Geri kalmış diğer ülkelerde de bu gibi durum
la karşılaşılmaktadır. Fakat bu ülkeleri idare1 

©demler kendi millî çıkarlarını korumak için 
çok daha ciddî bir tutum ve davranış içine gir
mektedirler. örneğin, Hindüstan aynı yıllar
da yabancı şirketlerden aynı hampatrol türü 
için varil başına 52 - 56 sent bir indirim sağla-
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mıstar. Önceleri varili başına 42 sent bir inSdiıimu 
den başka bir fiyat ucuzlamasını kabul etmi-
yen şirketleri Hindistan Hükümeti aldığı bir 
kararla 10 semt indirimi kabule zorlamayı ba
şarmıştır. Aynı tutum içinde Türk Hükümeti 
de bir karar almış olsa idi, âon 5 yıldaki Türk 
Hazinesinin kazancı en azından 15 - 20 milyon 
dolar olacaktı. Diğer taraftan Ahvaz - isken
derun petrol boru hattının işletilmeye başlan
masından sonra, yurdumuz için sağlanacak 
fiyatlardan birinim de piyasa fiyatının tesbiti 
olacağı sayın Bakanın Bütçe ve Plân Komisyo
nunda bir sorumuz üzerine verdiği cevaptan 
anlaşılmış bulunuyor. Piyasa fiyatı bildiğimiz 
kadariyle 6326 sayılı Petrol Kanununun 13 ncü 
maddesi ile tesbit edilir. Sayın Bakan bu beya
nı ile bu maddeyi mi yürübmeik arzusunda ol
duğunu ifade etmıek istemiştir? Eğer bu böyle 
ise, Libya'dan askerî ihtiyaçlar için çok ucuz 
şartlarla daha 1965 yılında ham petrol sağlan-
ıdığı halde ve fiyat da teessüs ettiği halde bu 
madde neden o zamandan beri yürürlüğe ko
nulmamıştır? 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, İM dakikanı^ 
kaldı. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Son 15 
dakikayı da kullanacağım. 

BAŞKAN — Diğer gruplar kullandıktan 
sonra, o hakkınız baki. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hepsi
ni okusam olmaz mı? 

BAŞKAN — Tüzüğe göre mümkün değil, 
bütün gruplar görüşmelerimi tamamlamadan 
ikinci defa bir grup görüşemiyor, Tüzüğümü
ze göre. 

EKREM ÖZDEN (istanbul) — Sayın Baş
kan, geçen sefer bizzat tatbik ettiniz. 

BAŞKAN — O ayrı idi efendim. Onu arz 
edeyim. Eğer öyle bir şey olsa onu teklif ede
cektim. Müzakereyi kolaylaştırmak bakımlın
dan şöyle bir usul tatbik elttim : Sayın Atmaca 
ikinci kez söz istemedi, «ikinci kez söz hak^ 
kundan 5 dakikamı kullanayım.» dedi. Müza
kereyi kolaylaştırmak bakımından ikinci kez 
söz vermemiş olmak için o şekilde bir tatbikat 
yaptım, doğrudur. Eğer bunda da öyle olsa 
İdi, aynı yolu takibedecektim. Fakat uzun ol
duğu için Tüzüğe aykırı düşüyor. Bu bakım
dan rica ediyorum, daha ilki dakikanız var, onu 

kullanın, omdan sonra ikinci defa 15 dakikalık 
hakkınızı kullanın. 

Buyurunuz efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Değer
li senatörler, 

Petrol Ofisinin çalışmaları geçen yıllarda 
açıkladığımız gibi tatminkâr olmamaktadır. Hızlı 
bir rafineri kurma çabası içinde TP yakın bir 
gelecekte 9,6 milyon tonluk bir rafineri kapasi
tesine sahibolacaktır. Bu tesislerin ürünlerinin 
satışı ile öncelikle Petrol Ofisi yükümlüdür Bu
na karşılık Petrol Ofisinin satışları hiçbir şekil
de artmamakta durmadan azalmaktadır. TP den 
1968 yılında devraldığı 250 satış istasyonu, 
bundan başka 1969 yılında bu kuruluşa tahsis 
edilen ithalâttan doğan satış artısının % 7 ci
varında olması 1969 yılı Petrol Ofisinin bizatihi 
yaptığı satışların, tüm satışın % 20 civarında ol
duğunu gösterir. Petrol Ofisinin 1964 - 1965 
yıllarında satışları % 30 a kadar yükselmiş idi. 
Böylelikle, TP istasyonlarının % 10 civarındaki 
satış imkânları kaybolmuştur. Bu yabancı tev
zi şirketlerinin hesabına bir başarı sayılmalıdır. 
Bu durumun nedenini önce bu kurulusun petrol 
sanayiinin kurallarına uymıyan bir düzen içinde 
çalışmasında aramak lâzımgelir. Petrol sanayi
inde teamül olduğu veçhile, Petrol Ofisinin ana-
müessese olan TP. ye bağlı bir şirket haline ge
tirilmesi icabeder. Bunu yıllardır söyleriz, hat
tâ bu yönde 1963 yılında T. B. M. M. ne bir 
de kanun tasarısı iletilmiştir. Bu konu çözül
medikçe, Petrol Ofisinin olumlu çalışması için 
en kuvvetli destek ortada yok demektir. Sonra, 
Demirel Hükümetinin son 5 yılda yürüttüoü ge
nel malî ve ekonomik politika yüzünden, Dev
let kurulu^larmm Petrol Ofise borçlarını ödiye-
memeleri Petrol Ofisi TP. ve İp^as'a borçlarını 
ödivemez hale getirmektedir. Bımun yanı ba
sında Petrol Ofisinin kendini TP. ile bir düşman 
kardeş halinde görmesi kendisini petrol ürünü 
sağlıyan kuruluşlarla bir mücadele haline sok
muştur. TP. nin, bugün Petrol Ofisinden alaca
ğı 200 milyon lira civarındadır, iprasın alacağı 
da yine bu rakamları bulduğu söylenmektedir. 
Kaldı ki, Hükümetin Petrol Ofisinde izlediği 
personel politikası da çok zararlı olmuştur. Son 
5 yılda 5 genel müdür ve 18 genel müdür yar
dımcısı değiştirilmiştir. Diğer taraftan Petrol 
Ofisinin izlediği kredi politikası, daha doğrusu 

— 409 — 



O. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971» O : 2 

kredi politikasızlığı da bu teşekkülü ağır malî 
yükler altma sokmuştur. Ankara'da A. P. li 
olduğu söylenen Mahmut Macit adındaki bir 
bayie 18 milyon lira kredi ve doğrudan doğruya 
ipraştan mal alma imkânları sağlandığı bilin
mektedir. Petrol Ofisinin bu durumu devam 
ettiği sürece, Bütçe Karma Komisyonu rapor
törlerinin de nihayet kabul ettiği gibi, petrol 
sanayiimizin bir elden entegre bir şekilde idaresi 
sağlanmadıkça, petrol satış işlerimizin bir dü
zene girmesi mümkün değildir. Bu durumdan 
biz zararlı çıkarız; yabancı şirketler kazanır 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu efendim. 

İHSAN TOPALOĞLTJ (Devamla) — Değer
li arkadaşlarım, konuşmama daha sonra devam 
edeceğim. Şimdilik saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Pırıltı. 

M. G. P. GRUPU ADIMA MEHMET PIRIL
TI (Antalya) — Sayın Başkan, Yüce Senato
nun çok muhterem üyeleri, Bakanlığın değer
li mensupları; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığiyle ve 
Bakanlığa bağlı ilgili kuruluşlar hakkında 1971 
yılı bifteğine ait görüş ve temennilerimizi 
M. G. P. Senato Grupu adına Yüce Heyetinize 
arz ve izaha çalışacağım. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. 1963 
yılının 12 nci ayında kurulmuştur. Aradan ge
çen bunca yıla rağmen Bakanlığın kuruluş ka
nununun çıkarılmamış olması esef vericidir. Bu 
noksanlığı arz etmem malûmu tekrarlamak ise 
de teşkilât kanununun yokluğu uygulamada 
bâzı problemlere sebebiyet verdiği için, temen
nimizi tekrarlamak lüzumunu hissediyorum. Bu 
cümleden olarak, bu Bakanlığın teşkilât ka
nunu olmadığı için müstakil bir bütçesi 
dahi yapılamamaktadır, Diğer taraftan teş
kilât kanunu ve kadroların olmaması sebe
biyle belirli bir personel politikasının taki
bi de müşküllerin izalesi ve daha rahat 
bir çalışma ortamına girmesi ancak Bakanlığın 
müstakil bütçesine imkân verecek teşkilât ka
nununun biran evvel çıkmasına ve Genel Kadro 
Kanuniyle de yeterli nitelik ve incelikte kad
roların teminine bağlı bulunmaktadır. Teşkilât 
kanunundan mahrum olarak çalışan bu Bakan
lık, ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir yer 
işgal etmektedir. Toplam yatırımların 3,1 ini 

kendisine bağlı kuruluşlar vasıtasiyle yapmakta 
olan bir Bakanlıktır. Gerçekten de yatırımla
rın 1/3 ünü kendisine bağlı kuruluşlar vasıta
siyle yapmakta olan bir Bakanlıktır. Gerçekten 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı 
ilgili kuruluşların 1968 yılında toplam yatırım
ların % 31,3; 1969 yılında % 34,1 ini ve 1970 de 
ise % 38,2 sini yüklendikleri görülmektedir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile ilgili 
olup da çok uzun yıllardan beri plân, programa 
ve resmî Hükümet vaitleri arasına girmiş bulu
nan başka birçok önemli kanunlar da vardır ki, 
tipin teşkilât kanunu gibi bir türlü gerçekleşe
memiştir. 

6236 sayılı Petrol Kanunu ile bu Kanunda 
değişiklik yapan 6558 ve 6987 sayılı kanunların 
bâzı maddelerinin değiştirilmesi, bâzı madde ve 
fıkralarının kaldırılması, bâzı maddelerine fık
ralar ve kanuna bir madde eklenmesi hakkında 
hazırlanan kanun tasarısı T. B. M. M; ne sunul
muştur. Bu yasama döneminde millî menfaat
lere uygun yönde kanunlaşması için yeterli gay
ret gösterilmesi temenni olunur. 

Sayın senatörler; 

Millî Güven Partisi memleketimizin en önem
li millî servetlerimizden biri ve başlıcası olan 
petrole verdiği önemi ciddi çalışmalariyle gös
termiş bulunmaktadır. Millî Güven Partisi, pet
rol dâvasını millî bir dâva sayar. Programımız 
petrol araması, çıkarması, tasfiyesi faaliyetle
riyle, boru hatlarının ve petro - kimya sanayii
nin Devlet kesimi içinde yer alması esasını be
nimsemiştir. Yabancı petrol şirketlerinin daha 
önce aldıkları ruhsatlara dayanılarak yapacak
ları faaliyette iyi niyetin gerektirdiği tarzda ve 
surette çalışmalarını istiyor ve bu şekilde çalış
mayan yapaneı şirketlerin ruhsatlarının hukuk 
kurallarına uygun olarak geri alınmasının zaru
ri olduğuna inanıyoruz. 

Grupumuz, sermayesi Devlete ait millî petrol 
kuruluşumuzun petrol arama, çıkarma ve tasfiye 
faaliyetlerini sınırlayıcı kanun hükümlerinin 
kaldırılmasını, bu kuruluşun millî menfaatleri
mize uygun şekilde gelişmesinin baş şartı ka
bul eder. 

Devletin kamu kesiminin petrol ihtiyaçları
nın karşılanmasında sermyesi Devlete ait millî 
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petrol kuruluşlarına öncelik tanınmasının zaru
retine ve bu teşekküllerin malî ve teknik imkân
larının geliştirilmesi lüzumuna inanmaktayız. 

8957 sayılı Kararnamenin meydana getirdiği 
tesirleri tesbit etmek üzere Meclis araştırması 
yapılmasına dair önergemizle, millî petrolümüze 
büyük bir hizmette bulunduğumuz inancındayız. 
Bu önerge üzerine yapılan Meclis araştrıması so
nunda Hazinenin uğradığı kayıplar riyazi bir ke
sinlikle ortaya çıkmıştır. 

Yine petrolle ilgili olarak geçen yasama yılı
nın başlarında Sayın Turan Feysioğlu ve arka
daşları tarafından verilen önerge üzerine açılan 
her iki Meclis araştırmasının ortaya koyduğu 
sonuçlar faydalı olmuştur. 

Araştırma Komisyonu raporundaki tavsiyeye 
uygun olarak, petrol boru hattiyle taşman her 
varil petrolden 3 lira Nakliye Vergisi alınması 
hususunda girişilen teşebbüs, Hazineye yılda 
60 - 80 milyon arasında küçiimsenmiyecek bir 
gelir sağlıyacaktır. Ancak boru hattiyle taşman 
petrolden vergi alnıması hakkındaki kanun Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının ürettiği ve 
taşıdığı kendi petrolüne de uygulanacağı için, 
millî petrol kuruluşumuza Araştırma Komisyo
nunun öngördüğü diğer çözüm şekli olan tarife 
artışı gibi fayda sağlamıyacaktır. Tam aksine, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının gelirini 
azaltacaktır. Şu halde, boru hattından alınacak 
Nakliye Vergisinin sağladığı gelir kısmen de 
olsa Türikye Petrolleri Anonim Ortaklığına büt
çeden yardım şeklinde verilmelidir, bir nevi ge
lir tahsisi yoluna gidilmelidir. Aksi halde, bu 
tedbir eksik kalacak ve millî petrol kuruluşu
muza zarar verecektir. 

Göz önünde tutulması lâzım olan başka bir 
konu da Petrol Kanununun derhal değiştiril
mesi zorunluğudur. Petrol Kanunumuzun ver
gi ile ilgili hükümleri yabancı petrol şirketle
rinden alınacak verginin toplamı bakımından 
bir sınır çizmiştir. Şu halde, Petrol Kanunu de
ğişmezse boru hattı nakliye verigsi, şirketler
den alınacak toplam vergiye tesir etmiyebilir 
ve havada kalabilir. Petrol Kanunu değişikliği 
bu sebeple âcil mesele haline gelmiştir. 

Sayın senatörler, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile il

gili kanunların biran önce gerçekleşmesini arz 

ederken petrolle ilgili konuya da değinmiş ol
dum. 

Maden Kanununda yapılması gerekebilecek 
değişiklikler ile Maden Dairesinin tatbikatta 
müessir olmasını sağlıyacak tarzda Maden Ka
nununun da süratle Meclislere şevkinde zaru
ret vardır. 

özel sektörün madencilik alanındaki uzun ve 
orta vadeli yatırım ve işletme kredisi ihtiyaçla
rını karşılamak ve statüsünde yazılı işlemleri 
yapmak üzere 12 milyon sermayeli Türikye Ma
den Bankası Anonim Ortaklığı kurulmuş ise de, 
henüz faaliyete geçmemiştir. Memleket maden
ciliğine fayda sağlıyacak bu teşekkülün faali
yete geçirilmesi için, gerekli finansman imkân
larının temini lâsımgelmektedir. 

Enerji üretimi, nakli ve dağıtımı bakımın
dan Devlet kuruluşları arasındaki koordinasyon 
eksikliğini giderecek Türikye Elektrik Kuru
mu, kısa ismi ile TEK, 15 . 7 . 1970 te kabul 
edilen 1312 sayılı Kanunla kurulmuş bulunmak
tadır. TEK köy elektriklenme fonunu yönet
mekle de görevlendirilmiştir. Bunun için ge
rekli teşkilâtını biran önce tamamlıyarak faali
yete geçmesini temenni ederiz. 

Sayın senatörler, 
Sanayiin ve şehirleşmenin hızlı gelişmesi kar

şısında, elektrik enerji tesislerimizin de süratle 
gelişmesi zorunluğu aşikârdır. Bütçeye konu
lan ödenekler elektrik enerjisinin biran önce 
yurt sathına yayılmasını sağlıyacak miktarda 
değildir. Köy elektrifikasyonu işinin esas ola
rak TEK aracılığiyle finanse edilmesi öngörü
lünce bu faaliyetin TEK Kanununun getirdiği 
fon içinde tutulması bütçe imkânları ölçüsünde 
ek kaynak tahsisini gerektirmektedir. Yüce 
Heyetinizin malûmudur ki, bugün köylerimizin 
büyük çoğunluğu, geri kalmış bölgelerdeki 
köylerimizin ise hemen hemen tamamı medeniye
tin artık çok zaruri bir ihtiyaç halini almış bu
lunan bu nimetinden istifade edememektedir. 
Türkiye'de fert başına düşen elektrik enerjisi 
tüketiminin 180 kilovat, buna karşılık Yuna
nistan'da 500 kilovat, Bulgaristan'da ise 900 
kilovat ve ilerlemiş Avrupa ülkelerinde fert 
başına düşen enerji tüketiminin 1 450 kilovat 
olduğu düşünülürse, Türkiye'deki elektrik 
enerjisi durumunun vahameti bütün çıplakh-
ğiyle ortaya çıkar. 
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Muhterem arkadaşlarım, ı 
Gerek elektrik enerji tüketiminin bu mü

him dâvası karşısında ve gerekse köylerimizin 
elektrikten mahrumiyeti karşısında, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bu dâvalar üze
rinde hassasiyetle durmasını temenni etmekte
yim. Şunu da 'kaydedelim ki, 1970 yılı için ya- I 
pılan tahminlere göre 2 nci plân döneminin ilk 
üç yılında toplam enerji üretiminde kaydedilen 
artış % 30 un bir miktar üstünde olacaktır. 
Üç yılın gerçekleşmesine göre, % 9,2 olan yıl
lık ortalama artış hızı daha çok kok ve gaz üre
timine bağlı olarak plân hedefinin gerisinde j 
kalmıştır. Elektrik enerjisi üretiminde daha 
hızlı gelişme kaydedilmiş, % 12 çevresindeki 
ortalama artış hızı plân hedefine çok yaklaş
mıştır. 

Sayın senatörler, 
Biraz da bu Bakanlığa bağlı Türkiye 

Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğün
den söz etmek isterim. 

Memleketimiz taşkömür üretiminin tamamı
nın ve linyit üretiminin ise % 70 inden fazlası
nı karşılamakta olan bu Kurumdur. Raporda 
taşkömürü üretimi için yapılan programlar 
1975 yılında hizmete girmesi beklenen 3 ncü 
demir - çelik fabrikasının ihtiyacını karşılaya
cak şekilde öngörüldüğü belirtiliyor. Ayrıca 
mevcut bilgilere göre 1971 yılı başı itibariyle 
taşkömür havzasında toplam olarak 1 305 506 
bin ton rezerv mevcuttur, denilmektedir. Bu 
ihtiyadı şükranla karşılıyoruz. 

Linyitin büyük şehirlerde istimali hava kir
lenmelerine sebebolmaktadır. Linyit politi
kasının anahedefi odun ve tezek yerine yakıt 
olarak ucuz linyit ikamesi idi. Büyük şehirler-
de bu ikame, biraz evvel arz ettiğim teneffüs 
edilen havanın kirlenmesine sebebiyet verdiği 
için tavsiye değil, yasaklanması gerekmektedir. 
Bu takdirde petrol ürünlerinin linyit yerine 
ikame edilmesi bilhassa büyük şehirlerimizde 
mümkündür. Bunun için de, belirli bölgelerde 
yeniden tesis edilecek kalorifer tesislerinde bu 
esasa riayet edilmesi gerekmektedir. Bu tak- j 
dirde teneffüs edilen havanın bir ölçüde pislen- I 
mesi de önlenmiş olur. 

Sayın senatörler, 
Bütçesini tetkik ettiğimiz Bakanlık temin j 

ettiği enerji ve sanayie faydalı sulama ve taş- \ 
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kından koruma ve erozyon önlenmesiyle tarım 
sektörüne katkıda bulunan bir Bakanlıktır. Bu 
hususta da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne büyük vazife düşmektedir. Bu cümleden 
olarak sulamaya daha hız verilmelidir. Ran-
tabilitesi yüksek olan maliyeti düşük barajların 
inşası geniş sahaların biran önce su ihtiyacını 
gidermiş olacak, verime etkili olacaktır. Bü
yük barajlar inşaatı sürüncemede kalan duru
mu ve maliyet yükseklikleri yurt sathına yayı
labilecek olan maliyeti düşük, verimliliği yük
sek küçük barajlar inşasına mâni olmamalıdır. 
1971 programında Gökçekaya ve Keban proje
lerine ağırlık verilmesini, tahakkuku halinde 
şükranla karşılıyoruz. Bu yıl Karakaya, Ayva
cık, Aslantaş ve Oymapmar barajlarının prog
rama alınmış olmasını, vaadolmayıp program 
icabı olarak yapıldığı takdirde şimdiden mem
nuniyetimizi mucip yapıcı bir hizmet olacağını 
arz etmek isteriz. 

Türkiye'mizdeki nüfusun % 68 inin köyler
de yaşadığı, kasaba halkının önemli bir kısmı
nın da ziraatle uğraştığı, zirai ürünlerden elde 
edilen gelirin millî gelir ve ihracat gelirimiz içe
risindeki büyük nisbeti dikkate alındığında; 
toprak ve su kaynaklarımızın değerlendirilme
sinin ne derece hayatî önem arz ettiği daha 
kolaylıkla anlaşılır. Zirai üretimin artmasında 
büyük faydalar sağlayan topraklarımızın sulan
ması, taşkınlardan ve erozyondan kurtulması, 
bataklıkların kurutulması, hidro - elektrik te
sislerinin inşaatı, içme ve sulama suyu temini 
gibi, Türkiye'nin yıllardan beri halledilemiyen 
büyük problemlerini halletme yolunda müspet 
adımlar atabilmek; Devlet Su İşleri Bütçesine 
vermekte olduğumuz önemin çok daha fazlasını 
verm&kle mümkün olabilecektir. 

Muhterem arkadaşlar, 
657 ve 1S27 sayılı Devlet Memurları Kanu

nuna istinaden yürürlüğe konulan intibak esas-
lanndaki hükümlerle ilgili olarak, yatırımların 
1/3 ünü gerçekleştirmek durumunda bulunan 
Bakanlık bağlı ve ilgili kuruluşların kilit nok
talarında hizmet ifa eden teknik personel ara
sında tarafımızdan miişahade edilen huzur
suzluğun kısa zamanda giderilebilmesi için, ka
nuni yan ödemelerle ilgili mevzuatın hemen 
yürürlüğe konulmasında hem fayda, hem de za
ruret vardır. Bu hususun gerçekleştirilmesi 
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için gerekli faaliyetlerin çabuklaştırılmasını 
temenniye şayan buluyoruz. 

Sözlerimi burada bitirirken Grupum ve şah
sım adına Yüce Heyetinizi ve Bakanlığın sayın 
mensuplarını saygı ile selâmlar, bütçenin Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1971 malî yılı bütçesi üzerindeki 
açık oylamada oylarını kullanmıyan sayın üye 
var mı efendim?... Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Gürsoytrak, Millî Birlik Grupu adı
na, buyurun. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; 

1971 malî yılı bütçe müzakereleri dolayısiy-
le Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Ba
kanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 1971 bütçe
sine ait görüş ve temennilerimizi Millî Birlik 
Grupu adına açıklamaya çalışacağım. 

ikinci plân döneminde plânlanmış bulunan 
111,5 milyar liralık sabit sermaye yatırımları
nın planlandığı gibi gerçekleştirilebilmesi için, 
aynı süre içinde 5 milyar 645 milyon dolarlık 
ithalât ve 3 milyar 625 milyon dolarlık ihra
cat yapılması gerekmektedir. 

Yatırımların plân hedefleri yönünde gerçek
leştirilebilmesi için ithalâtın aksamadan yapıla
bilmesi, bunun için de önerilen ihracat hedef
lerinin zorunlu olarak tutulması gerekmektedir. 
Bu bir balama Türk ekonomisinin dış kaynakla
ra bağımlı olmasından kurtarılma çabasının en 
önemli noktalarından birisidir. 

İkinci plân dönemince, plânla önerilen ihra-
caat hedeflerinin gerçekleştirilmediği görülmek
tedir. 

Ticaret Bakanlığı Bütçe raporu sayfa 19 
daki tabloya göre, 1968 - 1970 yıllarında plâ
na nazaran ithalâtta 464 milyon dolar, ihracat 
da ise, 147 milyon dolar geri kalma vafdır. El
bette gerek ithalât, gerek ihracatda bu önemli 
miktarda geri kalmalar plânda öngörülen eko
nomimizin büyüme hızında ve yapısal değişikli
ğinde büyük ölçüde olumsuz etki yapmış bulun
maktadır. 

1971 yılı programı sayfa 10 da ifade edildi
ği gibi, ithalâtta plânın öngördüğünden farklı 
olarak, tüketim malları ve hammadde ithalâtın

da vukubulan olumsuz artışlar sebebiyle ve ih
racatta sınai ürünler lehine beklenen yapısal 
değişikliğin sağlanamadığı da dikkate alınacak 
olursa ikinci Plânın üç yıllık uygulama döne
minde başarılı olamadığımız kesinlikle ortaya 
çıkar. 

Plânın öngördüğünden fazla işçi dövizi ge
liri sağlanmış olmasına rağmen, dış borçlar 1964 -
1969 yılları arasında her yıl % 10 - 14 oranın
da artarak, 1969 sonunda 1964 seviyesinin 
% 72,9 oranının üstüne çıkmış bulunmaktadır. 
Bunun mânası, Türk ekonomi çarkı gittikçe bü
yüyen bir borç yükünün altında dönmekte de
mektir. 

ikinci Beş Yıllık Plâna göre, öngörülen ih
racat hedefleri ile gerçekleşme durumunu ince
lediğimiz zaman, 1968 yılı için plâna göre 540 
milyon dolarlık ihracat yapılması gerekirken, 
496,4 milyon dolarlık yapılabildi. 1969 yılında 
575 milyon dolara karşılık, 526,8 milyar dolar
da kaldı. 1970 yılı için 615 milyon dolarlık bir 
ihracat yapılması gerekirken, 585 milyon dolar 
kadar bir ihracat yapılabilmiştir. 

Plânlanan ihracat hedeflerinin tutulamama-
smda birinci derecede sorumlu bakanlıklardan 
birisi de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
dır. Zira, bu Bakanlık birinci plân döneminde 
yapılan 62,8 milyar liralık toplam yatırımların 
13,9 milyar liralık kısmını yani, % 22,2 sini 
gerçekleştirmiş iken; şimdi İkinci Plân dönemin
de toplam yatırımların 1968 de % 31,3 ünü, 
1969 da % 34,1 ni, 1970 de ise % 38,2 oranı gibi 
yüksek ve gittikçe artan bir oranda yatırım yap
maktadır. Yatırımların yarısından çoğu ihra
cata dönük yatırımlar olduğu dikkate alınacak 
olursa, sorumluluk payının yüksekliği kendili
ğinden anlaşılır. O halde, bu Bakanlığın artık 
sorumluluğunu idrak edip, derlenip toparlan
ması, görevlerini Anayasa ve plân yönünde sür
atle icra edecek duruma gelmesi gerekir. 

25 . 12 . 1962 yılında kurulduğu halde, hâ
lâ bir teşkilât kanununa sahip olmayışı, elbette 
yüklendiği vazifelerinin sıhhatli ve başarılı ola
rak yürütülmesini büyük ölçüde engelemekte-
dir. Diğer taraftan, Bakanlıkla ilgili veya bağlı 
kuruluşların da teşkilâtlarının artan ve değişen 
ihtiyaçları karşılayacakları durumda olamadık
larını da dikkate alırsak, Bakanlığın ne kadar 
yetersiz durumda olduğunu ve Bakanlığa mev-
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du görevlerin ciddi ve devamlı sorumlularının 
bulunmadığı kolaylıkla anlaşılır. 

Sayın senatörler, 
Büyük sorumluluklar yüklenmiş bulunan 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1971 yılı 
programı tablo 24 e göre, 1971 yılında önerilen 
hedefler gerçekleştirilmiş bulunsa dahi, büyüme 
hızları plânda öngörülen yıllık ortalama artış 
hızı, madencilikte: 11,3 iken % 7,3 te kalacağı, 
enerji sektöründe de % 13,2 büyüme hızına 
karşılık % 9,9 da kalacağı anlaşılmaktadır. O 
halde, ikinci plân hedeflerinin tutulabilmesi 
için Bakanlığı 1971 ve 1972 yıllarında çok 
önemli vazifeler beklemektedir. 

Plân hedeflerinin çok gerisinde kalınması
nın ve diğer taraftan da yanlış uygulanan sa
nayi- politikasının etkisi ile bu sektördeki itha
lât miktarları da gittikçe büyümüş bulunmak
tadır. Nitekim, 1971 yılı programı tablo 141 -
144 ve 145 bu görüşümüzü teyidetmektedir. Cari 
fiyatlara göre 1967 yılında 172,2 milyon liralık 
maden ihracına karşılık, 419 milyon liralık it
halât yapılmış, 1968 de 206 milyon liralık ih
racata karşılık, 462 milyon liralık ithalât, 1969 
da 293 milyon liralık ihracata karşılık, 428 mil
yon liralık ithalât ve 1970 ide de 425 milyon li
ralık ihracata karşılık, 674 milyon liralık itha
lât yapılmıştır. 1971 de de 632 milyon liralık ih
racata karşılık, 1 milyar 347 milyon liralık it
halât yapılacağı plânlanmış bulunmaktadır. 

Açıkladığım ihracat ve ithalât miktarını 
gösteren rakamlar madencilik sektöründe duru
mun gittikçe nasıl Türkiye'nin aleyhine değişti
ğini göstermektedir. Madencilik sektöründe ge
rek ithalât, gerek ihracat kalemleri içinde bü
yük yer alan mallar yine aynı tablolara göre it
halâtta i 

Hampetrol 1968 de 420 milyon, 1969 da 379 
milyon, 1970 de 620 milyon, 1971 de 1 milyar 
157 milyon TL. lık ithalât yapılacak. 

Fosfor tuzları için, 1968 de 14, 1969 da 16, 
1970 de 25, 1971 de 90 milyon liralık. 

Asbest için, 1968 de 15,1969 da 19, 1970 de 19, 
1971 de 29 ve birinci enerji kaynakları için 1968 
de 42, 1969 da 50, 1970 de 54 ve 1971 yılında 
190 milyon liralık ithalât yapılacaktır. 

ihracat kalemlerimiz içerisinde ise buna kar
şılık : 

Krom; 1968 de 87 milyon iken, 1969 da 115, 

1970 de 143, 1971 de 214, milyon liralık olabi
lecek. 

Bor tuzu; 1968 de 53, 1969 da 78, 1970 de 
107,1971 de 203. 

Antimuan, 1968 de 6,5 1969 da 16, 1970 de 
59, 1971 de 68. 

Manyezit; 1938 de 15, 1969 da 21, 1970 de 
25, 1971 yılında 37 milyon. 

Çinko ise 1968 de 5,4 1969 da 14, 1970 de 18, 
1971 de 23 milyon TL. olacağını görmekteyiz. 

Bu rakamları değerlendirdiğiniz zaman bize 
Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanlığı olarak, 
doğal kaynaklarımızın aranması, bulunması, iş
letilmesi, üretilmesi ve değerlendirilmesi konu
sunda nasıl bir politika izlememiz geriektiği hu
susunda ışık tutmaktadır. 

ikinci Beş Yıllık Plâna göre, başarılı ma
denciliğin en önemli sarftı büyük sermayeli ve 
geniş teknolojik imkânlara sahip kuruluşlann 
varlığı şart olduğu ifade edildiği halde, ikti
dar uygulamada iç ve dış sermaye gruplarının 
baskısına dayanamadığı için, kendi koyduğu il
keye yani, plân hükmüne tıamamen aykırı ha
reket etmektedir. Bu yüzden, plânın aradığı 
şartları haiz bulunan yegâne müessese olan Eti
bank iç ve dış sermaye gruplarının isteği gere
ğince güçsüz bırakılmak ve onların çıkarlarına 
kaynak yapılmak istenmektedir. Nitekim, bu 
uygulamanın sonucu olarak Etibank, gelir kay
naklarından bâzılarından mahrum bırakıldığı 
gibi, ayrıca da birtakım karma teşebbüsler kur
maya zorlanmaktadır. 

Böylece, Etibank bütün gücü ile çalışama
mak, malî kaynaklarını kaybetmek ve ayrıca 
karma teşebbüslerin zararlarını çekmek mecbu
riyetinde' kalmaktadır. 

Tıpkı, Ferrckrom karma teşebbüsünün bü
tün zararını Etibankın yüklenmiş olmasında 
olduğu: gibi. 

1968 yılı programı tablo 7 ye ve 1971 yılı 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçle ra
poru sayfa 13 e göre, Birinci Plân döneminde 
madencilik sektörünün plânlanan 3 688 500 000 
liralık yatırım, 2 612 900 000 liralık kısmı kamu 
tarafından olmak üzere, 3 556 200 000 lira ola
rak % 96,4 oranında gerçekleştirilmiştir. Bu 
dönemde Etibank maden dış satışlarından 118,7 
milyon dolar yani, yıllık ortalama olarak Türk 
ekonomisine yılda 23,7 milyon dolar döviz ka-
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zandırmıştır. Durum böyle iken, İkinci Plân dö
neminde büyük sermaye ve geniş teknolojik im
kânlara sahip ve İktisadi Devlet Teşekkülleri 
içinde yılda 300 ilâ 400 milyon lira ile en büyük 
kaynak yaratan Etibank, sözde halkı açık şir
ketler uygulaması adı altında dağıtılmak ve 
güçsüz bırakımak istenmektedir. İktidarın Eti-
bankı bir seri küçük ve güçsüz karma teşebbüs 
şirketleri haline getirmeyi, bakır ve boraks gi
bi önemli gelir kaynaklarından yoksun bırak
mayı, amaç edinen siyasi faaliyetini anlamak ve 
izah etmek mümkün değildir. Özellikle dünya 
pazarlarına açılmak ve rekabet etmeyi düşün
düğümüz bir sırada, Etibankı daha büyük kay
nak yaratacak imkânlarda donatacak yerde; 
onu kaynaksız ve ileri teknolojiyi kullanamaz 
hale getirmeyi amaç edinen iktidarın davranı
şını millî çıkarlarımıza ve Anayasamızın 130 ncu 
41 nci, 53 ncü, 2 nci ve 10 ncu maddelerine ay
kırı bulduğumuzu açıklamak isteriz. Sayın se
natörler, aykırı buluyoruz, zira; Etibank ma
den dış satışlarından Türk ekonomisine 1968 
yılında 29,4 milyon dolar, 1969 yılında ise 29,5 
milyon dolar döviz kazandırmış iken, iktidar 
30,5 milyon dolar Amerikan kredisi karşılığın
da Etibankın elinden bakırları almış, başlangıç 
olarak 40 yıl süre için ve her bakımdan tama
men Amerikan kontrolunda olacak şekilde özel 
bir teşebbüs kurmuştur. Oysa ki, 1971 yılı Büt
çe raporu sayfa 13 te belirtildiği gibi, Birinci 
Plân döneminde yılda ortalama olarak 26 bin 
ton olmak üzere, toplam olarak 129 bin ton ba
kır üretilmiş ve bunun 128 500 tonu satılmış
tır. Demek ki, dünya piyasasında bakır su gibi 
satılan bir maldır. Üretilmesinde, pazarlanma-
srnda ve satılmasında Türkiye için gerek idare-
cililkı gerek teknolojik ve gerekse sermaye bakı
mından önemli her hangi bir zorluk mevcut de
ğildir. 

Bağımsızlıklarına yeni kavuşmuş eski sömür
ge ülkeleri ile hemen hemen bütün Latin Ame
rika ülkeleri daha önceki zamanlarda başta 
Amerika Birleşik Devletleri olduğu halde, bü
tün yabancı ekonomik güçlere türlü çeşitli yol
larla kaptırdıkları kendi doğal kaynaklarını ve 
temel üretim araçlarını bugün kuftamaya ça
lıştıkları bir dönemde ve bu misaller önümüzde 
tipik bir örnek olarak dururken, iktidar, kapı
cısından genel müdür tâyinine, üretim miktarın

dan satış fiyatına kadar her şeyi Amerikalıla
rın kontroluna nasıl verebilir? Bunu anlamak 
ve izah etmek mümkün değildir. Buna gönüllü 
olarak yabancı sermaye hâkimiyetine girmek 
değil de ne denir? Bu tutumu Anayasamıza ve 
ulusal çıkarlarımıza tamamen aykırı görmekte
yiz. Bu konuyu ileride konuşacağımız için üze
rinde şimdilik daha fazla durmuyoruz. 

Yabancı sermaye 1971 yılı programı sayfa 
85 te işaret edildiği gibi, madenlerimizden da
ha çok bor tuzu, manyezit, bakır, nikel, volf
ram ve civaya büyük ilgi duymaktadır. Nite
kim, madencilik sektöründe ihracat kalemleri
miz içinde önemli mallardan biri olan bor mi
nerallerinin sorununu beş senedir devamlı uğ
raşmamıza rağmen, ingilizlerin ve onların Türk 
ortaklarının tasallutundan kurtararak devlet
leştirilmesini ve sadece Etibank tarafından iş
letilmesini temin etmek mümkün olamamıştır. 
Haber aldığımıza göre, Sayın Menteşe ingiliz 
firması ile karma bir teşebbüs kurulması hak
kında ilgililere talimat vermiş bulunmaktadır. 
Oysa ki, Senato Araştırma Komisyonunun 67 
sayfalık raporu incelendiği zaman görülecek
tir M, bilgisine başvurulan ve çeşitli kademe
lerde Devlete hizmet vermiş ve vermekte bu
lunan şerefli ve vazife duygusunu yitirmemiş 
hemen hemen bütün sorumlular ve uzmanlar 
dünyanın en zengin ve en üstün niteliğinde olan, 
ayrıca bir havza özelliği de arz eden bu kaynak
ların Devlet eliyle doğrudan doğruya işletilmesi 
ve bunun için de gereken kanuni tedbirlerin 
süratle alınması görüşünde birleşmişlerdir. Ni
tekim, Senato Komisyonu da uzmanların bu 
görüşüne Türkiye Devletine asırlar boyu de
vam edebilecek rakipsiz bir dış gelir sağlama 
imkânı vadinde olan bir sahanın, toptan Türk 
Milleti yararlarına tevcih olunmasında isabet 
mütalâa etmek suretiyle katılmış olduğunu bi
liyoruz. Komisyon raporunu 1968 yılında ver
miştir. Üzerinden de iki yıl geçmiştir. Bor mi
nerallerinin doğrudan doğruya Türk Ulusu 
eliyle işletilmesi konusundaki mücadelemizi 
1964 yılından beri sürdürüyoruz. Bu arada dört 
bakan; Sayın Turgut, Deriner, Sezgin, Avcı 
geldi geçti. Fakat, Bor mineralleri Devlet tara
fından işletilecektir, diyen bir kanun; iktidar 
her iki Mecliste mutlak ekseriyeti olduğu hal
de bir türlü Meclisten geçmedi. Bu konuda ikti-



C. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971 O : 2 
darın samimî olmadığının bir delili de, Devlet 
arşivinde; «Boraks konusunda yabancı firma
ların her türlü munzam faaliyetlerine müsaade 
etmek açıkça Türk Ulusunun yararlarına kar
şıdır» diyen 7 . 1 . 1965 tarihli bir rapor var
ken, iktidar 14 . 5 . 1966 gün, 6/6468 sayı ve 
29 . 8 . 1967 gün,6/8696 sayı ve 14 Mart 1969 
gün 6/11140 sayılı kararnamelerle Amerikan 
Potash And Corperation ile Fransız Ugine -
Kuhlemann firmalarına boraks konusunda ça
lışmak üzere yeni müsaadeler vermiş olması
dır. Oysa ki, Senato araştırma raporunda 
7 . 1 . 1965 günlü raporun aksine yani, boraks 
konusunda yeniden bâzı firmalara çalışma izni 
verilmesinin Türk Ulusunun yararına olacağı
na dair her hangi bir belge mevcut değildir. 
Bilâkis, Türk Boraks Şirketi aracılığı ile, ele 
geçirdiğini iddia ettiği Bor mineralleri yatak
larına British Consalidated Firmasının tasallu
tundan kurtarılması gerektiğine ve tüm Bor 
minerallerinin Devletçe işlenmesi gerektiğine 
dair hükümler mevcuttur. Bu şartlar karşısın
da aksi yönde uğraşda bulunabilmesi için ya 
iktidar ulusu aldatıyor, yahut da ingiliz ve 
onun yerli ortakları (Yırealı Kardeşler) gru-
puna gücü yetmiyor demektir. Boraks üretimi 
ve ihracında bugün ulaştığımız 400 bin ton se
viye, tamamen Türk mühendis ve müteşebbisle
rinin ingiliz Firmasının her türlü olumsuz ça
balarına rağmen elde ettiği bir sonuçtur. Bu 
sonuç, boraks konusunda Türkiye'nin gerek 
yabancı sermaye ve gerekse yabancı tekniğine 
hiçbir ihtiyacı olmadığının açık bir delilini teş
kil etmektedir. Hal böyle iken, Etibankı bir 
yabancı firma ile bir karma teşebbüs halinde 
çalışmaya zorlamak ulusal çıkarlarımızla bağ
daşmamaktadır. Şöyle M: 

1. — Bor cevherinden boraks ve asitborik 
imali büyük ve bilinmiyen bir tekniği gerek
tirmiyor. Bilâkis, basit ve sadedir. Türkiye bu
nu halen kalsiyumlu yani, kireçli olan cevher
den yapmaktadır M, bu sodyumlu olan cevhere 
nazaran daha pahalı ve daha zordur. O halde, 
Türkiye bunun tekniğine hâkim ve bilmektedir. 

2. Dünyadaki halihazır pazar durumu ve 
pazarlama bir mesele teşkil etmemektedir. Zira, 
Türkiye halen kendi imkânları içinde ve kal
siyumlu cevher üzerinde çalışmasına rağmen, 
gerek Avrupa ve gerekse sosyalist ülkeler top

luluğu ve hattâ Amerika Birleşik Devletleri 
Doğu sahilleri yani, New - York borsasına mal 
satabilmektedir. Halen ürettiği mallar mevcut 
talebi karşılamaktan çok uzaktır. 

3. Türkiye boraks imali için büyük bir ser
mayeye muhtaç değildir. Birkaç yüz milyon li
ra sarfı • ile gerekli tesisleri kurmak imkânına 
sahiptir. 

4- Mahdut bir pazar için mal üretme du
rumunda olacağımızdan, halen dünya pazarında 
tek başına çalışan ve kaynakları mahdudolan 
İngiliz Firması ile ortaklık değil, bizim için 
rekabet ulusal çıkarlarımız bakımından en doğ
ru bir harekettir. Zor durumunda olan Türkiye 
değil, bizzat ingiliz Firmasıdır. Zira, kaynakla
rı hem mahdut ve hem de oldukça uzaktır ve 
nıalı pahalıya üretmektedir. Türkiye'nin duru
mu bunun aksine olarak tamamen elverişlidir. 
1970 yılı dünya satış fiyatlarına göre, Türkiye 
% 40 kâr esasına göre satış yapsa, Amerikan 
fiyatlarına nazaran afişe fiyatlarda Türkiye le
hine 4,5 dolar ile 164 dolar arasında rekabet 
marjı vardır. Türkiye, ingiliz Firmasını piya
sadan uzaklaştırdıkça daha çok kazanacak du
rumdadır. O halde, çıkarlarımız işbirliğini de
ğil, bilâkis çatışmayı gerektirmektedir. 

5. Ortaklık kurduğumuz takdirde bize ne 
sermaye, ne teknik, ne de pazar yönünde bir 
avantaj sağlıyacaktır. Bilâkis, kaynaklarımızın 
gelirlerinden bir kısmını hiçbir zaruret yokken 
ortağımız yabancı firmaya vermek durumunda 
kalacağız. 

6. Ayrıca, bizim ulusal çıkarlarımız kay
naklarımızı büyük ölçüde harekete geçirmeyi 
gerektirirken, firmanın çıkan bizatihi kendi 
kontrolunda olan kaynaklan mümkün olduğu 
kadar âtıl durumda bulundurmayı gerektirmek
tedir. Bu sebeple, ortaklık anlaşmasından do
ğan hakkını kullanarak bizim her gelişme ar
zumuzu engellemiye çalışacağı tabiîdir. Demek 
ki, ortalık bir fayda sağlamamakta bilâkis, ge
lirlerimizden büyük bir kısmının kaybına yol 
açmaktadır. Kaynaklanmızı tamamen harekete 
geçirmemize mâni olmakta ve dünya piyasasına 
hâkim olmamızı önlemektedir. 

BAŞKAN — Beş dakika içerisinde toparla
yın efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Saat 
tutumunuzda yanlışlık olacak efendim. 
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BAŞKAN — Yanlışlık olmadı, siz devam 
edin efendim. Siz saat 17,42 de başladınız ve 
18,12 de bitireceksiniz efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Be
nim hesabıma göre daha 9 dakika var Başka
nım. Zaten her bütçe müzakeresinde mutlaka 
böyle yapıyorsunuz. 

BAŞKAN — Kaydediyoruz efendim, niçin 
itiraz ediyorsunuz? Sizden başka itiraz eden 
olmuyor. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu 
sizin âdetiniz. 

BAŞKAN — Kaydediyorum efendim, iki 
yere kaydettim; buyurun tetkik edin. Buyu
run, başlamadan evvel iki yere kaydettim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bu
raya kadar olan kısa açıklamadan sonra, ulusal 
çıkarlarımız bakımından uygulamamız gereken 
bir tek hareket tarzı kalıyor. O da, Devletçe 
yani, Etibank tarafından doğrudan doğruya 
bor minarellerinin işletilmesi şeklidir. 

Filhakika, ingiliz Firması her sne suretle 
olursa olsun dünya rezervinin % 80 ini ihtiva 
eden ve Kaliforniya'daM % 25 - 28 tenöre kar
şılık, ortalama % 36 gibi yüksek tenörlü olan 
Türk bor minerallerini bırakmak istemiyecek-
tir ve muhtelif çarelere başvuracaktır. Nitekim, 
Sayın Devlet Başkanı ingiltere seyahatinde ken
disine müracaat edildiği dahi iddia edilmekte
dir. Diğer taraftan ne olur, ne olmaz endişesi 
ile İngiliz Şirketi şayet Türk Boraks Şirketi 
olarak Türkiye ̂ deki imkânlarını kaybetmesi ih
timaline karşılık, yine Türkiye'de bâzı maden 
sahalarını elinde bulundurmak maksadiyle di
ğer bir isim altında American Potash Şirketi 
olarak yeni imtiyazlar elde etmeye çalışmış ve 
maalesef bunda muvaffak da olmuştur. Zira, 
1968 yılında Rio Tinto Zing Firması, British 
Consilâtadet Firmasını satınalmıştır. Rio Fir
masının da sahibi American Potash And Chemi
cal Firmasıdır, ingilizlerin bu isim değiştirme 
taktiğine sık sık başvurdukları bilinen bir ger
çektir. 

Bor minerallerinin tıpkı petrol sanayiinde 
olduğu gibi aranmasından işletilmesi, ulaştı
rılması ve satılmasına kadar bir elde bulundu
rulması ekonomik işletmecilik bakımından bü
yük bir zarurettir. Türkiye bor mineralleri ba
kımından dünye piyasasında yegâne söz sahi

bi olabilir; bu potansiyel güce sahiptir. Büyük 
bir gelişme imkânı önümüzde bulunmaktadır, an
cak yabancıların Türkiye'de bize rekabet etmek 
imkân ve fırsatına son vermek gerekir, ingiliz 
Firmasının Türkiye ̂ de bittiğini söylediği 1950 yı
lında tonu 60 dolara satılıyordu. 1960 ta 42, 
1962 de 33, 1965 te 23 ve son yıllarda tonu 20 
ilâ 30 dolara satılmaya başlanmıştır. Biz üre
tip sattıkça, ingiliz Firması fiyatları düşür
meye çalışmıştır ve çalışmaya da devam et
mektedir. Nitekim, 1968 programı tablo 49 a 
göre, 220 bin ton kolomanit ihracından 6 mil
yon dolar kazanılacağı, tonu 27 dolar 25 sent
ten satılacağı öngörülmüş. 1969 yılı programı 
tablo 27 ye göre 300 bin ton satılacak, 7,7 mil
yon dolar kazanılacak, tonu 25 dolar 50 sente, 
1970 yılı programı tablo 31 e göre, 400 bin ton 
satılacak 7,5 milyon dolar kazanılacak ve to
nu 18 dolar 80 sente gelmektedir. Bu rakamlar 
ingiliz Firması ve ortaklarının Türkiye'de faali
yette bulunma imkânına sahibolmasınm nasıl 
Türkiye'nin aleyhine olduğunu açıkça göster
mektedir. Etibank yerine kolomaniti bu ya
bancı firmalar üretir, satarsa Türkiye'nin bun
dan kazanç ve kaybı ne olmaktadır? Bu duru
mu incelediğimiz zaman tonunun aşağı yuka
rı 250 Türk lirasından satıldığını kabul eder
sek; maliyet, işçilik, malzeme, faiz, nakliye, 
amortisman, vergi, resim olarak 110 lira tutu
yor. Brüt kâr 140 Türk lirası. Devlet hakkı ola
rak 5 lira ödüyor, 135 lira kalıyor. Kurumlar Ver
gisi olarak 35 lira ödüyor, kâr olarak yabancı 
firmaya 100 lira kalıyor. Ve bu 100 lirayı trans
fer etmek hakkına sahip, işte bu 100 liradan 
bizim rekabet yaptığımız alıcı firmalara rist-
tura yapmak suretiyle Türk kamu sektörünün 
yabancı firmalarla olumlu bir rekabet yap
ması imkânını ortadan kaldırıyor. Bunun ne
ticesi olarak zamanla ihracatımız yabancı fir
manın tekeline girmiş bulunuyor. Bu aynı 
taktik, krom ihracatında da olmuştur ve 6224 
sayılı Yabancı Sermayeye Teşvik Yasası, za
manla dış ticaretimizi yabancıların hâkimi
yet ev kontroluna bırakan bir sonuç vermek
tedir. Bor mineralleri, yabancı firmalardan 
arınmış olarak doğrudan doğruya Etibank ta
rafından işletilirse, Türk Devletine yılda 100 
milyon doların üstünde döviz kazandırması 
mümkündür. Bu benim iddiam değildir. Ni-
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tekim, Devlet Plânlama Teşkilâtı ikinci fir
maya yaptırdığı etütler neticesinde bu miktarı 
teyidettirmiş bulunmaktadır. Fakat, Adalet 
Partsi beş senedir iktidarda olduğu ve her iki 
Mecliste mutlak ekseriyeti olduğu ve hattâ 
bu hususta muhalefet de kendisini desteklediği 
halde, ulusal çıkarlarımız yönünden ne Maden 
Kanunu, ne de Petrol Kanununda gerekli de
ğişiklikleri yapmamıştır. 

Bir ülkenin enerji politikasında izliyeceği 
en uygun yönü doğal kaynakltrın nitelik ve 
miktarı tâyin ve tesbit eder. 

Enerji, üretim plânlaması bu yöne uygun
luğu derecesinde doğru ve başarılı olabilir. Ne 
yazık ki, bugüne kadar doğal kaynakların ka
rakterine uygun bir enerji üretim plânı ha
zırlanmamış bulunmaktadır. Türkiye'mizin ener
ji üretiminde büyük hidrolik imkânlar âtıl 
kaynaklar olarak beklemektedir. 

İsviçre'de su enerji potansiyeli Türkiye'nin 
1/3 ü kadar olduğu halde enerjinin % 41,5 unu 
su kaynaklarından sağlamaktadır. Bizde bu 
oran, yukarda belirttiğim gibi ancak % 4,7 
oranındadır. Yugoslavya'nın su enerjisi potan
siyeli, Türkiye'nin % 70 i kadar olduğu halde 
Yugoslavya'da toplam enerjinin % 14,5 u su 
kaynaklarından sağlanmaktadır. Bu örnekler 
bize enerji politikasında temelin, potansiyeli 
bol olan kaynağın daha çok kullanılması ge
rektiği sonucunu vermektedir. Durum böyle ol
duğu halde, ülkemizde enerjinin doğal kaynak
larımıza zıt olarak en pahalı ,en kıt ve en çok 
israfa müsaidolan petrol ve Fuel - Oill yani, akar
yakıttan enerji üretimi yolu tercih edilmiş bu
lunmaktadır. 

BAŞKAN — Müddetiniz dolmuştur Sayın 
Gürsoyirak, bağlayınız lütfen. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Sayın 
Başkan, Devlet Su işleri bütçesi için ayrıca 15 
dakika verecekseniz. 

BAŞKAN — Bilâhara hakkınızdır. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — O za

man kaldığım yerden devam ederim efendim. 
BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri 1971 

yılı Bütçe Konunun tasarısının açık oylamasına 
108 sayın üye iştirak etmiş, 102 kabul, 5 ret, 1 
çekinser oyla tasarı kabul edilmiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Karaağaç-
lıoğlu, buyurunuz efendim. 

A. P. GB-UPU ADINA KÂZIM KARA-
AĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 
Bakanlığın güzide mensupları; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
1971 yılı Bütçe müzakereleri sebebiyle, Bakan
lık ile bağlı ve ilgili kuruluşları hakkındaki gö
rüş ve temennilerimi, A. P. Senato Grupu adı
na Yüce Heyetinize arz ve izaha çalışacağım. 

Sözlerime başlamadan önce grupum ve şah
sım adına muhterem Heyetinizi, Saym Bakan ve 
Bakanlığın güzide mensuplarını saygı ile se
lâmlarım. 

Benden önce grupları adına konuşan çok de
ğerli arkadaşlarımın yapıcı tenkid ve temenni
lerine grupum adına teşekkürü bir borç telâk
ki ederim. 

Elbette ki aslolan demokratik düzenin de
ğişmez anlayışı da, yapıcı tenkidler içerisin
de meselelere en iyi çözümü bulmaktır. Parlâ
mento çalışmalarında yıkıcı olmaktan ziyade 
yapıcı tenkidlerle iktidarın hizmet gücüne 
katgıda bulunulmasında şüphesiz ki çok fay
da vardır. Buna mukabil, kendi siyasi felse
felerinin ideolojik maksatları icabı olan yersiz 
ve mesnetsiz tenkidlere ve konuşmalara da po
litik ahlâkın sınırı içinde müsamaha göster
meyi ve aynı ölçüler dâhilinde cevap verme
meyi grupum, siyasi adabın icabı saymakta
dır. Bu hususta şimdilik bu kadarla yetine
rek asıl konumuza dönmek istiyorum. 

Sayın senatörler, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Birin
ci Plân döneminde 62 milyar 800 milyonluk 
toplam kamu yatırımlarının, 13 milyar 900 mil
yonluk kısmını başarı ile gerçekleştirmiştir. Bu
nun tüm yatırıma nisbeti % 22,2 dir. ikinci 
Plân döneminde ise, 1968 yılı kamu yatırımla
rının % 31,3 ü, 1969 da % 34,1 ve 1970 yılında 
ise % 38,2 gibi, gittikçe artan bir seviyeye doğ
ru yatırım imkânları geliştirilmiştir. Bakan
lık, 1970 bütçe yılında bağlı kuruşları ile 
4 933 380 000 liralık yatırımın hemen hemen 
tamamını gerçekleştirmiş bulunmaktadır. Bu 
değer; ilgili kuruluşları ile birlikte 7 milyarı 
bulmaktadır. 

Huzurunuzda konuşulan ve sık sık teşkilât 
kanununun olmadığından yakınılan Bakanlı-
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ğm 1971 bütçesi; bağlı kuruluşları ile 5 milyar 
900 milyon; ilgili kuruluşlar da dâhil olarak 
yatırım miktarı 8 milyara yaklaşmaktadır. Bü
tün bu rakamlar hizmetlerin ve kalkınan Tür
kiye'nin gittikçe gelişmesinin matematik ifa
desidir. Modern Devlet yapısı içinde kaynak
lan münhasıran muayyen hizmetlere teksif et
mek mümkün değildir. Zaten Anayasanın 53 
ncü maddesinde de Devletin iktisadi ve sosyal 
görevlerini ancak iktisadi gelişme ile malî kay
nakların yeterliği ölçüsünde yerine getirece
ği ifade edilmiştir. Bu itibarla, ülkemizin sı
nırlı olan ekonomik imkânları dâhilinde yapı
labilecek her şey en iyi şekilde ve dikkatle ya
pılmıştır. Geçmişle halin mukayesesini yaptı
ğımızda 1964 lerin Türkiye'si ile 1970 in Türki
ye'sinin ne kadar farklılık arz ettiğini görmek 
mümkündür. Madencilik, enerji, tarım ve pet
rol yatırımlarının artan değerleri bunu açıkça 
göstermektedir. Şöyle M: 1965 yılında 1 milyar 
467 milyon lira olan tarım sektörü yatınım, 
1970 yılında 2 milyar 113 milyon lira, 1965 yı
lında 858 milyon 600 bin lira olan enerji sek
törü yatınmı, 1970 yılında 2 121 800 000 liraya 
ulaşmıştır. 

Maden sektöründe de 1970 yılına kadar ya
pılan yatırımlarla 1965 yılı istihsaline nazaran: 

Taşkömürde % 3 
Linyitte % 29 
Demirde % 57 
Civada % 232 
Borasitte % 206 

' Nisbetinde artış temin edilmiştir. 
Hampetrol istihsali de 1965 yılında 1,5 mil

yon ton iken 1970 yılında 3 milyon 600 bin tona 
ulaşmıştır. Bunda da artış yüzde yüzün üze
rinde olmuştur. 

Muhterem Senatörler, 

Şimdi de Bakanlığın hizmet politikası için
de mühim bir yer işgal eden Türkiye'nin ekono
mik, sosyal ve siyasi gelişmesi ile sıkı sıkıya il
gili konular hakkında kısaca görüşlerimi arza 
çalışacağım. 

Bu hususta DSİ Genel Müdürlüğünün faali
yet sahasındaki konulara öncelik vererek mâru
zâtıma devam edeceğim. 

1929 yılında Sular idaresi Genel Müdürlü
ğü, 1937 tarihinde Su işleri Reisliği, 1953 te de 
6200 sayılı Kanunla DSİ Genel Müdürlüğü ola

rak başanlı yurt hizmetinde bulunan bu modern 
teknik kuruluş; konsolide yatırım bütçemizin 
% 28,8 ini gerçekleştirmektedir. Türkiye'nin 
toplam kalkınmasında yurt ekonomisinin geliş
mesinde tarım ve endüstri sektörü plânlı kalkın
manın temel unsurunu teşkil etmektedir. 

Tarım, tabiat şartlarına bağlılıktan kurtar
mak ilkesine uygun olarak sulama şebekeleri
nin inşası; gelişen zirai teknolojinin işaret etti
ği istikamette toprak ve su kaynaklarının ge
liştirilmesiyle, buna muvazi olarak endüstrinin 
ve tanmın temel ihtiyacı olan elektrik enerjisi 
üretim tesisleri DSİ Genel Müdürlüğünce plân 
ilkelerine ve Hükümet programlarına uygun 
bir şekilde muvaffakiyetle gerçekleştirilmekte
dir. Bu maksatla Adalet Partisi hükümetleri ta
rafından hazırlanan ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminde tarım sektörüne 16 milyar 900 milyon
luk bir yatırım öngörülmüştür. Bunun 9 milyar 
186 milyonluk kısmı toprak ve su kaynaklan
ılın geliştirilmesine tahsis edilmiştir. 

Bu hizmetler için DSİ Türkiye'yi 26 hidro
lojik havzaya ayırmıştır. Buna göre, yurdu
muzun su potansiyelinden faydalanılarak inşa 
edilecek 479 aded baraj üzerinde tesis edilecek 
319 aded hidroelektrik santraldan ekonomik sı
nırlar içinde yılda 73 milyar 371 milyon Kw/sa-
atlik enerji üretilecektir. Diğer taraftan bu ba-; 
rajlarda yılda toplanacak 185 milyar metre-
küblük su imkâniyle 18 647 100 hektarlık, 
tarıma müsait sahalardan sulanabilir olan 
13 493 600 hektarlık kısmının halen özel ve 
Devlet eliyle tesis edilmiş 1 700 000 000 hek
tarlık sulama şebekeleri yapılmıştır. Bunun dı
şında kalan sulanabilir sahalardan 800 000 hek
tarı yeraltı su imkâniylariyle, 1 000 000 hek-
tan da Toprak - Su ve DSİ rehabilitasyon çalış
maları ile, 5 000 000 hektarı da Devlet sulama 
şebekeleriyle sulanacaktır. Mütebaki 5 milyon 
hektar civarındaki ovalar ise halen su imkân
larından mahrum görülmektedir. 

Bütün bu ifadeler Türkiye'de yerüstü ve 
yeraltı su imkânlan ile ekonomik ölçüler için
de yılda 85 milyon dekarlık arazinin sulanabi
leceğini ve 73 milyar 371 milyon Kw/saatlik 
enerjinin üretilebileceğini ortaya koymuştur. 

1969 yılında kullanılan 7 830 000 00Kw/h-
lik enerjinin 3 milyar 440 milyonu hidrolik kay
naklardan elde edilmektedir. Bunun da 2 mil-
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yar 170 milyon Kw/saati DSİ'nin inşa ettiği te
sislerden elde edilmektedir. Hidrolik enerji mik
tarı yıldan yıla artarak 1970 yılında 3,8 milyar 
Kw/saat, 1975 te 7,7 milyar Kw/saate çıkaca
ğı hesaplanmış bulunmaktadır. 

Sayın Senatörler, 
DSİ'ce plân hedef ve ilkelerine uygun ola

rak 5 yıllık perspektifler halinde hazırlanan 
programlarda; genel olarak yeni proje yerine 
başlanmış projelerin ikmali prensibi uygulan
maktadır. Bu suretle âtıl yatırıma yer verilme
mekte ve yatırımla üretim arasındaki denge ko
runmuş olmaktadır. Ancak, iktisaden geri kal
mış ve sulama suyuna ihtiyacı fazla bölgeler
den yeni projeler seçilmektedir. Böylece pro
jeler ikmal edildikçe, vücuda getirilen sulama 
tesislerinin işletmeleri mukavelelerle mahallî 
halkın kurduğu birlik ve kooperatiflere devre
dilmekte ve halkımız buna teşvik edilmektedir. 

1971 yılı yatırımından büyük su işleri ile 
müteferrik iş olarak beklenen faydalar; pro
gram yılındaki faaliyetlerle 885 milyon metre
küp su depolanarak yeniden 95 052 hektarlık 
sahanın sulanması, 29 374 hektarlık arazinin 
taşkından korunması, 14 700 hektar arazinin 
drenajı, 10 257 hektar arazinin kurutulması ile 
120 milyon metreküblük içme su3nınun temini 
ve bu imkânların aziz milletimizin hizmetine 
arz edilmesidir. 

Aslında DSİ teknik ve idari kadrolariyle bu
günkü yıllık programlarının bir misli fazlasını 
yapmak imkânına sahip bir kuruluştur. 

Türkiye'nin genel bütçe dengesi içinde im
kân olsa, daha fazla tahsisat sağlanabilse Tür
kiye'nin toprak ve su kaynaklarının developma-
nı daha kısa sürede gerçekleşecektir. 

Bu arada Yalcın - Doğu ve Kuzey - Afrika'
nın Müslüman ülkelerine DSİ ve EİEİ gibi ka
mu kuruluşları kanaliyle âtıl kalan teknik hiz
met gücünün değerlendirilmesi ve ihracı ama-
ciyle araştırmalar yapılmasını lüzumlu gördü
ğümüzü ifade etmek isterim. 

maktadır. Halen yeraltı suyu imkânlarımız 8 
milyar metreküb olup, bununla 450 000 hektar 
arazi sulanabilecektir. Plânlamanın yılda 25 000 
hektarlık yeraltı sulamasını gerçeMeştirane an
layışı içinde 20 yıl gibi usun bir devreye taksim 
etme yerine, Türkiye gerçeklerine uygun bir 
plân esprisi içinde yılda 50 000 hektarlık pro
jelerle 9 yılda neticelendirmenin, Türkiye'nin 
ekonomik sosyal ve coğrafi yapışma daha uygun 
düşeceği kanaatindeyim. Bu vadide çok büyük 
muvaffakiyete ulaşan DSİ'nün, sağlanacak ilâ
ve imkânları da ayını şekilde başarıya ulaştıraca
ğına eminim. 1968 yılında çıkan 1053 sayılı Ka
nunla; nüfusu 100 bini aşan şehirlere içme, 
kullanıma ve endüstri suyunun temimi ve kana-
'iizesyon projelerinde belediyelere yardım yapıl
ması öngörülmüş, bu maksatla Ankara ve İstan
bul şehirlerine içme suyu temini için gerekli ça
lışmalar yapılarak İstanbul için iki proje; Anka
ra şehri için bir proje hazırlanarak icraata baş-
khımıştır. 

1973 yılında İstanbul şehrinin içme suyu 
tesislerinin tamamlanması programlanmıştır. 
Ancak, 1971 yılında proje için kifayetli bir tah
sisatın konulmadığını ifade etmek isterim. Ay
rıca. değişen şartlara uygun şekilde 1053 sayılı 
Konunun tadilinde fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem Senatörler, 
Şimdi de DSİ'ce gerçekleştirilmekte bulu

nan Keban Barajından bahsedeceğini. 
Dünyanın sayılı barajlarından birisi olacak 

olan bu tesisle Fırat sularını regüle ederek, 
yılla 5 milyar 870 milyon Kw./saailik enerji 
üretilecek ve baraj gölünde 31 milyar metreküb
lük su 'depolanacaktır. Aşağı Fırat'ın anahtar 
projesi niteliğini taşıyan bu barajda 1972 yılı 
Ekim ayında su tutmaya başlanacaktır. 1973 
Ekiminde - Cumhuriyetimizin Ellinci yılında 
bütünü ile işletmeye açılacak oka, bu büyük 
tesis; aziz milletimizin hizmetine girmiş olacak
tır. 

Keban'a muvazi olarak 845 milyon Tl. lık 
yatırımı gerektiren C-ökçekaya Barajında da 
1972 yılında sn tutulacak ve üniteler kademe
li olarak hizmete girerek 1973'te 563 milyon 
Kw/ saatlik enerji üretilecektir. 

Bu arada Kovada II. ve Doğanken* Santral
leri 1971 Mart ayında Kars - Çıldır Hidro
elektrik Santrali'de 1971 sonuna kadar gerçek-

Muhterem Senatörler. 
Türkiye'nin ekonomik yapısı uzun vâdede 

develope edilecek milyarlara baliğ olan sulama 
projelerinim yanı sıra, öncelikle envestisman 
giderleri çok az olan 1 - 1,5 yılda gelişip işlet
meye açılan yeraltı suyu çalışmalarının daha 
geniş malî imkânlarla ele alınmasını zaruri kıl-
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löşecek ve yılda 702 milyon Kw/saatlik enerji 
üretilecektir. Tesislerin toplam maliyeti 355 mil
yon. liradır. 

Şimdi de Güney - Doğu Anadolunun tarım ve 
endüstri sektörlerinde kalkınmasını gerçekleş-
tirecek yıllarca hayal 'edilenleri hakikat haline 
getirecek Aşağı Fırat Projesinden bahsetmek is
tiyorum. Bu projemin fizibilite raporlan 1987 
yılında ihale edilerek 1970 yılında tamamlan
mıştır. Böylece mıntıkanın kaderini değiştire
cek hizmetlerin gerçekleştirilmesine ait esas 
unsurlar bu üç yıllık çalışma sonumda belirmiş
tir. Hazırlanan rapora göre inşa edilecek 3 Ba
rajla (Karakaya - Gölköy - Karababa) yılda bu
gün istihlâk ettiğimiz enerjinin iki misli olan 15 
milyar Kw/h lık enerji üretilecek ve 7 milyon 
dekarlık arazinin sulanması mümkün olacaktır. 
Toplam maliyeti 26 milyar Tl.sı olan bu tesisle
rin millî ekonomimize katkısı yılda 2,5 milyar 
Tl.sı olacaktır. 

Bu kaldar müsait imkânlar arz eden böyle de
vasa bir projenin gerçekleştirillmesi için Hükü
metimizce meveult imkânlar iyice tartılmadan, 
gelişigüzel bir sekilide meselenin tatbike ko
nulması elbette mümkün değildir. Bu itibar
la, basiretli ve tedbirli (bir hareketle fizibilite 
raporunun tavsiyesine uyarak 1972 - 1973 yıl
larında Karaikaya Barajı ve hidro - elektrik 
tesislerinden işe başlanması DSİ ce program
lanmış bulunmaktadır. Bu ünitenin enerji na
kil hatları hariç proje bedeli 3 milyar 238 mil
yon Tl. dır. Barajın inşası ile elde edilecek 
enerji, Keban'dan daha fazla olup, yılda 7 
milyar 100 milyon Kw/saat civarındadır. 

Muhteremi arkaJdaşlarıım; 
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, A. P. 

hükümetleri elkonıomimiain sürükleyici unsuru 
olan sanaıyi sektörünün plâna göre geliştirilme
si için nıiüdelbbiı4 ve basiretli bir Devlet yö
netiminin. gerekleri içinJde zamanında lâzım 
olan her türlü çalışmayı müessir bıir şekilde 
Türkiye'nin sınırlı imkânları içinde yerine ge-
itriılmektedir. 

Diğer taraftan ekoniomimiizde daha uzum 
yıllar ağırlığımı muhafaza edecek olan tarım 
sektörü de aynı mânada değerlendirilmiştir. 
Bu cümleden olarak ikinci Beş Yıllık Plânın 
öngördüğü 540 hin hektarlık sulamanın hedefi 
gerçekleşeüek tarzda çalışılmaktadır. Kısa mâ-
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ruzatım içinde DSİ nin kalkınmamızda gittik
çe arltan ve güçleşem, gelişen hizmetlerinin sa
dece bir yönünü sizlere arz edebMilm. 

Tanımın, endüstrinin gelişmesine istihdam 
politikamızın mihverine oturtulmasına direkt 
ve endirekt tesirleriyle ekonomik ve sosyal 
yönü olan tatbikat böylesine devam ederken, 
zaman zaman bu kürsülerden plânh gidiştin 
müdafii olanların, plânı bir yana iterek dü
zenli gidişi alt üst edecek yeni projeler teklif 
etmeler] ve bu yolu savunmak istemelerinin 
seibebini izah etmek mümkün değildir. 

Hele vakit vakit ortaya atılan birtakım 
memleketin tabiî kaynaklarımın değerlendiril
mesi ile ilgili olan ve millî menfaatlerimize 
sıkı sıkıya bağlı bulunan tatbikatları tenkid 
eden mantıkla ilgili bulmaya imkân yoktur. 

Türkiye'nin en miodern, en güçlü kuruluş
larından binisi olan DSİ nin muvaffak olmuş 
hizmetleri yanında bünyevi birtakım probleml
ilerinin bulunduğu da bir gerçektir. Mevzuatın 
kifayetsizliği, teknik personel meseleleri, na
kit ve tahsisat konuları gibi hütçe raporunda 
belirtilen bu husustaki tavsiye ve temennilere 
aynen iştirak ettiğimizi ifade etmek isteriz. 

Şimdi de petrolle ilgili mâruzâtımı Yüce 
Heyetlinize arza çalışacağım. 

Petrol ve petrolle ilgili mevzular 1965 yı
lından bu yana çeşitli politik ve gayripolitik 
müessese ve kuruluşlar tarafından Türk siyasi 
hayatında maksatlı olarak istismar edilegel-
mişjtir. 

Her konuda olduğu gibi, bu mevzuda da 
Türk Milletinin sağduyusu hakikatleri teışhiste 
gecikmiyerek izlenen petrol politikasının millî 
menfaaatlerilimiz doğrultusunda olduğunu 1969 
seçim beyannamesine verdiği müspet cevapla 
tescil etmiştir. 

Herkesçe bilinen yurdumuzun sarih ve açık 
petrol politikası içinde A. P. Hükümeti; plâ
nın öngördüğü tavsiyelere, Petrol Kanununa 
ve Parlâmentomuzun tasvibine mazhar olmuş 
Hükümet programında [belirtileni esaslar dı
şında bir tatbikatta bulunmadığına göre; hâlâ 
daha petrollerimizin sömürüldüğünü ifadeye 
çalışmak ne dereceye kadar doğrudur; bunu 
Yüce Heyetinizin takdirine bırakıyorum. 

421 — 



C. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971 O : 2 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yerli hampetrol üretimimin 1965 yılından 

bu yama her yıl % 15 - 16 civarımda arıtarak, 
1965 te 1,5 milyon ton olan üretimden, 1970 te 
3 milyon 600 bin. tona ulaşılmıştır. Filhakika, 
1969 üretlianine nazaran 1970 yılı üretimdin ay
nı değeri muhafaza etenesi yeni ve verimli pet
rol sahalarının işletmeye açılamaması yanın-
da, ©ski sahalarım sınırlı kapasiteleri sebebiyle 
randımanlarının azalmasından ileri gelmiştir. 

TPAO lığı, MTA ve özel şirketler kanada 
/ve denizde petrol arama ve sondajlarına 1970 
yılında da büyük bir gayretle devam etmişler
dir. Elde edilen sonuçlara göre, 1971 - 1972 
yıllarında yapılacak petrol araştırmalarının 
yararlı olacağı ümddedilmektedir. 

Türkiye'de en güçlü kadro ve ekipmana sahip 
TPAO ile oldukça kuvvetli ekipman ve teknik 
kadroya sahip MTA nın sondaj ve araştırma 
konuşumda koondineli çalışma yapmasını temin 
edecek bir sistemin getirilmesinde büyük fay
dalar vardır. Diğer taraftan bu iki kamu ku
ruluşuna, hizmet güçlerine uygun tahsisatla
rın verilmesi lâzımıdır. 

Rafinaj konusunda Hükümetimizin plân 
hedeflerine uygun ve petrol politikamızın ana-
doğrultusumdaki tatbikatını (memnuniyetle kar
şılamaktayız. 

1965 yılındai rafinerilerimizde işlenen ham-
petrolün % 32 sii yerli ürün iken, 1969 da bu 
değer % 55,3 e yükselmiş, 1970 yılında da 
bu seviye hemen hemen muhafaza edilmiştir. 

1965 yılımda 6,2 milyon ton olan rafinaj 
kapasitesi yapılan tevsilerle 1971 yılında 10,9 
milyon tona ulaşacaktır, izmir millî rafineri
miz de 1971 yılı somunda hizmete girmiş bu
lunacaktır. Batman ve ipraş'm tevsii ile izmir 
rafinerisinin inşaatı için son 4 yılda 485,5 miĤ  
yon Tl. sı sarf edilmiştir. 

Bütün dünyada yaygın bir şekilde kulla
nılan rafineri tâli mahsulü olan LPG, memle
ketimizde de aranan bir yakıt maddesi haline 
gelmiştir. 47 000 ton olan 1965 yılı istihsal 
son beş yılda % 280 oranında artışla 132 bin 
torna ulaşmıştır, istihlâk ise daha da hızda ge
lişerek 199 bin torna yükselmiştir. Rafineri 
kapasitemizin artışiyle 1971 de LPG ithaline lü
zum kalmıyacaktır. 

Muhterem senatörler, 
Petrolle ilgili millî kuruluşlarımızdan birisi 

olan TPAO lığı kendisine temin edilen imkan
ları en iyi şekilde .kullanan müesseselerimizden 
birisidir. Bu kuruluşumuzun ciddî faaliyetleri 
ile ilgili birkaç hususu arz etmek istiyorum : 

1. Yerli hampetrol istihsalimiz genellikle 
1965 - 1970 yılları arasında artmaya devam et
miştir. 

2. 1970 yılında petrol arama çalışmaları 
büyük bir hız kazanmıştır. 

Petrol arama faaliyetleri deniz içi aramalara 
da teşmil edilmiştir. Bu arada Trakya'da tabiî 
gaz keşfi yapılmıştır. Açılan kuyularda petrol 
emarelerine rastlanılmıştır. 

3. 1971 yılı için kesif bir arama faaliyeti 
programlanmıştır. 

4. Rafinerilerimizin kapasite artışı, yurdu
muzun petrol ürünü ihtiyaçlarını hampetrol ik
maline bağlı olarak emniyetle temin edecek bir 
duruma gelmiştir. 

'5. Petro - Kimya projelerine gereken ehem
miyet verilmiştir. 

6. iran'ın Ahvaz Bölgesinde istihsal edilen 
hampetrolün yılda 40 - 65 milyon tonunu isken
derun limanına akıtacak, 480 milyon dolarlık 
boru hattı projesinin gerçekleştirilmesi çalış
maları olumlu bir safhaya gelmiştir. Yılda ül
kemize 40 - 50 milyon dolarlık bir kazançla 
ekonomik Ve politik, türlü faydaları olan bu 
projenin bir an önce gerçekleştirilmesinde ve 
bunun temin edilmesinde faydalar olduğunu ifa
de etmek isteriz. 

7. Keza Irak - Türkiye tabiî gaz nakli pro
jesi; Kerkük'teki tabiî gazın Batman'a naklini 
öngören bu proje olumlu yönden büyük merha
leler katetmiştir. Kurulacak bu tesisin boru hat
tı 50 milyon dolara ve yan tesisleri de - Güb
re - Petrokimya - îSantrallar ve birtakım diğer 
tesisler, demir izale tesisleri de dâhildir - 150' 
milyon dolara mâlolacak, günde emniyetle tak
riben 3 - 6 milyon metreküb gaz ülkemize geti
rilecektir. Bu projenin de bir an önce gerçek
leştirilmesini gönülden arzuladığımı ifade etmek 
isterim. 

8. Yurt içi petrol nakliyatlarında NATO 
boru hatlarından faydalanılma imkânlarının 
araştırılması konusuna samimiyetle katıldığı
mızı ifade etmek isteriz. 
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9. — TPAO. lığı ile Petrol Ofisinin, Mscli- 1 
sin Petrol Araştırma Komisyonu tavsiyesinde 
de belirttiği gibi, tek: bir petrol kuruluşunda 
[birleştirilmesinde kaçınılmaz zaruretler bulun
duğuna kaaniiz. İBu hususta gerekli tedbirlerin 
1971 yılı içinde alınacağını ümitle beklemekte
yiz. 

10. Meclislere sunulan petrol kanun ta
sarısının. biran önce kanunlaştırılmasının lü- I 
zumunu hatırlatmak isterim. Bu arada Tür
kiye'nin amonyak ihtiyacım karşılıyacak bir j 
yatırım bedeli bir milyar lira civarında olan 
amonyak çalışmalarıdır, büyük mesafe kat-
ettiğini ve önümüzdeki günlerde, icraata baş
lanmak suretiyle bu tesisin 1970 yılında Türk 
sanayiinde hizmete başlıyaeağını memnu
niyetle öğrenmiş ibulunuyoruz. Bu proje
nin en kısa zamanda realize edilmesini bekle
diğimizi. ifade etmek isteriz. 

Sayın senatörler, petrolle ilgili mâruzâtı
mı tamamlarken kısaca Petro - 'Kimya tesisle
rinden de bahsetmek isterim. 

Malûmunuzdur ki, dünyada olduğu gibi 
Yurdumuzda 'da Petro - Kimya faaliyetleri yep
yeni bir sanayi koludur. 

Yarımca'da kurulmuş ve kurulmakta olan 
Petkiim tesisleri için 1 milyar 100 milyon lira 
harcanmıştır. 12 üniteden ibaret tüm tesis
lerim ikmalinde 2 milyar 300 milyon liralık ya
tırım yapılmış olacaktır. 1972 yılında prog
rama girecek - Akrilonitail - ve A. B. S. üni
telerinin ilâvesi ile Yarımca kopımleksinin 
proje bedeli 2 milyar 700 milyon liraya vara
caktır. 

Petro - Kimya ağır organik kimya sana
yiidir. Bu sanayi ile petrolden başlıyarak | 
kimyasal maddeler üretilir. Bunlar özellikle 
plâstik hammaddeleri, sentetik kauçuk, 
deterjan, sentetik elyaf, zirai ilâç, boya, 
'otomdbil lâstiği, sentetik giübre v. s. gibi 
maddelerdir. Bugün dünyada alt ve yan sa
nayiler Petro - Kimya gibi büyük temel sa
nayilere bağlı olarak tesis edilmektedir. Me
tal ve diğer çelik endüstrisi gibi temel sa
nayilerin yanında büyük bir hızla .gelişen 
Petro - Kimya tesisleri ide özellikle temel sa
nayi tesisleri olmaktadır. 

Türkiye Ortak Pazara uzunca bir geçiş 
dönemi içinde girmektedir. Petro - Kimya ham- j 

maddelerinin daha ucuz olması nedeniyle bu 
maddelerden imâl edilen mamullere yönelen 
yan sanayi dallarını tesis etmek mecburiye
tindeyiz. Bu itibarla, geniş iş imkânlariyle is
tihdam politikasına yardımcı olması sebebiyle 
sosyal ve ekonomik yönü ile olan bu sektö
rün temel sanayi 'olarak ele alınması lâ
zımdır. Aksi halde, çelik ve diğer metal sa
nayiine bağlı yan sanayilerin Ortak Pazar 
karşısında yer bulacağı ve gelişeceği asla ta
savvur edilemez. Dünyada gelişme ve tatbikat 
da bu yöndedir. Yani Petro - (Kimya tesisleri 
birinci sırada yer alan temel sanayiler haline 
gelmiştir. Bu bakımdan izmir rafinerisi ci
varında kurulması düşünülen ikinci Petkim 
tesislerinin biran önce gerçekleştirilmesinde 
Türkiye'nin ekonomik ve sosyal dengesi ba
kımından büyük faydalar vardır. 

Sayın senatörler; 
Kısa da olsa madencilik isektörüne de 

müsaadenizle değinmek istiyorum. 
Dış ticaret dengemizde önemli bir yer; olan 

maden ürünlerimizin ham cevher olarak ih
racı yerine, yarı mamul ve mamul madde .âı-
raoı esasına dayanan politika çerçevesinde 
istihsalin gelişmekte olduğunu belirtmek iste
rim. 

Sanayileşmeye etkisi bakımından da önemli 
olan bu sektörde aramalara geniş yer veri
lerek Zamantı Projesi ile 40 bin ton çinko ve 
10 bin ton kurşun metali elde edilmesi hedef 
alınmıştır. 

Demir,, bakır, kömür projeleri, yanında, 
civa aramalarında da yeterli imkânlar elde 
edilmiştir. 

Etibank eliyle sağlanan üretim ve satışlar
dan elde edilen hâsılat miktarları 1968 yılın
da 488 milyon, 1969 da 555 ve 1970 yılı 11 nci 
ayında ise 525 milyon lira civarındadır. 

Dış satışlardan sağlanan döviz miktarı ise; 
1968 de 29,4, 1969 da 29,5 ve 1970 yılı 11 ay
lık devresinde 18,9 milyon dolardır. 

Maden ürünleri ihracında bilhassa krom, 
antimuan, cıva, kurşun ve çinko gelişme gös
termiş bulunmaktadır. 

Demir cevheri üretimi de plânda öngörülen 
seviyeye ulaşmıştır. 

Memleket madenciliğinin gelişmesinde çok 
büyük emeği geçen Maden Tetkik ve Arama 
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Enstitüsünün, yeterli teknolojik bilgiye sahip 
elemanlarla memleket hizmetine yeni yeni im
kânlar katmak gayretinde olduğuna işaret et
mek isterim. Yüksek bir teknik güce sahip bu 
kuruluşumuzun kifayetsiz bütçelerle çalışma 
şartlarından kurtanlmasında fayda vardır. 
Sağlanabilen imkanlar muvacehesinde 1971 yılı 
faaliyetleri jeolojik çalışmalarla demir ve ba
kır aramalarına ve jeotermik enerjilerine yö
nelmiş bulunmaktadır. 

Bu arada jeotermik enerji bakımından Tür
kiye'nin İM bölgesinde İM büyük imkânın mey
dana çıktığını memnuniyetle öğrenmiş bulun
maktayız. Bunlardan birisi Yüksek Heyetini
zin geçen senelerden malûmu olduğu üzere De
nizli mıntıkası, diğeri de bu yıl Afyon mıntı
kasında yapılan çalışmalar neticesinde Afyon 
civarıdır. Türkiye'nin ekonomik kalkınmasın
da, enerji istihsalinde büyük imkânlar yarata
cak olan jeotermik çalışmalara geniş çapta im
kân verecek programların hazırlanmasına ve 
bu hususta gereken tahsisatın teminine lüzum 
olduğuna işaret etmek isterim. Ümidederim ki, 
bu çalışmalar Türkiye'nin Trakya mmtakasm-
da ve Güney - Doğu Anadolu mıntakasına da 
teşmil edilmek suretiyle, Türkiye'deki enerji 
ihtiyaocını dengeli bir şekilde temine matuf 
gayretlerin yanında büyük imkânlar getirebil-
sin. 

Enerji, hammadde üretimleri sahasında önem
li görev ifa eden Türkiye Kömür isletmeleri 
Kurumu, Taşkömürü tamamını, linyitte ise % 70 
oranında yurlt ihtiyacını karşılamaktadır. 

1908 yılında 7,1 milyonu tüvenan olmak üze
re, 4,8 milyon ton taşkömürü ile 6.2 milyon ton 
tüvenan, 3,5 milyonu satılabilir linyit üretil
miştir. 

1969 yılında ise 7,2 milyon tonu tüvenan ol
mak üzere, 4,7 milvon ton satılabilir taşkömürü 
ile 6.4 milvonu tüvenan, 3,8 milyon ton satıla
bilir linyit üretilmiştir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Karaağaç-
lıoğlu, 

KÂZIM KARAAĞAÇLTO&LU (Devamla) — 
Çok az kaldı, bitiriyorum Sayın Başkan. 

1970 yılı 11 aylık üretimleri ise taşkömürü 
tüvenan 7 milyon olup, satılabilir 4,2 milyon ton 
olmuştur. Linyitte ise, durum 6,2 milyon tüve

nan ve 3,6 milyon Ston satılabilir olarak tahak
kuk etmiştir. 

1971 program hedeflerinin tutulabilmesi için 
bu kuruma finasman imkânı sağlanmasında za
ruret aşikârdır. 

Sanayi sektörüne yakın etkisi bulunan bu 
faaliyetlere yeteri derecede önem verilerek (kay
nak yaratılmasına çalışılmalıdır. 

Sözlerimi bağlarken bu arada, Türkiye'nin 
kallkınmasında tüm yatırım bütçelerinin üçte 
birini gerçekleştirmek suretiyle büyük hizmet
ler ifa eden Enerji Bakanlığı ve Bakanlığın 
bünyesinde bulunan kuraluşlarm büyük bir kıs
mı teknik kadroları ihtiva etmektedir. Binae
naleyh, bu kadroların geçmişte olduğu gibi, gele
cekte de hizmetlerini büyük bir şevkle aziz mil
letimize arzında kendilerine yardımcı ve onla
rın sosyal ve ekonomik yapılarındaki, büınyevi 
sıkıntılarını giderebilecek birtakım imkânların 
getirilmesini temenni etmekteyiz. 

Bu arada, Personel Kanununun tatbikatı ile 
ortaya çıkmış bulunan yan ödemelerle ilgili hu
suslarda Hükümetin olumlu bir çalışma içerisin
de bulunduğunu ve tasarının hazırlanarak Baş
vekâlete arz edilmiş bulunduğunu memnuniyetle 
öğrenmekteyiz. Büyük bir kadroyu bünyesinde 
taşıyan bu Bakanlığın sayın bakanı çok hürmet 
etiğimiz Nahit (Menteşe beyin; bu taşanların 
personele hizmetlerinde teşvik edici nitelikte 
müzahir olacak imkânları da bünyesinde taşıya
cak nitelikte hazırlanmasında ve Meclislerimiz
de bu yolda kanunlaşarak çıkmasında yardımcı 
olmalarım bilhassa büyük hizmetler gören kad
rolar adına istemekteyiz. Biz de Meclislerle gel
diği zaman öyle tahmin ederiz ki, bütün arka
daşlarımız mevcudolan imkânları kanunun bize 
bahşettiği fırsatlar istikametinde kullanmaya 
gayret edeceğiz. 

Muhterem' arkadaşlarım, 

Bu suretle kısa zaman ölçüleri içerisinde 
memleketimizde yıllardanberi başarılı hizmet
leriyle kalkınma dâvamızda büyük payı olan 
Bakanlığa ve Bakanlığın çok değerli mensup
larına şahsım ve grupum adına teşekkürü bir 
borç telâkki eder, bakanlığın bütçesinin Devle
te ve aziz Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni eder, hepinize saygılar sunarım (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — C. H. P. Grupu adına ikinci 
defa Sayın ihsan Topaloğlu buyurun efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Giresun) — iSaym Başkan, değerli ar
kadaşlarım ;'. 

C. H. P. Grupu adına demin bıraktığım yer
den konuşmama devam ediyorum. 

TP nin kârlılık durumu üzerinde de durul
masında yapılan bâzı beyanlar karşısında fayda 
mülâhaza etmekteyiz. Hampeitrol üretiminde ol
duğu gibi, A. P. İktidarı TP nin kâr artışları
nı da kendi gayretlerine bağlamak istemekte
dir. 1900 yılından itibaren TP nin kârları ha.m-
petrol üretiminin (artışlarına ve İPRAŞ'm dev
reye girmesine bağlı olarak durmadan artmış 
ve 1964 yılında 77 milyon Tl. varmıştır. Bun
dan sonra vergilerin arttırılması ve toplu sözleş
menin getirdiği zamlar dolayısiyle 1965 ve 1966 
da bir azalış görülür. Bu yıllarda kâr 67 mil
yona kadar düşmüştür. 1967 yılından itibaren 
kâr evvelâ 150 milyon Tl. na, daha sonra 1968 
yılında 202 ye 1969 yılında ise 235 milyon Tl. na 
yükselmiştir. Son üç yılda elde edilen kârlar 
şöyle teşekkül etmiştir: 

1967 1968 1969 

Satış kârları 40 85 83 
Boru hattı taşıması 77 82 98 
İştirakler 32 34 53 

görüldüğü gibi kârların en önemli kısmı Demirel 
Hükümeti tarafından, ,, sermaye piyasasısı ya
ratmak iddiasiyle satılmak istenen ve bizim 
tarafımızdan uzun mücadeleden sonra önlenen 
ve T. P. ye tekrar kazandırılan Batman - İsken
derun petrol boru hattından gelmektedir. Sa
tışlardan elde edilen kârlar ise 1967 de 40 milyo
na düşmüş, daha sonra 1965 yılından önce bulu
nan petrol sahalarından üretilen hampetrol et
kisi ile 84 milyona kadar yükselmiştir. İştirak
lerden gelen kârlar ise, İPRAŞ, ISI - LİT ve 
îpragaz şirketleri tarafından elde edilmektedir. 
Bunların hepsi 1961 - 1965 yılları arasında 
Kurulun kâr edeceği esasen bilinen ve 
Demirel hükümetlerinin pek cüz'i katkıda 
bulunduğu kuruluşlardır. Hattâ Demirel hü
kümetlerinin sakat tutumu yüzünden İzmir Ra
finerisinin inşası geciktirilmiş ve üç yıla varan 
bu gecikme sonunda TP yaklaşık olarak yılda 

200 milyon Tl. sı bir kâr kaybına uğratılmış
tır. 

Sayın senatörler, 
Petro - Kimya sanayiine değineceğiz. Bu 

sanayi dalındaki girişim 1961 yılında TP de baş
lamıştır. 1965 te Petkim kurulmuştur. Yöne
tici ve teknisyen olarak çok değerli kimselere 
bu kuruluşta yer verilmiştir. Bu değerli ele
manların birçoğu ya görevlerinden ayrılmışlar 
veya ayrılmak zorunda bırakılmışlardır. Bu
gün bu sanayi dalında her Devlet sektöründe 
olduğu gibi, zararlı bir tutum içinde ihtisasa ve 
bilgiye önem vermiyen bir personel politikası 
izlenmektedir. Genel Müdürlük mevkiilerinde, 
meslek ile ihtisası bir dereceye kadar bir ya
na itsek bile, teknik genel müdür muavinleri
nin ve işletme müdürlerinin o sanayi dalında 
ihtisas sahibi olarak meslekten yetişmiş olmala
rı şarttır. Petkim de belki de Başbakanın inşaat 
mühendisi olması nedeniyle birçok idarede ve 
İktisadi Devlet Teşekküllerinde olduğu gibi, 
ihtisas yerlerinde ilgisi olsun veya olmasın in
şaat mühendisleri istihdam edilmektedir. Örne
ğin Petkimde, Teknik Müdür Muavini bir in
şaat mühendisi, işletmelerin sorumlusu ise bir 
elektrik mühendisidir. Halbuki, bu tesisler 
kimya mühendisliğinin ihtisas alanı içinde yer 
almaktadır. Bu durum TP de de aynıdır. Mü
hendislik Grupu Başkanı, bu kuruluşun esas 
görevi petrol bulma, çıkarma işletme ve buna 
benzer yan sanayi olduğu halde bir inşaat mü
hendisidir. Şube Müdürü de bir inşaatçıdır. 
Bugün bu grup İPRAŞ da amonyak tesisleri 
kurmak için çalışıyor. Bu tesislerin kurulma
sı için projelerin tetkiki, mukayesesi için 5 ki
şilik bir heyet dış ülkelere yollanmıştır. Bu 
seyahate iştirak edenler inşaat mühendisi olan 
Grup Başkanı ve Şube Müdürü ile bir makina, 
bir elektrik bir de kimya mühendisidir. Bu 
kimya mühendisi de her halde heyete nazarlık 
olarak alınmıştır. Halbuki, konu tamamen 
kimya mühendisliği eğitimine dayanır. Nasıl 
ki, bir baraj veya köprü şantiyesinde veya her 
hangi bir inşaatta veya inşaat projesinin hazır
lanmasında bir kimya mühendisini görevlendir
mek düşünülmezse, Petro - Kimya konusunda da 
proje tetkiki ve işletme işlerinde kimya mühen
disinden başkasına yer verilmesi doğru olmaz. 
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İşte bunun içindir ki, Petro - Kimya tesis
leri Ağustos 1989 da işletmeye bir açılış mera
simi yapmak çabası içinde alındıktan sonra, 
üretime ancak Aralık 19*39 da geçebilmiştir. 
Açılış merasiminde ortaya çıkarılan ürünlerin 
bu koşullar altında ithal malı olması lâzımge-
lir. Tesisler çalışmaya başladıktan sonra ise 
12 ayda 12 durma yaptığı ve bu durma süresi
nin 177 gün olduğunu istihbar etmiş bulunuyo
ruz. Bu bize verilen rakamlar doğru ise, Sayın 
Bakanın bütçede bu duruşları önemsiz tanıtma
sı, ifade etmesini doğru bulmak mümkün değil
dir. Çünkü bu süre yeni başlamış olsa dahi 
bir isletme için usun bir süredir, 

Saym senatörler. 
7 yıldır hazırlanageien Bakanlığın Teşkilât 

Kanunu tasarısında maden konusu: 
«Madenlerimizin kısa zamanda modern tek

niğe uygun şekilde aranması, üretilmesi, ham 
cevher yerine yarı işlenmiş ve islenmiş cevher 
ihracı maden politikasının temelini teşkil eder» 
şeklinde belirtilmiştir. Bu ifade, iktidarın ma
den politikası denince, nasıl bir anlayış taşıdı
ğını gösterdiği için önemlidir. Halbuki, bu hu
suslar bir politika olmaktan ziyade maden de
ğerlendirilmesinde kullanılan usullerdir. Yıllar
dır, politika olarak madenlerin Devlet tarafın
dan veya özel teşebbüs tarafından işletilmesi, 
yabancılara işletme haklarının verilip verünıi-
yeceği gibi konular ele alınması gerekir. Ma
dencilik ve metal sanayiinde genel yatırımların 
% 99 unu bu Bakanlığa bağlı kuruluşlarca ela 
alındığı, halde, üretim yüzdesi daha çok özel 
sektöre doğru kaydırılmak istenmektedir. Bıı 
madenciliğin rizikolu olan arama, geliştirme saf
haları masraflarını Devlet sektörüne yükleyip, 
özel teşebbüsleri zorla menfaatli kılmak, ayrıca 
kontrolsüz bir sistem içinde usulsüz madencilik
le az masrafla yeraltı servetlerinin yağma edil
mesi politikasından başka bir şey değildir. 

Saym senatörler, 
Madencilik faaliyetinin ön safhası olan ara

ma ve tetkik işleri enerji Bakanlığına bağlı 
M. T. A. nın görevi olması ve bu maksatla ku
ruluşundan bu. yana 835 milyon lira gideri olan, 
günümüzde ise bütçesi 180 milyon liraya yakla
şan bu enstitünün yaptığı aramalara paralel 
olarak, DPT tarafından son yıllarda toplamı 
55 milyon liraya ulaşan mermer, aspest, çinko, 

kurşun, nikel, demir aramaları mükerrer olarak 
kalkınma fonundan yapılmaktadır. Bu tutumun 
devam edeceği de öngörülmektedir. DPT nin 
bu arama ve etütleri özellikle kalkınma fonu 
kullanılmaya başlanmasiyle ortaya çıkan firma
lara yaptırdığı görülmektedir. Bu kuruluşun bu 
çalışmaları kontrol edecek yeterli bir teşkilâtı 
da bulunmamaktadır. Esasen fonlardan iş alan 
etüt proje ve mühendislik firmalarının da ne 
yeterli teşkilâtı ve teçhizatı, ne de MTA da ol
duğu gibi bilgi kaynağı vardır. Yapılan çalış
malar yine Devlet teçhizatına aramalarında 
EİEİ sondaj imkânlarına ve MTA arşivindeki 
bilgilere dayanmaktadır. Böylece Devlet yatı-
rımlariyle elde edilen sonuçlar yine Devlet pa-
rasiyle geliştirilen özel mühendislik firmalariy-
le Devlete yeniden satılmaktadır. Etibank, MTA, 
DSİ - DYB - PET - KİM ve TPAO gibi kuruluş
ların elindeki bilgileri doğrudan doğruya veya 
DPT yolu ile alan bu özel mühendislik firma
larının geçmişte her hangi bir yapıt veya bu 
alanda başarıları da olmadığına g'öre, yurdumu
za katkıda bulundukları da iddia edilemez. Ba
kanlık bu kusurlu gidişe, yalnız seyirci olmakla 
kalmayıp aracı olmakla da iştirak etmiş durum
dadır. Maden aramaları Devlet eliyle MTA or
ganizasyonu ile kurulacak ihtisas enstitüleri ta
rafından yapılmalıdır. 

Değerli senatörler, 
Madencilik yatırımları: Son dokuz yılda 5 

milyar 67 mityon T.L. nı bulmuştur. 
İhracat gelirleri 1960 yılından beri 25/35 mil

yon dolar arasında oynamakta ve gelir artışı da 
daha çok fiyat değişikliklerinden ileri gelmek
tedir. Bütün bu hatalı tutum ve yapılan yatırım
lardan sonuç alınmamasına rağmen, 1971 yılı 
programında 1980 yılında 500 milyon dolarlık 
bir ihracat yapılabileceği ileri sürülebilmiştir. 

Plânda yatırımlardaki gerçekleşme başarısı 
sarf edilen para ile ölçülmekte, yatırımcı kurum
ların başarıları veya başarısızlıkları harcadık
ları paranın programdaki tahsisata oranına gö
re değerlendirilmektedir. İşte bu görüşün sonu
cudur ki, uygulamada % 150, % 469, % 258, 
% 119 gibi oranlara rastlanabilmektedir. Bu 
gibi tatbikat plân ve program anlayışıyla hiçbir 
şekilde bağdaşamaz, 

Değerli senatörler, 
işte bu görüşledir ki, yatırım tutarları dile 
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getirilerek açılış törenleri yapılmakta, aradan 
aylar ve yıllar geçtiği halde tesisler üretime ge
çememekte veya kapasitesine ulaşamamaktadır. 
Örneğin, Ergani Bakır flatasyonu tesisleri yaz 
sonunda Başbakan tarafından törenle işletmeye 
açıldığı halde, bütçe raporunda tesisin 1971 yı
lının ilk aylarında ikmal edileceği yazılıdır. 

Sayın senatörler, 

Memleketimize yabancı sermaye, aramak 
için değil bulunmuş ve hattâ işletilmekte olan 
madenleri çeşitli maksatlarla, bor madenlerin
de ve volfram madeninde olduğu gibi üretimi 
engellenmek veya sodyum sülfatta olduğu gibi 
maliyet fiyatına hammadde temin etmek için 
gelmektedir. Bugüne kadar ciddî bir arama 
programı ile gelen bir yabancı teşebbüs görül
memiştir. Yılda 180 milyon liraya yakın araş
tırma yapan bir ülkede yabancıların getireceği 
birkaç milyon liralık sermayeye ihtiyaç olma
sa gerektir. Gerek miktar, gerekse fiyat bakı
mından kontrolümüz altında bulunan ve yıllık 
ihracat kapasitesi 100 milyon dolara ulaşacak 
bor mineralleri sanayii konusunda yapılan Se
nato araştırması sonucu olarak, müspet bir po
litikaya yönelinmiş olduğu belirtileri görülmüş
se de, son karışık politik ortamda memleketimi
zi tekrar ziyarette fayda gören yabancı firma
nın etkisiyle olacak bor madenlerimizin karma 
teşebbüs halinde işletilmesi yönünde Sayın Ba
kanın ilgililere direktif verdiği söylentileri do
laşmaktadır. Kendisinden bu konuda bir açık
lama yapmasını rica ederiz. Zira, bu dereceye 
kadar geliştirilmiş bir yeraltı servetinin geliri
ne yabancıları ortak etmek kadar büyük gaflet 
olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, 

Mamul ihracında dış rekabete ayak uydura
mamış olduğumuz hemen her yerde kabul edi
len ve şikâyetçi okluğumuz bir konudur. Buna 
rağmen, üretim için izlenen yol suni olarak ma
liyetleri artırıcı olmaktadır, örneğin, kurşun -
çinko, Karadeniz Bakır, Civa işletme şir
ketleri. Bu yetmiyormuş gibi şimdiden Ka
rabük Demir - Çelik Kurumunun bir ti
caret şirketi haline getirilmesi tasarla
nıyor. Kurşun - Çinko işletmesi daha baş
langıçta kalkınma fonundan 25 milyon 

sarfiyie, şahıslar elinde bulunan sahalarda 
tesbit edildiği bildirilen rezervlere dayandırıl
makta, kurulan şirket kendi kontrolü altında 
yapılmıyan ve hiçbir garantisi bulunmıyan bu 
bilgilerin bedelini ödemekle mükellef kılınmak
ta, bu para sayesinde bulunan cevherler için ay
rıca cevher maliyetinin de üstünde çıkacak mik
tarlarda rodövans adı verilen bir ücreti maden 
sahası sahibine verine külfeti altına sokulmak
tadır. Sahanın üzerinde oturan şahıs verilen sü
re içinde arama yapmamışsa, madeni işletmemis-
se Devlet yardımı ile bulunan cevher üzerinden 
pay almamalıdır. Bakır kompleksi üzerinde 
Senato araştırmasından daha bir sonuç alınma
dığı için konuşmıyacağjz. Ancak civa işlerinde, 
kurşun - çinko konusunda söylediklerimize ilâ
veten Etibankça ele alınmış ve gerçekleştirilmiş 
olan bu konu, sonradan yine özel müşavirlik 
eliyle ve özel sektör yararına yeniden etüt ve 
aramalara tabi tutulmuştur. Bu suretle ortaya 
çıkan malî külfetler üzerinde durmak zorunlu-
ğu vardır. 

Madencilik konusunda kamu sektörü; ara
ma, mühendislik şirketi yaratma, tesis yatırımı 
olarak azımsanmıyacak harcamalar yapmakta 
ise de bunun yararları çok sınırlı bir zümrenin 
elinde kalmaktadır. 

Değerli Senatörler, 

Konuşmamın sonuna geldim. Burada enerji, 
maden ve petrol konusunda Cumhuriyet Halk 
Partisinin görüşleri bellidir. Bütün bu sahala
rın Devlet eliyle işletilmesini kabul ettiğini bil
dirmiştir. Bu yaptığımız temennilerimiz, bu
günkü düzen içerisinde Adalet Partisi politika
sının daha çok kendi düzeni içerisinde ne gibi 
tedbirler alacağı hususunda olmuştur. Bunu 
söylerken, bu tedbirlerin kabul edilip bu konu
larda önemli adımlar atılacağı kanaatini üzün
tü ile belirtelim ki, taşımamaktayız. Demirel 
hükümetlerinin ortaya çıkarmış olduğu son yu
lardaki devanı eden toplumsal ve ekonomik dü
zensizlik ve bunalımlar itiraf edelim ki, bizde 
böyle bir gelişmeye ümit bırakmamıştır. 

Adalet Partisi Hükümeti, - yahut Demirel 
iktidarı diyelim. - öyle kabul ediyoruz ki, ken
di kabul ettiği kader çizgisi içerisinde yürüyüp 
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şartlar altında memleketimizin bu bunalımdan, 
bu zor durumdan kolayca, en &z zararlı bir şe
kilde kurtulmasıdır. 

Grupumuz adına hepinizi hürmetle selâmla-
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rırs, (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Saat 20,30 da tekrar toplanmak 

üzere Birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19,05 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma Saati ; 20,30 

BAŞKAN — Başkanvckili Mehmet Ünaldı. 
KÂTİPLER : Orhan Kürümoğlu .(Biti s) - Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 3 ncü otururııınu açıyorum. 

Ü - ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/390; Cumhu
riyet Senatosu 1/1166) (S. Sayısı : 1485) (De
vamı) 

2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/402; Cumhuri
yet Senatosu 1/1167) (S. Sayısı : 1497) (De
vamı) 

BAŞKAN — Söz sırası Sayın Gürsoytrak'ta. 
Buyurun Sayın Gürsoytrak. Süreniz 15 dakika
dır. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SUPHİ 
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sayın senatör
ler, Millî Birlik Grupu olarak kaldığım yerden 
devam ediyorum. 

Bir ülkenin, enerji politikasında izliyeceği 
en uygun yönünü doğal kaynakların nitelik 
ve miktarı tâyin ve tesbi't eder. Enerji üretim 
plânlaması, bu yönün uygunluğu derecesinde 
doğru ve başarılı olabilir. Ne yazık ki; bugü
ne kaidar doğal kaynakların karakterine uyan 
bir enerji üretim plânı hazırlanmış bulunma
maktadır. Ülkemizin enerji üretiminde büyük 
hidrolik imkânlar, âtıl kaynaklar olarak bek

lemektedir. O. I. S. D. raporlarına gxire ülkemi
zin ekonomik su enerjisi potansiyeli yılda 90 
milyar kilovat - saattir. Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü raporlarına göre, bu enerji miktarı 
73 milyar kilovat - saat olarak bilinmektedir, 
Mevcut su enerjisi potansiyelinin ancak % 4,7 
sinden yararlanmaktayız, ülkemiz, su enerjisi 
(bakımından, diğer ülkelere nazaran, çok şanslı 
durumdadır, örneğin, isviçre'de yıllık hidro
lik enerji potansiyeli 32 milyar, Almanya'da 
23 milyar, Yugoslavya'da 66 milyar, İsveç te 
80 milyar kilovat - saattir. Ülkemiz, Avrupa'da 
su enerjisi en çok olan ülkedir. Buna rağmen 
su enerjisinden en az yararlanan ülke de yine 
Türkiye'dir, isviçre'de su enerjisi potansiyeli 
Türkiye'nin 1/3 i kadar olduğu halde, isviçre 
enerjisinin % 41,5 unu su kaynaklarından sağ
lamaktadır. Bizde bu oran, yukarda belirttiği
miz gibi ancak % 4,7 kadardır. Yugoslavya'
nın su enerjisi potansiyeli, Türkiye'nin % 70 i 
kadar olduğu halde, Yugoslavya'da toplam 
»enerjinin % 14,5 i su kaynaklarından sağlanır. 
Bu örnekler bize enerji politikasında temelin, 
potansiyeli bol olan kaynağın daha çok kul
lanılması gerektiği sonucunu vermektedir. Du
rum böyle olduğu halde ülkemizde, enerjinin 
doğal kaynaklarımıza zıt olarak en pahalı, en 
kıt ve en çok israfa müsaidolan akaryakıttan 
enerji üretim yolu tercih edilmiş bulunmakta
dır. 
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1965 yılında petrol ürünlerinden enerji üre
timi, toplam içinde % 20,5 nispetinde bir pay 
taşırken, bu oran 1966 da % 24 e, 1967 de % 31 e 
1968 de % 34 e yükselmiş ve 1970 de de % 37,6 
oranını bulmuştur. Petrol kaynakları, ülkemize 
nazaran mukayese olunamıyacak kadar bol ol
duğu bilinen Sovyet Rusya'da, toplam enerjinin 
% 29 u ancak petrolden ekle edilmektedir. 
Doğu Avrupa ülkelerinde bu oran % 9 kadar
dır. Enerji üretiminin daha fazla oranda, pet
rol gibi çok pahalı ve kıt bir kaynağa dayan
ması, ödemeler dengemizi olumsuz yönde her 
yıl artan bir oranda zorlamakta, ekonomimi
zin süratle gelişmesini engellemekte ve dışa 
bağlılığını artırmaktadır. 1962 yılında 50 mil
yon lira, 1963 te 69 milyon lira, 1964 te 70 
milyon lira, Fuel - Oil ihraceden ülkemiz, İs
tanbul'da tesis edilen Ambarlı Santralinin iş
letmeye açılması ile 1967 yılında 19,8 milyon 
liraya, 1969 yılında da 4,8 milyon liraya düş
müştür. Bugün dışardan Fuel - Oil ithal et
mekteyiz. Bir yandan radyoda Dünyanın en 
zengin linyit yataklarının Elbistan'da bulun
duğu ilân edilirken ve milyonlarca kilo
vat - saatlik su enerjisi kullanmadan denize 
akarken, ülkenin büyük geliri Ambarlı Sant
ralinde tüketime uğramaktadır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı ve ilgili kurumları arasında petrol ara
maları konusunda olduğu gibi, birçok bakım
larda da dublikasyonlar vardır. Hem Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, hem de 
MTA Enstitüsünce petrol aramaları yapılmak
tadır. Bu bizim gibi kaynakları mahdudolan 
bir ülke için gayriiktisadi bir çalışma yö
netimidir. Petrol, tabiî gaz aramalarına tah
sis edilen bütün malî kaynaklar, gereç ve 
'araçlar TPAO nda toplanması imkânların 
rasyonetl kullanılmaları bakımından zaruri ol
duğu kanısındayız. 

Bakanlığın bütçe raporunda (sayfa 20 ve 
28 de) görüldüğü gıilbi, 1970 yılında petrol 
aramaları için TPAO tarafından 125,5 milyon 
lira, MTA Enstitüsünce 38,5 milyon lira har
candığı ve 1971 yılı için TPAO nca 115 mil
yon lira harcanacağı, MTA Enstitüsünce bu 
konu için henüz bir tahsisat konmadığına göre, 
arama işlerinden sadece TPAO sın sorumlu 
olması: gerektiği en sade şekliyle kendiliğin
den ortaya çıkmaktadır. 

Sayın senatörler, yine madencilik sektö
ründe ithalât kalemlerinde büyük yer işgal 
eden hampetrol ve fosfat'm ödemeler denge
sindeki olumsuz etkisini azaltmak maksadiyle 
petrol aramalarına ve fosfat aramalarına bü
yük bir öncelik vermek gerekirken bu husu
sun üktidar tarafından benimsenmediğini gör
mekteyiz. örneğin; 1970 yılı bütçesinde pet
rol aramaları için 146 milyon lira ayrılmış
ken 1971 yılı bütçesinde sadece 115 milyon 
lira ayrılmış 'bulunmaktadır. 

Keza, MTA Enstitüsü 1971 yılı bütçesin
de 178 milyon liralık yatırım yapmayı planla
mışken fosfat aramalarına sadece 7 milyon 
lira ayırmış bulunmaktadır. 

Bu tutumu Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının, kaynakların tahsisi için öncelikle
rin teöbitinde, içinde bulunduğu koşullara göre 
hareket etmediğinin diğer t'ipilk bir örneğini 
teşkil etmektedir. 

Petrol Ofisin kuruluşundan bu yıla kadar ge
çirdiği gelişme durumu dikkate alındığı zaman, 
bu müessesemin kuruluş gayesine tam mâna-
siyle hizmet edebilmesi ve ülkemizde yabancı 
şirketlerin satış örgütleriyle rekabet edebil
mesi için TPAO. ile birleşmesi kanımızca ka
çınılmaz bir zarurettir. 

Keza Türkiye Elektrik Kurumunun faali
yete geçmesinden sonra, eskiden Elektrik iş
leri Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü tara
fından yapılajı işlerin çoğu Ibu kuruma geçmiş 
bulummaktadır. Elektrik idaresinrn öteden te
ri yetki konusunda Devlet Su İşleri Genel 
iMüdürlüğü ile çekişmeli bir durumda olduğu 
da bilinen bir gerçektir. Bu koşullar altında 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı bünyesiniden çıkarı
larak ve kadrosunu da genişleterek Başbakan
lığa bağlı bir Devlet mühendislik teşkilâtı ha
line getirmek, hem Devlet hayatında yokıuğu 
duyulan bir ihtiyaca cevap vermiş, ham de bu 
teşkilâtın geniş tecrübelerinden yararlanmak 
imkânı vermiş olur kanısındayım. 

Bu suretle Devlet de, gerek yabancı mühen
dislik firmalarına, gerek özel mühendislik fir
malarıma büyük meblâğlar ödemek mecburiye
tinden kurtulmuş olacaktır. Ve böylece de bir
çok yolsuzluk kapılan da kapanmış buluna
caktır. 
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Sayın senatörler, 
Konuşmamızı toparlarsak, Enerji ve Tabiî 

Kaynaklar Bakanlığı, yurt kalkınmasında 
yüklendiği sorumlulukla uygun kanuni bir teş
kilâta biran önce kavuşmalıdır. 

Maden Kanunu ve Petrol Kanunu, Türkiye'
nin bugün ulaştığı sosyal ve ekonomik ihtiyaç
lara cevap verecek, uygulamada görülen aksak
lıkları giderecek, üretimi süratle artıracak ve 
malî kaynakları Devlet elinde toplayıcı yönde 
'bir hüviyetle hazırlanmalıdır. 

Hidrolik enerji kaynaklarıjnın büyük çapta 
ve kısa zamanda Türk ulusunun hizmetine gir
mesinde Türk Silâhlı Kuvvetlerinden yararla
nılması. düşünülmelidir. 

Doğ-al kaynaklannuzm Anayasamızın 130 
nen maddesinde işaret edildiği yönde Devlet 
eliyle değerlendirmeye bilhassa önem verilme
lidir. Sekiz yıllık plân uygulamasının bize ver
diği ders, doğal kaynaklarımız Devlet eliyle 
işletlimediği takdirde,- süratli, dengeli, plânlı, 
borçsuz, sosyal ve ekonomik bunalımsız bir kal
kınma bir hayal olmaya mahkûmdur. Bakır, 
boraks, petrol, krom devletleştirilmeli ve Dev
let eli ile işletilmelidir. 

Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı büfcçesinifi bu şekli ile dahi milleti
mize hayırlı olmasını temenni eder, grupum 
namına hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN" — Sayın Pestilci .. Yok. Sayın 
Tanyeri?.. Buyurunuz efendim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 
Başkan değerli senatörler, memlekette hızlı şe
hirleşme bir vakıa halindedir. Hükümet plâ
nın bir ilkesi olduğu nedeni ile bunu teşvik 
etmek politikası izlediğini bildirmektedir. 
Şehirleşme, özellikle teşvik edilince altyapıyı 
gerektirir. Bunun başınla su problemi gelir. 
Hızla demokratik bir gelişme gösteren şehirler
de bu problemin ve diğerlerinin çözümümü be
lediyelere bırakmak çıkar yol değildir. Bele
diyelerimiz bugün çok kısır olan imkânları ile 
bunu gerçekleştirme durumundan çok uzak
tır. özellikle, paranın devalüe edilmesinden 
sonra bu hizmetlerin maliyetleri, çok daha 
artmıştır. Bugüa, için portesi 100 milyonu çok 
aşacak olan su isale ve tevzii hatlarını, tesis
lerini belediyelerin kendû malî güçleri ile ger-
çekleştirmielerine imkân yoktur. 

Şehirleşmeyi teşvik politikası izliyen Hü
kümetin bu hayati problemi belediyelere bırak
mayarak, teşvik politikasının bir sonucu olarak 
üzerine alması lâzımdır. Filhakika, bu maksat
la 1968 yılıcıda çıkarılan 1053 sayılı Kanun 
denilebilir ki bu amacı gütmektedir. Ancak, adı, 
istanbul, Ankara ve nüfusu 100 bini aşan şe
hirlere su isalesi hakkında kanun olmasına rağ
men ; birinci maddesi, Ankara ve İstanbul şehir
lerinin içme, kullanma ve endüstri suyunun te
min etmek için 6200 sayılı Kanunun 37 nci mad
desindeki limitler dâhilinde gelecek yıllara sa
ri taahhütlerle girişmeye Devlet Su işleri yetki
lidirler. Ancak, girişilecek (taahhütlerin tutan, 
Ankara şehri için 350, istanbul şehri için 540 
milyonu geçemez hükmüyle kanunun kısa vâ
dede yalnız bu iki şehrimize hizmet edeceğini 
göstermektedir. 

Zira maddede sözü edilen 0 200 sayılı Ka
nunun 37 nci maddesi «umum müdürlük, su iş
leri inşaatı ve gerekli makina ve malzemesi için 
her yıl ödenecek miktarı, o yıl varidatı tuta
rının % 50 sini geçmemek ve Bayındırlık Ba
kanlığının tasvibi alınmak - şimdi Enerji Ba
kanlığının olacak - şartiyle, beş yıla kadar ge
lecek senelere sâri taahhütlere girişebilir» şek
lindedir. 

Bu durumda Devlet iSu İşleri, her yıl bütçe
sine ancak 890 milyonluk malî portedeki Anka
ra ve istanbul için ödenek koyabilecek, diğer 
büyük şehirleri daha uzun süre ihmal edecektir. 
Bu kanundan doğan bir zarurettir. Çünkü, bu 
gibi şehirlere yapılacak yardımı düzenliyen ka
nunun 10 ncu maddesi şu şekildedir : «Bakan
lar Kurulu kararı alınmak ve bütçe imkânları 
müsaidölmak şartiyle nüfusu 100 000 i aşan şe
hirlerin içme ve kullanma ve* endüstri suyunun 
temini için 0 200 sayılı Kanunun 37 nci mad
desindeki limitler dâhilinde gelecek yıllara sâ
ri taahhütlere girişmeye Devlet Su işleri yetki
lidir.» 

Birinci maddeye paralel ifadede olan bu 
madde ve birinci fıkrasındaki bütçe imkânları 
müsaidölmaık kısıtlayıcı kaydı, Devlet Su işle
rini, Hükümetin teşvik ettiği hızlı şehirleşme 
karşısmdâ. nüfusu ICO 000 i aşan şehirlere elini 
uzatmak olanağından yoksun kılmaktadır. 

Bunun içindir ki, örneğin uzun süreden beri 
büyük ihtiyaçla kıvranan 250 000 nüfuslu Ga-

— 430 — 



Ö. Senatosu B : 38 3 . 2 . 1971 O : 3 

Lİantep şehrine, büyük vaadlere rağmen ei uza-
tılamamıştır. özellikle gecen yılki ve bu yılki 
kuraklık sebebiyle tahammül edilmez bir du
rum. arz eden bu problem Gaziantep için çok 
önemlidir. Halen saniyede 200 litrelik bir debi
ye malik olan su potansiyelinin bu büyük nü
fusun ihtiyacını karşüıyaeağı düşünülemez. 

Gaziantep'in bir özelliği de tra'hom tehlike
sidir. Cumhuriyet Hükümetlerinin yıllardan 
beri süregelen gayretleri ile eradiks edilmiş 
olan bu âfetin, susuzluk sebebiyle' hortlamak ih
timali vardır. Bu durumda, büyük şehirler için, 
1053 sayılı Kanunda yeni bir tadil gerekiyorsa 
süratle bu yola gidilmesini, 38 milyarlık bütçede 
diğer bâzı tâli hizmetlerden vazgeçilme paha
sına, bu hayati hizmete ödenek ayırmak imkânı 
mevcut ve bu kanunun 10* ncu maddesiyle bağ
daşır durumda isa, bu yola gidilmesi lâzımdır. 

Filhakika meselenin bu şekilde olduğu, Ba
kanlıkça da öngörüldüğü 7 nci bölümün temel 
düşünceler, tenkid, dilek ve teklifler bahsinde 
yer alan 1053 sayılı Kanunun kifayetsizliği ve 
bu sebeple tadil hazırlıklarının başladığı sek
linde bir hükme Taşlanmaktadır, bu bizi mem
nun etmektedir. 1053 sayılı Kanunun ismine uy
gun olarak 1 nci maddesinde yapılacak bir tadi
lât ve de her yıl bütçeye, gelecek yıllara sâri 
taahhütlere ilişkin hükümlere uygun olarak kcK 
nacak miktarın yükseltilmesi, İstanbul ve Aiı-
kara şehirlerimiz gibi nüfusu yüzbini aşmış olan 
şehirlerin su hizmetlerinin de biran evvel ger
çekleştirilmesi imkânını Bağlıyacaktır. 

Hükümetin bu kanunu acele meclislere getir
mesini temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Kor'la Sayın Termen sı
ra değiştirmişlerdir. Sayın Termen, buyurun. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, mu'hterem senatörler; Enerji Ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının Maden Dairesi Reisliği ve 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü daire bölümle
riyle ilgili olarak kısa bâzı mâruzâtım olacak
tır. 

Türkiye Hazinesinin paraya, para tedariki ve 
terakümü siyasetinin de akıllı ve tedbirli, 
yaratıcı Hükümet plânına ihtiyacı bulunduğu 
inkâr edilemez. Sayın Hükümet, itimat prog
ramlarında yeraltı servetlerinin harekete geçi
rileceğini açıkça ve Hükümet va'di halinde Par
lâmento ve Senatoya beyan ve ilân etmiş bulun

masına ramğen, şu anda açıkça belirtmeliyiz ki, 
maden siyasetine dair şu ana kadar müspet hiç
bir mevzu kanun, kürsülerine intikâl ettirme-
miş'tir. 

Bu akşamki bu nâçiz, 10 dakikalık konuş
ma hacmi içinde 6 sene müddetle muhterem ar
kadaşlarımızla beraber bir inanışın içinde ve 
Adalet Partisinin sözcüsü olarak görev vermiş 
hüviyetimin yanında, bâzı konuları mâkul li
san çerçevesinde sayın Hükümete ve ilgili Men
teşe arkadaşıma arz ederken gerek kendisinin 
ve gerek diğer eski grup arkadaşlarımın, aziz 
arkadaşlarınım benim samimiyetime inanmaları
nı bilhassa istirham etmek istiyorum, 

Bu tutum, yani maden politikasına Hükü
met programlarında büyük eğilme va'dedilmesi
ne rağmen, yıllardan beri Türkiye'nin yeraltı 
potansiyelini daima Batıdan ödünç para istiyen 
ve her teknik projenin karşılığını çeşitli Batı 
finansman merkezlerinden tahayyül, tasavvur 
ve tedarik eylemek istiyen Hükümet anlayışın
dan kurtarılmasının çaresini benim kanaatime 
göre, madene eğilen bir Hükümet anlayışında 
bulmak yerinde olacaktır. Çünkü Türkiye'de 
mevcut maden rezervleri şu andaki ruhsat ade
di 56 000 e vâsıl olduğuna göre, bunun 55 000 
inin hayal ve ekonomik kalite ve rezerv hesap
ları, fizibilite esasları muvacehesinde işliyemi-
yen nitelikte olmuş olmasını tasavvur etsek da
hi, bin tanesinin işlemesi halinde, Türkiye'nin 
on yıllık ciddî bir maden politikası sonunda bü
yük Hazine geliri sağlıyan bir Devlet olabile
ceği niteliğinde bir Hükümet olduğuna ve mil
let bulunduğuna inanmamız lâzım. 

Hükümet programlarında madene eğileceğiz 
dsyip de 6 yıllık zaman çağında, madenin «M» 
sine taallûk eden anlamda hiçbir şey getirmi-
yen bir Hükümet olmak vasfımız aşikârdır, in
kâr kabul etmez. 

Maden Dairesinin, Türkiye madencilerinin 
yeni bir kanuna şiddetle ihtiyaçları vardır. Bu 
kanun da maden politikasının gerekleri tersim 
gördüğü kadar, 56 000 aded ruhsat sahasının 
etlidedilmesi için lâzım olan asgari - 16 yıllık 
bir madenci sıfatımla arz ediyorum - asgari 100 
milyarlık sadece aramaya matuf giderleri bu 
Devletin karşılamasına imkân yoktur. Türk sos
yalist tefekkür âlemi, Türk Milletini zehirle
mektedir. Bütün dünyanın topraklarında baş-
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ka dünya memleketleri maden arar, işletir, or
taklık kurar, sermayede milliyet aranmaz. Za
vallı Türk halkım, Batının kasıtlı organlarının 
taksiminden kurtarıp Devletin gür bir sesle ma
denlerin, Türk madenlerinin yabancı sermaye 
iştirakinde çalışmasının gereğini Türk Milleti
ne Hükümetin duyurması, Devletin yardımcı, 
olması, millî medeni güçlerin buna «evet» di
yen anlamda bir fikir ortaya koymasını temin 
etmek zarureti vardır. 

Türkiye'deki madenlerin, sosyalist perspek
tife göre işletilmesi tasavvuru bir hayaldir. Bu
gün, dünyada sosyalist devletler Batı emperya
list devletleri diye anılan devletlerin yardımiy-
le, tekniğiyle, nohavla maden işletmektedirler, 
kendi ülkelerinde. 

Türkiye'nin bu aldatmacadan kurtarılması
nın ilk büyük görevi, şu anda bütçesini konuş
makta olduğumuz Sayın Enerji Bakanlığının 
yetkililerine düşer. Türk halkını, artık bu Türk 
sosyalistlerinin madenler sömürülüyor tera
nesinden kurtarıcı politikaya girmeleri şarttır, 
büyük hizmettir. 

Maden Dairesi başarılı çalışıyor fakat, ka
nunların verdiği imkân kadar. Madenlerin ran
dımanlı çalışıp çalışmadığını kontrol eden bir 
yetki sistemi, Maden Dairesinde mevcut değil
dir, kadro kâfi değildir, para, ekipman ve tek
nik kadrounun daha da zenginleştirilmesi lâ
zımdır. Çünkü maden ruhsatını alan kimsenin 
bu madeni hapsetme kabiliyeti filhal, sayın Ma
den Dairesi ilgili arkadaşlarım bileceklerdir, 30 
sene müddetle bir kazma vurmadan, bir maden 
hukukunun devam ettiği, bir maden politika
sı yaşıyan ülkeyiz. Bunu kurtarmalıyız. 

313 maden sahamız işliyor. 295 i kazma, kü
rek, el arabasıdır; 8 tanesi mekanik sistem için
de işler. Sonra da biz Hükümet olarak, mil
let olarak madenden ümit bekliyoruz. Nizamla
ra süratle el atmamız lâzımdır. 

Türkiye maden siyasetine hizmet getirecek 
elan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, bu Ba
kanlığa gelip giden vekil arkadaşlarımızca, sa
dece bir mucip imzalanan makam olarak telâk
ki edilmekten kurtarılmalı, fakir Devleti zen
gin yapmanın, sihirbazlık istemiyen formülleri 
mevcut bulunduğuna göre, bu istikamete yöne
len bir yeni maden politikasını Türk Milletine 
hediye etmelidir. 

Genç ve değerli arkadaşım Sayın Menteşe'-
den bu Bakanlığın, bu istikamette kendisine bir 
şans getirmiş bulunduğunu naçizane arz ve işa
ret etmek isterim. 

Maden Dairesinde ve Türkiye'nin Enerji 
Bakanlığı kadrolarında, ezcümle Etibankta mü
him fikir ifade eden formüller, o teşekkülleri 
terkibeden kadrolarca bilinmektedir. Bir maden 
şurasının, ama hangi maden mânada, Devletin 
kendi kendini ihyaya giden mânada, bir ma
denciyi çağırarak hal çaresi sormak bu şuranın 
ayrı bir görevidir. Ama, Türk madenlerini na
sıl hayatiyete kavuşturabilirizin kararına bü
yük bir etüt ile gitmek mümkündür. 

Aksi halde bugünkü gibi, Maden Dairesi, bir
takım geldi gitti evraklarının sicil ve arşiv gö
revini veren, Tapu Dairesinden, Evkaf idare
sinden farksız bir görevde kalmaya mahkûm 
olacaktır. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün genel 
çalışmalarını başarılı görüyoruz. Bulduğu ma
denleri Etibanka teslimde kanuni görevlerini 
yapmaktadır. Etibankın mâlik bulunduğu im
kânları değerlendirmek bahsinde sermayeye 
ilân ihtiyacı aşikârdır. 

BAŞKAN — iki dakikanız var efendim, 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Kanaatimce 
hep Etibank portföyünde olan madenleri yaban
cı sermaye 'iştirakinde birtakım filyallerle ha
rekete geçirmelidir. Etibank, hep ben işletece
ğim anlayışında, maden potansiyelini kendi im
kânları kadar, kendi arşivinde saklı tutar ise 
o da, görevinin nâkis istikametinde yol alıyor 
olur. 

Yabancı sermayeye Etibank tıpkı bir özel 
teşebbüs gibi müracaata geçmelidir. Suçu yok
tur, Türkiye'de aklı erenler madenlerin ölü 
bulunmasından dolayı Hükümeti tenkide gider
ler. Türkiye'de, muzur fikirleri halka vermek is
teyenlerin telâkkisine esir olan memur anlayı
şından Etibankın kendisini kurtarması lâzım
dır. 

Ekonomik sahalarda, para ve teknikte mil
liyet aranmıyan sadece karşılıklı fayda esasına 
dayalı bir gidişin varolduğu bir çağ yaşıyoruz. 
Türkiye madenlerinin Devlete büyük gelir ge
tiren imkânlarını ele aldığımız gün, müterakim 
borçlar, yükselen nüfus, yükselen ihtiyaçlar, 
yükselen sosyal giderler, cari giderler, yatırım 
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harcamaları olarak vâki büyük miktar, yeraltın
dan bu memlekette rahatça tedarik olunabilir. 

Mühendis olan Sayın Başbakanı klâsik Hü
kümet icra etmenin yolu olan vergi salmaları 
yoluyle Hükümet görevlerini yürütmek eskili
ğinden kurtulup cesaretle mermer, bakır, kur
sun, magnezyum, krom, antimum gibi varlığı 
Türkiye'de bilinen maden sahalarında, Devle
tin ve özel sektörün eğilmek suretiyle kazanca 
gitmek bahsinde biz ikaza hedef görmekteyiz. 
Sayın Başbakan, büyük yatırım eserleri ifade 
eden konularda Devlet Plânlamasiyle iştirak 
kaydederek vazifesinde kusur göstermiyor. 700 
milyon bilmem ne rafinerisi, 500 milyon falan, 
bir milyar falan... Bunlar güzel. Bunlardan bir 
tanesini teşkil eden, tek bir milyarı Devletin 
tetkik ederek arz ediyorum sadece, mermer im
kânına tahsis etse beş senede yatırılan bir 
milyar kendisini amorti ettikten sonra her sene 
500 milyon getirecek değer ihtiva ediyor. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Termen 
lütfen bağlayınız efendim. 

ZİYA TERMEN (Devamla) — Hay, hay Sa
yın Başkan. 

Benim kanaatime göre, Sayın Başbakanı, 
Sayın Menteşe, maden konusunda iknaya yü-
rümelidir. İşte şurada erkânı. Hepsini saygı ile 
selâmlıyorum. Fakat Sayın Menteşe, Hükümet 
Reisini, inhisar gelirlerinden, bilmem toprak, 
bina vergilerinden filân kurtarıp madene eğdi
ği gün, Sayın Menteşe bu Bakanlığa en büyük 
tarihî görevi hediye etmiş olacak. Sayın Baş
bakan da uyanık ve inatçı bir inanışın vekili 
olan Saym Menteşe marifetiyle Türkiye'de Dev
leti zengin etme imkânlarının madende olduğu
nu bilerek, Başbakan sıfatı ile tarihe ismi dai
ma unutulmıyan bir isim bırakacak. 

Günlük politika oyunlarından kendilerini 
kurtarabilen Başbakanlar tarihe giriyorlar.-
Devlete büyük imkânlar getiren Hükümet Re
isleri, tarihe intikâl ediyorlar. Ben 6 yıl müda
fii bulunduğum muhterem Başbakanın, maden 
konusuna eğilmediğini görerek, zaten 6 yıldır 
üzüntü içinde yaşıyan bir senatördüm. Müsta
kil senatörlüğümün hürriyeti içinde şu konuş
mayı yaparken, bir görev ifa ettiğim inancın
dayım. Aziz arkadaşlarımı selâmlıyorum ve Sa
ym Bakana da bu istikamette başarı diliyorum. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı. 
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SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının Bütçesi 4 - 5 yıl
dır G-enel Kurulda, komisyonda görüşüldüğü sı
rada mütemadiyen bir konuyu dile getirir du
rurum. 

Keban baraj gölü altında kalacak köylerin 
kamulaştırılması konusu. Bu konudan çok ya
kındım durdum. Her bütçede tekrar ettim. Her 
bütçede bu kamulaştırma için ödenekler kon
du. Saym Bakanlık erkânının kulakları dolu
dur, konuyu bilirler. Ama, her yılda bu yakın
mam yerine getirilmediği için, bende konuşma
mı tekrarlamakta kendimi mazur görüyorum. 

1968 dan 1970 yılma kadar bütçelere, ka
mulaştırma için 1967 de 365 milyon, 1969 da 240 
milyon 1970 de 225 milyon. Bu dört yılda büt
çelere kamulaştırma bedeli için 1 milyara yakın 
para kondu. Bu 1 milyara karşılık, ödenen pa
ranın miktarını biraz sonra arz edeceğim. Ama, 
şunu peşinen arz edeyim ki, Keban Barajının 
bitmesine iki sene, Keban gölünün su tutması
na ikibuçuk sene kaldı. Bu 1 milyara yakın büt
çeye konan ödeneklerden, şimdiye kadar, öde
nen paraların 200 milyon olduğu Saym Bakan 
tarafından lütfedilerek bildirilmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu 200 milyonun 
100 milyonu seker fabrikasının istimlâki, diğer 
yolların güzergâhları, falan için. Köylünün ya
ni, baraj gölü altında kalacak olan köylünün 
kamulaştırma bedellerine 100 milyon civarında, 
ancak bir para ödenmiştir. 1971 yılı bütçesinin 
bütçe raporunda, kamulaştırma bedellerine 
1 milyar 600 milyon lira gideceği yazılıyor. Bu 
1 milyar 600 milyona karşı, 100 milyon lira be
del ödenmiş şimdiye kadar. İki sene kalmış ara
rla 1,5 milyar paranın kamulaştırma bedeli ola
rak iki yılda ödenmesi lâzımgeliyor. Bu, 30 bin 
insanın, yerinden, yurdundan olacak 30 bin in
sanın önemli bir konusu. Bu meselede, her yıl 
bütçeye konan paralar yerine verilmiyor. Bu yıl 
da, bütçeye konan 225 milyon liranın yerine 
sarf edileceğinden emin değilim. 

Onun için, bu işten acı, acı yakmıyorum. 
Ben diyorum ki, şimdiye kadar vermediğiniz, 
her hangi bir sebeple ödemediğiniz bu paralar
dan, hiç değilse, bu sene bütçeye konan 225 mil
yon liranın lütfen mahalline aynen ödenmesini, 
kamulaştırma bedeli olarak verilmesini istirham 
ediyorum. 
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iki yıl içinde bu 1,5 milyar liralık parayı 
ödemek bu bütçe ile güç bir şey. Eğer, Keban 
gölü teşekkül ettikten, araziler, köyler su al
tında kaldıktan sonra müteahhitlere borçların 
üç yılda, dört yılda ödendiği gibi, istimlâk be
delleri de ödenecekse bu çok korkunç, bu çok 
vahim bir şeydir. 

Muhterem arkadaşlarım, Keban gölü altın
da kalacak köylülerin eli koynunda kalmıştır. 
Bu insanlar tarlasına emek veremiyor. Nasıl 
olsa bugün paramızı verecekler. Yarın su altın
da kalacak, yıkılan damına direk veremiyor, 
«Ne diye tamir edeyim, kamulaştırma bedelleri 
olmuş, takdir kıymetleri yapılmış.» diyerek ya
pamıyor. Ağaç dikemiyor, bahçe dikemiyor eli 
koynunda bekliyor. E. Şimdi bu insanların ted
ricen yerinden, para ve istimlâk bedelleri öden
mek suretiyle kaldırılması, bir yere yerleştiril
mesi için gayretler sarf ediliyor Hükümet ta
rafından. Bir Keban projesi vardı, işte 1 700 ev 
yapılıyor, iskânları sağlanıyor. Almanya'ya 
gitmek için öncelik hakkı tanınıyor. Ama, pa
rasını alacak olan, mülk istiyen insanlar eli 
koynunda bekliyorlar. 

Sayın Bakandan istirham ediyorum, bu 
% 80 i tarımla geçinen, bu baraj gölü altında 
kalacak insanlar için bir çare düşünmesini. Bu 
konu için her yıl konan paraların verilmemesi 
karşısında köylünün ümitsizliğe düştüğünü, on
ları ümitlendiriei bir davranışta bulunmala
rını istirham ediyorum. 

Köylünün artık bütçeye para konduğundan 
haberi var. Hem bizden soruyor, hem de taki-
bediyor. «Ya bütçeye para koymasın bizi ümit
lendirmesinler, ya da bütçeye konan parayı bize 
ödesinler.» diyorlar. Sayın Bakandan istirham 
ediyorum, bu işe önem versinler. 

Sizlere saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 

Y. ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem Baş
kan, Sayın Senatörler; bugün bütçemizde ken
disine en fazla imkânlar yaratılan Enerji Ba
kanlığının genel müdürlüklerinin çalışmalarını 
izlerken, hemen, hemen bütün çalışma sahala
rında, kendileri için en medenî imkânlar, diğer 
bakanlıklara nazaran, ternin edilmiş bulunan bu 
bakanlığın, çok kıymetli teknik elemanları si
nesinde topladığı hepimizce malûmdur. 
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Pek tabiî ki, en güçlü, en verimli, en köklü 
hizmetleri yapan bu bakanlığın, bilhassa halkı
mızın yüzünü güldürecek köklü sulama tesisle
rini yapmasmdaki gayretleri takdire şayandır. 
Yalnız, bu hususta bâzı konulara değinmek mec
buriyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, (biliyorsunuz ki, sula
nan arazi, sulanmıyan araziye nazaran fazla 
işgücünü istihdam etme bakımından hemen-
hemen sulanmıyan bir araside, bir dönüm için 
iki işgünü gittiğine göre, su alan bir arazide 
10 ve 10'un üzerine çıkmaktadır. Bu bakımdan, 
memleket ekonomisi bakımından çok önemli bir 
konu teşkil etmesi hasebiyle, biran önce, Türki
ye'de sulanabilir arazilerin muhakkak köylünün 
istifadesine yarıyacak şekle getirilmesine önce
lik tanınmalıdır. Bununla beraber, sulama te
sisleri yapılırken verimi artıracağına göre, bun
dan sonra Devlet Su İşleri, işini bitirdikten son
ra bu sahalara girecek teşkilâtın da hemen iş
başı yapması gerekirken, bunlar da Toprak - Su 
teşkilâtıdır, kılçık kanalları vesaireyi yapıyor. 
Bunlar bu sahalara girmiyorlar. Bu bakımdan 
Devlet Su işlerinin yapmış olduğu bu önemli, 
verimli tesisler değerinden uzun yıllar olmasa 
da, bir müddet için kaybediyor. O halde, Dev
let Su İşleri hakikaten koordinatör durumunda 
olmalı, yapmış olduğu sulama tesislerinde mu
hakkak ki, diğer yardımcı ünitelerin derhal bu 
bölgelere katılmalarını sağlamalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, İğdır'da bir sulama 
şebekesi yapılmıştır. Hakikaten İğdır'da bugün 
bir mikro - klima olarak, biliyorsunuz, pamuk
tan, üsümden tutun, çeltiğine kadar - narenciye 
hariç - bütün mahsuller yetişiyor. Bu sulama şe
bekesi kurulmadan evvel o bölgede, şöyle bir 
tâbir vardı; «Kentler bende, kent köye» diyor
lar. Bende geleli, suyu bağladı. Ruslar gelir ba
rajı bir açarlardı, suları bütün mahsulü silip 
süpürüp götürürdü. Hamdolsun bu sıkıntıdan 
kurtulduk. Fakat Devlet Su İşleri 10 seneye ya-
km bu tesisi açtığı halde, Topraksu ancak bu 
sene girebildi, işte istirhamım şu ki.; bu güç
lü tesislerin daha güçlü olmasını temin bakı
mından bu teşkilâtların da bu sahalara girme
sinde koordinatörlük vazifesini ele alsın. 

Diğer bir konu, Devlet Su İşleri büyük işler
le uğraşıyorlar. Fakat, o bölgelerde bâzı za-
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manda küçük işlerde oluyor. Meselâ, bir sel 
âfeti bir köyü götürecek duruma geliyor. Dev
let Su İşlerinin ufak bir müdahalesi ile, bir bul
dozerin 3 - 5 gün çalışması ile, o köyün durumu 
kurtarılacakken maalesef, plânda yoktur, Plân
lama almamış gibi bahanelerle ancak bu köyü 
tamamen sel götürdükten sonra, duruma mut
tali olunca yardıma koşuyor fakat, o zaman da 
masraf eskisinin 5 - 10 misli artmış oluyor. 

Bu bakımdan istirhamım şu ki, Bakanlık bil
hassa Doğu Bölgesi için, yakın yerler için bu 
durum mevzuubahis değildir, çünkü vatandaş 
zaten hergün kontrol durumundadır. Milletve
kilini, Senatörünü yakalıyarak bu bakanlıklara 
gitmekte ve bu işleri yaptırmaya çalışmaktadır. 
Fakat Doğu'daki bir vatandasın, uzak bölgeler
deki bir vatandaşın buraya gelip gitmesi müş
küldür. Bu bakımdan hiçolmazsa bölgeler em
rine, plânın haricinde, bu âcil durumlarda kul
lanılmak üzere bir miktar tahsisat tertibetsin-
ler. 

İğdır sulama şebekesi: Sulama şebekeleri ya
pılırken su rezervinin nazarı itibara alınması 
lâzımgelir, fakat İğdır'da bu lâzimeye riayet 
edilmemiştir. Çünkü bu barajın yapılmasını ön
ce Sovyet Rusya düşünmüş, sonradan biz buna 
iştirak etmiştik. Bilâhara, tabiî İğdır ovasında 
bugünkü sulanabilir kısmından daha üç misli 
sulanabilecek arazi var iken, su kâfi gelmiyor. 
İki yıldır Doğu'da kuraklığın hüküm sürmesi 
tamamiyle şikâyet konusu oldu. Hakikaten 
Devlet Su İşleri büyük gayret sarf etti, bâzı 
yerlerde kanalları yükseltti fakat, su miktarı 
az olduğu için bu kâfi gelmedi. Şimdi İğdır 
ovasının suyunu takviye etme ve Aralık kasası
na da sulama suyu verebilmek için, Arpaeayı 
üzerinde Sovyet Rusya ile bir baraj yapılacak
tır. Bunun etütleri vesaire yapıldı, fakat bu ba
rajın âkibeti nedir, ne olacaktır? Halk endişe 
içerisindedir. Çünkü, 8 köyün arazisi göl suları 
altında kalacaktır. Halk şimdiden hicret etmek 
istiyor. Çünkü, nasıl olsa artık bu mıntakalar 
kendisine yurt olmıyacağı için aynen Keban'da 
olduğu gibi hicret etmek istiyenler çoğalmıştır. 
Şimdiden ilgililerden istirham ediyorum, bu 
köylerin durumu açıklansın. Yani, bu köyler 
kati olarak, - Tabiî bu nihayet Sovyet Rusya ile 
anlaşmaya bağlıdır, ama, nisbeten de olsa - ne 

| zaman bunlar hakikaten bu mmtakalardan 
nakledilecekler? Şimdiden ona göre tedbir alın
sın ve bu vatandaşlar da beyhude mutazarrır 
olmasınlar. Bu Ahuryan Barajı yapılıncaya 
kadar epeyce zaman geçecektir. Bu arada İğ
dır ovasının suyunu takviye etmek bakımından. 
-Yeraltı suları boldur. Elektrik de bu bölgede 
vardır, öyle tahmin ediyorum buraya bölgece 
bildirilmiştir. - bu kanal boyunca kuyular açıl
mak suretiyle, hiçolmazsa, yazın iki, üç aya 
mahsus olmak üzere, bu kuyulardan su çekile
rek, - eğer sulamaya elverişli sular ise, teknik 
bakımından bir mahzuru yoksa. - hiç olmazsa bu 
sulama şebekesi takviye edilsin. Hakikaten ya
zın İğdır'a bir Devlet büyüğü, bir bakan geldi
ği zaman çok müşkülât içerisinde kalıyoruz. Bü
tün dertleri sulama suyu. Çünkü, sebebine ge
lince menfaat var, verim artıyor. Verim arttığı 
için de halkın yüzü gülüyor. O bakımdan bu 
konuya önem vermekteyiz. 

Bir de, İğdır ovasının üst kısmında kalan ve 
Tuzluca - İğdır'ın dağ köylerine kadar uzanan 
200 bin dönüme yakm bir arazi sahası var ki, 
bunun da sulanması gerekir. Bunun için bir 
çalışma vardır, Denizhan ve Sinekli diye. Acaba 
bunun etütleri ne oldu? Hakikaten bu barajın 
yapılması da ileride düşünülüyor mu? Temel 
sondajları normal çıkmış mıdır? Bu hususta ma
lûmat rica etmekteyiz. 

Diğer bir konu da, son üç yıldan beridir, 
Doğu - Anadolu'muzda petrol aramaları yapılı
yor. Tuzluca'da bir petrol araması yapıldı ve 
birden bırakılarak Hasankale'ye çekildiler. Ben 
bir senatör olduğum halde doğru dürüst bir ma
lûmat edinemedim." Zaman zaman da soruyor
lar. Kimisi der ki, efendim 4 500 metreye ini-
lecekti, makina olmadığı için makina getirilmesi 
bekleniyor. Bu bakımdan da eğer bu kuyular 
açılabilirse, rantabl olursa, madem ki, Doğu'nun 
yüzünü güldürecektir, buna devam edilmelidir. 
Bu bakımdan gerek bugünkü Hasankale'de ol
sun, Tuzluca ve Karakale'deki aramaların neti
celeri nedir? Hattâ bu arada Tuzluca'ya bu 
bapta ne kadar masraf yapılmıştır, şimdiye ka
dar Hasankale'ye yapılan masraf ne kadardır? 
Bunu da öğrenmek istiyorum. 

Enerji Bakanlığı bütçesinin memleketimiz 
için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, 

I hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Kavak. 

ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Muh
terem Başkan, değerli arkadaşlarım; şahsım 
adına Enerji Bakanlığı bütçesi üzerindeki gö
rüş ve temennilerimi arz etmek üzere huzuru
nuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakanı ve muhterem mesai arkadaş
larını saygı ile selâmlıyorum. 

Enerji Bakanlığı bütçesi üzerinde sayın 
üyeler salâhiyetle tenkidlerde bulundular. Di
le gelen bu mevzular üzerinde, tekrar konuş
maktan kaçınacağım. Yapılan yapıcı tenkid ve 
görüşlere gönülden katılıyorum. 

Sayın arkadaşlarım, Siirtimiz Doğu, Gü
ney - Doğu ve bâzı iller gibi coğrafi yönden ta
lihsizliklerin çizgileri içine itilmiş bulunmak
tadır. İl, ilçe, köy, okul, sağlık, yol hizmetleri 
yönünden büyük çalışmalar yapılmıştır. Basta 
Sayın Başbakanımız olmak üzere, mesai arka-
daşarını takdir ve şükranla anarım. Memleketi
mizin alt yatırım hususundaki talihsizliği, bir 
tesis ve fabrikanın hasret, özlem, elem ve tees
sürünü hemşehrilerimiz ve bizler çekmekteyiz. 
Batmanımızda halen uzun zamandan beri Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının faaliyet 
ve eserleri mevcuttur. Oldukça kesif bir işçi 
kütlesi vardır. Bu şirketin bölgeye sosyal, kül
türel, iktisadi hizmetleri olmaktadır. Bunda, 
başta Genel Müdür, bölge müdürü, değerli mü
hendis ve kıymetli işçilerimizin katkıları var
dır. Yukarda arz ettiğim arkadaşlarıma ve de
ğerli zevata şükranlarımı arz ederim. 

Rafinerimiz uzun zamandan beri çalışıyor. 
Petro - kimya tesisi kurulmadığı için üzülüyo
ruz. Şırnak'da milyonların üzerinde vasıflı bir 
kömür rezervi mevcuttur. Bu kömür kifayet
siz bir şirket tarafından çalıştırılıyor. Bunun 
Türkiye Kömür Şirketi tarafından çalıştırılma
sı yurt için büyük ve faydalı bir is olur. 

Halen muhitimizde MTA çalışmaktadır. Elâ
zığ engebeli. Burada çalışan bu değerli arkadaş
lar, bu şartlar altında çalışmalarını hızlandır
mışlar. Bu arkadaşlarımıza huzurlarınızda şük
ranlarımızı bildirmeyi bir vazife bilirim, Geçen 
sene büyük bir kıtlığı geçirdik. Bu sene de ka
pımızı çalmak üzeredir. Kuraklık yine işaret
lerini gösteriyor. Kezen, Basyurt, Garzan ve 
Batman suları üzerinde sulama tesislerinin, ba-
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rajlarm kurulmasını Hükümetimizden temenni 
etmekteyiz. 

1971 yılı Bütçesinin Enerji Bakanlığına ha
yırlı ve uğurlu olmasını Cenab'ı Haktan diler, 
saygılarımı arz ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Turan. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın senatörler, Türkiye'mizin kalkınması ile 
yakinen ilgili bir bakanlık bütçesi ile karşı 
karşıyayız. Yurdumuzda sulama tesisleri, elek
trik istihsali, maden ve petrol arama ve işlet
me çalışmaları, hayat ve hareket veren bu Ba
kanlığın almış olduğu görevin büyük olduğu 
karlar, mesuliyeti de elbette vardır. 

Bünyesinde Türkiye'mizin değerli teknik 
elemanlarını toplıyan bu Bakanlığın çalışması 
geniş ve çeşitlidir. Bu çeşitli çalışma sahala
rına yayılan, gerektiğinde gece ve gündüz ça
lışan bu teknik elemanların, haklı olan istek
leri, yarma endişe duymadan rahat bir seviye
de yaşamaları tabiîdir ve haklarıdır. Yani Per
sonel Kanunu teknik elemanları da harekete 
getirmiş ve pasif direnişe mecbur bırakmıştır. 
Sayın Maliye Bakanımız bu kürsüden teknik 
elemanlara yan ödemeler yapılacaktır, bunun 
için yönetmelikler hazırlanıyor ve 15 Ocağa 
kadar hazırlanmış olacaktır, buyurdular. Aca
ba bu yönetmelikler hazırlandı mı ve Şubat ay
lıklarını teknik elemanlar nasıl aldılar? 

Sayın senatörler, MTA Enstitüsünün son 
yıllarda verimli bir çalışma devresine girfdiği-
ni memnuniyetle öğreniyoruz. Arazi tetkikine 
çıkan teknik elemanlar, arazi üzerinde ciddî 
çaliişımaları ile yeraltı madenlerimizi değerlen^ 
dirmek çabası içindedirler. Bu çalışmalar Tür
kiye'mizin »hammadde, maden ve enerji kay
nakları bakımından zengin olduğunu teyidet-
mektedir. Komisyon raporunda belirtildiği gibi, 
adları sayılamıyacak kadar çok olan madenle
re sahiboîıduğumuzu bir kene daha okumuş 
bulunuyoruz. Her yıl aldığı ödenekleri ve yatı
rımları % 9 nisbetinde gerçekleştirmiştir, fakat 
hiçbir zaman plân hedeflerine ulaşamamışlar
dır. Bu enstitünün daha verimli çalışabilme'-
si için takvilye edilmesini temenni ediyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, Türk Milletinin bü^ 
yük çoğunluğu ısınmak ve sair ihtiyaçları için 
odun, tezek kullanmaktadır. Bugün seçim çev
rem olan Kayseri'nin içimde dahi, ısunmak 
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ilcin tezek kullanan aileler varıdır. Kömür üre
timimiz henüz vatandaşları bu dertten kurta
racak seviyeye erişememiştir. Ve daha uzun . 
yıllar T>öyle devam edeceği anlaşılmaktadır. 
Kömjir işletmelerimiz, elindeki imkânlarla, da
ha fazla istihsal için çalışmaların yapılmakta 
olduğunu biliyoruz. Kalkınma plân (hedefleri
miz enerji dengesinde % 37 nislbetinde odun ve 
tezek yerine yakıt olarak ucuz linyit kömürü
nün ikamesini öngörmektedir. Bu prensipten 
hareket edilerek, Anadolu'nun ilçelerine de 
linyit ve benzeri kömürün tahsisini memnuni
yetle karşılamak lâzımdır. Bu tevzi ve taksim
lerde birçok yolsuzluklar ve suiistimaler de) 
yapılmaktadır. Devlet imkânlarının ve Devlet 
hizmetlerinin dağıtımında çok dikkatli ve ti
tiz olmak, bu yolsuzluklara ve 'suiistimallere 
müsaade ve müsamaha 'edilmemek gerekir. Esef
le kaydetmek lâzımdır ki, bâzı idare âmirleri 
(bu yolsuzlukları ve suiistimalleri görmemezlik-
ten gelerek âdeta' himaye eder bir tutum içeri
sine giriyorlar. Bize intikal ettirildiğine ve 
Kayseri mahallî gazetelerinde yazıldığına gö
re, bu sene Bünyan ve Develi ilçelerinde, kö
mür tahsisi, yapılan mınitakalara verileceği 
yerde, başka illerde şaJhıs hesabına satılmıştır. 
Meselâ Bünyan ilçesine tahsis edilen kömür 
kaymakam tarafından unutemedolarak göste
rilen, .mutemet vesikası Kömür Tevzi Müesse
sesinde bulunduğu halde, kaymakamlık ma-
kamınida bir sureti bııllraımıtyan Bünyan Adalet 
Partisi ilçe Başkanı ve kardeşi yalnız kömür 
vesikasını satmak suretiyle 300 bin lira men
faat sağlamışlardır. Şikâyetler üzerine Kcımür 
Tevzi Müessesesi durumu Bünyan Kaymakam
lığından sormuş ve kaymakamlık makamı ilk 
yazısında tahsis edilen kömürden 750 tonunun 
halka dağıtılmış olduğunu, bilâıhara ikinci bir 
yazı ile de, ilk yazıyı tekzibederek dağıtılan 
kömürün 750 ton değil, 34 ton olduğunu bildir
miştir. Mutemet vesikasının ve nakliye anlaş
masının kaymakamlıktaki dosyada bulunma-
ıması Kömür Tevzi Müessesesine yazılan yazı
ların birbirini tutmaması suç mahiyetindedir. 
Hâdise savcılığa intikal etmiştir. Kaymakam' 
hakkında da idari takibat yapılması icabeder-
Iken, ıbu yola1 gidilmemiştir. Adalet Partisi 
Bünyan ilçe Başkanı kahvelerde «Benim ar
kamda bakanlar vardır, bana ve memurlara 
kimse bir şey yapamaz.» çalımı içinde halka 

ve memullara caka yapmaktadır. Burada kas-
dedilen Bakan saym Enerji ve Tabu Kaynak
lar Bakanı değildir, içişleri Bakanlığı ile ya
zışma olmamıştır. Aidiyeti dolayusiyle Kömür 
Tevzi Müessesesi ile yazışma olmuştur. Sayın 
Bakandan bu dosyayı tetkik ettirip bM ten
vir etmesini ve suçlu varsa gereken işlemlerin 
yapılmasını rica ediyorum. Bu arada tahsis 
yapılmış olan, kömüre güvenen ve T>el bağlayan 
Bünyan halkı yakacak bakımından sıkıntıda
dır. 

Sayın arkadaşlarım, ikinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânının öngördüğü birçok projelerin 
ıhazırlanmıış olmasına rağmen, plândan çıkarü-
dıklarun müşahede ediyoruz. Bu cümleden 
olarak, ikinci Beş Yjllık Kalkınma Plânının 
311 nci sayf asında yer alan «Zamanda - Kızıl
ırmak» projesini misal olarak vermek müm
kündür. Bu proje Zaımantı ırmağının KıızıSIır-
mağal dökülmesini öngörmektedir. Bu pnoje, 
Daveli, Yahyalı, Yeşilhisar ve İncesu ilçeleri
nin çevirdiği binlerce dönümlük çorak ve boş 
araziyi ekilir hale getirmeyi ve sulanması kabul 
(binlerce dönünl araziyi de daha verimli Ibdr 
hale siokmasını amaç tutar. Diğer taraftan, 
Seyhan nehrinin fazla taşması önlenmiş olur. 
Aynı zamanda hidtfo - elektrik istihsal edecek, 
öte yandan Kızılırmak projelerinin tahakkuku
na da yardım edecektir. Bize büdirilldiğine 
göre, Kızılırmak Hirfanlı barajını! dolldJurama-
ımalktadır. Ve bu selbeple de randımanla çalışa
mamaktadır. Bu proje Hirfanlı barajını da 
Ibesliyeoelktir. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var Sayın Turan. 

SAMİ TURAN (Devamla) — Bitti, az kaldı 
sayın Başkanım. 

Diğer bir mesele de, 34 yıldan beri milyon
larca para sarf edilmiş olmasına rağmen bir 
türlü ikmâl edilmemiş ve bozulmaya başlıyan 
Pınarbaşı ilçesinin Kamncık sulama tesisleri. 
Geçen seneki bütçede bunları sual olarak arz et
miştim, o zamanki Saym Bakan yasılı olarak 
cevaplandıracaklarını bildirmişlerdi. Fakat, bu
güne kadar bir cevap alamadım, Yeni Sayın 
Bakandan mümkünse yazılı veya sözlü olarak 
Zamantı - Kızılırmak projesinin plândan çıka
rılıp çıkarılmadığı hususunda bizleri aydınlat
sınlar. Keza 34 yıldan beri bir türlü ikmâl edi-
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lemiyen ve kendi kaderine terk edilen Kasan-
cık sulama tesislerinin akıbeti ne olacaktır. Bu 
hususu da Sayın Bakandan rica ediyorum. Say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir kifayet takriri var okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe
si üzerindeki müzakerelerin kifayetini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
izmir 

Mustafa Bozoklar 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Soydan. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş

kan, sayın arkadaşlarım; Enerji ve Tabiî Kay-
naklar Bakanlığı Bütçesi Türk ekonomi haya
tını, dclayısiyle Türk zirai bayatını ilgilendiren 
ve memleketin iktisadiyatına ciddî tesir eden 
bir bütçedir. Bugün Türkiye'de yıllık plâna 
gere 235 milyon dekarlık, yapılan istatistiklere 
göre 253 milyon dekarlık arazi.... (Gürültüler, 
önerge aleyhinde konuşmuyor sesleri) 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Arazi ha
len bakilizer bir vasiyettedir. Ancak, Türkiye 
olarak sulanabilen kısım % 5,7 dir. Sulama 
mevzuuna taallûk etmesi sebebiyle şu ciheti 
arz etmek isterim ki, Türkiye itibariyle bu 
mevzua temas etmek vaktinizi alacaktır. Yal
nız mesele Maraş'ta ve Elbistan ovasında .. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, lütfen sadet 
içinde kalınız. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Tam için
deyiz Beyefendi, aleyhinde. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz, kifayetin 
aleyhinde söz verdim. Bir hakkın suiistimali 
olmamak kaydiyle bu hakkı kullanmanızı istir
ham edeceğim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Efendim 
geliyorum şimdi. Vaziyeti anlatacağım, size. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (istanbul) — Oraya 
gelecek efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Şimdi, efen
dim bu hususları söylüyorum. Hangi sebeple 
aleyhinde olduğumu söylüyorum. 

1971 bütçesinde Elbistan'da büyük bir linyit 
yataklarının mevcudiyeti malûm, 3,5 milyar re
zerv tesbit edilmiştir. MTA bu. vazifeyi ifa 
etmiştir. MTA'nm yapılan son fizibilite rapor
larına gere, bu durum karşısında bu linyitin ne 
zaman işletileceği mevzuunu Sayın Bakandan 
kesin olarak izahını istiyeceğim, sulama mevzu
unda izahını istiyeceğim, kifayetin aleyhinde oy 
verirseniz. 

BAŞKAN — Soru hakkını kullanma talebin
de bulunan sayın üyelerin bu talepleri dışında 
sorulara da şâmil olmak üzere kifayet takririni 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Et-
imyenler... Kabul edilmiştir. 

Tenkid ve temennilere cevap vermek üzere 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Men
teşe buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Aydın Mv.) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1971 yılı 
bütçesi dolayısiyle sayın parti grupu sözcüleri
ni ve kişisel görüşlerini beyan eden sayın sena
törleri ben ve Bakanlığa mensup arkadaşlarım 
dinlemiş bulunmaktayız. Sayın arkadaşlarıma 
kıymetli tenkid, mütalâa ve temennilerinden 
dolayı teşekkürlerimi arz ederim. 

Bu tenkid ve mütalâalar yp. te^ermüer Hü
kümet programı, plân ve programa uygunluğu 
nisbette elbette tarafımızdan nazarı itibara alı
nacaktır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1971 
yılında 6 milyara yakın, 5 milyar 900 milyon
luk bir yatırımı gerçekleştirmeye gayret ede
cektir. Daha evvelki senelerde özellikle 1970 
senesinde hemen hemen % 100 gerçekleşme pa
yına ulaşan Bakanlığımız, ümit ediyoruzki 
bu senede, % 100 bu tahsisatı gerçekleştirmeyi 
sağlayacaktır. Bakanlığımızın kuruluşlarının 6 
milyarlık bir yatırımı derpiş ettiğini ifade et
miştim. Diğer hissesi bulunan kuruluşları da na
zara alırsak o takdirde 1971 yılı Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının yatırımı 8 milyar-Tl. sı 
olacaktır. Bu rakamın 2 100 000 000 lirasını Dev
let Su işleri yatırımları teşkil edecektir. 1 150 
000 000 lirasını Türkiye Elekrik Kurumu ya
tırımları teşkil edecektir. 920 milyonunu Eti-
bank yatırımları 701 milyonunu Türkiye Petrol-
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leri Anonim Ortaklığı yatırımları teşkil edecek
tir. Geri kalan miktarı da, Elektrik Etüt İda
resi, Petro - Kimya Genel Müdürlüğü gibi ku
ruluşlarımız gerçekleştirecektir. 

Sayın arkadaşlarım, burada parti görüşleri
ni ifade eden arkadaşlarımız uzun uzun teşkilât 
kanununun halen tedvin edilmemesinden yakın
dılar. Hakikaten bakanlığımız 1983 senesinde 
kurulmuş bulunmaktadır. 1963 senesinden beri 
teşkilât kanunun bulunmayışı sayın arkadaşla
rımız tarafından tenkid konusu yapılmıştır. He
men şunu ifade edeyim ki, geçen dönem bakan
lık teşkilât kanunu Meclislere sevk edilmişti. 
Ancak gerek komisyonlarda ve gerekse mec
lislerde görüşülmediği cihetle kadük olmuştur. 
Bunu Sayın Topaloğlu arkadaşımız bir ihmal, 
âdeta takipsizlik, hattâ savsaklamak olarak ni
telediler. Böyle bir görüşe iştirak etmeye imkân 
yoktur. Bakanlık teşkilât kanununu sevk etmiş
tir, Meclislerden çıkmamıştır, kadüık olmuştur. 
Sayın arkadaşımız, parlâmentonun bir üyesi 
olarak şunu ifade etselerdi herhalde çok daha 
memnun olacaktık. Meclisler açılalı bir hayli 
olmuştur. Hemen hemen 18 - 20 gensoru Millet 
Meclisi gündemlerini işgal etmiştir. Hükümet, 
gerek Senato'da ve gerekse Millet Meclisinde 
sadece murakabeye tabi tutulmuştur. Arkada
şımız, bu organın teşriî bir organ olduğunu, ya
sama organı olduğunu hatırlatmak suretiyle; 
«arkadaşlarımızın kanunları çıkmıyor* diye, 
teşvik etseydi, herhalde çok daha iyi, çok daha 
olumlu bir iş yapmış olacaktı, kanaatindeyim, 
O takdirde, her çıkmayan kanunun, hem gün
demde olmıyan kanunun hesabını Hükümet't en 
sormuş olacaktır ki, herhalde bunda icranın 
kabahati olmasa gerektir. Her kanun ehemmi
yetle takibedilir. Sevk edilen kanunun takibe-
dilmiyeceğinin bir tenkid konusu yapılması 
herhalde gerçeklere uygun bir davranış olma
sa gerektir. Bu sene henüz teşkilât kanunumu
zu sevkedemedik. Çünkü, şartlar değişmiştir. 
Yeni kuruluşlar teşkilâtımıza, bakanlığımıza 
ilâve edilmiştir. Bu sebeple yeniden bir teşki
lât kanunu hazırlığına bakanlığımız girişmiştir. 
Petrol Kanunu, araştırma komisyonlarının ça
lışmasına paralel olarak ehemmiyet kazanmış, 
biran önce Meclise sevk edilmesi hususu düşü
nülmüş ve Petrol Kanununun sevk edilmesi önce
lik kazanmıştır. Geçen devre kadük olan teş

kilât kânunu yeniden ele alınmış. Bâzı bakan
lıklardan henüz mütalâa gelmemiş, birkaç ba
kanlıktan gelmemiş, bunlar da tecil edilmek sure
tiyle, önümüzdeki günlerde mütalâaları alın
dıktan sonra, teşkilât kanun tasarısı Başbakan
lığa sevk edilmiş olacaktır. 

Yine şu hakları kanun tasarısı geçen devre 
Yüce Meclislere sevk edilmiş, kadük olmuştur, 
yeniden sevk edilmiştir. 

En. arada geçen sene Temmuz aylarında 
Türkiye Elektrik Kurumu kanunu tasarısı Yü
ce Meclislerden geçerek kanunlaşmış ve teşkilât 
Ekim ayından itibaren kurulmaya başlanmış
tır. 1954 tarihli ve 2326 sayılı Petrol Kanunu, 
deminde arz ettiğim üzere, kanunu değiştirecek 
olan kanun tasarısı değerlendirilerek Meclislere 
sevkedilmiştir. Hükümet programımızda esa
sen «Petrol Kanununda yapılacak değişiklerle, 
müşahade edilen güçlükler ve tereddütler kal
dırılacak, ham petrol istihsalimizin artırılması 
yönünden, yeni hukukî esaslar konulacaktır 
denmektedir». Bu husus gözetilmek suretiyle ve 
Meclis araştırma komisyonunun çalışmalarından 
istifade etmek suretiyle bu kanun tasarısı ha
len Yüce Meclislerde bulunmaktadır. 

T. B. M. M. ne sevkedilen bu tasarının arka
daşlarımızın tarafından titizlikte inceleneceğin
den emin bulunmaktayız. Yakın bir zamanda 
bu kanun tasarısını tedvin ederlerse, o takdir
de büyük bahtiyarlık duyacağız. 

Petrol kanun tasarısı, tatbikatta raslanan 
güçlükleri, vergi mevzuatımız ile diğer mevzu
atın Petrol Kanunu ile çelişkilerini bertaraf 
edecek tarzda ve millî ekonomi yararlarını da
ha açık şekilde kapsamak üzere hazırlanmış 
•bulunmaktadır. Arama ve işletme ruhsatlarının 
müddeti, «bu 'kanun Haşarısında kısaltılmıştır. 
Devlet hakkı tarifeleri yeniden düzenlenmiştir. 
Kaınu kuruluşları eli ile bulunan bir petrolün, 
ancak yabancı sermaye iştiraki olmıyan hükmü 
şahıslara devredilebileceği hükmü yer almıştır. 
iktisadi Devlet Teşekkülü kurumları ile, özel 
hukuk hükümlerine tabi Devlet kuruluşlarının 
petro hakkı sahibi olabilecekleri bu kanun ta
sarısında derpiş edilmiştir. Nispî tükenme payı
nın kaldırıldığı, vergileme bakımından Vergi 
Usul 'Kanununa tabi olunacağı, sınırlamanın 
% 50 den % 60 çıkarılacağı bu kanun tasarı-
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Bmda yıer almış (bulunmaktadır. Bu kanun tasa
rısı petrol kaynaklarımızın süratle fasılasız ve 
verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak 
amaciyle, 'alınması ıgerekl diğer tedbirler, ara
ma ve işletme ve diğer faaliyetlerin hızlandırıl
masını temin edecek, teknik idari, hukukî ted
birlerin tasarıda yer aldığını bu vesile ile ka-
yıdetmek mümkündür. 

Sayın senatörler, petrol konusu bugün dün
yamızı önemli şekilde işgal eden konulardan 
birisidir. Bugün dünyada üretilen petrolün he
men hemen % 60 enerjide kullanılmaktadır. 
Bu kadar ehemmiyeti olan bir meta, bugün 
gazetelerde okumaktasınız, büyük kavgalara 
'sebebiyet vermektedir. Türkiye bu petrol kav
galarının dışında kalamaz, daha doğrusu, bu 
petrol kavgasını yakından takibetmek mecburi
yetindedir. Türk kamu oyu ve özellikle siyasi
lerimiz zaman zaman başka meselelerle meşgul 
oldukları için, bu hayati konuyu umumiyetle 
ihmal etmektedirler. Yurdumuzun da dâhil ol
duğu Akdeniz çevresinde, deminde arz ettiğim 
gibi, petrol hareketleri bir kavga haini almış
tır. israil - Arap lıartbi sonunda »Süveyş kana
lının kapandığı, bugüne kadar da açılmadığı 
hatırlardadır. Bu sıkıntı Süveyşin kapanmasın
dan doğan petrol darlığı, Libyanm ve dezayirin 
artan istihsali ile, bugüne kadar pek hissedil
memiştir. Ancak, 1970 yılında Trans - Arabian 
petrol borusunun bozulması neticesinde Suudi 
Arabistandan Lübnan Sidon limanına akmakta 
olan boru hattı, maalesef işlemez 'hale gel
miştir. Libyanm (petrol istihsalini kısması 
neticesinde Akdeniz bölgesi günde 700 bin va
ril petrolden mahrum kalmıştır. Aynı zaman
da Trans - Arabian petrol borusunun bozul
ması neticesinde de, hemen heımen g-ünde 500 
bin varil petrolden mahrum kalmıştır. 

Bu hareketler, cari fiyatlarının, afişe fiyat
larının artmasına sebebiyet vermlş'tdr. Ayrıca 
navlun fiyatlarının yükselmesi de, ayrı bir key
fiyettir. Bugün petrol istihsal eden memleket
ler, biliyorsunuz Opek namı altında teşkilât kur
muşlardır, petrol şirketleri ile müzakere halin
dedirler. Bunları bakanlık olarak yakından ta-
kibetmekteyiz. Son aldığımız habelerde, olumlu 
haberler gelmekte, zaman zaman bunu nakze
den haberler de çıkmaktadır, inşallah pek ya

kın bir zamanda bunun olumlu bir şekilde hal
lini temenni etmekteyiz, ümidetmekteyiz. 

Biliyorsunuz, petrol şirketleri, bir taraftan 
petrol istihsal eden memleketler, bir taraftan 
afişe fiyatlarının yükselmesini talebederken, 
diğer taraftan şirketlerden alınmakta olan ver
ginin % 55 e kadar çıkarılmasını talebetmekte-
dirler. Demin de arz ettiğim gibi, bütün bu ha
reketler bakanlıkça dikkatle izlenmektedir. 
Memletimizin petrol ihtiyacı her geçen gün 
artmaktadır. Her geçen gün daha fazla döviz 
ödeme mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu ba
kımdan memleketimizde, hampetrol istihsalini 
artırmanın çarelerini araştırırken, komşuları
mızdan petrol istihsal eden memleketler olan 
İran ve Irak'tan boru hattı döşemek suretiyle 
hampetrol getirmek gayretindeyiz. Ahvaz - İs
kenderun boru hattı inşası 800 milyon dolara 
mâlolacaktır. Hattın uzunluğu 1 853 Km. ola
caktır. Borunun çapı 106 cm. genişliğinde dir, 
eğer bu proje gerçekleşirse senede, 45 milyon 
ten petrol, başlangıçta 45 milyon, nihai olarak 
70 milyon ton petrol, iskenderun limanına ak
mış olacaktır. Hemen hemen günde 900 bin va
ril petrol iskenderun limanma akıtılmış ola
caktır. Projenin önemli safhaları geçilmiştir. 
Halen nakliye anlaşmaları nihai safhadadır, 
16 Şubatta yeniden müzakerelere oturulacaktır. 
Bu proje tahakkuk ettiği takdirde, 1971 sene
sinde başlanacak ve 1973 senesinde bitirilmiş 
olacaktır. 

Yine Irak'tan tabiî gaz alma projemizden 
bahsetmek istiyorum. Kerkük'ten - Batman'a ta
biî gaz taşıyacak olan boru döşenmesi müzake
releri nihayetlenmiş ve bu husus bir protokole 
bağlanmıştır. Halen hükümet kararnamesi çık
mak üzeredir. Başlangıçta Kerkük'ten - İstan
bul'a gB.z nakletmek şeklinde düşünülen proje, 
sonradan değişikliğe uğramış, Kerkük ve Bat
man olarak mütalâa edilmiştir. Kerkük - Bat
man gaz projesinin malî portesi 47 milyon do
lardır. Günde 3 milyon metreküb gaz naklede
cektir. Projenin fizibilite çalışmaları başlamış
tır, 1971 içinde neticeleneceğini ümit etmekte
yiz. Bu tesisten ne gibi istifadeler olacaktır, kı
saca bahsetmek isterim. Kükürt üretme tesisi, 
enerji santralı, azotlu gübre sanayii, demir iza
le tesisi, Petro - Kimya tesisi gibi tesisler, bu 
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gaz naklinden sonra düşünülmüş olacaktır. Ha
len, demin de arz ettiğim gibi, proje gerçekleş
tiği takdirde 1971 içinde fizibilitesi yapılacak, 
1972 ide de bu boru hattının inşasına başlanacak
tır. 

Takibolunan petrol politikasının gayesi, bir 
an evvel, tamamiyle petrolü millî kaynakları
mızdan elde etmektir. Türkiye'nin ham ve ma
mul petrol ihtiyacı için, yabancı memleketlere 
ödenen paraları tasarruf etmek, azaltmak baş
lıca prensiplerimizdendir. Hattâ, Türkiye'nin 
ham ve mamul petrol ihraceden bir ülke olma
sı hedeflerimizdendir. Tesbit edilen hedefe ula
şıncaya kadar hariçten mamul yerine, hampet-
rol öatmalmak, millî rafinerilerimizde bunu iş
lemektir. Bugün istihsal ettiğimiz yerli petrol 
3 milyon 000 bin tondur. İstihsal ettiğimiz pet
rol bunun çok çok üstünde bulunmaktadır. El
bette millî kaynaklarımızdan hampetrolü almak, 
elde etmek gayemizdir. Ama, bunu elde edince
ye kadar, hampetrolü dışarıdan satmalmak su
retiyle rafinerilerimizde işlemek ve bu suretle 
ihtiyacımızı karşılamak, icabederse bunu ihraç , 
etmek elbette akıllı bir iş olsa gerektir, işte ta-
kibettiğimiz iş budur, hedef budur, bunu arz et
mek isterim. 

'Bunun için ipraş rafinerimizi tevsi etmekte
yiz. 2 milyon 200 "hin ton kapasiteli olan Yarım
ca İpras rafinerisini 5,5 milyon tona tevsi edi
yoruz. Birinci ünite faaliyete geçmiştir, 2 nci 
ve 3 ncü ünite de bir kaç ay içinde faaliyete 
geçmiş olacaktır. Böylece ipraş'in kapasitesi 5,5 
milyon ton olacaktır. 

Yine Batman'daki 700 bin ton kapasiteli olan 
Batman rafinerisi tevsi edilmektedir, sene so
nuna kadar 1971 sonuna kadar tevsi işi bitmiş 
olacak ve 1 milyon ton istihsal etmek mümkün 
olacaktır. 

Ataş tevsi etmiştir, kapasite 4 milyon 400 
bin ton olmuştur, izmir'de bildiğiniz üzere Ali
ağa'da bir rafineri inşa etmekteyiz. Rafineri 
başlangıçta 3 milyon ton kapasiteli olacaktır. 
Bunun için 1 milyar 502 milyon TL. sarf edile
cektir. Halen bu izmir Aliağa rafinerisine 800 
milyona yakın para sarf edilmiş bulunmaktadır. 
Aksilik olmazsa 1971 sonu veya 1972 başında 
Aliağa rafinerisini açmış olacağız. Yine Karade
niz'de üç milyon ton kapasiteli Karadeniz Rafi

nerisini de plânlamış bulunmaktayız. 1971 sene
sinde bunun da temellerini atmış olacağız. Bu
nun dışında ERSAN, özel sektör Marmarada 
yine bir rafineri plânlanmış bulunmaktadır. 
Böylece demin de arz ettiğim gibi, millî kay
naklarımızdan hampetrolü elde edinceye kadar, 
millî rafinerilerimize gerek kendi istihsal etti
ğimiz hampetrolleri, gerekse dışarıdan memle
ket menfaatleri, rekabet şartları nazarı itibara 
alınmak suretiyle, ithal ettiğimiz petrolü işle
mek suretiyle, memleket ihtiyaçlarına cevap 
vermek istemekteyiz. Petrol Kanunumuz hiçbir 
suretle iddia edildiği gibi bir imtiyaz rejimi de
ğildir, bir inhisar da getirmemektedir. Verilen 
müsaadeler, arama veya isletme ruhsatlan ve
ya boru hattı veya tasfiyehane belgeleri ilgili 
şirkete yüklenen vecibe ve mükellefiyetler ta
kibe dilmektedir. Ayrıca, müsaade, ruhsat ve 
belgeler zaman itibariyle de •sınırlandırılmış bu
lunmaktadır. Bu bakımdan, bir şirketin vecibe
sini yerine getirmemesi halinde kendisine veri
len iznin alınabileceği kanunda vardır. Müd
detin sona ermesi ile de müsaade veya ruhsat 
kendiliğinden ortadan kalkmaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım, Yanmca'da Petro -
Kimya tesislerinin halen faal halde olduğunu 
bilmektesiniz. 1 milyar 300 milyon TL. sarf edil
mek suretiyle altı nevi naftadan birtakım ürün
ler üretilmektedir. Yarımca tesislerinin daha 1 
milyar sarf edilmek suretiyle ürettiği neviler 
artacaktır. Bu suretle suni kauçuk, suni elyaf 
ve deterjan da üretilmiş olacaktır. Ayrıca İzmir 
Aliağa rafinerisinin yanında, 3 milyon metre
karelik bir saha satmalmmıstir. Burada da 4,5 -
5 milyar liraya mal olacak Petro - Kimya tesis
lerinin temeli önümüzdeki günlerde atılmış ola
caktır. 

Ayrıca petrol hareketlerinden olarak NATO 
akarvajkn tesislerinin sivil maksatlarda kulla
nılması için, çalışmalarımız devam etmektedir, 
bunu arz etmek isterim. 

iSa-nayîirnizin belli başlı enerii kaynakların
dan biri olan ve ısınma vasıtalarının başında 
gelen kömürün takdir buyurulacağı üzere, faa
liyet alanımızda çok önemli bir yeri vardır. Bir 
taraftan aramalarla yeni sahalar keşfedilmeye 
çalışılırken, diğer taraftan mevcut işletmelerin 
randımanlı çalıştırılmasını temin ve icabeden 
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yeni tesislerle donatılmalarını sağlamak suretiy
le, istihsalin artırılmasına gayret sarf edilmek
tedir. Mevcut sahalarda rezervlerin genişleme 
imkanına sahibolup olmadığını tesbit maksadiy-
le, Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından yeni 
sahaların bulunması için de, Maden Tetkik ve 
Arama Enstitüsü tarafından arama yapılmak
tadır. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tara
fından yapılan arama masrafları son beş yılda 
iki kat artmış ve içinde bulunduğumuz yıl 10 
milyon liraya ulaşmıştır. Linyit aramaları so
nunda, yeniden Kütahya - Seyitömer, Erzincan -
Kemaliye, Van - Erciş, Aydın - Umurlu, Şahi-
nali, Çanakkale - Yenice, Sivas Kangal mınta-
kalannla 160 milyon ton civarında rezerv tah
min edilmiştir. 

Son üç yıl içinde linyit aramalarında Maraş -
Elbistan - Afşin bölgesinde 3 milyar 200 milyon 
ton rezervli linyit yataklarına raslanmış bulun
maktadır. Taşkömürü istihsalinde uygulamada 
olan tevsi projesinin hedefi 9,5 milyon ton tü-
venan ve 6 milyon ton satılabilir Kömürün üre
tilmesidir. 

Halen yıllık istihsal 7 milyon ton tüvenan, 
ve 4 milyon ton civarında satılabilir kömürdür. 
Arza çalıştığım Zonguldak tevsi projesinin 126 
milyon lirası dış para olmak üzere, 780 milyon 
liraya mal olacağı ve 1974 yılında ikmal oluna
cağı tahmin olunmaktadır. Soma ve Tunçbilek 
linyit işletmelerinde uygulanan tevsi projesinin 
hedefi, 4 milyon tondur. Diğer küçük işletmeler 
ile birlikte, istihsalde 5 milyon tona ulaşılmaya 
çalışılmaktadır. Tatbik edilen projenin toplam 
yatırımı 200 milyon lira olup hemen hemen 
% 75 i ikmal edilmiş bulunmaktadır. Düşük 
kaliteli kömürlerimizin değerlendirilmesi için 
gayret sarf edilmektedir. Bu cümleden olmak 
üzere, Kütahya Seyitömer ve Maraş - Elbistan -
Afşin projelerinden söz etmek faydalı olacak
tır. Seyitömer termik santraline kömür temini
ni hedef tutan Seyitömer projesi, 112 milyon li
rası dış para olmak üzere, 280 milyon liralık bir 
yatırımı gerektirmektedir. 1969 yılında başlan
mış olup, 1973 yılında ikmal edilmiş olacaktır. 
Yaklaşık olarak % 15 i ikmal edilmiş durumda
dır. Bu projenin hedefi de 5 milyon ton istihsale 
ulaşmaktır. Son yıllarda keşfedilmiş bulunan 
düşük kalorili, fakat rezerv olarak büyük bir 
kıymet olan Elbistan Afşin linyitlerinin değer

lendirilmesi amacı ile, birinci safhada 600 bin 
kilovat takatlik ve ilerde 1 milyon kilovat tev
sii mümkün bir termik santrali kurulmasına ka
rar verilmiş ve gerekli mühendislik çalışmaları 
oldukça ileri bir safhaya getirilmiştir. 1973 yı
lında inşaatına fiilen başlanmak üzere hazırlık 
yapılmaktadır. Kömür üzerindeki kısa izahatı
mı tamamlamadan, bilhassa memleketimizin ısın
ma problemi ile yakından alâkası olan, linyit 
kömürlerinden, linyit koku ve dumansız yakıt 
elde etme araştırmalarından da kısaca söz et
mek istiyorum : 

Bir taraftan kömür sanayiimizin vazgeçil
mez unsuru olan taşkömürü ve bildiğimiz kok 
kömürünü teshinde kullanmamayı ve böylece 
koklaşabilen taşkömürîerimizi tamamen izabe 
fırınlarına tahsis edebilmeyi mümkün kılmak 
ve diğer yandan ısınma ihtiyacı için yüksek ka
lori, hava kirlenmesini büyük ölçüde önliyebi-
len linyit istihsalini devamlı kılabilen, linyit 
koku yapabilme maksadiyle yapılan iki araştır
madan biri sonuçlandırılmış, diğeri ise hemen 
hemen son safhaya getirilmiştir. Bu araştırma 
projelerinden biri Orta - Doğu Teknik Üniver
sitesiyle, Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü 
ile yürütülmüş ve sonucu alınmıştır. Lâboratu-
var Ve sanayi ölçüşümde tecrübeler tamam
lanmış, yepyeni bir linyit koklaştırılması me
todu geliştirilmiştir. En kısa zamanda Seyit-
ömer'de bu parça linyitlerin koklaştırılması 
için tesisler kurulacaktır. Diğer proje toz 
linyitlerin briket halinde koklaştırılmasmı sağ-
lıyacaktır. Usul lâboratuvar ölçüsünde gelişti
rilmiştir, sanayi ölçüsünde tecrübelere girilmek 
üzeredir. 

Muhterem arkadaşlarım, bakanlığımızın di
ğer iştigal sahaları olanı maden, elektrik ve su 
kaynaklarının geliştirilmesi konusunda geniş 
izahat vermek suretiyle kıymetli vakitlerinizi 
almak istemiyorum. Ancak, bu sahada yoğun 
faaliyetlerimizi karakterize eden bâzı tesisler
den kısaca bahsetmek, yeniden düşündükleri
mizi, gerçekleştireceklerimizi ve halen inşaat
ları devam eden projelerdecı de kısaca izahat 
vermek istiyorum. Bu arada, ilk başta akla ge
lecek, tabiatiyle, Keban projesi olacaktır. Ke-' 
ban bilmektesiniz ki, 210 metre yüksekliği ile 
dünyada 12 nci, 31 milyar metreküb su rezervi 
ile 13 ncü, üreteceği enerji bakımından da 24 
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ncü sırayı işgal etmektedir. Keban için 4 mil
yara yakın bir para sarf edilecektir. Bugün 
enerji istihsalimiz, üretilen enerji istihsalimiz, 
8,5 ımilyar kilovaıtsaattir. Sadece Keban yılda 5 
milyar 800 milyon kilovatsaat bir katkıda bulu
nacaktır. Enerji istihsali bakımından Keban'ın 
bu katkısını nazarı itibare alacak olursak Ke
ban'ın büyük bir proje olduğunu da elbette id
râk letmiş olacağız. Keban 1972 sonbaharımda su 
toplamaya başlıyacaktır. 1973 yılında da devreye 
girmiş olacaktır, inşallah Cumhuriyetimizin 50 
nci yıldönümünde 1973 senesinde Keban'ı hiz
mete açmak nasibolacaktır. 

İkinci proje, G-ökçekaya projesidir. 562 mil
yon kilovatsaat elektrik üretecek olan G-ökçe-
kaya Barajı, 1970 nihayetimde hizmete verilmiş 
olacaktır. Hemen hemen bunun için de 1 milyar 
Tl. na yakın bir para sarf edilmiş olacak, inşa
at süratle devam etmektedir. 

Kovado II elektrik santrali önümüzdeki gün
lerde hizmete girmiş olacaktır. 200 milyon ki
lovatsaat elektrik üretecektir. Bunun için 103 
milyoın Tl. sarf edilmiş bulunmaktadır. Yine 
Doğankent hidro - elektrik santrali 74 milyon 
kilovatsaat bir katkıda bulunacaktır enerji üre
timine. 131 milyon liralık harcama yapılmış 
bulunmaktadır, Şubat ve Mart aylarınida tah
min ediyoruz ki, Doğankent yine hizmete ve
rilmiş olacaktır. Ambarlı termik santraline üç 
ünite ilâvesi, mevcut ikisine üç ilâve derpiş edil
miş bulunmakta idi. Bunlardan dördüncü üni
te 1971 tarihine kadar ikmal edilmiş olacaktır. 
Diğer üniteler 11 Aralık 1970 tarihinde ikmal 
esdilmiştir ve hizmete girmiştir, üç ünitenin 
ikmali ile de 220 megavattan 630 megavata yük
seltilmiş olacaktır. Bunun da malî portesi 700 
milyon Tl. dır. Hopa termik santrali 120 milyocı 
Tl. na mal olacaktır. 

Bir talihsizlik, biliyorsunuz, bâzı malzemesi
ni getirmekte olan gemi yanmıştır, bu mal
zemeler de yandığı için düşünülen tarihte, ya
ni 1970 Eylülünde Hopa termik santrali hizme
te verilememiştir. Onun içim 1972 Mayısında 
Hopa termik santralinin hizmete açılacağını dü
şünmekteyiz. Düşük kaliteli linyit kömürleri
mizi kullanmak suretiyle yılda 2 milyar 700 
milyon kilovatsaat elektrik üretecek olan ve 
1 milyar Tl. sarf edilecek olan Seyitömer ter-
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mik santrali 1972 yılı ortalarında ikmal edil
miş olacaktır. Halen bu Seyitömer santraline 500 
milyon Tl. na yakın bir para sarf edil
miş bulunmaktadır. Arz ettiğim üzere sene
de 2 700 000 000 kilovatsaat elektrik üretecek
tir. 

Sayın Ziya Termen arkadaşımız, Adalet Par
tisi Hükümetlerinin maden politikasına ehem
miyet vermediği hususu üzerinde durdular. 
Ehemmiyet vermediği sahalar hangileridir, arka
daşımız bunu bir misal vermek suretiyle belki 
mermer sahasında ihmalde bulunduğumuzu be
yan ettiler, bu konu üzerinde durmak iste
miyorum. Yalnız, eğer bu konu hakikaten se
nede 1 milyar gelir temin edecek bir seviyede 
ise, elbette teknisyenlerimiz bunun üzerinde 
kafa yormalılardır. Ancak, şunu ifade edeyim 
ki, Adalet Partisi hükümetleri, yeraltı servet
lerimizin değerlendirilmesi için büyük projeler 
üzerinde durmuşlardır. Meselâ bir aliminyum 
tesisi, bir bakır tesisi her halde ihmal edilecek 
kcmulardan değildir. Seydişehir'de 2 milyar Tl. 
sarf edilmek suretiyle hattâ, 2 milyar Tl. nın 
üzerinde bir para sarf edilmek suretiyle, yeraltı 
servetimiz olan aliminyum değerlendirilmekte
dir. 

ZİYA TERMEN (Çanakkale) — özel sek
tör olarak arz ettim, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Bunun 
için biliyorsunuz dış kredi Sovyet Rusya'dan 
temin edilmiştir. İç finansmanı ile birlikte - de
min de arz ettiğim gibi - 2 milyar Tl. nın üze
rinde bir para sarf edilecektir, küçümsenecek 
bir eser değildi, 1973 yılında inşallah bu eser 
hizmete verilmiş olacaktır. Tesis bitince yılda 
200 000 ton alimüne,- 6 bin ton aliminyum ve 
34 bin ton yarı mamul aliminyum üretilecektir. 
Yanılmıyorsam senede 50 milyon dolarlık bir 
ikamede bulunacaktır. 

Karadeniz Bakır Tesisleri de arz ettiğim gibi, 
önemli eserlerimizdendir. 1968 yılında temeli 
atılan bu Karadeniz Bakır Tesisi inşaası devam 
etmektedir. Karadeniz Bakır Tesisi hemen he
men 1,5 milyar Tl. na malolacaktır. Bugüne 
kadar 700 milyona yakın para sarf edilmiş bu
lunmaktadır. Bu tesislerden; 40 000 ton bilis-
ter bakır, 75 bin ton pirit cevheri, 230 bin ton 
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pirit konsantresi, 365 bin ton sülfirik asit üre
tilecektir, 

Bandırma Sülfirik Asit Tesislerinden de kı
saca bahsetmek isterim. Yılda 120 bin ton sül
firik asit üretimini hedef alan bu projeye 1966 
yılında başlanmıştır, 1972 yılı ortalarında biti
rilmesi programlanmış olup, Ekim 1973 yılı so
nuna kadar 59 milyon Türk lirası sarf edilmiş 
olacaktır. Dış kredi olan 41 milyon da nazarı 
itibara alınırsa, tesis 155 milyon Tl. na malola-
caktır, 

Bu arada İPRAŞ'm amonyak projesinden 
de bahsetmek isterim. Türkiye'nin azotlu güb
reye ihtiyacı olduğu aşikârdır. Bu bakımdan 
Yarımca'da İPRAŞ'm yanında bir amonyak te
sisi plânlanmış bulunmaktadır. Projenin malî 
portesi 1 milyar TL dır. Günde 750 ton amon
yak istihsal edilecektir, 1971 ortalarında baş-
lıyabileceğimiz bu amonyak tesisleri 1973 so
nunda inşallah bitirilmiş olacaktır. 

Yine bu arada f erro - krom tesislerinden bah
setmek isterim. Elâzığ'da kurulacak olan yılda 
50 bin ton krom işliyecek olan ferro - krom te
sisleri için, Japon firması ile anlaşmaya varıl
mıştır. Projenin mahiyeti 230 milyon Tl. dır. 
1973 nihayetinde ikmal edilmesi öngörülmüş bu
lunmaktadır. Demin de arz ettiğim gibi, bu baş
lıca projelerimizdir. Bunların yanında diğer 
projeleri uzun uzun anlatmak suretiyle sizleri 
yormak istemiyorum, zamanlarınızı almak iste
miyorum, 

Sayın İhsan Topaloğlu arkadaşımız, kadük 
olan teşkilât kanunundan bahsetmişti. Konuş
mamın başında bunu cevaplamış bulunmakta
yım, Bu arada Adalet Partisinin yahut Ba
kanlığımın, «uzun vadeli bir enerji politikası 
yoktur» buyurdular. Bu hilafı hakikat bir be
yandır. Zira bir plân dönemindeyiz. Bir 15 yıl
lık perspektif içinde her 5 senede bir, plânlar 
yapılmaktadır. Böyle bir iddianın ciddiyetle ka
bili telif olduğunu kabul etmemekteyiz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — 1971 
programı yok, diyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Demin 
arz ettiğim birtakım projeler elbette bir prog
ram, bir plân dâhilinde yapılmaktadır. Termik 
santraller yine bir program, bir ihtiyaç netice-
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sinde yapılmaktadır. Hidrolik santralleri yine 
bir program dâhilinde yapılmaktadır. 

Arkadaşımız, Ambarlı Santralinin üzerinde 
durdular ve yeni bir - demin bahsettiğim - İz
mir'de yapılacak olan bir santralin Fuel - Oil 
ile işlemesini tenkid ettiler. Bir taraftan, ihti
yacımızı karşılamak için Fuel - Oil kullanan 
santraller, diğer taraftan yeraltı servetlerimizi 
değerlendirmek için, söylüyorum; Seyitömer, 
düşük kaliteli Afşin - Elbistan projesi, yine 
elektrik üretmek için yapılacak projelerdir, bun
lar. Arkadaşımız haklı olarak, Fuel - Oil üze
rinde hassasiyet gösteriyorlar ama, Ambarlı 
Santralini eğer plânlamamış olsaydık - ki Sayın 
Başbakanın direktifi ile yapılmıştır, dediler 
bundan memnuniyet duyuyoruz, eğer yapılma
mış olsaydı, plânlanmamış olsaydı, bugün İs
tanbul'da bu gelişen sanayii göremiyecektik. 
Bu bakımdan enerjinin sanayi ile büyük ilişki
si vardır. Elbette bir program ve bir plân dâhi
linde yapılmaktadır. 

Âtıl kapasite iddiası bunun arkasından 
gelmektedir ki, buna da iştirak etmeye imkân 
yoktur. 

Geçen gün arkadaşlarımızdan birisi Bütçe 
Karma Komisyonunda, «senede 8,5 milyar kilo
vat - saat elektrik üretiyorsunuz ama, bunun 
yarısını kullanmıyorsunuz» dediler. Böyle 
bir şey yok muhterem arkadaşlarım, kuJllanılmı-
yan bir enerji yok, hattâ sıkıntı içinde olduğu
muz da vakıadır. Elektrik Etüt idaresinin 
1970 - 1982 yıllarını içine alan bir etüdünü, 
arkadaşlarım şu anda göndermiş bulunmakta
dırlar, eğer arkadaşımız tatmin olunmadı iseler, 
o takdirde kendilerine bu etüdü de takdim et
miş olacağız. 

Yine devam ediyor: «Asıl konumuz olan 
elektrik sektöründe ise, öteki sektörlerde ol
duğu uzun süreli ve ciddiyete dayanan 
plân ve projelerden yoksun olduğumuz 
için sıkışınca işin kolayına kaçıp, Fuel -
Oil esasına göre santraller kurmaktayız» 
gibi iddiaya iştirak edemiyorum. 600 santralMk 
Fuel - Oil santralinin kurulması müzakereleri
nin yapılmakta olduğunu, arkadaşımız kına
maktadır. Şunu ifade edeyim; bunları yapma
dığımız takdirde su seviyelerinin yükselmesi 
anında da büyük sıkıntılarla karşılanacağımızı 
ifade etmek isterim. Bugün gazetelerde veya-
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Ihüt radyolarda da işitmişsinizdir, mevsim iti
bariyle ve bu senenin kurak olması sebebiyle, 
barajlarımızda kod seviyesi çok düşük bulun
maktadır. inşallah gaz türbinleriyle de bunu 
takviye etmek imkânına kavuşacağız. Hepsi 
bunların bir plân dâhilinde bir program dâhi
linde yapılmaktadır. 

ISayın ihsan Topaloğlu arkadaşımız, «1971 
programında Sayın Demirel'in seçim gölgesi 
olan İsparta'da bulunan Atabey ve Senirkent 
sulama şebekelerinin ikmali gibi küçük çalış
malar dışında önemli tek bir proje yoktur» id
diasında bulunmaktadır. Bu beyana da iştirak 
»etmek mümkün değildir. Devlet Su işleri tara
fından 1971 yılında tatbikatına devam edile
cek büyük proje adedi 81 tanedir. 81 projenin 
72 adedi tarım sektörü ile ilgili büyük proje
lerdir. Toplam keşif bedeli 11 862 373 000 Tl. 
dır. Bu projeler için 1971 yılında 582 783 000 
Tl. harcanacaktır. İsparta'da bulunan Atabey 
Ve Senirkent projelerinin toplam keşif bedeli 
ise, 137 milyon Tl. dır. 1971 yılında bu iki pro
je için 22 333 000 Tl. harcanacaktır. Bütün tah
sisat oraya kaydırılmıştır gibi bir iddiada bu
lundular. Halbuki 1971 yılında arz ettiğim üze
re 72 proje vardır, 572 783 000 Tl. harcanacak
tır. 

iŞayın İhsan Topaloğlu, yine, aşağı Fırat 
projesi gibi maliyeti çok büyük, tamamlnaması 
belki de gelecek kuşaklara devredilecek ve 
seçilecek alternatiflere göre sonuçlanan, Türki
ye'n'in geleceği, hattâ bağımsızlığını etkiliye-
bilecek bir projenin temel taşını teşkil eden 
Karakaya gibi, aşağı Fırat projesini tenkideder 
beyanlarda bulundular. Bu aşağı Fırat proje
sinin - ki; Karakaya, Karababa gibi barajları 
içine almaktadır. 26 490 000 000 liraya baliğ 
olacak bir proje mevcuttur. Bunun fizibilite ra
porları yapılmıştır. Ancak bilmiyorum burada 
böyle teknik bir konunun tartışılması caiz mi
dir? Arkadaşlarım ifade etmektedirler; çok 
güzel bir projedir, dikkatle titizlikle üzerinde 
çalışılmıştır. Eğer, arkadaşımız Sayın Topaloğ
lu arzu ederlerse bakanlığımızda teknik arka
daşlarımızla özel bir brifing temin etmek müm
kündür. Eğer, kendi faydalanacağı eksperle
rini de almak suretiyle bakanlığıma teşrif 
©derlerse demin de arz ettiğmi gibi bunun tek

nik münakaşasını arkadaşlarımla birlikte yap
mak mümkün olacaktır. 

M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Mem
nun olurum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYMAKLAR BA
KANI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Her
halde burada fizibilite raporlarını tenkidetmek 
veyahut müdafaa etmek mümkün değildir. 

Sayın İhsan Topaloğlu arkadaşımız, petrol 
sanayimden bahsederken; «bu yuvarlak lâfları 
17 yıldır dinlemekteyiz» gibi bir söz sarfettiler. 
Bunun bir sürçü lisan olacağı kanaatindeyim. 
17 yılın içinde muhterem arkadaşım vardır, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
Müdürü olarak vardır, diğer görevlerde bulu
nan bir arkadaşımız olarak vardır. O bakımdan 
her halde kelime, bir sürçü lisan olsa gerek. 

Yine sayın arkadaşımız ipraş Rafinerisi, 
hampetrol bağlantısı, izmir Rafinerisinin geri 
kaldığı gibi Türkiye Petrolleri arama faaliyet
lerinin yeter ağırlıkta olmadığı, deniz aramala
rının lüzumsuz olduğu gibi iddialarda bulundu
lar. Arzı cevabediyorum; Sayın Topaloğlu'nun 
İPRAŞ konusundaki beyanları gerçeğe uyma
maktadır. İPRAŞ tevsii ile ilgili olarak yapılan 
hampetrol bağlantısı rekabet fiyatları ve her 
iki senede bir revize edilmek üzere yapılan bir 
anlaşma olup, piyasadaki en ucuz fiyata petrol 
alınmasını sağlamaktadır. Yanılmıyorsam uzun 
vadeli bağlantılarda bulunmak beyanında bu
lundular. Günlük bağlantılarla her halde 
İPRAŞ Rafinerisini çalıştırmak mümkün olamı-
yacaktır, bunu takdir edersiniz muhterem arka
daşlarım. İzmir Rafinerisi için ise; şöyle bir 
ifadede bulundular, kelimeyi öyle zannediyo
rum; İzmir Rafinerisi ve İPRAŞ Rafinerisi 
için yapılan diğer bir tampetrol temin anlaş
ması ise, konuşmacının dediği gibi, bir kayıp 
bulunmamaktadır. Ortalama olarak net 20 mil
yon dolarlık bir fayda sağlandığı eksper ar
kadaşlarım tarafından ifade edilmektedir. 

Mütekabiliyet esasının bulunmadığını iddia 
ettiler. Bu noktada yine arkadaşımızın fikrine 
iştirak etmek mümkün bulunmamaktadır. Tam 
bir mütekabiliyet hususunun bu anlaşmada bu
lunduğunu iddia etmekteyiz. 

Yine yanlış bilinen bir diğer husus, rafine
rinin kapasitesinin yarısının serbest bırakılmış 
olmasıdır. Böyle bir keyfiyet mevzuu bahis 
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değildir. Varilde 55 - 60 sent indirimle petrol 
alınmıştır. Yapılan bir anlaşma ile mevcut 
afişe fiyattan 70 sent indirim sağlanmış bulun
maktadır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, görüşmelerinizi 
yarım saat içerisine sığdırmanızı rica edeceğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Emre
dersiniz Sayın Başkan. 

Şimdi, Türkiye Petrolleri arama faaliyetle
rine yeter ağırlık verilmemektedir beyanına ra
kamlar vermek suretiyle değineceğim. 1965 yı
lında alman ruhsat 65 tir, 1970 te 140 dır. 

Jeolojik etütler : (Etüt - ay olarak) 1965 
te 18, 1970 te 30. 

Jeofizik etütler - (Etüt - ay olarak) 196ö te 
25, 1970 te 49. 

Arama sondajları : (Metre - tul olarak) 
1965 te 19 560, 1970 te 48 088. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı teknik 
uzman sayısı : 1965 te 26 aded, 1970 te 52 aded. 

Toplam arama miktarı 1965 te 25 milyon, 
1970 te 105 milyon. 

Aramalardan alınan neticeler; olumlu
dur. Şöyle M; yine sayın konuşmacının kendi 
beyanları ile ifade ettiği gibi 1969 - 1970 yılla
rında Trakya'da 2 gaz, Adıyaman ve Siirt'te 3 
petrol keşfi yapılmıştır. Bunlardan Adıyaman, 
Türkiye Petrolleri Ortaklığının petrol keşifleri 
içinde 1961 den bu yana yaptığı en önemli pet
rol keşfidir. 

Tabu gaz kesifleri ise: Bu konuda Türkiye'
de bugüne kadar yapılmış en önemli keşifler 
olarak mütalâa edilmektedir. 

Sayın arkadaşımız deniz içi sondajlarının pa
halı olduğu beyanında bulundular. Bilmiyo
rum, eğer denizde arama yapmasa idik sayın 
arkadaşım filân, filân... Dünyanın şuralarında 
deniz aramaları yapılmaktadır. Şu şu şirketler 
yapmaktadır. TPAO da niye bu seviyeye gel
memiştir? Niye deniz aramaları yapmıyordur? 
Gibi bir iddiada bulunacak idi zannediyorum. 
Onun için, denizde aramalar yapılmıştır muhte
rem arkadaşlarım. Karadeniz'de yapılan arama 
için, TPAO müşterek arama yapmıştır ve hiçbir 
para sarf etmemiştir. Yine İskenderun'da müş
tereken yaptığı arama için % 50 bir para koy
muştur. Ancak bu para da uzun vadeli kredi-

j 1er şeklinde olmuştur. O bakımdan pahalı oldu
ğu iddiasına ve aramaların lüzumsuz olduğu 
iddiasına iştirak etmemekteyiz. Nitekim; Kara
deniz'de, diğer bir iki yabancı firma da arama
da bulunmak için ruhsat almış bulunmaktadır. 

İzmir Rafmerisinin inşası 3 yıla yakın bir 
süre geciktirilmiş, İPRAŞ'ın genişletilmesi ge
rekçesi ortaya çıkarılmış ve bu şirketin Calteks 
ile uzun vadeli bir hampetrol ikmal ve kredi 
anlaşması yapması sağlanmıştır iddiası; haki
katen üzülerek ifade edeyim çok kötü bir it
ham olarak karşımıza çıkmıştır. Bu hususu ce
vaplandırmaya bile lüzum görmüyorum. Böy
le bir düşünce bir Türk'ün ne aklından geçer, 
ne fiilen böyle bir harekette bulunabilir muh
terem arkadaşlarım. Calteks'in tevsiini sağla
mak için, öbür tarafı ihmal ediyorsunuz gibi 
bir iddia vahim bir iddiadır, buna iştirak et
mek katiyen mümkün değildir. 

Mahmut Macit adındaki bir bayiye 16 mil
yon lira Petrol Ofisten kredi verildiği hususu; 
biraz evvel arkadaşlarımdan sordum, bu konu 
Teftiş Heyetine intikal ettirilmiş. Biraz evvel 
Sayın Müsteşarımız teftiş heyeti reisi ile tele
fonla görüştü, teftiş heyeti reisi böyle bir 
yolsuzluğa raslanamadığını müsteşarımıza be
yan etmiştir. 

| Yine Sayın Topaloğlu arkadaşımız, petro -
kimya mevzuuna değindiği zaman; «Pek kim
de yanlış personel politikası tatbik edilmekte ve 
kimya mühendisi istihdam edilmemektedir» 
buyurdular. Arz edeyim; Petro - Kimya A. Ş'-
inde 170 mühendis istihdam edilmektedir. 130 
adedi kimya mühendisi, 30 u makina ve elekt
rik mühendisidir, 10 adedi de inşaat mühendi
sidir. inşaat mühendisleri, inşaat işlerindeki 
tevsiat işlerinde çalışmaktadır, inşaat mühen
dislerinden genel müdür hariç, hiçbiri idari 
kademede değildir. Şu halde, 170 mühendisten 
130 kimya mühendisinin çalıştırıldığı Petro -
Kimyada, kimya mühendisi çalıştırılmıyor gibi 
bir iddia doğru olmasa gerektir. Genel Müdür
lük mevkii inşaat mühendisidir; ama bir idari 
mevkiidir, icabında hukukçu da olabilir, mül
kiyeli de olabilir, her hangi bir ekonomist de 
olabilir. 

Sayın ihsan Topaloğlu ve Sayın Suphi Gür-
soytrak arkadaşlarımız bor mineralleri için 

I ingiliz şirketleri ile müşterek çalışma hususun-
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da (beni kastederek), Menteşe'nin emir ver
miş olduğu iddiasında bulundular. 

Çok muhterem arkadaşlarım, böyle bir ko
nuya ilk defa muttali oluyorum. Her iddia 
eğer böyle ise, bundan sonra arkadaşlarımız 
kusura bakmasınlar, arkadaşlarımızdan sâdır 
olacak her hangi bir iddiayı bu şekilde karşıla
mam icabedecektir. Yani, şüphe ile karşıla
mam, hiçbir surette okuyup, bakmamam ica
bedecektir. Yani, hangi insanın küçük dilini 
yutacak diye bir lâf vardır ya, bu lâf söylen
diği zaman öyle bir hareket belki vuku bula
caktı. Muhterem arkadaşlarım, bir ingiliz şir
keti ile müşterek çalışma emrini kimin yanında 
kime vermişim. İşte burada bütün arkadaşla
rım var, soruyorum. 

Arkadaşlarım benim böyle bir emir verdi
ğimizi ispat ederlerse, o takdirde her şeyi söy
lemek her halde kabildir. Her hangi bir emir 
verebilirsiniz, konuşulabilir, şu olabilir ama ilk 
defa bu konuya burda muttali oluyorum, Sayın 
Topaloğlu ve Sayın Grürsoytrak. 

Bakanlığımız çok geniş mevzuları kapsamak
tadır. Henüz bu konuda arkadaşlarımla gö
rüşmek imkânına dahi sahibolamadım. 

Bor minerallerinin Etibanka değil, ki malû
matta arz edeyim bu vesile ile, Amerikan Po
tas Kemikli veya Türk Boraksa, 1968 den sonra 
haklar verilmiştir. Bor minerallarinin, ki id
dianız buydu, memleket yararına işletilmesi 
hususunda büyük bir hassasiyet gösterilmiştir. 
Ecnebi sermayenin hissedarı bulunduğu Türk 
Boraks Madencilik Anonim Şirketine ait altı 
sahanın hukukî durumu incelenmiş, bunlardan 
4 ü Devlete maledilmiştir. Etibankın bu saha
lar üzerinde tal.ebettiği sodyum tuzu arama ruh
satnameleri ve işletmek üzere, işletme ruhsat
nameleri verilmiş olup, Etibank bu sahalarda 
sodyum boraks istihsaline başlamıştır, istanbul 
faaliyetinin artırılması için çalışmalar yapıl
maktadır. 196r yılından sonra Amerikan Potas 
Kemikli firmasına bor madenleri için yeni ma
den hakkı verilmemiştir. Bor madenlerinin 
Devlet kuruluşları eliyle işletilmesini sağlamak 
üzere, üç maddelik bir kanun hazırlanmış ve 
Bakanlıkların ve Devlet Plânlama Teşkilâtının 
müspet mütalâası alınarak Yüce Meclise sunul
mak üzere Başbakanlığa tevdi olunmuştur. 

Sayın Topaloğlu arkadaşımız, Denizli - Ay
dın hududundaki tabu buhar aramalarının so
nucu nedir, diye sual tevcih ettiler. 

Denizli - Aydın illeri hududunda Maden 
Tetkik Arama Enstitüsünce bir tabiî buhar sa
hası keşfedilmiştir. Yapılan çalışmalar Batı -
Anadolu Bölgesinin geniş bir jeotermik enerji 
potansiyeline sabibolabileceği kanaatini orta
ya çıkarmaktadır. Ancak, kâfi miktarda istih
sal kuyusu açılarak çıkan tabiî buharın fizibi
lite etütlerinin yapılması ve buluşların elle tu
tulur hale getirilmesi icabeder. Halen havzanın 
bir kısmında sondaj kuyusu açılması ve ilk 
plânda 25 megavatlık bir enerji santralinin ku
rulması için, lüzumlu tabiî buharın fizibilite 
etüdünün yapılması öngörülmüştür. 

Yine Sayın Topaloğlu ve Sayın Tanyeri ar
kadaşlarımız, 1053 sayılı Kanun tatbikatı hak
kında sual tevcih ettiler. Kanun sadece istan
bul, Ankara içme suyuna inhisar etmektedir bu
yurdular. 

Biliyorsunuz kanun 1053 sayılıdır, yakın bir 
zamanda çıkmıştır, 1968 senelerinde çıkmıştır. 
İstanbul ve Ankara'dan başka nüfusu 100 000 
in üstündeki şehirlerin de içme suyunu Devlet 
Su işlerince yapılmasını öngörmüş bulunmak
tadır. Tabiî bir muayyen noktaya kadar... Bu
nun dışında, istanbul, Ankara'nın dışında, Bur
sa ve Gaziantep içme su projeleri plânlaması 
üzerinde yapılan çalışmalar ilerlemiş bulunmak
tadır. 1971 yılında Adana içme su plânlama 
etütlerine başlanacaktır. 

Ayrıca İzmir içme su projesinin fizibilite 
etütleri üzerinde halen çalışılmaktadır. 

Sayın Gürsoytrak arkadaşımız ülkemizin 
79 - 90 milyar kilovatsaat hidroelektrik potan
siyeline haiz olduğunu ve bunun % 4,8 inin an
cak elde edilebildiğini beyan ettikten sonra, 
diğer ülkelerin toplam enerji üretimi içinde hid-
ro - elektrik üretimi yüzdelerini vererek kıyas
lamayı yukardaki % 4,8 ile yapmıştır. Halbuki, 
memleketimiz toplam elektrik enerjisi üreti
mi içinde hidro - elektrik enerjisinin oranı 
% 38,4 civarındadır. Binaenaleyh kıyaslama
ların bu yüzde ile yapılması doğru olacak
tır. 

Sayın Ziya Termen arkadaşımız maden ko
nusunda hiçbir şey yapılmadı gibi bir iddiada 
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bulundular, ki, buradan büyük yatırımları be
yan ettiğim zaman, bunu özel sektör için söy
lüyorum ifadesinde bulundular. Son defa tes-
bit edilen maden politikası esasları Bakanlar 
Kurulunca kabul edilmiştir. Bu esaslar içinde 
bu sahada yabancı sermayeden memleket men
faatlerini şüphesiz önde tutmak suretiyle ya
rarlanılacağı açıkça yer almış bulunmakta
dır. 

Sayın Hazerdağlı arkadaşımız, Keban istim
lâkleri konusunda hassastırlar. Bütçe Komis
yonunda da bu suali bize tevcih ettiler. Arazi 
sahiplerine ödenecek bedel 850 milyon civarın
dadır. Diğer masraflarla birlikte toplam istim
lâk bedeli 1 600 milyon değil, 1 006 milyon Tl, 
dır. Arkadaşımız 1 600 milyon ifadesini bu
yurdular, tashih etmek için ifade ediyorum 
1 006 milyon Tl. dır. 

Arazi sahibi vatandaşa ödenmesi zorunlu 
850 milyon liradan, halen 201 290 bin lirası 
ödenmiştir. Bu istimlâk ödemeleri bir program 
dâhilinde yürütülmektedir. Arazisine el konul
duğu halde parası ödenmiyen her hangi bir 
kimse mevcut değildir. Parası ödenmeden ara
ziye el konulamıyacağı, su bastırılamıyacağı 
tabiidir. Bu Anayasa icabıdır. Keban istim
lâk ödemeleri üzerinde hiçbir surette tereddü
de mahal yoktur. Demin de arz ettiğim gibi, 
el atıldığı halde ödenmiyen istimlâk bedeli yok
tur. Elbette su basma seviyesine geldiği zaman, 
su tutulmaya başlandığı zaman, su altında ka
lacak arazi sahibi hiçbir vatandaşın parası öden-
memezlik gibi bir keyfiyet olmıyacaktır. 

Sayın Karaağaçlı arkadaşımız, Devlet Su İş
lerinin yatırımlarından ve diğer sahalardaki 
faaliyetlerimizden övücü olarak bahsettiler. 
Kendilerine teşekkür ederim. 

Yine Abdurrahman Kavak arkadaşımız da 
aynı şekilde, paralel beyanda bulundular. Yi
ne Sayın Kavak arkadaşımıza da teşekkürler 
ederim. 

Ziya Ayrım arkadaşımız, Arpaçay baraj 
projeleri ikmâl edilmiştir. Bunu arkadaşıma 
ifade edeyim. Projenin inşaatı hakkında Sov
yetlerle müzakereler yakında bağlıyacaktır. Va
rılacak anlaşmaya bağlı olarak en kısa zamanda 
inşaat faaliyetine geçilecektir. 

Sinekler çayı üzerindeki Denizhan barajının 
plânlama çalışmalarına devam edilmektedir. 

Yine Sayın Ayrım arkadaşımız, Kars - Tuz
luca petrol aramaları için niçin durdu, ne kadar 
para sarf edildi? Tuzluca ve Hasankale'de ne 
netice alındı? Sualini tevcih ettiler. 

Tuzluca bir kapalı petrol sahasıdır. Evvelâ 
hukuki sebepler ile açık sahaların aranmalarının 
bitirilmesi gerektiğinden Tuzluca kampı mu
vakkaten kapatılmıştır. Açık saha aramaları bi
tirilir bitirilmez bu kamp yeniden açılacaktır. 

Sayın Kayseri Senatörü arkadaşımız Turan, 
Kayseri - Develi Ovası islâhı ve sulamasiyle, 
Zamantı etüt ve derivasyon projesine biran ev
vel başlanılmalıdır sualinde, temennisinde bu
lundular. 

Develi projesi plânlama çalışmaları ikmâl 
edilmiştir. Proje iki kademede geliştirilecektir. 
İlk kademede 350 000 dekar arazi havzanın ken
di su imkânlariyle geliştirilecektir. İkine: ka
demede ise, Zamantı suyundan bu havzaya su 
aktarılacaktır. Toplam sulama sahası 570 000 
dekardır. Üçüncü Beş Yılık Plânın ilk yılların
da icraat programlarına alınabilmesini sağla
mak üzere, çalışmalara devam olunmaktadır. 

Yine sayın arakdaşımız, kömür tevzinden 
bahsettiler. Bâzı yolsuzluklar olduğu iddiasın
da bulundular. Derhal bu yolsuzluk iddialarını 
ilgili bakanlığa veyahut savcılığa ihbar etme
leri gerekir. Ancak, buna rağmen, arkadaş
larımız not almışlardır. Kendi bakanlığımızı 
ilgilendirmemekle beraber bu konu, tevzi eden 
bir bakanlık olduğumuz için, kömür veren ba
kanlık olduğumuz için üzerinde hassasiyetle du
racağız. Biz kömürleri kaymakamlık ve vali
liklere vermekteyiz. Mutemetlerin tâyini de 
oraya ait bulunmaktadır, murakabe de onlara 
aittir. Arz ettiğim üzere buna rağmen konu 
üzerinde arkadaşlarımız not aldılar, hassasiyet
le duracağız. 

Zannediyorum bu suretle muhterem arka
daşlarım, arkadaşlarımızın hemen hemen sual
lerine, temennilerine cevap vermiş olmaktayım. 
Eğer unuttuğum veya tesbit edemediğim nok
talar varsa, ki kifayet üzerinde konuşan sayın 
arkadaşım bir iki noktaya temas ettiler onu tes
bit edemedim, özel olarak tesbit edip kendile
rini aydınlatırsam bahtiyar olacağım. 
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BAŞKAN — Sayın Bakan, soru talebi var, 
onları müsaade ederseniz, bitirdinizse... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Evet 
efendim. Hay hay cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Sayın özlen, buyurun. 

FAKİE ÖZLEN (Konya) — Sayın Başkan, 
ben Sayın Bakandan soracağım suali kendile
rine sorup cevap alabilirdim. Fakat konu biraz 
politik olmuştur. Hükümete açıklama fırsatı 
verebilmek için soruyorum, Başbakan mertebe
sine çıkarılmıştır. Konya Ereğlisi ivriz Barajı 
konudur. Yazılı olarak da cevap verebilirler. 
Bu baraj inşaatının - maalesef bizim halkımız
da bu zihniyet vardır, vekili olan, Başvekilin 
memleketi olan yer programa alınır, kıymetli 
olan yaptırır, kıymetli olmıyan yaptıramaz diye 
bir şey vardır bu konuda - Ne zaman programa 
alınacağını, ihale edileceğini yazılı da olsa, şifa
hi de olsa bildirirseniz, bende kendilerini, plân 
ve program dahilinde yapıldığına inandırabili
rim. 

İkinci bir sualim var, 5 milyar küsur veya 
yuvarlak olarak 6 milyar civarında bütçesini 
görüştüğümüz Bakanlığın yatırımlardan müte
vellit, yatırım yapan müesseselerin 1970 bütçe
sinden 1971 bütçesine ne kadar lira borçlu ol
duğu, borçlu ise ne kadar borçlu gireceği 
hakkında iki satırla cevap vermenizi rica edece
ğim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
Başkan, ancak bir hususu ifade etmek isterim. 
Sayın arkadaşımız Konya Ereğli Barajının bir 
politik konu olduğunu iddia ettiler. Demin de 
arz ettim, konular politik olarak plânlanma-
maktadır, politikanın dışında planlanmaktadır. 
O takdirde sayın arkadaşımız, haksız olacaklar
dır; Konya'da dev bir - demin arz ettiğim üze
re - aliminyum tesisleri yükselmektedir, civa 
tesisleri, daha sayamıyacağım, temelinin atılma
sında bulunduğum ikmâl edilmiş tesisleri, biz 
Konya'da müşahede ettik, O takdirde diğer 
vilâyetler ayağa kalkacaklardır muhterem arka
daşlarım. Her halde baraj konusu hususunda 
arkadaşıma arzı malûmat yazılı olarak verece
ğim. Yazılı olarak malûmat vereceğim. 

Yine yatırımlar konusunda da, borçlu durum 
üzerinde de sorduğu suale yazılı olarak cevap 
arz edeceğim. 

BAŞKAN —• Sayın öztürk, buyurun. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş
kan, değerli Bakandan benim de 4 tane kı
saca sorum var 

Sivas Devlet Su işleri hizmetinden Türkiye'
de nasibini en az alan bir ülkedir. Bu bakım
dan, Sivas'ta programa alınmış, projeleri ya
pılan, etütleri yapılan bâzı işler vardı. Bunlar
dan bir tanesi Şarkışlanm Yapaltı Barajıdır. 
Geçen sene programa alındı, etüt ve projesi ya
pılıyordu. Bu sene ortada görünmüyor. Duru
mu nedir? 

ikincisi, Sivas'ın aşağı - yukarı 140 000 nü
fuslu şehrinin içinden Mundar Irmağı geçer. Bu 
ırmağın ıslahı için hayli hazırlıklar oldu, mü-
racaatler oldu, üzerinde duruldu. Bakanlık 
bu konuda bu işin üzerine eğitebilecek mi, im
kânlar yaratabilecek mi? 

Üçüncü sorum; Sızır, Eğerti, Karaözü kasa
baları topraklarının sulanması işi vardı. Bâzı 
kanallar tıkalıdır. Bunlar bu sene ele alınıp çö
zümlenecek mi? 

4 ncüsü, Zara'da Kızılırmak yükselmiştir, 
taşıp etrafı hayli zarara sokmaktadır. Bunun 
da etüt ve projeleri yapılmış, aynı zamanda 
sulaması vardı. Bunlar ne olmuştur? 1971 yı
lında bunların yapılması mümkün müdür? 

Sayın Bakan ister bunlara yazılı ister şifa
hi cevap versinler. 

BAŞKAN — Sayın öztürk bu sorularınız 
ehemmiyetli olmakla beraber detay işlerden 
olduğu için Sayın Bakan size yazılı cevap ve
rebilir mi efendim? 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yazılı ola
rak istiyorum efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla — Sayın ar
kadaşıma yazılı şekilde cevap arz edeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Topaloğlu soracak mı
sınız.? Buyurun efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Bakandan sorum şu, Sayın Bakan deminki be
yanlarında ipraş anlaşmasının içinde mütekabi
liyet olmıyan bir maddeden bahsetti. Acaba 
Sayın Bakan anlaşmayı tetkik buyurdular mı? 
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2 — izmir rafinerisinin geciktirilmesinde 
kasıt olduğunu ileri sürdüğümü beyan ettiler. 
izmir rafinerisi 1965 yılında SSCB ile yapılan 
bir anlaşmaya göre yapılacaktı. 1967 yılına ka
dar Türkiye Petrollerinin hangi şirketler
den teklif aldığı hususunda bilgileri var mı? 

3 — Sayın Bakan, şu programın Enerji 
kısmındaki tedbirlerini okumuş mudur ? Bun
ların cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Sayın 
arkadaşımız, ipraş Anlaşmasında mütekabiliyet 
var mıdır, yok mudur buyurdular. Ben de ce-
vabolarak izah ettim. Mütekabiliyet vardır 
dedim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Anlaş
mayı okudunuz mu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Anlaşma
yı okudum, okumadım gibi bir suali cevaplan
dırmak her halde uygun bir keyfiyet olmasa ge
rek. Bir vazife deruhde etmişiz. Burada bakan
lık adına konuşmaktayız, izmir hangi şirketler
den teklif aldığı keyfiyeti hakkında malûma
tım yoktur. Bir tesisin gerçekleşmesi vardır. 
Teklifler alınır, iç finansmanı temin edilir. Dış 
finansmanı temin edilir. Ve eser gerçekleşir. Bi
zim bildiğimiz keyfiyet budur. 

BAŞKAN — Pekr efendim. Tamamdır. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Plânın 

sayfasını sordum. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Plânın 
sayfasını şurada hangi arkadaşım izah edebilir 
Sayın Topaloğlu. Kıymetli bir mütehassıs oldu
ğunuz müsellem. Ama, bu hususta plânın hangi 
sayfası derseniz ben ayrıca size yazılı olarak 
takdim ederim. Şurada elimde plân yok şimdi. 
Size sormadım ben beyan ederken, Sayın Topal
oğlu bu beyan ettiğiniz hususlar plânın hangi 
sayfasmdadır veyahut programın hangi sayfa-
smdadır diye. Ben de parlâmento hayatımda bu 
şekilde sualle ilk defa karşılaşmaktayım. Özür 
dilerim arkadaşımdan. 

BAŞKAN — Sayın Bakan bağlayınız lüt
fen. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Devamla) — Peki muh-
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I terem arkadaşlarım, arkadaşlarımızın yapıcı 
tenkidlerine mütalâalarına, temennilerine tek
rar teşekkürlerimi arz ediyorum. Plân ve prog
rama uyan mütalâaları, temennileri nazarı iti
bara alınacaktır. Kıymetli mütalâalarından do
layı Sayın 'Cumhuriyet Senatosunun üyelerine, 
parti grup sözcülerine teşekkürlerimi arz ediyo
rum ve saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz sırada bulunan Sayın 
Topaloğlu'nun. Buyurun Sayın Topaloğlu. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım, gecenin bu geç 
saatinde son sözü almak bana müessir oldu. Ve 
itiraf edeyim ki, bundan da memnun kaldım. 
Çünkü, Sayın Bakanın, ben grup namına konuş
muştum. Şaihsıım ele alarak hilafı hakikat be
yanlarda bulunduğumu söylemesi kendisine mec
buren bâzı sualler sormamı icabettirdi. 

Değerli arkadaşlarım, bir defa kanunların 
istediği zaman Meclislerden ne süratle çıktığını 
bilenlerdenim. Bunlardan Yetki kanununun sür
atle 'geçirildiğini, buna benzer birçok kanunla
rın hafta içinde bu Meclisten igeçtiğini de bili
yoruz. Eğer, Hükümet ciddî bir tutum içinde 
olsa idi, Kuruluş Kanunu, Maden Kanunu, Pet
rol Kanunu, beş yıldan beri çıkarılırdı ve bu 
görüşü iddia ediyorum ve bu kanunların çıkma
sında her halde bir sebebolacak ki, bu kadar 
zaman kalmıştır. Ama, bu kanunlar memleket ba
kımından önemlidir. 

Değerli arkadaşlarım, enerji politikasının bir 
plân ve programı yoktur. ISayın Bakan, (her yıl 
programlarını, petrol konusunu tetkik edecek 
buyururlarsa, bir zaman ürünleri ithal etmek, 
bâzı zaman ihracetmek gibi birbirini tutmıyan 
tedbirlerin alındığını Igörürler. (Böyle tutumla
rın plânla biç ilgisi yoktur. 

Bakın burada, size bu seneki proıgramda, 
enerji konusundaki tedbirler konusunda, prog
ramların nasıl hazırlanacağını açıkladığını oku
yacağım. Sayın Bakanın bunun altında imzası 
vardır. 

Sayfa 188 tedbirler. «Uzun vadeli enerji 
progmanmm enerji maliyetleri ve yatırım pro-
düktivilerine göre hazırlanması için gerekli araş
tırma düzeni (kurulacaktır» daha kurulmamıştır. 
Öyle ise, burada söylenen Iher şeyi, sayın Ba
kandan istirhamım, kendisine bu konuşmada bir 
yüklenme niyetinde değilim. Ama, hâdiseler, 

I bugünkü bakanlığı zamanında değil, çoktan beri 
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gelen (hâdiseler orduğu için, ben o konuşmayı 
yapmıştım. Çünkü kendisi yeni gelmiştir. Bir
çok meselelere daha girmiş değildir. Ben o Bira
lardan gelen bir insanım. Sayın Bakandan is
tirhamım, orada !her söylenen şeyi aynen ka<bul 
etmemesidir. 

MEHMET NURİ ÂDEMOĞLU (Adana) — 
Olmadı bu. Siz de orada iken öyle hilafı hakikat 
bilgi mi verirdiniz 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hayır 
ben yapmadım. Ancak yapanlar var. 

Değerli arkadaşlarım şu elimdeki ipraş an
laşmasıdır. [Ben burada bunun maddelerinin 
neye tekabül edip etmediğini tetkik ettikten 
sonra konuşurum. Sayın Bakan... 

CEMALETTÎN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Topaloğlu, İpraş anlaşmasını imzalıyanlar-
dan/ birisi de benim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Olabi
lir. Hata etmiş olabilirsiniz. Kasit olmayabilir. 
Ama, ben.. 

BAŞKAN — Lütfen efendim müdahale et-
miyelim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Müte
kabiliyet olarak şurada bir taraf görmedim de 
onu beyan ettim. Bunu beraber okuyalım, eğer 
siz mütekabiliyet görürseniz ben bu iddiamı ge
ri almaya daima hazırım, bir. ikincisi, bu mü
tekabiliyet içerisinde her iki senede bir hampet-
rol pazarlığı yapmanın şartları burada açık açık 
yazılmıştır. Caltex Şirketi ile karşı karşıya 
oturtulacaktır. Verilecek, getirilecek vesikala
rın, fiyat indirimi istendiği zaman Caltex Şirke
ti bunların değerli olup olmadığım tesbit ede
cektir. Devletler anlaşması olan hampetrolün, 
fiyatı da bunun üstünde kalacaktır. Bu gibi 
müzakerelerde, pazarlıklarda Caltex'in dediği 
olur. 

Değerli arkadaşlarım, ben bunları söylerken 
bunları açıklamak niyetinde değildim. Ama, it
ham edilirsem mecburen bunları burada açıklı
yorum. isterseniz her arkadaşa, bunu oturur be
raberce okuruz. Anlaşma açıktır. Sayın Baka
nı da ben o Karakaya Barajı için ikaz etmiştim. 
Ve ben memnuniyetle, gelir yapılacak, brifingi 
şahsan dinlerim. 
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Değerli arkadaşlarım, demin Sayın Bakan 
dünyanın petrol konusundan bahsettiler. Doğru
dur. Orta - Doğu'da çıkan ve her millet kendi 
kaynaklarını kendisi değerlendirmek çabası içe
risinde. Bizzat yabancı şirketlerle mücadele 
halindedir. Orta - Doğu'da bu vardır. Ve temen
nim odur ki, bu milletler de bir gün, kendi kay
naklarına sahibolsunlar. Birleşmiş Milletlerin 
kabul etmiş olduğu esasa göre, her millet yaşa
dığı toprak üzerindeki yeraltı, yerüstü kaynak
larını kendisi değerlendirmelidir. O milletler 
de, bunu yapmak için mücadele vermektedirler. 

Ama, biz Orta - Doğu'nun bu karışık halin
de, tabiî gaz getirmek gibi, boru hattından isti
fade edeceğim gibi, hayallare kapılırsak sonra 
çok kötü aldanırız. Bütün yeraltı kaynakları
mız, kendi enerji kaynaklarımız öncelikle de
ğerlendirilmelidir. Mecbur olmadığımız müd
detçe, dışarıdan hampetrol ithal edilmemelidir. 
Millî rafineri kuracağım diye, boyuna dışarıdan 
hampetrol ithal ederseniz siz, bir gün, Orta - Do
ğu'da da bu karışıklıklar çıkarsa bütün tesisle
rinizin belki büyük kısmının durduğunu görür
sünüz. 

Ambarlı santralının Fuel - oile dayandırıl
ması, Seyit Ömerli Santralinin uzun zaman red
dedilmesinden sonra olmuştur. Ancak 6 yıl ge
ciktikten sonra Seyit Ömer santralı kurulmaya 
başlanmıştır. Binaenaleyh, ben burada bâzı id
diaları serdederken, kısmettir, bu işin içinden 
geldiğim için bâzı hususları yakinen bildiğim 
için söyledim ve ikaz etmek istedim, yoksa, Sa
yın Bakanı, benim burada kastım, şahıslarını 
veya kimseyi itham da değildi aslında. Ama, 
gerçek şudur, bilhassa bor minerallerine dokun
dular. Ben konuşmamda böyle bir söylentiler 
var dedim. Bu söylentiler dolayısı ile de Sayın 
Bakanın bunu bilmediğini ifade etmesinden sa
mimî olarak memnun oldum. Çünkü bunlar bir
takım kaynaklardan ve sağlam bildiğimiz kay
naklardan bize gelir. Bâzı şeyleri duyarız. 
Ama, bunu söylemekle ben Sayın Bakam... 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NAHİT MENTEŞE (Aydın) — Söylentileri 
bu kürsüye getirirsek Sayın Topaloğlu... 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Ama, 
hayır biz bunu sizden duymak için de getirebi
liriz. Siz çıktınız bunu söylediniz. Ben de mem
nuniyetimi izhar ettim. Ama, bu söylentiler 
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eğer devam edip giderse sizin için de tahripkâr 
olur, biz de daima bunları duymaktan her hal
de rahatsız oluruz. 

Değerli arkadaşlarım, sondaj arama mesele
lerine gelince, 1965 senesi, 1964 senesinde sipa
riş edilen makinalarm yeni geldiği senedir. O se
ne 19 metre sondaj yaptığımızı söylediler. Şim
di elimde bana Petrol Dairesinden verilen not
lar vardır. Buradan Türkiye Petrollerinin ken
di yaptığı sondaj 24 bin metredir. 48 bin metre 
değildir. Binaenaleyh bu rakamlara istinade-
derken çok dikkatli olmak lâzımgeldiğini bir 
daha söylemek istiyorum. 

Aramalar yeni makinalar geldikten sonra ar
tacaktır ve artmalıdır. 12 makinaya çıktığı za
man, 5 yeni makina, eski 7 makina kadar bir de
ğer taşırdı. Eski makinalarm bâzıları 1939 dan 
kalma idi. 5 makina kuvvet kazandığı zaman 
ümidimiz, bulunan sahaların inkişafından sonra, 
çok daha büyük arama yapmaktı. Ama, bu
günkü kapasitesinin yarısından aşağı sondaj 
yaparsanız, o zaman bu makinalardan istifade 
etmiş olmazsınız. Onun için, aramaları çok da
ha fazla yapmak mecburiyeti vardır. Ben bu 
görüşümde yine ısrar etmekteyim. 

Eğer biz, memleketimizin içindeki kaynakla
rımızın ne olduğunu tesbit edemezsek, çok kısa 
zamanda çok üzüntülü olaylarla karşı karşıya 
kalacağız. Dış bağlantılar bu bakımdan tehlike
lidir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var Sayın Topal
oğlu, 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Tabiî 
gaz projesine gelince, Batman bölgesinde sa
nayi kurulmak isteniyorsa, hemen ifade edeyim 
ki, bunu memnuniyetle karşılarım; bunun kay
naklarını sağlıyacak evvelâ orada petrollerimiz 
vardır. 

İkincisi, Afşin linyitlerinden enerji sağla
mak mümkündür. Amonyak sanayi yapmak da 
mümkündür. Bu hususları çok iyi tetkik etmek 
lâzımdır. Eğer biz, gaz yerine orada kendi 
petrolümüzü kullanacak olursak, başka türlü 
ham petrol getirmemiz buraya mümkün olur. 
Gazı bir yere bağladığımız halde, petrolü bir
çok yerlerden almak imkânına kavuşuruz. Pet
rol yalnız bir kaynaktan değil, birkaç yerden 
alma imkânı olduğu için emniyetlidir. Sanayi, 

emniyetli enerji kaynağı ister. Bilmem anlata
biliyor muyum? 

Sayın arkadaşlarım, Sayın Bakanın uzun 
konuşmalarının hepsine cevap vermek mümkün 
değil. Zaten cevap vermek için de buraya çık
madım. Ama bâzı konuşmaları açıklıyayun di
ye çıktım. Bunları açıkladıktan sonra diğer hu
susların da önemini takdirlerinize sunarım. 

Gecenin bu saatinde sizleri işgal ettiğim için 
özür dilerim. 

Saygılarımla. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Karakaya rantabl 
değil mi Sayın Topaloğlu? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale et
meyin. Sayın Topaloğlu cevap vermek zorunda 
değilsiniz efendim. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hayır 
ben şu hususu ifade edeceğim. Tabiî münaka
şalı bir konu üzerindeyiz. Birçok teknik insan
lar bunun daha iyi yapılmasının lâzımgeldiği ve 
acelecilik içinde olunduğunu söylemekteler. Çok 
önemli bir yatırım olduğu için bir daha düşün
memizde faydalı olacağı düşüncesindeyim. Ama, 
bunun öteki varyantlar olduğuna göre, alter
natifler olduğuna göre acele edilmemesi kanaa
tindeyim. Hattâ üç sene gibi bir zaman dahi, ba-
zan bu gibi projeler için bazan kısa sayılabilir. 
Bunu arz etmek isterim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanlığı 1971 yılı Bütçesi üzerindeki müzakere
ler tamamlanmıştır. 

2. — Devlet Su İşleri G&nel Müdürlüğü 1971 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/390; Cumhu
riyet Senatosu 1/1166) (S. Sayısı : 1485) (De
vamı) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinde bölümler olmadığı için Dev
let Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı 
Bütçe Kanunu 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün cari harcamaları için (A/l) işaretli cet-

( velde gösterildiği üzere 39 201 907 lira, yatş-
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rım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 334 200 000 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 663 113 368 li
ra ki, toplam olarak 3 036 515 275 lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) sayılı 
cetvellerde bulunan bölümlerin tümünü oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) sayılı cet
velleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 3 036 515 275 lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) sayılı cetvelde bulunan 
bölümlerin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (B) sayılı cetveli ile birlikte oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler,.. Etmiyen
ler.., Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1971 bütçe yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 
tesbit edilmiş olan kadrolar 1971 malî yılında 
da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.,. Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesideki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 

1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) ve 
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen 
yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin (Yapı tesis ve büyük onarım gi
derleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) 
bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir: _ 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabaul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 8. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Baraj ve Hidro - Elektrik sant
ralleri inşaası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak Kara, Demiryolla
rının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yer
lerde ulaşımın süratle temini maksadiyle Hava 
Meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve göl 
sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görüle
cek miktârin Bayındırlık Bakanlığı ve Karayol
ları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkili
dir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje kredi
lerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (mad
de altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık 
Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne 
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devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Ba
kanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 10. — Devlet daire ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanun şümulüne giren 
yeraltı, yerüstü suları etüt, proje ve inşaat yap
tırılması maksadiyle Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) . işa
retli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir; 
diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) 
cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde 
gelir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin 
(A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli 
harcamayı yapabilir. İşin hitamında yapılan ke
sin harcamalara ş-öre tahakkuk eden miktarı 
ilgili özel maddesindeki ödenekten harcama ya
pılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen 
kısımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sarî taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri 1971 bütçe yılında uygulana
maz, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12. — (A/3) (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları) cetvelinin 32.200 ncü 
(Keban İskân ve İstihdam giderleri) maddesine 
konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmi
yen kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 13. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 14. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

3. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/402; Cumhuri
yet Senatosu 1/1167) (S. Sayısı : 1497) (De
vamı) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşülmüş bu
lunan tasarının maddelerine geçilmesini oyunu
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe Ka

nunu. 
Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 

cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 431 890 lira, sermaye teşkili 
ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 15 417 lira ki, toplam 
olarak 449 287 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l) ve (A/3) sayılı cetvel
lerdeki bölümlerin tümünü oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Maddeyi bağlı (A/l) ve (A/3) sayılı cet
vellerle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere, 449 287 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveldeki bölüm
lerin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile birlikte 
ovlarmıza arz edivorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1971 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitle-
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rinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde 
yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1971 bütçe yılın
da da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanunu 
ile Petrol Dairesi Başkanlığı için tesbit edilmiş 
olan kadrolar 1971 malî yılında da kullanılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika 
edilecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işa
retli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil-
miştir, 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1954 - 1969 bütçe yıllarında aidolup da, 
Mühasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 

1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar 
borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak Ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir, 

Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, (R) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümü açık oylarınıza sunulacak
tır, 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1971 
yılı bütçesi hayırlı ve uğurlu olsun efendim, 

10 dakika sonra toplanmak üzere oturuma 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 23.30 
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DÖRDÜNOÜ OTURUM 

Açılma saati : 23,40 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet thıaldı 

KÂTİPLER : Orlhan Kürümoğlu (Bitlis), Hüseyin öztürk (Sivas) 

BAŞKAN — 36 ncı Birleşimin 4 ncü oturumunu açıyorum. 

V - GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Mîllet Meclisi 1/400; Cumhuriyet Se
natosu 1/1168) (S. Sayısı : 1495) (1) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1961 yılı Bütçesi üzerindeki müzakerelerte baş
lıyoruz. 

Grupları ve şahısları adına söz alan sayın 
üyeleri sıra ile okuyorum : Saym Doğan Barut-
çuoğlu C. H. P. Grupu adına, Sayın ibrahim 
Etlhöm Karakapıcı Millî Güven Partisi Grupu 
adunıa, Sayın Selâhattin özgür Millî Birlik 
Grupu adma, Sayın ismaü Yeşilyurt A. P. 
Grupu adına. 

Şahıslan adına söz isitiyem sayın üyeler : 
Sayın Ekrem Özden, Sayın Oral Karaosman-
oğlu, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Orhan 
Kor, Sayın Salih Tanyeri, Sayım Ragıp Üner, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Rıza Isıtan, Sa
yın Osman Salihoğlu, Sayın Ömer Ucuza!, Sa
yın Erdoğan Adalı. 

Şimdi söz sıra 0. H. P. Grupu adına Saym 
Doğan Barütçuoğlu'nun. Buyurunuz Sayın Ba-
ruitçuoğlu. 

O. H. P. GRUPU ADINA DOĞAN BARUT-
ÇUOĞLU (Manisa) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; 

C. H. P. Grupu adına Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı ve Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı 
bütçeleri üzerinde yapacağım konuşmanın sik-
let merkezini Türk tütüncülüğüne ayırmış bu-

(1) 1485 S. Sayılı oasmayazı tutanağın so-
nundadır. Bu basmay azıdaki 1 ve 2 nci mad
delerdeki rakamlarla 4 ncü madde baskıdan son
ra değiştiğinden tutanaktakiler esastır. 

lunuyorum. Zira, bugün tütüncülük en kritik 
döneme girmiş, büyük meselelerle karşı karşıya 
bulunmaktadır. Çay ve gümrükler konusuna 
ise, sadece anahatlariyle temas edeceğim. Ko
nuşmama başlarken C. H. P. Grupu adına Yüce 
Senatoyu saygıyle selâmlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tütüncülüğün mâruz kaldığı bunalım, dünya 

çapında ve yurt sorunları açısından olmak üzere 
iki kaynaktan gelmektedir, önce, birincisi üze
rinde durmak isterim. Yüce Heyetinizin de bil
diği gibi bütün memleketlerde sigaranın sağhğa 
olan zararları aktüel konu olarak işlenmektedir. 
Birleşik Amerika Devletleri Senatosu 3 Ocak 
1971 tarihinden itibaren radyo ve televizyon 
şirketlerinin geliri, 220 milyon dolar tutan si
gara reklâmlarını men etmiş, büyük tirajlı bir
çok gazete bu kampanyaya katılmıştır. Siga
ranın tevlidettiği hastalıklar sağlık kurumlan 
tarafından bültenler halinde durmadan kamu 
oyuna açıklanmaktadır. Buna paralel bir ay 
kadar önce Oxfort üniversitesindeki çalışmalar
la sentetik sigara imali gerçekleşmiş, bu tip 
sigaralara ya çok az tütün katılmak veya hiç 
tütün koymamak suretiyle piyasaya sürülmek 
üzere olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz. Sigara 
içenler, gerek dünyada gerekse bizde, sağhğa 
zararlannı önlemek amaciyle filitreli sigara içi
mine doğru büyük ve süratli bir eğilim içine 
girmişler bu konudaki ihtiyaç her yerde bü
yük nisbette artmıştır. 

Amerika'da üretilen Virginia ve Berley tipi 
tütünler dünya piyasalarına olan hâkimiyetleri
ni gün geçtikçe artırmaktadır. Bu çeşit tütün
lerin dekar basma üretimi yüksek ve masraf
sız olur. Şark tütününe nazaran maliyeti çok 
düşüktür. Amerika, bilhassa Şark tütününde 
bulunan koku, içim ve yanıcılık özelliklerini 
Virginia tütüne kazandırmak için büyük gay
retler sarf etmekte ve netice almak üzeredir-
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ler. Dünya yüzünde çok revaçta olan Amerikan 
sigaralarına her geçen gün daha az Şark tütü
nü girmekte, filitre kalitesinin yükselmesi sebe
biyle kaliteli Şark tütününe olan ihtiyaç azala
rak düşük randımanlı tütünler ucuz fiyatla alı
nıp Amerikan sigara harmanlarında kullanıl
maktadır. 

Diğer taraftan bu gerçekleri değerlendir
mesini bilen Şark tütünü üreten rakiplerimiz 
başta Yunanistan, Bulgaristan ve Yugoslavya 
dış satışlarını düzenliyerek aleyhimize giriştik
leri tertiplerde başarıya ulaşmaktadırlar. Yu
goslavya doğrudan ve dolaylı yollarla bizden 
düşük fiyatla tütün satuıalarak hem ihracından 
fayda sağlamakta, hem de sigara imalinde ve si
garanın ihracında büyük aşamalar yapmaktdır. 
Geçen sene de bahsettiğim gibi Bulgaristan sayılı 
sigara ihracı yapan meleketler içinde Amerikan 
sigaraları ile rekabet edecek duruma gelmiştir. 

Yunanistan ise, bu konuda bütün sorunları
nı halletmiş bulunmaktadır. Yukarda bahsetti
ğim Virginia ve Berley tipi tütünde Amerika'
nın karşısına dikilmiş bu tütünlerin üretimine 
başlamıştır. Ayrıca tütün ekicisinin gelirinin 
artırılması maksadiyle önemli tedbirler almakta 
az maliyetle kaliteli ve çok miktar tütün üret
menin başarısı içindedir. Şark tütünü ihracın
da Yunanistan'ın öteden beri en becerikli ülke 
olduğu malumunuzdur. Fransa ve İtalya'yı bu 
yönden tekeline almış, bu yıl da Kızıl Çin'e 20 
milyon kilo tütün satışını plânlamış bulunmak
tadır. 

Sigara imal eden memleketler buna ait sa
nayide ilkel usulleri bırakıp değişik usuller uy
gulamaktadırlar. Bu meyanda sigara imalinde 
tatbik ettiğimiz fermantasyon usulü bırakılmış
tır. Biz de sigara yapılacak, iç tüketime ayrılan 
tahminen 45 milyon kilo tütün asgari bir yıl 
bekletilerek tabiî fermantasyona tabi tutulmak
tadır. Oysa, dünya sigara imalinde artık suni 
fermantasyon uygulanmakta bunun için tahmi
nen bir ay kâfi gelmektedir. Bu usul uygulan
dığı takdirde şikâyetçi olduğumuz stok proble
mi, depo kiraları, fire ve bakım masrafları ken
diliğinden halledilmiş olacaktır. 

Dünya tütüncülüğü ve sigara sanayi konu
sunda verdiğim bu örnekleri çoğaltmak müm
kündür. Kişisel iyi niyetine inandığımız Sayın 
Bakana sormak isterim, bu saydıklarımızdan 

hangisine el koyabilmiş ve olumlu sonuç almış
tır? Her zamanki açık yürekliği ile itiraf ede
cektir. 

Şimdi tütünümüzde iç bunalıma geliyorum : 
Önce sigara sanayi ve sigaralar üzerinde du

racağım. Sigaraların kalitesi çok bozuktur. Üç 
fabrikada çıkan aynı markanın, sigaralar ara
sında içim bakımından büyük farkları vardır. 
Tiryaki alıştığı sigaranın içiminin her an değiş
tiğini görerek mütemadiyen çeşit değiştirir yine 
de zevkine uygun sigara bulamaz. Filtreli siga
ralar devamlı şekilde karaborsadadır. Bayilerle 
Bakanlık arasında müeyyidesi bulunan sarih 
mukaveleler olduğu halde, filtreli sigaralar 
bizzat Tekel Bayileri tarafından yüksek fiyatla 
satılır, veya bulunamaz. Amerikan sigaraları, 
filtreli sigaranın, bulunmaması dolayısiyle açık 
açık her yerde satılmaları sebebiyle tüketimi 
normal hale gelmiştir. Dış ve içişleri bakanla
rımızın Amerikan sigarası içme tutkusu geçen 
senede arz ettiğim gibi süratle herkese intikal 
etmiştir. Bu durumda iç tüketime harcadığımız 
kendi tütünlerimizin mJiktarı azalacaktır. Bu 
işin gösteriş kabilinden yılda birkaç baskın yap
mak suretiyle önlenemiyeceği artık anlaşılmış 
bulunmaktadır. Bakanlığının ilk: günlerinde 
şahsan bu çeşit yolsuzlukları yerinde tesbit ve 
elkoymak için (şüphesiz memleket sever bir gay
retle) baskınlar yapmasının faydasız olduğunu 
ve kanuni tedbirler ve müeyyideler uygulamak 
ve çok taraflı bir denetim gerektiğini ifade et
tiğimizde, Sayın Bakan, bu kürsüden (her yiği
din bir yoğurt yiyişi vardır, ben bu çeşit çalış
malarıma devam edeceğim) diye bize tarizde bu
lunmuştu. Aradan şu kadar zaman geçmiş olma
sına rağmen, hiçbir kanunsuzluğun önlenemedi
ğini görerek samimiyetle kendi namına da üzül
düğümüzü belirtmek isterim. 

Değeri üyeler, 
Tütün tarımı ve meseleleri ile ilgili görüş ve 

düşüncelerimi arz etmeye başlıyorum : 
Nüfusumuzun artmasına Ve ekici ailelere ye

nilerinin katılmasına rağmen tütün üretimi her 
geçen yıl azalmaktadır. 1967 de 189 milyon, 1968 
de 160 milyon, 1969 da 144 milyon nihayet bu 
yılki rekolte kesin olmamakla beraber 135 mil
yon kilo civarındadır. 1967 yılına göre üretim
de bugün 54 milyon kilo azalma vardır. Bunun 
mânası ekiciye başka geçim sahaları açılmama-
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sına rağmen üretimden vazgeçmesidir. Vazgeç
mesin, ne yapsın? Emeğinin karşılığını alama
dıktan ve insanca yaşama olanağına kavuşma
dıktan sonra. Bunun itirafını Sayın Bakan biz
zat 25 Ocak günü izmir'de piyasayı açış konuş
masında aynen : «Tütüncüye kilo başına 30 lira 
versek yine de azdır' diyerek yapmıştır. Tütün 
ekicisi karşısında Devlet olarak acz içerisinde 
olacağız, hem de ondan daha çok fedakârlık ve 
insanüstü gayretler bekliyeceğiz. Olmaz böyle 
şey arkadaşlar. Bugünkü Devlet halk ilişkileri 
tutumuna tamamen aykırı bir davranış içinde 
olduğumuzu lütfen kabul edelim. 

Dünyanın hiçbir yerinde bizde olduğu gibi 
tütün alış - verişi kalmamıştır. Hangi alış - ve
rişte fiyatın alıcı tarafından tesibit edildiği gö
rülür. Satışa arz edilen malın fiyatını bizzat sa
tıcı tâyin eder. Zira, malın değerimi, maliyetini, 
iç ve dış pazarda, satmalına gücünü o bilir. Tü
tünde ise, alıcı Tekel veya tüccara, satıcı duru
munda olan tütün ekicisini karşısına alır, s'e-
nin malına şu fiyatı veriyorum der, alış - veriş 
biter. Artık satıcı benim malımın değeri şudur, 
randımanı budur, dış pazarda kıymeti şudur di
yemez. Mecburdur hoynunu büküp verilen fiya
tı kabullenmiye. Hele tüccara birinci müracaa
tında fiyatı az bulup satmaz, ikinci defa karşı
sına çıkmaya cüret ederse, verilen fiyatın çok 
altında bir fiyatla karşılaşarak gözleri fal taşı 
gibi açılır. Tekelin yaptığı randıman ve binneti-
ce fiyat tesbitine mevzuatımızda itiraz hakkı ol
makla beraber itirazdan sonra durumun tashih 
edildiğine dair tek örnek gösterilemez. Yıllar-
danberi bu acı gerçekler içinde tütün alış - ve
rişleri devam edip gitmektedir. Bahsettiğim, bo
zuk düzen tütün alış - verişini kaldırmak mak-
sadiyle Yüce Senatoca malûm olduğu üzere 
esasları 1963 yılında C. H. P. si Koalisyon Hü
kümeti döneminde hazırlanan açık artırma bor
sa usulü alış - veriş ve bu sistemi tamamlıyan 
tütün tarım satış kooperatifleri zarureti kabul 
edilmişti. A. P. iktidarı yıllar sonra bu gerçek
lerin kanunlaşmasını istemeye istemeye kabul 
etti. 1969 yılında her iki tasarı kanunlaştı. Biri
si 1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli, diğeri 1196 
sayılı Tütün Tarım Satış Kooperatifleri ve Bir
likleri Kanunu. Tütün kooperatifleri ile satış 
merkezlerinde açık artırma borsa usulü satış her 
iki kanunun esasını teşkil ediyor. Ne varki, 

A. P. iktidarmca bu usulün kendi dönemlerinde 
gerçekleşmesine imkân göremiyoruz. Bunun ne
denlerini kısaca izah etmem lâzım. 

Tütün kooperatif ve birlikleriyle ilgili 1196 
sayılı Kanun 6 Ocak 1970 tarihinde yürürlüğe 
girdiği halde kuruluşun hazırlığı için hiçbir 
faaliyet yoktur. Oysa, bu kuruluşun anaserma-
yesi tütün ekicisinin kendisinden alman ve % 
5 lerden ve müteakiben % 2 lerden birikmiş 110 
milyon lira parası hazırdır. Bu parayı Hükü
met kullanmaktadır. Şimdi Sayın Bakan bu pa
rayı destekleme alımlarında ekicinin çıkarla
rını korumak için kullanmıyorum diyecektir. 
Biz de, bunun olmaması, halinde de Anayasanın 
52 nci maddesine göre tarımla uğraşanların 
emeğini değerlendirmek için gereken tedbir
leri almaya mecbursunuz diyeceğiz. 110 mil
yon lira ile derhal tütün kooperatiflerinin ku
rulmasını tütün ekicisi ısrarla ve haklı olarak 
istemektedir. Biz, C. H. P. olarak bu haklı is
teğin gerçekleşmesi için tütün ekicisinin ya
nında olduk ve olacağız. 1177 ve 1196 sayılı ka
nunlarda kabul edilen açık artırma borsa usulü 
sisteminin uygulanabilmesi için (Satış merkez
lerinin kurulması) gerekir. Bu maksatla 1196 sa
yılı Kanunun geçici 7 nci maddesine göre, büt
çeden her yıl 100 milyon lira tahsis edilmesi ge
rekiyordu. Geçen yılki bütçe müzakerelerinde 
bu ciheti tartışmıştık, arkadaşlarım hatırlarlar. 
Kanunun 6 Ocakda yürürlüğe girmesi baha
nesiyle tahsisat Komisyondan konulmadan 
gelmişti. Burada O. H. P. Grııpu olarak yaptı
ğımız teşebbüslerin haklı olduğunu A. P. Gru-
puna mensup arkadaşlarımız ve Sayın Bakan 
kabul etmişlerdi. 100 milyon tahsisat yerine 
hiçolmassa 50 milyon liralık bir tahsisat tek
lifimiz dâhi reddedilerek A. P. Grupuna men
sup istanbul Senatörü Sayın Erdoğan Adalı'nın 
önergesi ile bu önemli konu için sembolik ola
rak bütçeye 1 liralık tahsisat konmuş ve yıl 
içinde bu işe aktarma yapılmadan 1970 bütçe
si geçmişti. 1971 yılı Bütçe müzakerelerinde 
komisyondaki arkadaşlarımız konunun önemini 
belirtmişler tahsisat konmasını önerdikleri 
halde bu defa geçen yılki 1 liralık tahsisat da 
çıkarılarak bütçe bu şekliyle huzurunuza gel
miştir. Geçen yıl Sayın Bakan bu işin Maliye 
Bakanlığını ilgilendirdiğini kendisinin de ta
raftar olduğunu ifade etmişlerdi. O zaman bu 
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işin sahibinin Tekel Bakanağı olmadı icabotti-
ğini bildirdiğimizde o müzakereleri 
39 ncu Birleşim, zaptının 570 nci sayamda ay
nen (kendisiyle hemfikirim, fikirlerine tama
men hürmet ediyorum, doğrudur. Buımr.. biran 
evvel kurulması lâzımdır. Eğer, Cenabı Hak 
bana bu imkânı bahşederse memnuniyetle bu
nu başaracağıma eminim) demişti. Aradan iki 
bütçe yılı geçiyor. Sayın Bakana taahhüdünü 
hatırlatıyorum. Biz, şu anda bu maksatla öner
ge vermiyeceğiz bir talepte bulunnııyacağız. 
Zira, akıbeti bizce malûmdur. Meselenin Tekel 
Bakanlığının sorumluluğu altında olduğunu, 
bu meselenin hangi Bakanlık nezdinde olur
sa olsun teşebbüsüyle gerçekleşeceğini ve ku
rulacak müessesenin (Tütün satış merkezleri) 
olduğunu ifade etmek isterim. Piyasadan ön
ce yapılan ve ekicinin korkunç şekilde sö
mürülmesine yol açan karaborsa alış - veriş
lerini Sayın Bakan durduramadığını bir iki de
mecinde ifade etmiştir. Süratle kooperatifleri 
kurdursun bu çeşit alış - verişlerin sonu gele
cektir. 

Bakanlık öteden beri kalitesiz tütün ve özel
likle tabana dikilen ve sulanan, randımanı dü
şük tütün üretiminden şikâyetçidir. 

Biz de bu çeşit üretimin karşısındayız. Zi
ra, aslolan rakiplerimizle yarışabileceğimiz ka
liteli tütün çıkarmadır. Üretilen kötü tütün 
sorunu diğer taraftan hakiki tütün ekicisinin 
de zararına olmaktadır. Ne yazıkki, bu düşün
celer hep sözde kalmakta bir türlü önleneme-
mektedir. Tütün ekicisi kötü tütün üretilen 
taban, bataklık ve su kesiği arazüıin süratle 
tesbit ve tahdidine samimiyetle taraftardır. 
Binbir meşakkatle dekar basma GO - 80 kilo ola
rak ürettiği tütünlerinin, diğerlerinin yanında 
heba olup gittiğini bilmektedir. 1177 sayılı Ka
nunun buna dair hükümleri maalesef uygu
lanma olanağına kavuşmamıştır. Vakıa bu yıl 
83 grup halinde Ege'de tahdid işine bağlan
mış bulunmaktadır. Bu işlemleri yürüten eks
per grupları öğrendiğimize göre Tarım Bakan
lığından gereken yardımı görmediği gibi el
lerindeki topoğrafik haritaları değerlendire
cek elemandan ve diğer olanaklardan yoksun
durlar. Büyük yanlışlıklar yapılabilir. Tütün 
ekicisi şu anda tahdid işlemlerinin korkusu ve 
heyacanı içinde bulunmaktadır. Tahdid işinde 

söyliyeceğimiz son söz, tabana dikilen tütünün 
desteklenmiyeceği beyanlarının hiçbir müeyyi
de ve neticesi yoktur. Nihayet masraf edilmiş 
tütün meydana çıkmıştır. Devlet ona el uzat
maya mecburdur. Asıl tedbir ekiciyi masra
fa sokmadan yapılacak tahdidle işi önlemektir. 
1177 sayılı Kanunun öngördüğü üç yıllık süre 
içinde bu işin gerçekleşemiyeceği artık anlaşıl
mıştır. 

Kaliteli tütün çıkarma ve tütün üreticisini 
koruma mecburiyetiyle ilgili önemli bir konu 
da kredi meselesidir. Ekici 1970 yılında çok kre
di sıkıntısı çekmiştir. Dekar başına hakkı olan 
130 liranın tamamını alamıyan 100 binlerce eki
ci vardır. Hele, zamanında kredilerini alabi
len ekici hiç yok gibidir. Kredilerin zamanında 
verilememesi kaliteli tütün üretememenin en 
önemli sebeplerinden birisidir. Zira, parasızlık
tan zamanında dikim, çapa ve kırım yapılamaz
sa tütünler iyi yetişememekte ve umumiyetle 
yanmaktadır. Ayrıca, ekici tefecinin eline düş
mekte maliyet yükselip ekseriyetle tütününü 
başkalarına kaptırmaktadır. Ekiciden esirge
nen çok cüzi kredilere mukabil ihracaatçı ih
tiyacından fazla ve bol kredi alabilmektedir. 
1969 yılı mahsulü için ihracaatçıya ihtiyacın
dan fazla kredilerin başka sahalarda kullanıldı
ğını tesbit eden Sayın Bakan bundan dolayı 
tahkikat açtırdığını beyan etmiştir. Sonucunu 
öğrenmek isteriz. Ayrıca, bu yıl piyasadan önce 
karaborsa alımı yapan üç büyük ihracaatçı fir
ma için de tahkikat istediğini gazetelerden öğ
rendik. Bu hareketini destekliyoruz ve netice 
alınmasını temenni ediyoruz. Devalüasyon se
bebiyle dekar başına verilen âzami 130 liralık 
kredinin asgari 250 liraya çıkarılmasını Sayın 
Bakanın ivedilikle takibederek gerçekleştirme
sini ayrıca istirham etmekteyiz. 1177 sayılı Ka
nunun müzakereleri sırasında tütün tarımının 
bunu meslek edinmiş kimselere hasretme ica-
bettiğini savunmuştuk. O zaman dercimizi anla
tamadık. Bugünkü şartlar içinde Bakanlık da 
bu fikre yakın bir düşünce ve görüş bulundu
ğunu memnuniyetle müşahede ediyoruz. Bu 
maksatla süratle mevzuat değişikliği zorunlu-
ğuna inanmaktayız. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bakanlık görevlerinden olan gümrük ve güm-
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rük kaçakçılığı ile çaycılığımıza da kısaca de
ğinmek istiyorum: 

Gümrük mevzuatında yapılması icabeden 
kesin değişikliklerin halen gerçekleşmemiş ol
ması dolayısiyle bu kesimdeki meselelerimiz 
daha da girift hale gelmiştir. Kaçakçılıklar art
mış, artık gümrük kapılarından giriş ve çıkış
lar normal ve mutad hale dönüşmüştür. Geçen 
sene değindiğimiz bakır ve suni gübre kaçak
çılığı bu sene de devam ederek önüne geçile
memiştir. Ayrıca, bu yıl bu kaçakçılık tiple
rine vita yağı kaçakçılığı da eklenmiş bulunmak
tadır. 1970 yılı sonlarında yanan gümrük de
poları olayı esrarını muhafaza etmekte muh
telif söylentilere sebebiyet vermektedir. Ay
rıca, Sayın Bakanın beyanatında geçen cuy 
fabrikaları müdürlerinin kaçakçılıkla ilişki
leri bulunduğu konusu fevkalâde önemli bir 
konu olmakta devam etmektedir. Bu iki bü
yük olayın süratle aydınlığa çıkarılması gerek
mektedir. Çay sanayii ve tarımında geçen yıla 
nazaran değişik bir durum bulunmamaktadır. 
Çay sahalarının süratle genişlemesi birçok so
runları da beraber getirmekte, resmî kayıt
larda örneğin üç dekar görülen bir sahanın 
aslında on dekar miktarında olması rekolte 
talimini, mubayaa kredi meselelerinde aksak
lık ve çelişkiler yaratmaktadır. 

Çay tarlalarına giden yolların bozuk bu
lunması veya hiç olmaması, üreticinin fabri
kaya gelirken geçen zaman içinde yaş çayın ev
safını kaybettiği tesbit edilmiş bir gerçektir. 
Geçen yılki konuşmamızda belirttiğimiz gibi, 
fabrika ve atelye miktarı kifayetsizdir. Tahsi
sat yokluğu sebebiyle birçok inşaatın geri kal
dığını öğrenmiş bulunuyoruz. Bu kesimde ya
pılacak hamle ile ihraç imkânlarımızı artıra
rak, müspet neticeler alabiliriz. Ambalaj ve 
çay kalitesinin düzeltilmesinde üzülerek belir
telim ki hiçbir aşama olmamıştır. 

Değerli üyeler konuşmamın son bölümün
de bu yıl toplanan Ege Ekici Tütüncüler Ku
rultayı ile 25 Ocakta açılan 1970 yılı Ege tü
tün piyasası üzerindeki görüşlerimizi arz et-
miye çalışacağım. Demokratik rejimin esası, 
idare edenlerle halk kütlelerinin bu arada, 
çiftçi ve köylünün ahenk içinde olması ve ara
larında bir diyalog kurulabilmesidir. Halk ile 
idare arasında devamlı bir irtibat olmalı ve bu 

irtibatın çareleri gözden ırak tutulmamalıdır. 
1961 Anayasasında bu ilişkiler konusunda gü
zel örnekler vardır. 1961 Anayasasının örnek
lerinden en başarılı ve tatminkâr olanı işçi ke
simiyle olan münasebetlerdir. Buna mukabil 
köylü ve üretici kütleleri bu diyalogdan yok
sundur. Seslerini ve sorunlarını duyuramamak
tadırlar. C. H. P. olarak biz, bu kütlenin örgüt
lenmesini ve kanuni yollardan dertlerini ve 
meselelerini duyurabilmelerini ve iktidar ke
fesinde ağırlıklarını hissettirmelerinin zaruri 
olduğuna inanıyoruz. Ezilen üreticiler arasında 
en kalabalık ve en çok sömürüye mâruz kalan 
kütle kabul edersiniz ki tütün ekicisidir. Bunu, 
nazarı dikkate alan C. H. P. Gençlik kolları ve 
S. D. D. F. birleşerek ilk defa Türkiye'de ola
ğanüstü bir başarıya ulaşan «Tütün Ekicileri 
Kurultayını» toplamaya muvaffak olmuştur. 
Sayın Bakanın iştirak edemediği fakat basan 
telgrafı çektiği toplantıya kısaca değinmekte 
fayda umuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Bizce toplantının kimler tarafından terti-

bedildiği önemli değildir. Önemli olan bu ku
rultayda A. P. li, C. H. P. li, partisiz 5 000 tü
tün ekicisinin bir araya gelip sorunlarını be
lirtmeleri, isteklerini bir olgunluk havası için
de ifade etmeleridir. Muhtelif partilerden 50 
ye yakın konuşmacı ittifak halinde tütün ekici
sinin içinde bulunduğu bunalımı ve halledil
mesini istedikleri dertleri kapsıyan 20 maddelik 
bir karan ilgililere iletmişlerdir. 

Bu istekler arasında, ihraç kurunun 12 li
radan 15 liraya çıkanlması ve tütün piyasası 
süresi içerisinde bulunan Kurban Bayramı do
layısiyle balya başıam muayyen miiktarda 
avans verilmesine dair olan istekler Gümrük 
ve Tekel Bakanlığıımız tarafından nazan dik
kate alınmış, birinci paragraftaki ihraç kuru
nun artınlması 15 liraya çıkartılnıamakla 
beraber, 12 liradan 13 liraya çıkarılmış ve ay-
nca Kurban Bayramı dolayısiyle balya başına 
ekiciye 50 lira avans verilmesi kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu iki dakinanız 
var efendim, ona göre toparlayınız. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — Te
kel Bakanlığı tarafından, bu istekler dışında, is
teklerin nazan dikkate alınacağına da inanmak 
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isteriz. Kurultayda iktidar ve Hükümet kana
dından! hiç kimsenin bulunmayışını ise A.P. ik
tidarının hâlâ bu çeşit toplantılara, ekonomik 
ve sosyal konulara ilgisizliğin yeni bir örneği 
olarak tescil etmek icabeder. 

Sayın Başkanım, yedi dakikalık bir konuş
ma sürem var. İkinci konuşmama mahsubedilme-
sini rica ederim. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
DOĞAN BARFTÇUOĞLU (Devamla) — Sa

yın üyeler, Bakan da dâhil bâzı yetkililer tü
tün meselesi bahis konusu olduğu zaman tütü
nün politika dışında bırakılması ica/bettiğini 
ifade ederek umumiyetle O.H.P. li senatör ve 
milletvekillerine tarizlerde bulunurlar. Takdir 
edersimin M, her sosyal ve ekonomik konu ile 
politika arasında bir ilişki vardır. İsıteailse de 
istenilmeğe de olayların politika sahasında 
ajkisleri olur. Hele, memleketin en kalabalık 
üretici kütlesi ve en büyük döviz kaynakların
dan birisi Türk tütüncülüğünün şu veya bu 
görüşle tekâmül ettirileceğinin tartışılması nor
maldir ve olağandır. örmeğin A.P. iktidarı li
beral ekonomi sistemine uygun ve büyük ihra
catçıyı güçlendirerek ve desiekliyerek tütün 
ekicisini o yoldan refaha ulaştırmak ister. 
Adalet Partili bir Tekel Balkanının : «Tekelin 
destekleme alımlarında tüccara zorlu bir rakibol-
mıyacağına» dair sözleri politik bir görüş değil 
midir? Kanun ve sermayesi hazır bulunmasına 
rağmıem sadece büyük ihracatçının arzu et
memesi sebebiyle tütün kooperatiflerinin ku
rulamaması bir politik davranış değil de ne
dir? özel sektöre sigara fabrikası laçma iz
nini prensip itibariyle kabul ve talep vuku
unda bu izni derihal vermeye hazır olduğunu 
ifade etme politik bir aımlayışın mahsulü ola
rak kabul etmemeye imkân var mıdır? Misal
leri çoğaltmak istemiyoruz. Sayın Bakanın 
tabiriyle her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır. 
C.H.P. olarak bu konuda sömürülen ve ezilen 
tütün ekicisinin yanında onun haMarinı elde 
etmesi için somuna kadar mücadele verecek bir 
davranış ve tutum ida bizim politikamızdır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Hükümetin tütün politikasının son uygula

ması 1970 mahsulü için 25 Ocakta açılan Ege 
ekibi tütün piyasasında olmuştur. Meclislerce 
çıkarılan kanunların uygulanmaması sebebiyle 

I bu piyasada tütün alımları yukarda ilkelliğini 
izaha çalıştığımız usule yapılmıştır. Ege tütün 
merkezleri her sene olduğu gibi bu yıl da he
yecanlı günler geçirmiş, ekici 14 aylık alın-
terini değerlendirmek için epeyce ter dök
müştür. Kredi yetersizlikleri, tüccarın ağır -bas
ta, ve oyunları, tefeci tasallutu ve nihayet kor
kunç hayat pahalılığı altında bunalan ekicinin 
kaderi ve çilesiyle birlikte piyasa açılmış ve 
kapanmıştır. Tekel ve tüccarın eline geçen 
her tütün yaprağında bu çilenin izleri açıkça 
görülmekte idi. Piyasaya 10 Ağustosta yapılan 
ağır devalüasyon ışığı altında bakmak, onun 
getirdiği sorunlarla değerlendirmek icabeder. 
Tütün baş fiyatının para ayarlanmasına hiç 
uygun olmıyan cüz'i miktar artması ve kaime 
denilen ortalama fiyatın muayyen nisbette yük
selmesinin kesin olarak nedeni devalüasyondur: 
Bu ameliyenin etkilerini çıkardığımız takdirde 
tütün fiyatlarının geçen senelere nazaran eki
ciyi tatminden çok uzak olduğunu samimiyetle 
ifade edebilirim. 

Rakamlar karşısında kimsenin diyeceği ola
maz. Zira, rakamlar tevil ve mazeret kabul et
mez. Ekonomistler devalüasyonun ilk yılını al
tın yıl diye tavsif ederler, biliriz hepimiz. Zira, 
üretim masrafları değerli para ile yapılmıştır. 
Netice itibariyle az maliyetle ürün elde edil
miştir. 1970 yılı tütün mahsulü için acaba bu 
varit midir? Kısaca üzerinde duralım. Hayat 
pahalılığı 1970 yılında esasen ağırlaşmıştı. 10 
Ağustostan sonra birdenbire fiyat yükselişleri 
vuku bulmuş, henüz tütün hasat mevsiminin or
tasına raslaması sebebiyle devalüasyon tesir
leri mahsulün idrakinde de etkili olmuştur. Eki
cinin tasavvur edeceğiniz her masrafındaki, 
yükselişler bu yılki maliyetin süratle artmasına 
sebebolmuştur. Piyasa açılışında maliyetin 
nazara alınıp alınmadığını sorduğumuzda, Sayın 
Bakanın verdiği cevabı yukarıda arz etmiştim. 
Biz, bu cevap içinde maruzatımızın mündemiç 
olduğunu kabul ediyoruz. Başka bir deyişle Sa
yın Bakan da bu yılki maliyetin yüksek bulun
duğunu ikrar etmiştir. Yaptığımız araştırma
lardan 1970 yılında ekicinin bir kilo tütünü 
10 lira civarında malettiğine kesin kanaatimiz 
vardır. Buna göre ilk altın yıl avantajı tütün 

I ekicisi için varit bulunmamaktadır. 10 Ağustosta 
ilân edilen para ayarlanmasında umumi ola-
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rak bir dolara 15 Türk lirası ve bâzı tarım
sal ürünler için de dolar başına 12 liralık dö
viz kuru kabul edilmişti. Hükümet bımu ih
racatı artırmaya matuf bir gerekçe ile izah 
etti. Bu suretle ihracatın bütün yük ve meşak
kati, sanki bugüne kadar ki, yetmiyormuş gibi 
yine de ekicinin zayıf omuzlarına yüklenmiş olu
yordu. Ayrıca Hükümetin başı bu ayırımın eki
ci üzerindeki kötü tepkisini izale etmek için 
zamanla tesbit edilen kurun yükseleceğini va'el-
etti. Bu va'di değerlendiren tüccar her 
senekinden fazla, bu piyasa açılmadan ka
raborsa denilen usulle tütün topladı. Bu 
tarzda alman tütünlerin miktarını Sayın Ba
kan Mecliste çok kısa bir süre önce açıkça 
beyan ve kabul etti. Hele kurun 13 liraya çı
karılacağını kesin olarak öğrenen tüccar piya
sanın açılışından birgün önce eski kur üzerin
den milyonlarca kilo 'tütün aldı, binnetice 
aradaki artırılan bir liralık farktan tüccarın 
kasasına yine milyonlarca lira aktı. 

Aslında tarımsal ürünlere de umumi dolar 
kurunu verip ameliyeyi kesin şekilde yörün
gesine oturtmak icabederdi. Ama, Hükümetin 
bu ayırımdaki maksadı ;su yüzüne çıkmış, ara
daki üç liralık farkın politik amaçlar için ye
dek kuvvet olarak bulundurmak istendiği an
laşılmıştı. 

Ayrıca, Hükümet ekonomik ve siyasal görü
şü istikametinde arada artırılacak farkların 
kısmı âzamisinin büyük ihracatçıya akacağını 
bilerek o kesime hizmet gayesiyle hareket et
tiği izahtan vareste değildir. Bu yıl, Tekel, ge
çen seneM 13 lira 25 kuruşa mukabil baş fi
yat olarak 15 lira 25 kuruş verdi. Aslında dolar 
kuru 13 lira olarak dahi nazarı dikkate alınsa 
baş fiyatın 18 liradan aşağı olmaması gereki
yordu. Baş fiyatların artık sembolik ve göster
melik fiyat olduğuna kendisi de inanan Sayın 
Bakan açış konuşmasında önemli olan fiyatın 
ortalama fiyat olduğunu ifade etmiş, bizde aynı 
görüşte olduğumuzu beyan eylemiştik. Bu ko
nuşma sırasında ortalama fiyatın 10 lira olaca
ğını ifade ettiler. Şimdi, piyasanın kapanmış 
bulunması hasebiyle durumu bu açıdan kısaca 
gözden geçirelim. 

BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu bitiyor de
ğil mi? 

I DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, 
Tütün ihraç ortalamaları elimizdedir. Ge

çen sene ihracedilen tütünlerden bir «A grat» 
tütün bir dolar 60 sent fiyat bulmuştu. Bir do
lar 20 sente kadar ihracedilen tütün vardır. 
Tütün ihracatçıları federasyonunun neşrettiği 
bültenlerden ihraç ortalamamızın bir dolar 40 
sent olduğu bilinmektedir. Bir dolar 60 senti 
bırakıyoruz. Ortalama olarak 1 tdolâr 40 sent 
olduğunda hemen hemen ittifak halinde
yiz. Hükümetin son ilân ettiği kur, 13 
lira ile bunu karşılaştırdığımızda ihracat
çı bir kilo tütün karşılığı 18 lira 20 
kuruş almaktadır. Tüccarın bu yıM maliyeti
nin 10 lira civarında olduğunu kabul edersek -
ki, tüccar, piyasadan önce 5 liraya kadar tü
tün almıştır - kilo başına bu hesaba göre 820 
'kuruş fark hâsıl olur. Genellikle işletme ve di
ğer masraflar için maliyetinin dörtte biri nis-
betinde masraf tenzil edildiğinde tüccara be
her kiloda kesin olarak 4 liranın üzerinde net 
kâr kalmaktadır. Buna mukabil, ekicinin yu
karıda arz ettiğim maliyet rakamına göre eline 
geçen para hiç mesabesindedir. Tekelin rakam
larının da tüccarikinden farkı yoktur. Ayrıca, 
Tekelin aldığı tütünü sigara olarak kilosu 250 
liradan satmak suretiyle ekicinin sırtından 
milyonlarca lira kazanmakta olduğunu söyle
meyi zait addederim. 

BAŞKAZT — Sayın Barutçuoğlu. 
DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — Bi

tiriyorum efendim. 
BAŞKAN — Bitiyor ama, ikinci hakkınızı 

da beraber kullanmış oluyorsunuz. Tüzüğe ay
kırı harekete beni mecbur ettiniz efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum. 

BAŞKAN — Ben size mahsuben 5 dakika, 7 
dakika da... 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfedin, Tüzüğe aykırı hare
ket etmiyelim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım, bana ilk ihtarı yarıma on kala 
verdiniz, henüz ikinci konuşmamızdan yedi da-

I Mka. 
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BAŞKAN — Beyefendi zatıâlinize sözü ver
diğim zaman yirmi vardı, - efendim, partinize 
mensup sayın üye tuttu saati ben tutmadım -
on geçe bitti. Yedi dakika müsaade istediniz, 
dokuz dakika oldu efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 
Müdahale etmeseydiniz şimdiye kadar bitirmiş
tim, efendim. 

BAŞKAN — Ama Tüzüğe aykırı hareket 
ediyoruz, istediğiniz müddeti Verdik, o müd
det içerisinde bitirmeniz lâzımdı efendim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, sözlerime son verirken 
1971 yılı Bütçesinin Türk Milletine ve değerli 
Bakanlık ve Genel Müdürlük mensuplarına 
hayırlı olmasını temenni ederek saygılarımızı 
sunarız. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karakapıcı. 
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA i. 

ETEM KARAKAPICI (Urfa) — Muhterem 
Başkan, değerli arkadaşlarım; Gümrük ve Te
kel Bakanlığı 1971 yılı Bütçesi üzerinde Millî 
Güven Partisi Grupu adına kısaca tenkid ve 
temennilerimizi arz etmeye çalışacağım. 

Birçok defalar fırsat düştükçe, bir düşün
cemizi ourada bu bütçe vesilesiyle arz et
mek isteriz. Bu da evvelemirde Hükümet 
idaresinde, Yasama Meclislerince ve diyebi
lirim ki, kaaai mercilerde son yıllarda arız 
olan bir hastalığımız bugün artık tam mâna-
siyle su yüzüne çıkmış bulunmaktadır. Bu Ja 
her zamandan ziyade muhtacolmamız gereken 
ve elbirliği ile çözüm bekliyen konulara; şa
hıslarımız olarak, partiler olarak ve Meclis
ler olarak gerekli ölçüde ehemmiyet verme-
yişimizdir. Kısaca söylemek gerekirse, bu
gün ortamda mevcut bulunan sıkıntı ve hu
zursuzluğun halline çare bulamazsak Devlet 
idaresinde en başta gelen otoriteyi sağlıya-
mazsak, bütçelerimizi ne şekilde tanzim eder
sek edelim, hattâ her fasıl ve maddesine mev
cudun birkaç mislini ilâve edelim, maalesef 
bütçelerden beklenen faydaların sağlanması 
mümkün olmıyacaktır. Bu âdeta her türlü 
maddi güce sahip büyük bir ailenin fertleri 
arasına giren huzursuzluk gibidir. 

ıTürkiye'nin her sahada yükselmesi, mua
sır medeniyet seviyesine çıkması kanaati
mizce evvelemirde memlekette huzur ve sü

kûnun bağlanmasına bağlıdır. Memleketimiz 
bugün bu ihtiyacı şiddetle hissetmekte, ner 
Vesile ile bunu izhar etmektedir, işte bu gö
rüş açısından bugün konumuz olan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşleıi-
mizi açıklamaya çalışacağım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bugün hakika
ten her cephesiyle Türkiye'nin hayati ko
nularını sinesinde toplıyan, memleketin bil
hassa ekonomik gelişmesi üzerinde müessiri-
yeti söz götürmez bir bakanlığımızdır ve 
yine memnuniyetle kaydedelim ki, bakanlığın 
sevkü idamesini üzerine alan ziat, bugün ba
kanlığın aksak taraflarını gayet açık ve 
sarih ortaya koyan ve bunları gidermeye ça
lıdan bir kimsedir. Kendisine çalışmalarında 
daima başarılar temenni etmekteyiz ve müs
pet çalışmalarında kendisini daima destekliye-
ceğimizi beyan etmek isterim. 

:Sevgilİ arkadaşlarım, Bütçe Karma Ko
misyonunda da bu bakanlık Bütçesi üzerinde 
söylediğimiz bâzı konuları kısaca arz 'edelim. 

Bunlardan hirinoisi kaçakçılık konusudur. 

Sevgili arkadaşlarım, eskiden kaçakçılık 
konusu raılevzuubahs'olunca, bilhassa Güney 
hudutlarımızdaki kaçakçılık olayları akla ge
lirdi. Ama bugün deniz ve hava yolu ile yapı
lan çok büyük kaçakçılık olayları karşısın
da bu bölgedeki kaçakçılık âdeta masum 
kalmıştır. Hakikaten Irak, Suriye, iran giıbi 
komşularımızdan evvelce çeşitli mallar kaçak 
olarak gelirken, bugün bizim iktisadi sahada 
gelişmemiz ve kaçak eşyadan daha alâsını ve 
kalitelisini kendimiz imal etmeye başladığılmız-
dan bu sahada eski cazibesini kaybetmiş bulun
maktadır. O halde bu bölgede halen daha 
çok Türkiye'den yiyecek maddeleri, başta 
hayvan kaçakçılığı olmaktadır. Komşuları
mızdan gelen ise, kullanılmış elbise ve kıymet 
ifade etmiyen hâzı giyim eşyalarından iba
rettir. işte burada artık tatbikatında fayda 
mülâhaza edîlimiyen ve üstelik can kaybına 
yol açan mayın tarlalarından bahsetmek söz ko
nusudur. 

Sevgili arkadaşlarım, eğer yukarıda arz 
etitiğim gibi nnahdut bâzı maddeler üzerin
de kaçakçılık varisa mayın şeridi ve tarlaları 
(buna mâni olmak durumundan çıkmıştır. En 
kıymetli arazi ve mümlbit arazi ekilemez hal-
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dedir. Halbuki bu mıntakanm balkı şid
detle bu giibi arazilere muhtaç durumdadır. 
Velhasıl biran evvel bu işe yaramaz mayın 
şeridinin kaldırlıması çaresine ehemmiyetle 
saym bakanın dikkat nazarını çekmek duru
mundayız. 

İkinci değineceğimiz konu; çay, fındık, pa
muk, tütün v. s. giibi, Hükümetin tanzim 
edici mubayaasıyle nisbeıten üreticinin yararına 
olan tatbikat maalesef üzüm yetiştiriciler 
için mevcut değildir. Kuru üzüm de Türki
ye'nin ekonomik gelişmesine müspet yolda te
sir eden bir ürünümüzdür. Ama, halen üre
ticilerimiz dahi tatmin edecek bir piyasaya 
sahip değildir. Bu konuda da Sayın Bakanın 
müspet fikirlerini ve tasavvurlarını öğren
mekte fayda mülâhaza etmekteyim. 

Muhterem arkadaşlar, diğer bir konu da 
gümrük kapılarımızda giriş ve çıkışla ilgili 
mevzuatın ortaya çıkardığı sıkıntılardır. Gerçi 
Sayın Bakanın mievzuata rağmen giriş ve çı
kışların kesafet peyda ettiği mevsimlerde 
bütün gayret ve faaliyet gösterdiği malû
munuzdur. Ancak, biran evvel bu sıkıntıdan 
kurtulmak mecburiyetinde olduğumuz da bir 
vakıadır. Ayrıca, cenup hudutu üzerinde mev
cut kapıların takviyesi ile beraber bir - iki ye
ni kapının açılması da zaruret halini almıştır. 
Bu konuda da müspet cevapları ve icraatları 
beklemekteyiz. Kapılarda bulunan gümrük bi
nalarımızın temiz, bakımlı olması ve burada ça
lışan elemanların ehliyetli, aynı zamanda eğitil
miş elemanlar olması artık beklediğimiz bir hu
sustur. 

Diğer bir konu; Türkiye'de sigara kıtlığı ve 
hattâ sigara karaborsacılığıdır. Ben bunun se
bebini lâyıkı ile anlamamaktayım. Eğer külli
yetli miktarda kaçak olarak dışarıya gidiyor
sa onun birkaç misli Amerikan sigarası da ka
çak olarak yurda girmektedir. O halde kanaa
timizce bu iş Türkiye içinde bayilerin maddi 
menfaat sebebi ile meydana getirdikleri bir 
oyundur. Ama, her halükârda buna seyirci kal
mak cidden üzücü olacaktır. 

Şimdi, hülâsa olarak yukarda bahsettiğimiz 
konulardan sonra son olarak söyliyeceklerimiz 
şunlar olacaktır. 

Devlet Bütçesinin % 30 undan fazlasını te
min eden bu Bakanlık artık kanun ve mevzuat 
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bakımından kendisine bir çeki düzen vermeli, 
yalnız gelir sağlryan bir Bakanlık değil, müs
tahsilin yanında, onun menfaatine yönelen bir 
yol tutmalıdır. 

Ayrıca, büyük halk kütlelerine muhatabo-
lan bu Bakanlık, başında bulunan değerli Ba
kan gibi açık ve seçik, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı hizmeti lâyıkı ile belirlenen bir sevi
yeyi bulmalıdır ve bir hüviyete bürünmeli-
dir. Bunun yanında bu Bakanlığın vasıta bakı
mından mâruz bulunduğu sıkıntı da ayrıca bir 
problemdir. Velhâsıl bu Bakanlıktan büyük 
hizmetler, yerinde çalışmalar bekliyoruz. 

Sevgili arkadaşlarım, tütün ve çay konu
sunda bir şey söylemeye lüzum görmüyorum. 
Çünkü, bu konular yıllardan beri eleştirildiği 
halde bir netice alınamadığı görülmektedir. De
mek ki, en mühim iki ürün olan konumuz, hâlâ 
halledilme safhasına erişememiştir, noksanlıkla
rı ve aksaklıkları ortadadır. Bütçe imkânları 
da elimizdeki bütçede açıkça belli olan Gümrük 
ve Tekel Bakanlığının 1971 yılı Bütçesinin ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, Yüce Senatosu say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Özgür, buyurunuz efendim. 

MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SELÂ-
HATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri 
ve Sayın Bakan; sözlerime başlamadan evvel 
konuşmamı vaktin şartlarına göre hazırladım, 
sizleri fazla yoracağımı zannetmiyorum. 

1971 yık Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçe
si üzerine Millî Birlik Grupunun görüşlerini 
sunmaya çalışacağım. Bakanlık, iki genel mü
dürlük ve onlara bağlı teşkilâtı ile Devletin ge
lirlerine büyük pay katan, fakat bütçeden ic
raatı için en az ödenek alan bir kuruluştur. 
40 yıl önce kuruluşunu gerçekleştirmiş bulunan 
Bakanlığın bugüne kadar personel kadroların
da pek az bir çoğalma olmuş, buna karşılık hiz
metleri her yıl çeşitli yükümlerle hacımlanarak 
aynı kadro imkânlariyle kendisinden kaliteli, 
süratli ve çeşitli işler beklenmiştir. Bakanlığın 
görevlerini etkili bir şekilde yapabilmesi için 
Meclise sevk edilen vazife ve gümrük kanunları 
da Meclisten çıkma şansını bulamamışlardır. 

Değerli üyeler, senelerdir Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının bütçe görüşmelerinde aşağı - yu-
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karı tenkidler dile getirildi. Ancak, tenkidlerin 
değerlendirilmesi imkânını sağlıyacak olan yet
ki ve ödenekler ya verilmez veyahut da çeşitli 
nedenlerle sınırlı kalır. Bu durumun haklı ve 
haksız nedenleri olabilir. Bunu münakaşa ede
cek değiliz. Ama, biz, bunu bir talihsizlik ola
rak niteliyoruz. Sayın Bakan bugüne kadar Par
lâmentodan ve şikâyet sahiplerinden gelen di
lek ve tenkidleri kendi şahsi inisiyatifi ile her 
türlü sorumluluğu göze alarak çözmeye çalış
mışlardır. Ancak gerekeni değil, fakat olabile
ceği kadarını başarmışlardır. Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının esas çalışmaları gümrük, tütün 
ve çay konularına yönelmiştir. Tenkidler de 
esas itibariyle bu konular üzerinde yapılacak
tır. Bakanlığın bütçeye sağladığı gelirlerin 2/3 
sinin kaynağını teşkil eden, gelişme gayretlerin
de bulunan sanayii koruyan, turizmin gelişme
sinde payı olan gümrüklerimizin genel olarak 
problemlerini aşağıdaki şekilde özetlemek müm
kündür. Şöyle ki: 

«Kadro kifayetsizliği, 
Eleman niteliği, 
Ücret düşüklüğü, 
Karışık ve insanı kapı kapı dolaştıran yıl

dırıcı gümrük muameleleri, 
Giriş kapıları; ki yurda giren ve çıkanlar 

bakımından, görevliler bakımından, gümrükte 
çeşitli nedenlerle depolarda bekliyen mallar, 

Yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmiş 
olan mevzuat.» 

Olarak özetliyebiliriz. 
Sayın üyeler, aşağı - yukarı herkesin şikâ

yet konusu olan bu hususlardan bizatihi Bakan-
lığın da şikâyeti vardır. Genel olarak sunulan 
bu şikâyetlerin ayrıntıları bilindiği için teker 
teker üzerinde durarak ve açarak vaktinizi al
mak istemem. Hepisinin teşhisi ödenek ve yetki 
yetersizliğidir. Sayın Bakanın Bütçe Komisyo
nunda ifade ettiği gümrük depolarından türlü 
nedenler ile çekilemiyen malların ekonomiye 
yaptığı olumsuz etkiyi kaldıracak tedbirleri de 
basiretin bir işareti olarak görüyoruz. 

Değerli arkadaşlarım, 450 bin aileyi, dolayı-
siyle 35 milyonu alâkadar eden tütün konusu 
üzerinde durmayı faydalı bulmaktayız. Yüce Se
natomuz bu konuyu çok yakından bilmekte ve 
takimetmektedir. 1940 larda 75 milyon kilo ile 
başlayıp, iyi para eden tütünümüz bugün 140 

milyon kiloluk bir üretim seviyesine ulaşmış
tır. Bugün tütün problemimizin çözümlenmesin
de göz önünde tutulacak unsurlar; üretici, tü
ketici, tüccar ve Hükümet arasındaki ilişkiler
dir. Bir de bu ilişkileri düzenlemeye çalışan 
politikacı ve politika diyebiliriz. 

Sayın üyeler, problem bu kesimde çalışan 
Türk halkına emeğinin karşılığını vermek, 
onun insan haysiyetine yakışır bir düzende ya
şamasını temin etmektir. Genel politika budur 
ve bütün politikacılar da istisnasız bunu sağ
lamaya çalışırlar; şüphesiz en başta Devlet. Se
nelerden beri tanık olduğumuz durum ise bu 
politikanın politikası olmuştur. Gelmiş; geçmiş 
ve gelecek iktidarlar (bu politikayı kendilerinin 
daha iyi yaptığı iddiası içerisinde bulunmuşlar
dır. Bu vatandaş için hizmet yarışıdır, güzel bir 
şeydir, demokratik davranışın ta kendisidir. 
Halka dönük, halk için hizmetin bir örneği de 
sayılır. Tütün, esasında elinde stok da kalsa 
mamul hale getiren ve iyi pazar bulup ihrace-
den ve ticaretini yapan için kârlı bir iştir. Yani 
Tekel ve tüccar bu işte genellikle kârlıdır. "Üre
timi yapan aileler için ise, değer fi
yatını bulamadıkları zaman zahmetine 
güçlükle katlanabilinecek bir zirattir. 
Sayın Bakan ise, her zaman «14 ay peşini taki-
betmeye mecbur oldukları müthiş bir ziraat» o 
diyerek bizim sözlerimize hak verir şekilde be
yanlarda bulunurlar. Yukarda sunduğumuz iliş
kilerde» her taraf şikâyetçidir. Bu şikâyetler 
bâzı taraflarda çok, bâzı taraflarda ise azdır. 
Ekici, ortalama destek fiyatlarının düşük oldu
ğunu, yeterli kredi alamadığını, tüccarın in
safına bırakıldığını, tüccara verilen kredinin 
tütün alımları dışında spekülatif sahalarda kul
lanıldığını, günlük kazancının kuruşlarla ifade 
edilen miktarlara düştüğünü; tüccar ise, malı
nı satamadığını, kaliteli mal bulamadığını; Hü
kümet ise, stokların arttığını, taban ve sulak 
araziye ekim yapıldığını ve bu arazide verimin 
düşük olup bu bütün stoklarının muhafazasının 
güç olduğunu söylerler. Şikâyetler ve iddialar 
daha çoğaltılabilir. 

Ben vaktinizi almak istemem. Ancak, bura
da bir netice çıkarmak isterim. O da, herkes şi
kâyetçi olduğuna göre bu sahada genel politika
ya ulaşmak için bâzı âcil tedbirlerin alınması 
zorunluluğunun kaçınılmaz olduğudur. Tedbir
ler de kanaatimizce şunlar olmalıdır, Sayın Ba-
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kan geçen sene bu, bunlar üzerinde durdular, ne 
netice aldılar her halde izah buyuracaklardır, 
tedbirleri şöyle sıralıyabiliriz. 

İhraç imkânları nın a rtırılması; 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu

nun geçici birinci maddesine göre hasırlanacak 
Yönetmeliğe göre sulak ve taban arazide tahdi
din yapılması; tabii bu tahdide giderken vatan
daşlara başka imkânlar sağlamak ve tahdide 
kademeli olarak gitmek lâzımdır. Bu hususta da 
kesin kararlı olmak şarttır. 

Tütünü mamul hale getirerek ihraç imkân
larının araştırılması; 

Stok muhafazasında yeni metot ve tesislerin 
ikamesi; 

Tütün mubayaasında verilen tüccar kredile
rinin başka sahaya gidişini önleyici tedbirlerin 
alınması; id, bu kredilerin bugünkü bankalar 
sisteminde kontrolünün güç olacağı tahmin edi
lebilir. 

Sayın üyeler, burada Sayın Bakanın ihraç 
bakımından geçerli olan Şark tütünlerini, bir 
deyimle Hasankeyf tütünlerini geliştirmeye dö
nük gayretlerini de iktisadi ve sosyal bakımdan 
olumlu karşıladığımızı ifade etmek isterim. 

Sigara ve bilhassa filtreli sigara üre:tıini 
ihtiyacı getirilen makinalara rağmen karşılaııa-
mamakta ve bu arada sigaralarımız yurt dışına 
kaçak olarak gitmektedir. Birkaç yeni fabrika 
hariç diğerleri 19 neu asrın fabrikası olup, ma-
kinalar oldukça aşınmış ve verimleri düşmüş
tür. Gerekli tedbirlerin alınmadığını biliyoruz. 
Biran evvel ihtiyacı karşılamalarını bekliyoruz, 
Sigara çeşitlerinin azaltılması da faydalı olur 
kanaatindeyiz. 

Değerli üyeler, bir diğer önemli konumuz 
olan çay üzerinde durmak isteriz. Çayda da tü
tünde kurduğumuz ilişkileri bir iki eksiği ile 
kurabiliriz. Yalnız buraya şu görüş açısı ile gir
mek istiyoruz. Yaş çayı 350 kuruştan alıyoruz, 
kuru çaya 100 - 150 kuruştan alıcı bulamıyoruz. 
Elimizde artan stoklar var. Kalite bozuk oldu
ğundan ve diğer sebepler ihraç imkânlarını kı
sıtlıyor. Kalite bozukluğu ise yaprak, eksper, 
fabrika ilişkilerine bağlı. Şöyle ki; yaprak, mev
simine göre 2,5 veya 3,5 yaprağın çok üstünde 
toplanıyor ve destekleniyor. Sebepleri ve baş
langıcı üzerinde durmuyorum. Toplanan yaprak 
fabrikaya gelinceye kadar mesafe uzaklığından 

zayiata uğruyor. Eksperlik bir ihtisas işi, bir 
yetiştirme ve istihdam meselesidir. Fabrikalara 
gelince kapasite üstü çalışıyor. Bu da kaliteli 
çayın aleyhine oluyor. Bunlarla beraber bir de 
cayın paketleme meselesi de çok önemli, kalite
ye oldukça tesir ediyor. 

Biz burada Sayın Bakanın çok isabetli bul
duğumuz tedbir ve kararlarına iştirak ediyo
ruz. Daha başka bir şey söyliyecek değiliz. Şu
nu da belirtmek isteriz ki; çay, bir aile ziraati 
olarak diğer başka cins bitkilerin yetişmesi güç 
olan topraklarda yaşıyanlarm kalkınmasını yar
dım etmiş, oranın insanlarını ekmek paralarını 
kaşanmak için gurbetçi olmaktan kurtarmıştır. 
Çayın üretenlere ve milletimize daha yararlı ol
ması için gerekli tedbirlerin alınmasının isabe
tine inanıyorus. 

Sayın üyeler, alkollü içkiler sahasında ol
dukça büyük, kapatılması lâzımgelen bir boşluk 
vardır. Gerek bira ve gerek şarapta görülen bu 
boşluk bilhassa şarap imalinde özel sektörün 
sermaye kifayetsizliği dolayısı ile üzümlerimizin 
değerlendirilernemesi gibi bir halin ortaya çık
masına sebebolmaktadır. Tekelin üzüm üretici
lerine, imkânlarını zorlıyarak yaptığı destekle
me bile bu hususta bir şifa getirememektedir. 
Bn sene üzüm üreticileri çok müşkül duruma 
girmişlerdir. Bu hususta ciddî tedbirleri Hükü
metten bekliyoruz. 

Sayın üyeler, kaçakçılık olaylarına da bir 
miktar değinmek isteriz. Ekonomik sebeplere 
bağlı olan bu olaylar bugün Türkiye'de karadan 
başka deniz ve hava yolu ile de çalışmaya baş
lamıştır. Eu hususta Gümrük ve Tekel Bakan
lığı araç bakımından yetersiz olup teçhiz edil
mesi zaruridir. Son zamanlarda kaçakçılığm 
merkez sıkletinin Kilis'ten başka bölgelere kay
dığını müşahede etmekteyiz. Bakanlık bu müca
delede mevzuat bakımından da yetersiz görün-
metkedir. Bakanın konuşmasından aldığımız in
tihalara göre, Amerikan pazarlarındaki kaçak 
eşya ile müessir bir mücadele vasatı henüz ya
ratılamamıştır. 

Sayın arkadaşlar, sanayie, turizme ve Dev
let gelirlerine ve çalışmaları ile geniş bir üreti
ci ve tüketici kütlesine büyük hizmetleri olan 
Bakanlığın, başta Sayın Bakan olmak üzere, bu 
yılda da çalışmalarında başarılar diler saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 
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BAŞKAN — Sayın Yeşilyurt, Adalet Partisi 
Grupu adma, buyurun. 

ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA İSMA
İL YEŞİLYURT (Yozgat) — Sayın Başkan, 
Yüce Senatonun murterem üyeleri, 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1971 malî yılı 
Bütçe kanunu tasarısı üzerinde, Adalet Partisi 
Senato Grupu olarak görüşlerimizi ve düşünce
lerimizi arz etmek üzere huzura gelmiş bulunu
yoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Yüce Heyetin yüksek malûmları olduğu üze

re Gümrük ve Tekel Bakanlığı Gümrükler ve 
Muhafaza Teşkilâtı ile Tekel Genel Müdürlüğü 
kuruluşlarından ibaret bulunmaktadır. 

Bu kuruluşlar Hazineye bütçe gelirinin bü
yük bir payını sağlıyan teşekküllerdir. Bu se
beple, iki kuruluşu ayrı ayrı ele almak suretiyle 
görüşlerimizi arza çalışacağım. 

1. Gümrüklerimiz ve Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtı : 

Yabancı eşyanın giriş, çıkış ve transit güm
rük muameleleri ile yurda giren ve çıkan yolcu 
ve turistlerin gümrük işlemleri ve Marmara De
nizi ile îstanbul ve Çanakkale boğazları dâhil, 
İçişleri Bakanlığının görev sahası dışında kalan 
mahallerdeki, kaçakçılığın men, takip ve tahki
ki işleri bu kuruluşlar tarafından görülmekte
dir. 

Gümrük teşkilâtımızın kuruluşundan bu ya
na kırk seneyi aşkın bir zaman fasılası geçmiş 
bulunmaktadır. Bu zaman süresi içinde gümrük 
politikası kavramı, prensipleri ve genel olarak 
gümrükle ilgili görev manzumesi geniş değişik
liklere uğramış ve gürmük muameleleri gerek 
miktar ve gerek nitelik itibariyle değişik bir du
rum arz etmiştir. 

Bunun yanında, G. A. T. T. (Gümrük Tari
feleri ve Ticaret Genel Anlaşması), Brüksel 
Gümrük İşbirliği Konseyi, Türkiye İran ve Pa
kistan'la akdedilmiş bulunan Bölgesel İşbirliği 
Teşkilâtı (R. C. D.) günümüzde büyük bir 
önemle ortaya çıkan Ortak Pazar kuruluşları 
ille anlaşmalara dayanan teknik ilişkiler kurul
muş ve bu ilişkilerin ahenkli bir şekilde idame
lerine çalışılmıştır. 

Ayrıca, son 10 seneyi aşkın bir zaman dev
resi içinde yabancı ülkelere çalışmak üzere gi
den işgücümüzün adedi bugün 500 000 i aşmış 
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ve bunun yanında her sene miktarca artan ya
bancı turistlerin yurdumuzu ziyaretleri bizi son 
derece memnun etmiştir. 

Bakanlığın kuruluş tarihi olan 1932 yılına 
nazaran iş hacmi, yasaklık ve kısıntı rejimleri
nin de uygulanması ile son derece artmış, buna 
karşılık fiilî istihdam durumu kuruluş yılma 
nazaran % 20 ye yakın bir eksilme kaydetmiş 
bulunmaktadır. 

Yine gümrük geliri, kuruluşundan bu yana 
her yıl % 20 ye yakın bir nisbette gelişme kay
dederek 70 misline ulaşmış ve genel gelir içinde 
mühim bir yer tutmuş; ihracat hacmi da, o gün
lere nazaran 50 misline yükselmiş bulunmakta-
lır. 

Bakanlığın cari masrafları kuruluş yıMarm-
da % 2.7 iken bugün binde 2 ye kadar düşmüş 
ve bu suretle o tarihte 1 000 lira için yapılan 
10 kuruşluk tahsil masrafına karşılık, bugüne 
kadar para değerinde vukua gelen değişiklikler
de nazarı itibara alınmak şartiyle, iki kuruşa 
bile varmıyan bir seviyede kalmıştır. 

Buna karşılık bakanlık hizmetleri çok art
mış; sosyal gelişmeler, yolcu, işçi ve turist ha
reketleri, milletlerarası kuruluşlarla olan iliş
kilerin idamesi, gümrük tekniği bakımından ge
rekli araştırma ve takiplerin yüklediği çeşitli 
görevler bu bakanlığa ağır hizmetler tahmil et
miştir. Buna rağmen gümrük kuruluşundan bu 
zamana kadar idareyi ferahlığa kavuşturacak 
ve memleketin ekonomik ve sosyal hayatında 
gelişmeyi sağlıyacak bir teşkilât kanunu çıkarı
lamamıştır. 

Bakanlığın teşkilât kanunu ile gümrük ka
nununun çıkarılması için senelerdir yapılan te
şebbüsler bâzı sebeplerle akim kalmış ve bu ka
nunlar hazırlandığı halde birkaç defa kadük ol
muşlardır. 

Her iki kanun tasarı'sı geçen yasama yılında 
Meclis Umumi Heyeti gündemine girmiş ise de 
müzakere ve kanunlaşmaları, üzülerek ifade et
mek itserim ki, mümkün olamamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Bilindiği üzere Gümrük ve Tekel Bakanlığı 

Hazine gelirinin büyük bir payını, 1970 yılında 
28 860 265 467 liralık tahmini içinde yer alan 
9 101 898 440 liralık kısmı ile 1/3 üne yakın bir 
kısmını tahsil eden gelir dairesidir. Bu sebeple 
yeni teşkilât kanun tasarısının kanunlaşması 
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halinde, merkez ve taşra teşkilâtı görev ve yet
kilerinde hizmet icabı bir esneklik meydana ge
lecek, salâhiyet ve mesuliyet muvazenesi sağla
nacak, lüzumsuz formaliteler en aşağı hadde in
dirilecek ve gümrük formalitelerinde ferahla
tıcı bir sürat temin edilmiş olacaktır. 

Gerçekten bu kanunun en önemli yeniliği bir 
gümrük uzmanlar kurulunun teşkiline meydan 
vermesi olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarını, 
Gerçekten gümrüKlerimizde giriş formalite

leri ile yolcu ve turistlere yüklenen muameleler 
ve gümrük mevzuatındaki teknik zorluk ve ka
rışıklıktan senelerdir şikâyet ederiz, işte, bu şi
kâyetlerin bitmesi ve bu işlerin fuzulî formalite
den kurtarılması Gümrük uzmanlar Kurulunun 
vücut bulmasına bağlı görünmektedir. Milyar
larca liralık gümrük varidatını toplıyan eleman
lardan istenilen ve aranılan yetenekler ile bun
lara uygulanacak tatmin edici bir ücret siste
minin sızlanmalara son vereceği aşikâr bulun
maktadır. 

Ayrıca, gümrük hizmetlerinin verimliliği, 
görevin yapılması için zaruri bir yan ödeme ge
rektirecekse bu ek ödeneğin de verilmesi sure
tiyle, özel sektörde daha çok kazanma ve daha 
rahat yaşama imkânı arayan, gümrük tekniği 
yönünden yetişmiş bakanlık elemanlarının hiz
mete devamlı olarak bağlanmaları sağlanma
lıdır. 

Keza, Gümrük kanunu tasarısı kanunlaştığı 
takdirde tahakkuk işlemleri basitleştirilecek; 
Gümrük Vergisi, para cezaları âdil bir esasa 
bağlanacak, vergi tahakkuk nisbeti 3 yıllık 
uzun bir zaman süresinden bir yıla indirilecek, 
vergi tahsilatında kolaylaştırıcı bir sistem uy
gulanılacak, bilhassa gayri ticari mahiyetteki 
veya hediyelik vasfını taşıyan eşyalara son de
rece esnek, ferahlatıcı ve şimdiye kadar hepimi
zin şikâyetini ve sızlanmasına mucibolan usulle
ri giderici bir tarz uygulanacak ve kalkınma 
hamleleri içindeki Türkiye'mizin istediği yeni 
prensip ve formaliteler getirilecektir. 

Bu sebeplerle her iki tasarının kanunlaş
ması ekonomik hayatımız, sanayiimiz ve iş 
çevrelerimiz için çok zaruri bir durum arz et- | 
inektedirler. 

Sayın Senatörler, 
Turist, mahdudolan zamanı içerisinde malî ı 

I ve maddi imkânlarını en iyi şekilde kullanmak 
arzusu ile görmek, dinlenmek, gezmek ve bir 
şeyler öğrenmek için gelen yabancı insan top
luluklarıdır. 

Turist, gittiği memlekette ilk teması hu
dut kapılarındaki memurlarla yapar. Memur
larımızın turistlere müşfik ve iyi muamelesi, 
turistlerin bize verdikleri ve gönlünde taşıdık
ları ilk intibalar olur. Bu intibalar, müspet ve
ya menfi olur. Müspet olduğu takdirde bu tu
ristin tekrar memleketimize gelmesine ve diğer 
gelecek turistlere de propaganda yapmasına ve
sile olur. 

İşte, turist gümrük kapılarınada göreceği 
iyi veya kötü muamelenin müspet veya menfi 
duygulan ile dolar. Bundan sonraki intibala
rı da geliş ve gidişte tamamen bu ilk intıbaa 
bağlıdır. Bu sebeplerle kapılarımızda bulunan 
gümrük memurlarını bilimli, anlayışlı, itidalli, 
toleranslı, lisan bilir ve vazifelerine son derece 
bağlı kişilerden intihabetmekte zaruret vardır. 

Gerçekten, memurların bu anlayışına ilâve 
edilecek şey hudut boyunda bulunan giriş ve 
çıkış gümrük kapılarımızdaki binaların da özel
lik taşıması ve istenilen asgari bir konforu haiz 
olması gerekli görülmektedir. 

I Bir diyardan diğer bir diyara geçen turistin 
binalar arasındaki farkın dahi gelenin morali 
üzerinde et'ki yapacağı da bir vakıadır. Bu se
beple hudut boyunda bulunan binalarımız için 
gereken ödeneğin verilmesinde ve bunların öz-
lenilen şekilde yapılmasına zaruret görmekte
yiz. 

Muhterem arkdaşlarım, 
Senelerdir üzerinde durulan diğer mevzua 

geliyorum. Bu mevzu her devrin iktidarını 
önemle meşgul eden ve üzerinde hassasiyetle 
durulması, önemle durulması gerekli görülen 
kaçakçılığın önlenmesi mevzuudur. Devletimiz 
için kaçakçılığın uzun zamandır bir dert oldu
ğu, millî bir dâva ve ıstırap halini aldığı, eko
nomimizi kemirdiği ve ayrıca kaçakçılık düğüm
lerini önleme ile görevli Gümrük Muhafaza 
Teşkilâtı mensupları ile jandarma er ve su
baylarının men ve takip görevini ifa ederken 
ölümle karşı karşıya gelerek yavrularını yuva
larında yetim bıraktıkları ve kimsesiz îkaldıkla-

J rı bir vakıadır. 
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Bu ısdıraplan kaynağında yok ederek işi I 
kökünden halletmek için zaman gelmiş ve hattâ 
geçmiş bir durumda bulunmakta olup bu konu 
üzerine önemle eğilmek zaruri görülmektedir. 
Bu konu üzerine inançla eğilmek mecburiyetini 
duyuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Halen mer'i olan 1918 sayılı Kaçakçılığın 

men ve takibine mütedair Kanun, muhtelif za
manlarda Parlâmentoca değiştirilmiş ise de bu
günkü gelişen ihtiyaçlara da cevap veremediği 
bir vakıadır. Şu hususu katiyetle belirtmek 
isteriz ki kaçakçılık, yalnız ceza ve para ceza
sı ile ve idari tedbirlerle önlenecek bir mevzuu 
değildir. Kaçakçılığın önlenmesi için çok geniş, 
ekom/omük tedbirlere ühtiyacolduğu kanısı içeri
sindeyiz. 

Bu sebeple Doğuda, kaçakçılığı, ailede mû
tat sanat haline getirmiş kişilere başka meşru 
kazanç sahaları açarak bu huylarından ve alış
kanlıklarından vazgeçirilmeleri zarureti aşikâr
dır. Keza, Doğuda yapılmakta bulunan canlı 
hayvan kaçakçılığının önlenmesinde yine Doğu
da yapılmakta olan Et ve Balık Konbinaları ve 
deri fabrikaları müessir olacaktır kanaatinde
yiz. Bu arada, hudutlarımızın, kaçakçılık yö
nünden muhafazasının da ehil ellere verilmesin
de ve hayvan kaçakçılığı olan yerlerinde hay
van borsaları kurulması, açık pazar ve limanlar 
gibi tedbirler alınması faydalı olur düşüncesin
deyiz. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi Tekel Genel Mü
dürlüğü hakkında arzı malûmat edeceğim. 

Sayın Senatörler : 
Malûmları olduğu veçhile Tekel Genel Mü

dürlüğü katma bütçe ile idare edilen ve kanun
ların verdiği salâhiyetlerle bâzı maddelerin te
kellerini yürüten bir Devlet teşekkülüdür. 

Bu tekellerin yürütülmesi dolayısiyle bu 
idare; üretici, tüketici ve işçi kitleleri ile de
vamlı temas halende bulunmaktadır. 

Herşeyden evvel 1961 Anayasasının 52 nci 
maddesi tarım ürünlerini ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerlendirmek görevini Devlete 
tevdi etmiş bulunmaktadır. 

Anayasanın bu espirisi içerisinde Adalet 
Partisi İktidarı olarak gereken sorumluluk içe
risinde Anayasaya bağlılık ile, Devlet olarak I 

i vazifemizi ifa etmenin huzuru içinde bulunu
yoruz. 

Sınai faaliyetlerin sonucunda imâl ettiği 
mamullerinin ilk maddesi olan ziraî mahsûlleri 
ekicisinden mubayaa etmekte, tütün, yaş çay 
yaprağı, kuru ve yaş üzüm, arpa ve anason gibi 
mahsûlleri satın alması dolayısiyle müstahsil 
ile hergün karşı karşıya bulunmaktadır. Kıymet 
olarak tâkibettiğimiz politJika ve prensip, müs
tahsilin emeğini ve alm terini değerlendirmek, 
yeni gelir kaynakları yaratmak suretiyle hare
ketli bir hale getirerek istihdam gücünü artır
mak isteriz. 

Bilhassa, Tekele tabi maddeler olması iti
bariyle başka imâlcisi bulunmayan mamullerin 
satıcısı; dolayısı ile de tüketiciye, yani bütün 
vatandaşlara muhatap olmaktadır. Bu sebeple 
Genel Müdürlüğün prensibi kaliteli, her zevke 
hitap eden mamuller elde etmek ve her zaman 
talebi karşılamak olmalıdır. 

Sınai faaliyeti* dolayısiyle işletmelerütnde ve 
fabrikalarında geniş bir işçi kitlesi çalıştırmak
ta olan Tekel Genel Müdürlüğü, isçilerle doğ
rudan doğruya münasebette bulunmakta ve kar
şılıklı anlayış içerisinde sosyal adalet ilkelerine 
ve icaplarına uymakta ve gayret sarfetmekte-
dir. Bunlarla beraber Tekel Benel Müdürlüğü
nün esas görevlerinden birisi de Devlete gelir 
sağlamaktır. 1971 bütçesinde 2 milyar lirası İs
tihsal Vergisinden, 172 milyon lirası da Tekel 
safi hasılatından olmak üzere 2 172 000 000 lira, 
gelir sağlıyacağı hesap edilmiştir. Bu geliri sağ
lamak için Tekel idaresinin 1971 yılında 44 mil
yon 550 bin kilo tütün, 550 bin ton tuz, 19 mil
yon Kg. çay, 21 milyon 700 bin litre ispirto, 18 
milyon 500 bin litre rakı, 5 milyon 548 bin lit
re çeşitli içkiler, 39 milyon litre bira, 5 milyon 
litre şarap, 80 bin sandık kibrit satacağı tahmin 
edilmiştir. ^ 

Sayın Senatörler : 
Bu Genel Müdürlüğün (A/2) işaretli 135 

298 004 liralık yatırım bütçesinin, 33 025 001 lira
sı tütün ve tütün mamulleri sanayiine harcana
caktır. Bu meblâğ ile işletmeye açılmış bulunan 
Maltepe Sigara Fabrikasının noksan bâzı işleri 

I tamamlanacak, Adana ve Maltepe Sigara Fabri
kalarında yapılack yenileme ve kapasite artırma 

I yatırımları yürütülüp devam olunacaktır. 
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Yatırım Bütçesinin 20 085 bin lirası içki sa
nayii için harcanacaktır. Bu meblâğ ile Yozgat 
Bira Fabrikasının inşaatına devam olunacak; 
Uzunköprü, Çanakkale ve Kırıkkale Şarap fab
rikalarının inşasına devamı olunacak, Paşa-
bahçe ve İzmir Rakı fabrikalarının kapasiteleri 
artırılacak; Urfa, Hosköy Şarap tesisleri ikmal 
edilecektir. 

Çay Sanayii için bu bütçede 77 270 bin lira 
ödenek tefrik edilmiştir. Bu ödenekle geçen 
yıldan devam eden Merkez, Gündoğdu, Büyük-
köy, Eskipazar, Güneysu, Taşlıdere, Pazar ve 
Azaklı fabrika ve atelyelerinin tevsilerine de
vam olunacak; ayrıca 9 fabrikanın ins aatiarı 
yürütülecektir. 

Sayın Senatörler : 
Şimdi günün konusu olan tütüne geliyo

rum. Tütün dış ticarette mühim bir yer tut
makta ve millî ekonomimizin mühim bir dö
viz kaynağını teşkil etmektedir. 5 830 köyde 
340 854 ekicinin, ve bunlarla birlikte işçi, nak
liyeci, tüccar gibi tütünle ilgili 5 milyona yakın 
nüfus kütlesinin iştigal mevzuu olan tütünleri
mizin üretim, tüketim ve ihraç Merinin sosyal 
ve ekonomik yönleri ile taşıdığı ehemmiyeti be
lirtmek isterim. 

Sevgili arkadaşlarım; 
196 sayılı Kanunun verdiği yetkiye istina

den her sene Devlet nam ve hesabına destek
lenmesi Hükümetçe kararlaştırılan, tarımsal 
ürünlerimizin başlıcası ve ihracatımızın temel 
maddesi olan yaprak tütün mevzuu ekicisinden 
tüccarına, ihracatçısından Tekel İdaresine ka
dar her alâkalıyı çok yakından ilgilendiren bir 
mevzudur. Her sene tütün piyasasının açılışı 
dolayısiyle meydana gelen olaylar da bunun 
açık ve belirli bir ifadesidir. Senelerdir devam 
eden bütçe müzakerelerinde tütün mevzuunda 
tenkidler yapılmış, yapılan tenkidler karşısın
da gereken tedbirler olumlu şekilde alınmaya 
başlamıştır. Türk tütüncülüğünün ve buna ümit 
verip bel bağlıyan 5 milyon vatandaşımı, ge
çimlerini bununla temin eden vatandaşların kur
tarılmasının başlıca şartları, 5 yıllık plânda 
olduğu gibi şunlardan ibarettir : 

1. Geçen sene ifade ettiğimiz ve bu sene 
de ifade etmekten huzur duyduğumuz gibi te
mennimiz herşeyden evvel politikacının tütün
den elini ve dilini çekmesidir. Tütünün her yıl 

politik mevzu yapılacak istismar mevzuu ol
maktan kurtarılmasında zaruret vardır. 

2. Tütün istihsalimizin iç istihlâk ve ih
racata göre kontrol altına alınması lâzımdır. 

3. Tütün ekimine elverişli olmayan taban 
arazide tütün ekimi yaptırmamaş ve böylece 
kalitesiz, ihtiyaç fazlası mahsule mâni olmak 
ve bu hususta ekiciyi aydınlatarak kendi men
faatinin ve istikbalinin bu yoldan temin edile
ceğini bildirmek. 

4. Ekim sahasından itibaren kontrol edile
rek kaliteyi sağlamak. 

5. Ekiciyi aracıya ve tefeciye muhtacet-
memek, piyasanın açılmasından çok evvel yok 
Tlpjhâ ma satış yapmasına mâni olmak için koo
peratiflerce ve bankaca avanslar verilerek eki
ciyi desteklemek. 

6. Şark tütünü olarak Dünya piyasasında 
bilinen tütünlerimizin satılmasını temin etmek. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet olarak, Türkiye'de 400 bine yakın! 

aileyi, 7 sinden 70 ine kadar aileyi bir sene 
uğraştıran el emeği ve göz nurunun mahsulü 
olan ekicinin tütün mahsulünü nedenini arama
dan, başkalarının menfaatine alet olmadan, 
ekicinin alınterinin ve emeğinin karşılığını ver
memiz Adalet Partisi iktidarı olarak en büyük 
emelimiz ve arzumuzdur. Bu yolda kararlı ol
duğumuzu bir defa daha ifade etmekten şah
san gurur duymaktayım. Bu söylediklerimizi 
muhterem Bakanımızın kesin kararları ile tat
bik mevkiinde gördükçe kendisini tebrik ediyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
ifade ettim, yine de ifade ediyorum, mesele

yi politik mevzuu yapmadan, polemiğe mey
dan vermeden gerçekçi bir gözle tütün mev
zuu üzerinde eğilirsek, tütün istihsalimiz yılda 
140 bin ilâ 180 bin ton arasındadır. Yılda or
talama olarak 40 milyon kilo tütün dâhilde tü
ketildiğine göre, geri kalan kısmının ihracedil-
mesi mecburiyeti vardır. Dış piyasalarda belli 
başlı alıcılarımızın ihtiyaçlarının gelişme seyri 
çok yavaş olduğundan yıldan yıla, ihtiyaçtan 
fazla alınan tütünler destek alımından Tekelin 
elinde bırakılmaktadır. Şark tipi tütün diye 
adlandırılan Türk tipi tütünü ishitsal eden 
Türkiye, Yunanistan, Bulgaristan, Yugoslav
ya'nın yıllık üretimi! 400 bin tonun üzerinde-
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dir. Dünyada ise; tütünlerin sarfiyatı 200 bin 
ton civarındadır. Dış ihtiyacın üretimden az 
lolması sebebiyle ihracatta büyük bir rekabet 
meydana gelmiştir. RaMplerimiz, bizim yapa
madığımızı yaparak fazla dikime izin verme
mek, kaliteyi iyileştirmek suretiyle dış satış 
imkânlarını çoğaltmışlardır. Bu diyarlarla re
kabet edebilmemizin Tütün ve tütün tekeli Ka
nununun istisnasız! tatbiki ile mümkün olacağı
na inanıyoruz. Bu kanun sayesindedir ki, Türk 
tütüncülüğü ciddî bir disipline ve politikaya 
kavuşacaktır. Halen Tekelde destek alımla
rımdan stok ımilktan 140 bin tona yaklaşmakta
dır. Şu duruma göre stoklarda Devletin 2 
milyar lirası âtıl bir durumda kalmıştır. Te
kel için mevcut stokların tasfiye edilmesinde 
zaruret vardır. 

Destek tütünlerinin satışı için idarece gay
ret sarf edildiği ve olumlu neticeler alındığı 
halde, devamlı olarak istihsalin iç istihlâk ve 
ihracat imkânlarından fazla olması Tekelin 
destekleme stoklarının devamlı artmasına se-
bdbolmaktadır. 

Bu sebeple milyonlarca liranın yattığı bu 
stokların ekonomimize yararlı bir şekilde tasfi
yesi için bir formül bulunulması Hükümet se
viyesinde düşünülmektedir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Tütün mevzuuna son verirken şuna işaret 

etmek isterim; tütün mevzuu bir politika mev
zuu değil, Türkiye'mizin ekonomisinde ve dış 
gelirinde mühim yeri olan, 100 binlerce ailenin 
geçim mevzuu olan hassas bir mevzudur. Tü
tünü tarlada iken politika mevzuu yapmak eki
cinin ve memleket ekonomisinin aleyhine ol
maktadır. Bu sebeple tütünü ve ekiciyi pole
mik malzeme mevzuu olmaktan elbirliği ile kur
tarmakta zaruret olduğuna inanıyor ve diğer 
partili arkadaşlarımızı da bu mevzua bu duygu 
ile davet ediyoruz. 

Tütün konusuna değinmişken bu seneki 
Ege piyasası üzerinde de durmak isterim. 

Yüksek malûmları olduğu üzere 1969 rekol
tesinin 107 milyon kilo olmasına mukabil 1970 
yılı Ege rekoltesi 101 milyon kilo olarak tah
min edlmiş bulunmaktadır. 

Bu yıl piyasanın birinci günü Tekel, tüc
car ve diğer şirketler tarafından mubayaa olu
nan tütün miktarı 41 milyon kilodur. Geçen 

yıl rekolte daha büyük olduğu halde ilk günkü 
yekûn mubayaa 30 milyon kilodan ibaretti. 

Bu yıl ikinci günkü mubayaa miktarı 72 
milyon kiloya 'baliğ olmuştur. Geçen yıl ikin
ci günkü mubayaa miktarı 52 milyon kilodan 
ibaret idi. 

Bu sürat, rnııöayaanın sonuna kadar devan! 
etmiş, neticede 1 . 2 . 1971 akşamına kadar 
101 milyon kilo olarak tesbit edilen rekoltenin 
98 milyon kilosu tamamen satılmış bulunmak
tadır. 

Bu miktarın 45 milyon kilosu Tekel, 4,5 
milyon kilosu Amerikalılar ve 48 329 kilosu 
da tüccarlar tarafından alınmış bulunmaktadır. 

Geçen sene piyasanın 8 noi günü Tekelin 
vasati fiyatı 854, Amerikalıların 745, tüccarın 
696 kuruş olmasına mukabil bu sene 8 nci 
günü akşamı itibariyle Tekelin vasati fiyatı 
1 111, Amerikalıların 1 055, tüccarın ise 1 008 
kuruştur. 

Bu mukayeselerden şu neticeleri çıkarmak 
mümkündür : 

1. Bu yılki Ege tütün piyasası çok seri 
bir cereyan taikibetmiştir. 

2. Ekiciye ortalama olarak 250 - 300 kuruş 
arasında daha fazla fiyat verilmiştir. 

3. Bu seri mubayaa ve farklı fiyata rağ
men tüccar iştiraki daha geniş olmuş, onlar da 
ortalama fiyatlarını artırmışlardır. 

Sevgili arkadaşlarım; 
İşte A. P. iktidarının takibettiği politika ve 

sayın Bakanımızın tütün ve çay mevzuunda 
aldığı isabetli ve cesaretli kesin kararlar ile 
bu seviyeye erişmiş bulunuyoruz. Bakanımı
zın aldığı kesin ve olumlu kararları A. P. Se
nato Grupu olarak tasvip ve takdir ediyoruz. 

Sayın Senr/fcörler; 
Tek*! Genel Müdürlüğünün teşkilât kanunu, 

artan iş hacr^ı ve günün ihtiyaçların?, yetecek 
şekilde hasırlanıp Millet lYIeolisi encümenlerinde 
görüşülmekte iken kadllk olnia-ıtur, Bu kanun 
yenilenmek suretiyle Meclise sevk edilmiş; Güm
rük ve Tekel encümenlerinden geçerek Bütçe 
Plân Komisyonuna intikal ettirilmiştir. Bu ka
nunda ufkî çalışma sistemi yerine şakulî çalış
ma sistemi yani, tütün, alkollü içkiler ve tuz 
gibi Tekel konusu maddelerin mebdeinden mün-
tehasma k^dar bir teşkilât tarafından yürütül-
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mesi imkân dâhiline girmiş olacaktır. Bu sebep
le bu kanunun da çıkarılması için muhterem 
arkadaşlarımın yardımlarını ve desteklerini ri
ca ederim. 

Çay mevzuuna geliyorum : 
Muhterem arkadaşlarım, 
Geniş bir istihlâk maddesi olan ve Doğu -

Karadeniz Bölgesinin yegâne geçim kaynağı 
olan çay mahsulü bugünkü durumu ile sosyal 
ve ekonomik hayatımızda ehemmiyetli bir yer 
almış bulunmaktadır. Bilhassa iç istihlâki kar
şılayıp, geçen bir istihsal seviyesine ulaştıktan 
sonra çay bir problem olarak karşımıza çıkmış
tır. Millî ekonomimizde ve bünyemizde güçlü 
bir yer tutması imkân dâhilinde olan çayda, ida
ri, teknik ve birçok noksanlıklar bakımından 
istenilen şekilde neticeye varılamamıştır. Çayın 
istihsal fazlalığı ve kalitesi üzerinde durmak 
gerekmektedir. Çay ekim sahası her geçen gün 
artmakta fakat ne miktar arttığı bilinmemek
tedir. Evvelden 3300 bin dekar olan ekim saha
sı 400 bin dekara yaklaşmış bulunmaktadır. Bu 
husus Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından da 
bâzı yanlış rakamlarla ifade edilmiş olmakta
dır. Bu yanlışlıklara meydan verilmemelidir. 
Asıl gaye çaylarımızın kalitesini yükseltmektir. 
Mubayaa sırasında kalitesiz yaprakların alınma
sı, fabrika ve atelyelerdeki kifayetsizlik, muha
faza yerlerinin yetmemesi sebebiyle çaylarımız 
kalitesini kaybetmektedir. Bu sebeple, dıştaki 
satışlarımıza bu husus tesir etmektedir. Bunlara 
mâni olabilmek için fabrika adedlerinin ve atel-
ye sayılarının süratle artırılmasında zaruret 
vardır. Kanaatimizce çayın ekim sahaları muay
yen tutulduğu, kaliteli yaprak alındığı ve yaş 
yaprakları mümkün olduğu kadar çabuk ateiye 
ve fabrikalara getirildiği ve kalite bozulmadan 
işlenebildiği ve paketlenebildiği takdirde her 
sene çaya 600 milyon lira para ödiyen vatan
daşlarımın haklı arzu ve talepleri yerine geti
rilmiş olacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerime son verir
ken bir mevzua değinmeden geçemiyeceğim. Bu 
da benim bölgemde bulunan Yozgat Bira Fab-
rikasıdır. Beni, bölgecilikle itham etmiyeceği-
nizden emin olarak bu mevzu üzerine eğilmek 
isterim. 

Sevgili arkadaşlarım, ben bu kürsüden hiç 
kimseyi itham etmiyeceğim. Zira, 7 yıldır, Se

natoya geldiğim andan itibaren bu mevzuu bir 
bir takibeden bir arkadaşınız olarak hiç kimse
de kusur ve kabahatin olmadığına kaaniim. Yal
nız ve yalnız bunu Yozgat'ın talihsizliğinde ve 
bahtsızlığında buluyorum. Yozgat'ımız, hepini
zin malûmu olduğu veçhile, Orta - Anadolu'nun 
bozkırı üzerinde 1350 rakımlı, hakikaten talih
siz bir memlekettir. Gelmiş ve geçmiş Cumhu
riyet Hükümetleri Yozgat'taki bulunan halkın 
ihtiyacını karşılıyacak bir yatırım yapmayı dü
şünmemişler ama, son 15 yıl içerisinde Yozgat'a 
bir Bira Fabrikasının yapılması düşünülmüş, 
gelen bâzı hükümetler mâni olmak istemiş, fa
kat, yine yapılmasına başlanmış. Şunu itiraf 
etmek isterim ki, fabrika yapıldığı halde bir 
türlü işletmeye açılamamış ve çalışamamış. Bu 
tesisin hizmete açılması, burada bulunan muh
terem Bakanımız, Müsteşarımız ve muavinleri
nin ve bilhassa Tekel Genel Müdürlüğünün bü
tün gönlü ile arzu etmelerine rağmen, bütün 
gücü ile çalışmalarına rağmen, bütün imkânla
rını kullanmalarına rağmen mümkün olamamış
tır. Şunu itiraf etmek isterim ki, bâzı bölgele
rin talihsizlikleri oraya gelen tesisleri bile ta
lihsiz kılmaktadır. Nitekim Yozgat Bira Fab
rikasının kurucu firması üç yıllık mazisi içeri
sinde iflâs etmemiş, fakat Bira Fabrikasının 
yapılmasına başlanıldığı anda ingiltere'de iflâs 
etmiş, tasfiyesine başlanmış. Burada bulunan 
sevgili Bakanımız mevzu üzerine bütün gayreti 
ile eğilmiş, heyetler göndermiş, fakat tasfiye 
neticesini beklemek zarureti var. Şimdi kendi
sinden şunu istirham ediyorum : 

Biz Yozgat'a gittiğimiz zaman bütün vatan
daşlar tarafından bu sualle karşılaşıyoruz. Bi
zim 1350 rakımlı Yozgat'ımızın yağız yiğitleri 
buna ümit verdiler, gönül bağladılar, hattâ 
türkü söylediler, ağıt yaktılar. Hiç birisi ne
tice vermedi. Ben buradan bizim bu tesisin ya
kın zamanda açılacağı Tim muhterem Bakanım 
tarafından Yozgatlılara müjdelenmesini rica 
ediyor; Adalet Partisi Senato grupu adına 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1971 malî yılı Büt
çesinin milletimize, memleketimize ve mensup
larına hayırlı, uğurlu olmasını gönülden te
menni ediyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Bir kısmı şahsi oldu efendim. 
Sayın özden? Yok. Sayın Karaosmanoğlu. 
SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Benim 

bir önergem vardı efendim 
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BAŞKAN — Yok gelmedi efendim. Bana 
verilmedi, yok. Size de sıra gelir Sayın Tan
yeri. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 
Sayın Başkanım, muhterem arkadaşlarım; Ege 
tütün ekicisinin alın terini imkânların âzamisi
ni kullanmak ve gereken her türlü müessir ve 
radikal tedbirleri ciddiyetle ve zamanında al
mak suretiyle değerlendiren, Ege ekici tütün 
piyasasının süratle açılışını sağlıyan Hüküme
timize izafeten Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı 
Birincioğlu'nu yüksek huzurlarınızda tebrik 
etmekle Ege tütün ekicisinin hissiyatına tercü
man olacağımı zannediyorum. Ayrıca, bu ko
nudaki çalışmaları iyi niyetle takibeden, Sayın 
Bakana yardımcı olan Sayın Tekel Genel Mü
dürüne ve teşkilâtına, ayrıca yorucu ve ciddi 
çalışmalarını bizzat gördüğüm tütün eksperle
rimize de teşekkürü bir borç bilirim. 

Manisa, izmir ve diğer Ege illerimizin bu 
yıla ait tütün rekoltesi 101 bin tonu aşmıştır. 
Sadece Manisa ilinin rekolte toplamı rekolte
nin 47 bin tonuna yani, takriben yarısına te
kabül etmektedir. Ege Tütün ihracatçıları Bir
liğinin 28 Ocak 1971 günü sonu itibariyle neş
rettiği tütün satışları cetvelini tetkik ettim. 
4 gün içerisinde dahi Bakanlığın takibettiği 
müspet politika sonucu olarak 93 749 ton tü
tün satıldığı anlaşılıyor. Bunun 38 683 tonu 
tekel tarafından, 55 066 tonu da 52 aded firma 
veya tüccar tarafından satınalmmış bulunmak
tadır. 8 günlük rakamları da Sayın Adalet Par
tisi Grup sözcüsü arkadaşımız ifade etmişler
dir, bunlar sadece 4 günlük rakamlardır. 

Devalüasyon nedeni ile tanınan yeni kur 
farkının büyük çapta ekiciye mal edilmiş olma
sını şükranla karşılıyorum. Vasati fiyat bölge
mizde 10 ilâ 11 lira civarında olmuştur. Bura
da mühim olan nokta Tekelin tüm rekolteyi 
satınalması değildir, önemli olan, iyi bir piya
sa yaratarak ekicinin meşakkatli bir dönem 
sonunda elde ettiği mahsulünün değerlendiril
mesi, kur farkının ekiciye mal edilmesidir. Bu 
politika çok başarılı olmuştur. Sayın Bakanın 
ve Tekelin ciddî tutumu hem karma ekonomi 
icaplarını ve Hükümetin takibettiği program 
ve politikasını realize etmiş, hem de konunun 
malûm çevrelerce istismarına imkân vermemiş
tir. önümüzdeki yıllarda yeni tütün mevzuatı-
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nın ve Tütütn Tarım Satış Kooperatifleri Ka
nununun icaplarının yerine getirilmesinden 
sonra şikâyetler asgari hadde ineceğinden, bu 
konudaki hazırlıklara hız verilmesi lüzumuna 
inanıyorum. 

Çok saydığım Sayın Barutçuoğlu arkadaşı
mız, tütün üretiminin 1967 yılından itibaren 
gittikçe azalarak 135 bin tona kadar indiğini, 
arada 54 bin ton kadar bir eksiliş bulunduğu
nu ifade buyurdular ve bunu tütün ekicisinin 
üretimden vazgeçmesi sebebine bağladılar. 
Bendeniz aynı kanaatte değilim. Hükümet, 
esasen kaliteli tütün yetiştiren ekicinin önce
likle destekleneceğini beyan etmiştir, üretimin 
azalması, tabana ekilen tütün yerine, müstah
silin diğer zirai ürünleri ikame etmesi arzu
sundan doğmuştur. Bu aslında iyi bir davra
nıştır. Esasen Sayın Barutçuoğlu arkadaşımız 
da konuşmalarının bir kısmında kaliteli tütün 
çıkarılmasını ve tütünün tabana dikilmesine 
karşı olduklarını ifade ettiklerine göre, üretim 
azalışının esas sebebinde aynı kanaatte olduğu
muz sonucu kolaylıkla ortaya çıkmaktadır. 

Sayın Başkan, Manisa tütün rekoltesinin 
büyük bir kısmı Akhisar ve çevresine aittir. 
47 bin ton tütünün 15 ilâ 16 bin ton gibi önemli 
bir dilimi Akhisar'da, 7 - 8 bin tonu da Kırk
ağaç, Soma ve çevresinde yetiştirilmektedir. 
Gsrçl merkez ve diğer ilçelerimizde de muhte
lif miktarlarda tütün yetiştirilir. Sigara ve fi-
litreli sigraa tüketimimiz gittikçe artmaktadır. 
Aylık ihtiyaç 50 tondan 300 tona yükselmiştir. 
Bir kaç yerde daha sigara fabrikası kurulması 
zorunlnğu ile karşı karsıya bulunuyoruz. Biraz 
nice Sayın Tekel Genel Müdürü arkadaşımızın 
ifadelerine göre, filtreli sigara tüketiminin di
ğer sigaralara oranla % 2 den % 10 a çıktığını 
da memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Bu 
mik^arm da gittikçe çoğalacağı a?ikâr bulun
maktadır. Akhisar ve civarı ile Manisa'daki 
tütünlerin değerlendirilmesi özellikle üzerinde 
gerek muhalefetin ve gerekse iktidar mensup
larının 2fa.ma,n zaman önemle durdukları bir ko
nudur. Bütçe Komisyonu müzakereleri* de de be
lirtildiği üzere ihracata dönük filtreli sigara 

| ir/* al inin realite edilmesi yönünden de, Akhi-
j «p.r'da veva Manisa'da teşekkül eden organize 

sanayi "KöVesi içersinde bir veya iki sigara fab
rikası kurulmasını zaruri görmekteyim. Bu hu-
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susun bu yıl içersinde etüdedilmesini ve prog
ram teklifine alınmasını hasseten istirham edi
yorum. 'Sayın ve değerli Balkanımızın bu husus
ta Yüce Senatoyu tenvir ötmesini beklemekte
yim. 

Bütçenin memleketimiz, milletimiz ve Bakan
lık Teşkilâtı için hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler, teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — ISayın Hazerdağlı?.. Yok. Sa
yın Kor. 

ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesi üzerinde görüşlerimi arz etmek üzere 
huzurunuzda bulunuyorum. 

40 yıl önce 1931 yılında (kurulmuş bulunan 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının vazife ve hizmet 
alanlarında bilhassa son yıllarda süratli inki
şaf ve gelişmeler olmuş, is hacmi artmıştır. Ba
kanlığa bağlı katma bütçeli Tekel Genel Müdür
lüğünün artan ve bu büyük önem kazanan işti
gal konusu yanında, gümrük iş ve işlemleri de 
artmıştır. Dış seyahatler, memleketimizi ziya
ret ede<n yabancı turistler, ithalâtla ilgili güm
rük muameleleri, sayılan 50Ö bini bulan yaban
cı memleketlerdeki Türk işçilerinin girişte ve 
çıkışta, tatil münasebetleri ile yurdumuza geliş 
ve dönüşlerinde gümrük muameleleri daima 
gelişen bir inkişaf göstermiştir. Hal böyle iken 
günün ihtiyaçlarına cevap verecek olan bir va
zife kanunu ile, gümrük kanunu henüz çıkarı
lamamıştır. Meclislerimiz ve enerjik Bakanımı
zın da gayreti ile kısa zamanda kanunların çı
kacağına inanıyoruz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı kuruluşundan 
bu yana her yıl % 17 nisbetinde bir gelişme ta-
kibederek 70 misli artmış ve genel gelir içinde 
% 25 oranında müstekâr bir artış seyri taki-
betmiştir. Son beş yıllık bütçeler tetkik edildi
ğinde Gümrük ve Tekel gelirleri gelir bütçe
mize 1/3 oranında bir katkıda bulunmakta, mas
raf olarak ise genel bütçede % 00,18 oranı ile 
ancak % 0,2 ye yakın bir yer tutmaktadır. Dev
let bütçesine büyük ölçüde gelir sağlama, niteli
ği yanında, turizm endüstrimizin de gelişmesin
de faydalı hizmetleri olmaktadır. İş hacmmm 
artması ile birlikte memleketimizin gümrük po
litikası süratli, devamlı inkişaf ve değişikliği 
icahettirmektedir. Bunların yanında Garp Güm
rük işbirliği Konseyi, Ortak Pazar, Türkiye -

İran - Pakistan Bölgesel İşbirliği (RCD) gibi 
acılaşmalar hizmetin şümul ve önemini (artırdı
ğından günün icaplarına ve ihtiyaçlarına uygun 
kanunları bu devre mutlaka çıkarmalıyız. 

Sayın senatörler, 25 Ocak Pazartesi günü sa
at 8,00 den itibaren Ege bölgesi dMca tütünleri 
<;atış piyasası bölgedeki bütün alım merkezlerin
de açılmış ve bugüne kadar görmediğimiz bir 
rekor hızı ile üç günde hemen hemen tamamlan
mıştır. Tesbitlerin bitmediği, piyasanın geçmiş 
senelerden daha geç açılacağı haberleri yayıl
mıştı. Halbuki, tesbıitler gayrotli eksperlerimizin 
çalışmaları sonu bitirilmiş ve geçen yıllardan 
daha erken tütün piyasası açılmıştır. Destekle
me, prensibolarak hakiki tütün üreticisinin aile 
ziraati çerçevesi içerisinde ve tütün ürtatimine 
müsait alanlarda yetiştirdiği tütünlere uygu
lanmış, küçük üretici öncelikle faydalanmıştır. 
Alım heyetlerine küçük çiftçilerimiz büyük te
zahüratta bulunmuşlardır. Çiftçi fiyatlardan 
m'gmmın olmuştur. Bir yıldırım hızı ile bütün 
bölgeleri dolaşan değerli Bakanımızla, Bakanlık 
mensupları ve memurlarına buketler verilmiş, 
kurbanlar kesilmiş, çiftçi bayram yapmıştır. 
Bölgeye kışkırtmak için gelen ve karanlık işler; 
peşinde koşanlar köylüye sokulamamış, çareyi 
kaçmakta bulmuşlardır. 

Devletin destekleme alanında iyi tütüne iyi' 
para, kötü tütüne kötü para prensibi devam et
miştir ve edecektir, ilk günde 42 milyon kilo 
tütün alınarak bölgede rekor kırılmıştır. Eski 
yıllarda bu miktarların ancak yarısı alınabili
yordu. Burada, Ege Böleresi izmir Vilâyeti çift
çileri adına sayın bakanlığımıza ve Bakana te
şekkürlerimi ısunmayı bir vazife bilirim. Biraz 
önce konuşan bâzı konuşmacı arkadaşlarımız 
tüccarın köylüyü aldattığını, çiftçinin tütünü 
yok parasına 'satmakta devam ettiğini söylemiş-
llerdir. Böyle bir husus yoktur. Bu gibi birkaç 
vaka derhal tesbit edilmiş ve bu hususta suçu 
görülenler derhal mahkemeye verilmişlerdir. 

Alım ve satımın kısa zamanda bitmesinin 
esas sebebi, Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın 
yüksek bir ortalama fiyatla süratli alıma giriş
miş olmasıdır. Bu sebepledir ki, tüccar Ve dış 
alıcılarla Tekelin fiyatları hemen hemen hirbiri-
ne yakın olmuştur. Çiftçi, tekelden ve tüccar
dan ayrı ayrı fiyatı öğrenmekte, nerede yüksek 
fiyat bulursa oraya tütünü vermektedir. Çiftçi 
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Tekelden öğrendiği fiyatın dana üstümde bir fi- I 
yatla alıcı "bulamazsa Tekele vermekte, Tekel 
yine aynı fiyata almaktadır. Eğer çiftçi tüccar
da veya diğer alıcılarda, daha yüksek fiyat "bu
lursa derhal onlara satmakta serbesttir. Başfi-
yatın 15, 25 lira, ortalama fiyatın da devamlı 
olarak 10 liranın üzerinde bulunması köylüyü 
bu sene sevince boğmuştur. 

BAŞKAN" — 2 dakikanız var Sayın Kor. 
ORHAN KOR (Devamla) — Daha önce Hü

kümetimiz tütün piyasasında takibedeceği ha
reketlere ait beyanda bulunmuştur, Bakanımız 
Mecliste ve Senatomuzda konuşmuştur. O. H. P. 
li arkadaşımız Hulusi Çakır Millet Meclisinde 
yaptığı konuşmada : «Tütün ekicilerinin büyük 
telâş içinde bulunduğunu, tütünlerini yok pa
hasına satmakta devam edeceklerini, karabor
sanın devam edeceğini» bildirmişti. Halbuki 
kendisi, ailesi burada olduğu halde 199 balya 
tütüne sahip idi. Onun tütün fiyatını köylü na
mına değil, kendi adına istediğini burada ispat 
etmek için size bu hususu açıklamış bulunuyo
rum. 

Değerli Bakanımıza ve bütün bakanlık erkâ
nına tekrar tekrar îzmir Vilâyeti ve kazaları 
adına teşekkürlerimi sunarken, bütçenin bütün 
Türk Milletine ve Sayın Bakanlığımıza ve bü
tün teşkilâtına hayırlı olmasını diler, huzuru
nuzdan hürmetle ayrılırını. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Tanyeri buyurunuz. 
SALtH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; bu yıl da Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz al-
maklığımın gayesi memleketimin üzüm yüzün
den çektiği ıstırapları bir kez dara dile getir
mek maksadına matuftur. Geçen yıl da arz et
tiğim gibi Hükümetin tütün politikası vardır, 
fındık politikası vardır, fakat Türkiye'de yılda 
ortalama 300 000 ton kuru üzüm istihsali karşı
sında, bunun nasıl değerlendirileceği hususunda 
tesbit edilmiş bir politikası yoktur. Böyle bir 
politikanın olmaması yüzünden de üzüm müs
tahsili her yıl büyük sıkıntıya duçar olmakta, 
emeğinin değerini alamamakta, fakat, bağı sö
küp yerine başka bir ürün ikame etmek imkâ
nından yoksun olduğu için bir yıl sonra bütün 
bu eziyetleri unutarak, belki bu yıl daha iyi 
olur diye ümidini tazelemektedir. Esasen mem
leketimizde söylenmiş bir ata sözü vardır, köy- I 

I lüler arasında bir söz vardır : «Köylünün karnı
nı yarmışlar, 40 tane gelecek yıl çıkmış.» Bu her 
halde bizim üzüm müstahsili için söylenmiş olsa 
gerektir. 

"Üzümcünün, bağcının potas dâvasından is
tihsale ve pazarlamaya kadar geçirdiği safha
ları burada bir bir anlatmak çok elimdir. Fakat 
Sayın Bakanı ve değerli Tekel Genel Müdürünü 
gelecek yıl üzüm satış mevsiminde, bilhassa şah
san, Gaziantep'e davet edeceğim. Gelsinler, bi
zim birkaç gün misafirimiz olsunlar, o sıra han
larında üzüm müstahsilinin duçar olduğu, peri
şanlığı gözleriyle görsünler. Tabiatiyle bütün 
kusuru Tekele yüklemek haksızlık olur. Niha
yet Tekel Genel Müdürlüğü bir işletmeci olarak 
kendi mesuliyeti dâhilinde olan işletmelerin yıl
lık, ya da bir - iki yıllık ihtiyacını plânlıyarak 
piyasaya girmekte, onu aldıktan sonra da piya
sadan çıkmaktadır. Kendilerinin zamanında pi
yasaya girmesi bile üzüm piyasasının biraz da
ha değerlendirilmesine imkân vermektedir. Bu 
itibarla şüphe yok M, müteşekkiriz. Ama, üzüm 
müstahsili olarak, üzüm istihsal eden bölgenin 
temsilcisi olarak, kime şekva edelim. Tabiatiyle 
sosyal devlette hükümetlerin bu ürünleri değer
lendirmek noktasında belirli bir politikası ol
ması lâzımdır. îşte bizim her sene Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı Bütçesinde söz alarak bu dert
leri dile getirmemizin sebebi : Üzüm mevzuunu 
da Hükümetin bir ekonomik politika, sosyal po
litika olarak ele alması ve bunun değerlendiril
mesi imkânlarının araştırılmasıdır. 

Bize göre üzümün değerlendirilmesi geçen 
yıllarda da arz ettiğim gibi ancak ve ancak 
memlekette şarap endüstrisinin ciddî olarak 
kurulması ve ihracata dönük fazla miktarda 
şarap yapılması ve şaraplarımıza batı piyasala
rında yer aranmasiyle mümkündür. Bu yapıl
madığı müddetçe gittikçe artan yıllık üzüm 
ürünümüz değerlendirilemiyecektir. 

Bu yıl bir üzüm kamunu çıkmış olmasına 
rağmen yine şikâyetler devam etmektedir. Ben 
bu noktada Sayım Gümrük ve Tekel Bakanına 
teşekkür etmek, tutumunu tebrik etmek maksa-
diyle söz almış bulunuyorum. Bu sözlerimle de 
Sayın Salihoğlu'nun geçen akşam burada yap
mış olduğu bir temenniye cevap vermiş oldu
ğum kamsınclayım. Sayın Bakan özel bir gö-

j rüşmemizde üzüm değerlendirilmesinin şarap-
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•çılığım, artırılmasına ve bunun da ihraç liman
larında büyük kav'ler yapmak suretiyle elde 
mevcut tankerlerle ve zamamla kurulacak payp
layn ile şarabı buralara aktarmak ve buralara 
gelecek büyük tankerler ile Batıya şarap ihracet-
mekle kabil olduğu kanaatinde olduğunu ifa
de ettiler. Bizim görüşümüze tamamen uygun 
olan bu görüşlerini tebrik ve teşekkürle karşı-
lamamaya imkân yoktur. Memleketimizde gayet 
güzel şarap yapılmaktadır. Fakat miktar iti
bariyle azdır. Kav çok fazla sermaye istiyen 
bir tesisdir. Bınm bugünkü imkâoLarı ile özel 
»aktörün, yapmasına imkân yoktur ve orada şa
raplarını uzun müddet 'bekletmesine ne kredi 
durumu ne sermaye durumu müsaittir. 
Dolayısiyle yapamamaktadır. Geçen sene 
belki. de arz etmiştim, bizim Gazi
antep'te çeşitli şarap âmilleri var. Bunlar şarap 
yapıyorlar. Numune olarak dışarıya da gönde
riyorlar. Bir tanesi dedi ki; «Baraa bir mektup 
geldi, şarabınızı pek beğendik, bize 50 milyon 
litre gönderin». Efendim., Türkiye'nin yıllık şa
rap istihsali zaten 40 millon litre, ama batıda, 
meselâ; Fransa'nın Lion şehrinim yıllık şarap 
istihlâki 8 -10 milyon litre. Adamlar konuştuk
ları. zaman milyon litre ile konuşur)'ar. E., siz 
ne kaiar nefis şarap yaparsanız yap-«m, geniş 
küvleriniz, bekletme kabiliyetiniz, kudretiniz 
olmadığı nisbette bunları ihracetmiye imkân 
yok. Bu itibarla sayın Bakanın düşüncelerini 
benimsiyor ve davranışlarımı bütün gücümüzle 
destelemek istiyoruz. 

Gaziantep'in dertlerinden bir tanesi Hasan-
kefy tütünü. Bundan evvel Mısır büyük alıcımız 
idi. Memlekette bu tür tütün ziraatı ile meşgul 
olanlar ihracederler ve memlekete döviz temin 
ederlerdi. Fakat bir süredir bu yol kapandı. 
Hasankeyf tütünü de ekilmez oldu. Son kabul 
edilen Tütün Kanıımu ile Gaziantep merkez il
çesi yine Hasankeyf tütün ekim bölgesi olarak 
kabul edilmiştir. Fakat henüz bölge tahdidi 
yapılmadığından merkezin hangi bölgelerinde, 
hangi köylerinde Hasankeyf tütününe müsaade 
edileceği, hangilerinde edilmiyeceği belli alma
dığından bu tür tütünü ekmek istiyen köylüler 
tereddüdetmektedirler. 'Bu itibarla tahdidin bi
ran evvel yapılmasını temenni ediyoruz. 

Diğer taraftan... 

BAŞKAN — 2 dakikamız var efendim. 

SALİH TANYERİ (Devamla) — Teşekkür 
ederim. Sayın Başkan. Diğer taraftan Hasan
keyf tütününün ihraç güçlüğü dolayısiyle bu
nun yerine tömbeki ikamesinin düşünülmesini 
de gönülden temeınni ediyoruz. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; geçen 
yıl kabul ettiğiniz Devlet Personel Kanunu uy
gulamada çeşitli müşkülâta, güçlüklere sebebi
yet verdi. Bunlardan Ibir tanesi de kaçakçılığın 
msn ve takibi hakkındaki Kanuna göre; yaka
lanma kaçak miktarı itibariyle yakalryanlara ve
rilen ikramiyenin bundan böyle Personel Kanu
nu ile men edildiği gerekçesi ile verilmiyeceği 
hakkında memurlar arasında bir şüphe ve te-
reddünün uyandığıdır. Eğer, Bakanlıkta, Ma
liye Bakanlığında, Hükümette böyle bir tasav
vur, böyle bir düşünce var ise bu yanlıştır ka
naatindeyim, Eğer, feöîye bir yola gidilecek 
olursa bundan sonra kaçak yakalamak imkânı
nın tamamiyle ortadan kalkacağı kanaatinde
yim.. Devlet Personel Kanunu ek ödemeleri, 
yan ödemeleri, ek görevleri, meneıtmiştir fakat, 
Kaçakçılığın men ve takibi hakkındaki Kanun 
kaçak olaylarını azaltma ve memleketin kaçak
çılık dolayısiyle duçar olduğu sararları telâfi 
etmek gibi ekonomik ve sosyal sebeplerle ve bir 
teşvik mahiyetinde olmak üsere bu ikraırıiyeyi 
koymuştur. Görüşümüze göre Personel Kanu
nunun buna mani bir hükmü yoktur. Bu itibarla 
sayın Bakanın bu husustaki görüşlerini de öğ
renmek isterim. Çok teşekkür «derim. 

BAŞKAN — Sayın tfrıer?.. Yok. Sayın Dikeç-
liğil?.. Yok. Sayın. Isıtan, byurunuz. 

FJZA ISITAN" (Samsun) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; Tekel Bakanlığı Bütçesi üze
rinde bize verilen 10 dakikalık süre içinde şah
si mütalâalarımı arz etmek için huzurunuzu iş
gal etmiş bulunuyorum. 

Tütün mahsulü memleketimizin yıllık ihra
catının % 25 ine yakın bir kısmını teşkil eder. 
Bu mahsûlden geçimlerini sağlıyan vatandaş
ların adedi de 450 000 kadardır. Fakat ne yazık 
ki, memleketimizde ve bilhassa Samsun bölgesi 
tütün çiftçisi demekle akla gelen, senenin 365 
gününde karısı, çocukları ve hayvanları ile bir
likte gece gündüz çalışıpta refaha ulaşamıyan, 
üstelik ızdıraplı, borçlu ve aç vatandaşlar top
luluğudur. 
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Tütün müstahsili 1962 - 1964 yılları arasın
da (hakikaten malının değerini almış fakat bu 
mutlu devre çok kısa sürmüş, Adalet Partisinin 
iktidara (gelmesiyle talihsizlik başlamıştır. Bu
lgun (Samsun bölgesinde tütün ekicisi baba sa
natı olan tütün ekiciliğini /bırakmakta hatta 
köyü terkederek başka «memleketlere iş arama
ya gitmektedir. Çünkü bu bölgede tütün ekilen 
topraklar yalın topraklardır. Toprak kalınlığı 
5 - 6 ısaritilmi geçmez ve Ibu toprak da tütünden 
başka mahsûl de yetişmez. Tütünü bırakan kö
yünü de birlikte bırakkır, başka yere göç eder. 
Bir kimsenin baba yadigârı köyünü, toprağını 
bırakıp başka yere göç etmesi kolay bir iş de
ğildir, fakat mecbur olunca ne yapsın. 

1962 de Türkiye'deki ortalama tütün (kilo 
fiyatı 15 lirayı bulmuş, Samsun bölgesinde ise 
18 liradan aşağı düşmemiştir. 18 lira o zama
nın fiyatlarına göre 2 doların karşılığı idi. 
Aynı fiyatı bugün uygulamak 'istersek iSamsun 
bölgesinde ortalama kilo fiyatının 30 lira ol
ması gerekir. Çünkü bugün 2 doların karşılığı 
resmen 30 Tl. 'dır. Ege piyasası açıldı, «maale
sef yine Adalet Partisi iktidarının fiyatları pi
yasaya hâkim oldu. Halbuki çiftdiniin aldığı her-
şey 1962 fiyatlarının en aşağı 2 misli olduğu 
halde sattığı tütünün fiyatı 1962 fiyatının al
tında kalmıştır. 

Şimdi Karadeniz Tütün Piyasası açılacaktır. 
Samsun tütününün ayrı bir hususiyeti vardır. 
Samsun'da tütün taban araziye dikilmez, yaka
lardaki yalın araziye dikilir. Burada toprağın 
kalınlığı 5 - 6 santimi geçmez ve bu topraklara 
tütünden başka bir şey de ekilmez. Dönüm ba
şına alınan tütün 10 - 12 kiloyu bile bulmaz. 
Bu sebeple 'emek, diğer bölgelerin tütününe 
verilen emeğin en aşağı 3 mislidir. Bu tütüne 
emeğinin karşılığı verilmezse gece gündüz, bü
tün yıl karısı, çocuğu ve hayvanlariyle çalışan 
bu insanlar her sene ürününü sattığında borcu
nun 'biraz daha kabardığını, karısına ve çocuk
larına birer giyim elbisesi dahi alamadığını 
görecek, elbette kendisine başka bir yerde başka 
bir meslek arayacaktır, işte Samsun bölgesinde 
lolan da budur. Baba sanatı olan tütün ekicili
ğini ve balba yadigârı olan köyünü terkedip 
başka yerlerde kendilerine geçim yolu arayan 
yüzlerce insan vardır. Evvelce mahsullerini 
vaktinde alabilmek için işçi ıçalıştıran bu aileler, 

I şimdi işçi olmak için göç etmektedirler. Bunun 
da sebebi tütüne hakiki değerinin verilmemesi-
dir. Halbuki Anayasamızın 52 noi maddesi: 
«Devlet halkın gereği gibi beslenmesini, tarım
sal üretimin toplumun yararına uygun olarak 
artırılmasını Bağlamak, toprağın kaybolmasını 
önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğraşan
ların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır» der. 

Adalet Partisi iktidarı ise, tanım ile uğra-
şanlann emeğini değerlendirmek şöyle dursun, 
emeğinin değerinden haraç almaktadır. İzah ede
yim; 1 dolar resmen 15 liradır, fakat 1 dolar 
değerinde tütün satarsanız karşılığında size 15 
lira değil 13 lira verilmektedir. Aradaki 2 lira
lık fark Devlete kalmaktadır. Halbuki başka 
memleketlerde ihracattan prim alınmaz, ona 
prim ödenir. Bizde sanayi mallannın ihracında 
prim ödenir. Ama asıl emek ımahsulü olan tütün
de prim ödenmez, prim alınır. İşte iktisat kaide
lerine, Anayasa hükümlerine, memleketin ger
çeklerine aykın bir durum. 

Türkiye ̂ de en ucuz filtreli sigaranın kilosu 
225 liradır. Buna rağmen piyasada filtreli si
gara gulmak mümkün değildir, hatta Meclisteki 
satış bürosunda bile. Meselâ, şahsan ben, bugün 
Samsun sigarasını bulamadım, puro sigarası da 
yoktu. Ama Türkiye'nin her yerinde Amerikan 
sigarası bol bol mevcuttur. Bu sigaralar nere
den gelir, nasıl gelir kimse bilmez.. Tekelin 
filtreli sigarası piyasada bulunmadığı için Ame
rikan sigarası içmek mecburiyetinde kalan va
tandaşlara fazla sitem etmek de biraz haksızlık 
olur. Ama ne yapalım ki tabakasında kaçak tü
tün bulunan bir köylü mahkemeye verilir de 
Amerikan sigarası satanlar ve içenler rahat ra
hat gezerse bundan da üzülmemek mümkün de
ğildir. 

Bir kilo filitreli sigara en az 226 liraya sa
tıldığına ve bir kilo sigaranın imalât masrafı 
da taş patlasa 50 lirayı geçmediğine göre, bir 
kilo tütüne 30 lira dahi verilse, kiloda Te
kele kalan kâr 145 liradır. Eğer Amerikan 
sigarası yerine Türkiye'de Tekel sigarası içils's 
tütün 30 lira fiyatla değ!, 50 lira fiyatla dahi 
alınsa Tekelin sigaradan kârı bugünkünden 
çok daha fazla olur, yeter ki, Amerikan siga-
ralannın içilmesi önlensin. Bu suretle hem 
tütüncü kalkınır, hem de Anayasanın 52 nci 
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maddesi yerine getirilmiş olur, hem de Te
kelin geliri birkaç misli fazlalaşmış olur. 

Sözlerimi bitirmeden önce iki de temen
nim olacaktır. Bunlardan birisi; şu % 5 1er 
hikâyesidir, tam 30 seneye yaklaşmıştır. Köy
lünün elinden bu paralar alınmıştır, maale
sef kendisine yarayan bir teşkilât henüz ku
rulmamıştır ve bunun karşılığında köylü şim
diye kadar esaslı hiçbir şey menfaat görme
miştir. Biran önce kooperatifler korulmak su
retiyle köylüye mal edilmesini rica edeceğim. 

İkinci bir temennim de şu olacaktır; Te
kel, destekleme mubayaası yapmaktadır. Köy
lüden alıyor, daha evvelce fiyatını bildirme
diği için köylü veriyor. Aradan bir gün ya
hut yarım gün veya iki üç #aat geçiyor, 
köylü bir başka tüccarla temas ediyor. Tüc
car ona kiloda bir lira, iki lira daha fazla 
veriyor, o zaman ekici geliyor Tekele diyor 
ki : «Müsaade edin, siz madem M, bana bu 
fiyatı vermiyorsunuz, tütünümü götüreyim 
o tüccara satayım.» Maalesef yapılmış muka
veleler bozulmaz diye buna imkân verilmiyor. 
Halbuki bu destekleme fikrinin tamamen dı
şında kalır, o zaman kâr gayesi ile Tekel tü
tün almış durumuna girer. Bunun da hallini 
Sayın Bakanımdan bilhassa rica ediyorum ve 
buna da bir kolaylık göstereceğine ve bunu 
temin edeceğine de şimdiden inanıyorum. 

Saygılarımı arz ederim. (C. H. P.den alkış
lar.) 

BAŞKAN — Sayın Salihoğlu. 
OSMAN SALİHOĞLU (Sakarya) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; Tekel Ba
kanlığı 1971 bütçssi münasebetiyle kendi adı
ma düşüncelerimi söylemek üzere huzurunuz
dayım. 

Aziz senatörler, Tekel deyince tütün ilk 
akla gelen bitkidir, Türkiye'nin geleneksel ta
rımsal ürünüdür. Sanayi bitkiler üretimine 'ay
rılan arazinin 295 bin hektarında tütün ekli
dir. Ayrıca, tütün üretimi ile meşgul 500 
bin civarında çiftçi ailesine yılda 1 milyar 
lira civarında gelir sağlar. Tütün, ihracat ge
lirlerimizin de 1/5 ni tek başına karşılar. 
Bu niteliklerinden dolayıdır ki, tütün top
lumumuzun yakın ilgisine mazhar olmaktadır. 

Tütün bu derece önemli olduğu halde, ül
kemizde maalesef bunun müstakar bir poli

tikası olduğu söylenemez. Gerçi tütünün nazari 
olarak Türkiye'deki üretimi bâzı bölgelerde 
tahdidedilmişttir. Ne var ki, füliyatita taban ve 
sulak arazide de tütün ekilmekte ve (böylece 
verim yüksek, fakat kalitesi düşük üretimin 
önü alınamamaktadır. Esasen bizde Devle
tin tütün üretimi hususundaki müdahalesinin 
bugüne kadar gelmiş ve geçmiş bütün hükü
metlerde fiyat teSbitinden ileri gittiği de 
söylenemez. Oysa tütün Türkiye için bilhassa 
ihracat bakımından önem taşır. İstihsalimizin 
50 bin tona yakın bir miktarı sigara ihtiya
cını karşılamakta ve arta kalanının da ihracı 
gerekmektedir. Bunun içindir ki, gerek fi
yat, gerek kalite bakımından rakip ülkeler 
durumunun yakından izlenmesi icabeder. Bu iti
barla tütün ihracatı, günümüzde geniş ölçüde 
alıcı ülkelerin talep esnekliğine de bağlıdır. 
Bu talep dünya üretimine bağlı kaldığı gibi, 
tüketici ülkelerin sigara içim zevkine de 
bağlıdır. Nitekim sigara içimi zevki Virginia 
tütünü lehinde değiştiği için Avrupa'da Türk 
tütünü talebi azalmış, Amerika'da ise (sigara 
haraıanlarmdaki Şark tütünü payı % 10 un 
üstüne de çıkamamıştır. Binaenaleyh, Türk 
tütünlerine belirli bir talep artışı mevcut de
ğildir. 

Bu durum karsısında Türkiye'deki duruma 
bir göz atacak olursak evvelâ tütün üretimi 
belirli bir ihtisas, bakım ve yeterli arazi iis-
ted-'ği halde, Türkiye'de üretim büyük bir 
başıbozukluk içinde cereyan etmekte ve ge
nellikle dünya pazarlarına satabileceğimiz
den fazla üretilmektedir. Ayrıca, kaliteye pek 
önem verilmediği gibi, fiyatların yükseltil
mesi esas ve anaunsur olarak geçmişte de, bu
gün de önplânto tutulmaktadır. 

Bence tütünü Devlete hir yük olmaktan çı
karmak ve bâzı üreticileri himayesizlik yüzün
den düştükleri sıkıntılı durumdan kurtarmak 
için evvelâ tütün ekimini, toprağın organik ni
teliği yeterli olan yerlerde sınırlamak şarttır. 
Bu hususta Tarım Bakanlığına büyük sorumlu
luk düştüğüne inanıyorum. Sonra, üreticinin 
Devlet tarafından desteklenmesi yalnız yüksek 
fiyat politikası ile değil, maliyeti düşürecek ve 
kaliteyi yükseltecek tedbirlerle tezahür etmek 
gerekir. Tütün ekim ve satışlarında rakip ülke
lerin fiyattan daima göz önünde tutulmalıdır. 
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Nihayet, üreticinin kredi ve pazarlama ihtiyaç
larını daha rasyonel bir şekilde karşılıyabilmek 
için, bunların kendi aralarında ve şuurlu bir şe
kilde teşkilâtlanarak güçlenmeleri, kooperatif
ler meydana getirmeleri temin 'edilmelidir. Böy
lece bâzı tütün üreticileri içinle bulundukları 
zor durumdan kurtarılmış olur. Ürünlerin de
ğerlendirilmesi için bu tedbirlerin alınması ka
naatimce sattır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'de filtreli si
garanın 10 yıllık bir geçmişi vardır. Dış tesirler 
yerli sigaraların fiziğinde ve ambalajında bü
yük değişiklikler yapılmasına yol açmıştır. 130 
'kuruşluk maliyetin, 25 kuruşunun bu iş için it
hal edilen mala sarf edildiği anlaşılmaktadır. 
Bugün 4,5 liraya satılan filtreli sigaranın filt
resi, kalaylı kâğıdı, telefonu, paket açımı şeri
di, ambalaj kâğıdı, hattâ sigara kâğıdı ithal ma
lıdır. Bu hale göre filitreli sigaralarımızın yal
nız tütünü ve işçiliği Türk'tür, tîç yıl öncesine 
kadar haftada 50 bin kiloyu geçmiyen filtreli 
sigara imali şimdi 300 bin kilo civarında bulun
duğu halde, bu sigaraların piyasada sıkıntısı 
malumlarınızdır. 

Tekel Bakanının son beyanlarına göre, filt
reli sigara imalâtının 500 bin kiloya çıkarılaca
ğı söylenmektedir. Bu takdirde yılda 75 milyon 
lira bu sigara imali için yukarda arz ettiğim 
ambalaj ve diğer filtre mallzeımesiiiiin ithaline ve
rilecek demektir. Hal böyle olduğuna göre, dış 
ticaretimizin de vaziyeti ortada olduğuna na
zaran, döviz kaybını önleme bakımından siga
ranın her zaman kullanılacak bir meta olduğu 
göz önünde bulundurulacak olursa, bu malze
melerin de Türkiye'de imali cihetine gidilmesi 
kanaatimce uygun olur. 

Aziz senatörler, şimdi de çay konusunda gö
rüşlerime geçiyorum. Hepinizin bildiği gibi, Do
ğu - Karadeniz bölgesinin başlıca geçim metaı 
olan çay, Türk ekonomisinde bilhassa son yıl
larda büyük yer tutmakta olup tütün gibi bun
da da bâzı mühim problemler ortaya çıkmıştır. 

îkinci Beş Yıllık.Kalkınma Plânının çeşitli 
gelir grupları ve bölgeler arasındaki dengeli ge
lişme ilkesine göre, vatandaşın asgari yaşama 
seviyesine uygun olarak yaşamasını teminen zi
rai ürünlerde ve bu arada yeşil çay yaprağında 
fiyat desteklemesi yapılması kabul edilmiştir. 
Kaldı ki, çay bölgesinde yapılan araştırmalar, 

yeşil çay maliyetinin oldukça yüksek olduğunu 
ve hele işçi çalıştırma mecburiyetinde olan çay
lık sahiplerinin yeşil yaprağı çok daha pahalı
ya mal ettiklerini ortaya koymuştur. Bununla 
beraber, çelikleme yolu ile çaylık yapılarak, mo
dern sistemlerle çaycılığın teknik yönlerini öğ
renip uyguhyarak verimin artırılması dolayısiy-
le gelirin artırılması mümkündür. Bu konuda 
Tarım Bakanlığının müstahsıla gereği gibi fay
dalı olduğu da söylenemez. Kaliteyi düzeltip, ih
racat fiyatlarını yükseltme gibi ciddî çalışma
ları göze almak istemiyen bâzı yetkililer ise 
ekim sahasının tahdidini ve üretim ile tüketimi 
denk halde tutma yolunu tavsiye etmektedirler. 
Unutmamak gerektir ki, tamamen orman içi ha
yatı yaşıyan bu bölge halkı yıllardır gurbete çı
karak ailelerinin geçimlerini sağlamaya çalış
mışlardır. Çaycılık başlayıncaya kadar Türki
ye'de tüberkülozdan en fazla ölüm bu Doğu -
Karadeniz bölgesinde, Rize ve Trabzon illerin
de olmakta idi. Verimi çok düşük olan musir ek
meği ve hayvancılık hesaba katılmazsa çay ye
tiştiriciliği bölge halkının artık tek geçim yolu
dur. Gurbetçilik nihayete ermiş, hayvan sayısı 
azalmış, mısır tarlaları çaya terk edilmiştir. Bir 
miktar arazinin çaylık haline sokulabileceği ve 
fakat, üst limitine de yaklaşıldığı bir gerçektir. 
Bununla beraber, bakımın iyi olmaması ve bu
damanın hatalı yapılması veya hiç yapılmaması 
nedenleri ile çok yakında bâzı çaylarda verim 
düşüşü olacağı bir gerçektir. îşçi ücretlerinin 
anormal şekilde artması yüzünden de yakın ge
lecekte bâzı çaylıkların sökülmesi yoluna gidile
cektir. 

BAŞKAN — îki dakikanız var, Sayın Salih-
oğlu. 

OSMAN SALÎHOĞLU (Devamla) — Zira 
tatbikat göstermiştir ki, aile fertlerinin çalış
tıkları beş ilâ on dönüm çaylıklar yani aile iş
letmeleri en rantabl işletmeler olmaktadır. Çay 
ekiminden pazarlanmasma kadar her safhasın
da sorumlu ve geniş yetkiye sahip bir çay kuru
munun kurulması artık herkesin ittifak ettiği 
bir husus. 

Bu kurumun bünyesi içine sokulması zo
runlu olan Çay Araştırma Enstitüsünde, per
sonel takviyesi yapılmak, daha aktif bir hale 
getirilmeli, verim ve kaliteyi yükseltecek araş
tırmalar yapılabilmelidir. Yine bu kuruma bağ-
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lı olarak açılacak çaycılık okulunda çay ziraa-
ti, yapılmalı, çay eksperi yetiştirilmelidir. 

Sonuç olarak diyeceğim odur ki, yeşil yap
rağın fiyatını yükseltme veya ekim sahasını 
tahdidetme gibi uygulanması imkânsız bölge 
hayatının hayatı ile alâkalı cihetlere gidilme
mesi temennilerimdendir. 

Aziz arkadaşlarım, bütün arkadaşlarım Te
kel Bakanlığı Bütçesi üzerindeki konuşmaların
da hakikaten Türkiye'nin ihracat maddeleri 
zümresinden olan tütün, üzüm, çay mevzuuna 
değindiler. Hiç şüphesiz bunlar toplumumuzun 
ekonomik düzeyinde etkili maddelerdir. Ancak 
her şeyin insanlar için olduğu gerçeği karşısın
da, bu istihsal maddelerini rasyonel bir şekilde 
elde etmek için gayret gösteren ve hakikaten 
herkesin takdirine mazhar olan eksperlerin du
rumu da yeni Personel Kanunu muvacehesinde 
hakikaten üzere eğilmeyi icabettiren bir durum
dadır. 

Eskiden, Personel Kanunu mevcut değil 
iken, bu personel destekleme mubayaalarında 
gece ve gündüz çalışmalarının karşılığında bir 
ücret alırlardı. Bu ne ek görevdir, ne harcırah
tır. Kanunlarında mevcut bir hak idi, ama, bu 
kanun kaldırmıştır. Şimdi Sayın Bakanımdan 
birkaç soru soruyorum bunlara cevap rica edi
yorum. 

Birinci sualim, ekici tütünleri satış piyasala
rının bu yıl da Tekel tarafından desteklenece
ği açıklanmış olmasına rağmen, ilgili kararna
me henüz yayınlanmamıştır. Tekel idaresinin 
aslî ve sürekli görevleri meyanmda olmıyan bu 
hizmet sebebiyle, talimatı gereğince, ilgili per
sonele tevzi edilmekte olan destekleme hizmet 
edilecek midir? 

ikinci sualim, normal mesai saatleri dışında 
da çalıştırıldıkları halde, yeni personel rejimi 
malî hükümlerinin uygulanmasından sonra te
kel memurlarına fazla saatler için fazla ücret 
ödenmemektedir. Bu elemanlar tarafından ifa 
edilen hizmetin mevcut kadro ile normal çalış
ma zamanları içinde aksatılmadan yürütülebil
mesi mümkün müdür? 

Üçüncüsü, kanunun teknik hizmet sınıfın
da saydığı - bunlar biliyorsunuz Personel Kanu-
nundadır - tekel tütün eksperlerine fiilen yap
tıkları görev ve almakta oldukları maaşların 
karşılığı olan teknik hizmetler sınıfına aidolan 
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kadroların sağlanması hususunda ne düşünül
mektedir? 

Dördüncü sualim, tekel tütün eksperlerine 
işgüçlüğü, iş riski, ve eleman teminindeki güç
lük zammı ödenecek midir? Bunları Sayın Ba
kandan rica ediyorum. 

Efendim, 1971 Tekel Bakanlığı Bütçesinin 
Türk Milletine hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal? Yok. Sayın Ada
lı, buyurun. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Muhterem 
Başkan, muhterem senatörler; gecenin bu saa
tinde huzurunuzu fazla işgal edecek değilim. 
Yalnız, her türlü faaliyeti ile başta kıymetli Ba
kan arkadaşımız olmak üzere, icraatı hepimiz 
için tatminkâr olan, bütün Gümrük Tekel Ba
kanlığı camiasına teşekkür etmek için söz olmış 
bulunuyorum. Churchill ikinci Dünya Harbinde 
ingiliz Hava Kuvvetleri için: «Bu kadar büyük 
bir milletin bu kadar az insana medyun olduğu 
tarihte az görülmüştür» demişti. Hakikaten ga
yet küçük ve dar kadrosu ile bütün bu çok çe
şitli yüklerin altından kalkan, Bakanlık camia
sına hepimizin teşekkür etmesi icabettiği kana
atindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, ben bilhassa Sayın 
Bakana hitabederek bâzı hususlarda görüşleri
mi ifade etmek istiyorum. Bütçe Karma Komisyo
nu raportörü de Her sene diğer raportör arkadaş
larımızın da belirttiği gibi Teşkilât Kanunun
dan, 2490 sayılı Kanunun mahzurlarından uzun 
uzun bahsetmiş. Biz Sayın Bakandan yeni bir 
sev bekliyoruz. Tekelin, bilhassa Tekel Genel 
Müdürlüğünün bu kadar az bir döner sermaye 
ile, bu kadar ufak kadrosu ile, bütün bu çeşit
li işlerin altından kalkmasına, ihracat yapması
na, pazarlama yapmasına, bunların hepsini, ya
tırım da dâhil yapmasına bu mevzuat ve bu kad
ro içerisinde imkân yoktur. Bakan arkadaşımız 
buna yeni bir veçhe vermek için, - bünyesinde 
60 bin işçi çalıştıran, bir tarafı ile sosyal bir 
hizmet, bir tarafı ile çay, kibrit, tuz, çeşitli te
kel maddeleri; şarabı, üzümü, kuruüzüm mu
bayaasından çay satışına kadar bu çeşitli işle
rin altından kalkabilmesi için - bu teşkilâta yeni 
bir veçhe, yeni bir şekil vermek için acaba ne 
düşünüyorlar? Bunu mutlaka kıymetli arkada
şımız da düşünmüştür. Buna bir şekil vermek 
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lâzım. Kadroyu artırmak fazla bir şey ifade et
mez. 2490 sayılı Kanunun mahzurları, yatırım
ların tahakkuk etmemesi, stokların eritilmesi 
gibi mevzular var. Bilhassa her sene bu stok 
mevzuu üzerinde dururuz. Stok mevzuunun se
bebini teşkil eden bu destek alımları Türkiye'
de artık üzerinde ciddiyetle durulması lâzım-
gelen bir mevzu. Tekel, dolaylı olarak destek 
alımından stok yapmak mecburiyetinde. Aşa
ğı - yukarı, elimizdeki rapora göre, 200 bin ton 
kadar bu destek alımından mütevellit stok var. 
Bu nereye gidecek? Bir kanun çıkardık, tütün 
ekimini belgeye bağlamak yetkisini verdik. Bil
miyorum bu sene tatbikatı ne dereceye kadar 
yapıldı. Fakat bu stokları mevcut ticaret reji
mi içerisinde, mevcut imkânlar içerisinde erit
meye imkân yok. Elimizdeki rakamlar bu sene-
ki rekolteden de yine tekelin elindeki stoklara 
destek alımından sonra geniş stoklar ilâve edi
leceğini gösteriyor. Devletin parası stoklarda 
bağlanmış kalmış. Dış ticaret rejimi, mevcut 
rejim içerisinde bunları eritmeye imkân yok. 
Sayın Tekel G-enel Müdürü başta olmak üze
re bütün Tekel G-enel Müdürlüğünün bunları 
eritmek için bir ihraç gayreti ve faaliyeti için
de olduğunu, başka kombinozonlar aradığını 
biliyoruz. Vaktinizi almamak için bunun tefer
ruatına girmiyorum. Fakat bu şekilde bu işin 
neticeye ulaşmıyacağı malûm. Bu stoklardan 
ne kadar ihracedilmiş, elimizde rakamlar var, 
raportör arkadaşımız da yazmış. Bu seneki 
stokların ilâvesini de düşünürsek namütenahi
ye kadar bu stokların tasfiye edilmesine imkân 
yoktur. Sayın Bakan arkadaşımıza özel görüşle
rimizde de rica etmiştik, bu mevzuunun üzerine 
eğilmekte büyük fayda var. Devletin milyarlar
ca lirası bağlanmış kalmış, tekelin stok tütünle
rinde. Bu destek alımları ne olacak? Dünyanın 
tütün mevzuundaki politikası malûm. Şark tü
tününün dünyadaki istihlâk miktarı malûm. 
Ekiciyi himaye etmek güzel şey. Fakat tekelin 
asli gayesi Devlete gelir sağlamaktır. Devletin 
milyarları stok tütünlere bağlanmış. Her geçen 
sene bu stokta bağlı kalan para, dolayısiyle tü
tün kıymetinden kaybetmektedir. Sayın Bakan 
arkadaşımız bu hususta ne düşünmektedir? Bu 
stok mevzuu nasıl halledilecektir? 

Çay mevzuunda, keza muhterem Bakan ar
kadaşımızın çok hassas ve cesurane davrandı

ğını burada ifade etmek isterim, fakat yine bu 
çay mevzuu da tütün gibi Tekelin daha doğru
su Devletin başına bir dert olarak yığılıp gel
mekte. Çay mevzuunda Tekel ne gibi tedbirler 
düşünmektedir? Bir taraftan Tarım Bakanlığı
na bağlı, bir taraftan da Tekel Genel Müdürlü
ğüne bağlı. Bu ne zamana kadar bu şekilde de
vam edecektir? Çayın 25 liraya mal olup 2,5 li
raya ihracı ne zamana kadar gidecektir? Sayın 
Bakanımızın istikbale matuf bu husustaki dü
şünceleri nelerdir, bunları öğrenirsek memnun 
olacağız. 

Bilhassa çay eksperleri mevzuu. Çay eks
perliği Türkiye'de, çay mıntakasında bu işle 
meşgul olmuş hiçbir ihtisası olmıyan, hiçbir 
kurstan geçirilmemiş birtakım vatandaşlar ta
rafından yapılmakta. Bu çay eksperleri yetiş
tirilmesi mevzuunda Bakanlığın ne gibi düşün
celeri vardır? Bunu da öğrenirsek, söylerlerse 
memnun olacağım. 

Bir de son günlerde bu filtreli sigara mev
zuu var. Daha evvelki senelerde de bu mevzua 
temas etmiştim. Filitreli sigaralara artık zam 
yapılamaz kanaatindeyim. Çünkü zam yapıldı
ğı takdirde ecnebi menşeli filtreli sigaralar ka
çak da olsa Türkiye'de rahat satılmaktadır. 
Yabancı menşeli ve daha iyi yapılmış sigaralar 
Türk sigaralarının yerini alacaktır. Çünkü bu
gün beş liraya, beşbuçuk liraya Amerikan siga
raları satılmaktadır. Türk sigaraları da aşa
ğı - yukarı aynı fiyatı bulmaktadır. Bu miktar 
aşıldığı takdirde yabancı menşeli sigara Türk 
sigarasının yerine ikâme edilecektir. Bu bakım
dan Sayın Bakanımız filitreli sigara mevzuunda 
da ne düşündüklerini lütfederlerse kendilerine 
teşekkür ederim. 

Çay ve tütün mevzuundaki taviz vermiyen 
politikası dolayısiyle kendisine bilhassa 
kürsüden teşekkür ve temennilerimi arz 
etmek isterim. Teferruata girmeden tek
rar bu stok mevzuunda Sayın Bakanın dü
şüncelerini lütfetmesini rica eder, bütçenin ha
kikaten büyük bir gayret ve fedakârlıkla çalı
şan Tekel Genel Müdürlüğüne, G-ümrükler Ge-
E!3İ Müdürlüğüne, hâsılı bütün Bakanlık camia
sına ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını 
temenni ederim. Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 
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BAŞKAN — Kifayet takriri var, okutuyo
rum: 

Yüksek Başkanlığa 
Şahısları adına yeterli sayıda görüşme ya

pılmadığından görüşmenin kifayetini arz ede
rim. 

Bolu 
Alâeddin Yılmaztürk 

BAŞKAN — Takriri oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yapılan tenkid ve temennilere cevap ver
mek üzere, Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın ih
san Birincioğlu, buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Trabzon Milletveki
li) — Sayın Başkan, değerli senatörler; Güm
rük ve Tekel Bakanlığı 1971 malı yılı Bütçesi 
âzami tasarruf kaidelerine uyulmak suretiyle 
hazırlanmış ve tetkiklerinize arz olunmuştur. 

Bilindiği üzere Bakanlığıma tevdi olunan 
görevler, gümrüklerimizle ilgili olanlar ile Te
kel Genel Müdürlüğümüzün faaliyet sahasına 
girenler olmak üzere iki anaktsımdan ibaret bu
lunmaktadır. Bu itibarla maruzatımı bu iki is
tikamette arz edeceğim. 

Gümrüklerimiz yabancı eşyanın yurda giriş 
ve yurttan çıkış ve transit gümrük muamelele
rini, dış ticaret ve para koruma rejimlerinin 
uygulanmasında Bakanlığım teşkilâtına görev 
olarak verilen ödevleri ve yabancı ülkelerde ça
lışan işçilerimizle, turizm endüstrisinin zorun
lu kıldığı bu işlemleri yerine getirmenin gay
retleri içindedirler. 

Bunun dışında İçişleri Bakanlığına bağlı ku
ruluşların görev sahası dışında bulunan Mar
mara Denizi ile İstanbul ve Çanakkale boğazla
rında ve gümrük teşkilâtı bulunan mahallerde 
kaçakçılığın men, takip ve tahkiki vazifeleri de 
Gümrük Muhafaza Teşkilâtıımzca yerine getiril
mektedir. Bugünün düşünce tarzına göre, güm
rük kuruluşları Hazineye gelir temin eden bir 
teşkilât niteliğinin yanında, kurulmuş veya ye
niden kurulacak sanayinin gelişmesini ve hi
mayesini temin edecek tedbirlerin titiz bir uy
gulayıcısı durumundadırlar. 

Ayrıca, milletlerarası alanda yalnız eşya alı
mı ve satımı değil, bu ticari ilginin yanında in

sanların gezip görme ve öğrenme istekleri tu
rizm endüstrisinin gelişmesini tahrik etmiş ve 
turizmden sağlanan dövizler memleketlerin sınai, 
ekonomik ve sosyal yönlerden ilerlemesini müm
kün kılmıştır. Bütün bu soy gelişimin yanında 
Gümrük Tarifeleri, Ticaret Genel Anlaşması, 
Brüksel Gümrük İşleri Konseyi, Türkiye, İran 
ve Pakistan ile aktedilmis bulunan Bölgesel 
İşbirliği Teşkilâtı ve günümüzün çok aktüel ko
nusunu teşkil eden Ortak Pazar gibi uluslarara
sı kuruluşlar ile andlaşmalara dayanan gümrük 
tekniği ve usulü ile ilgili yakın ilişkiler kurul
muş ve bu ilişkiler devamlı ve ahenkli bir tutum 
içinde geliştirilmiş ve idame ettirilmiştir. 

Gerek gümrük tekniğini ilgilendiren normal 
gümrük hizmetlerinin düzenle yürütülmesi ve 
gerek uluslararası kuruluşlarla olan devamlı 
ilişkiler ve bunların yanında modern turizm ha
reketleri ile dış ülkelerde çalışmakta olan yarım 
milyonluk Türk işçisinin gümrükle ilgili prob
lemleri günümüzün gümrük kavramının gerek
tirdiği anaprensipleri de bünyesinde toplayan 
yeni bir Gümrük kanunu tasarısının hazırlan
masını zorunlu kılmış ve bu maksatla yeni bir 
tasarı hazırlanmıştır. Malûmları olduğu üzere 
hazırlanan bu tasarı geçmiş yıllarda iki defa 
kadük olmuş ve 1970 döneminde de Millet Mec
lisi gündemine kadar gelmiş olmasına rağmen 
maalesef kanunlaşmak imkânını bulamamıştır, 
Geçen senelerdeki bütçe müzakerelerinde bu ta
sarının kanunlaşması ile memleketimize sağlaya
cağı, malî, ekonomik ve sosyal yeniliklere ku
ruluş ve kalkınma halimdeki sanayiimizin hima
yesi konusunda getireceği elâsttiMyi ve ferahla
tıcı hükümlere temas etmiştim. 

Gümrük tasarısı yanında, bu tasarıda yer 
alan modern prensipleri tatbik edebilecek güm
rük tekniği yönünden yetişkin bir personel kad
rosuna ihtiyaç duyulmuş ve bu ihtiyacın gide
rilmesi için de yeni bir Teşkilât kanunu tasa
rısı hazırlanmış ve Millet Meclisinin 1970 çalış
ma döneminde tatile girilmeden önce Millet 
Meclisine sevk edilmiş ve Milelt Meclisi gün
demine kadar da girmiş bulunmakta idi. 

Her iki tasarının kanunlaşmasına Bakanlı
ğım son derece ihtiyaç duymaktadır. Gerek 
yeni bir teşkilâtlanma ve gerekse kalifiye perso
nel temini yönlerinden her iki tasarının kanun
laşması zaruri olup, bu konuda sayın arkadaş-
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larımın geçen senelerde olduğu gibi yeniden 
yardım ve müzaharetlerini esirgemiyeceklerine 
eminim. Bakanlığın bütçesinin kabulünde göste
receğiniz yakın ilgiden dolayı ayrıca da teşek
kür edeceğiz. 

Muhterem senatörler, Tekel Genel Müdürlü
ğü Bütçesi ise, tetkikinize sunulan 1971 Bütçesi 
cari harcamaları 107 milyon küsur, A/2 yatırım 
harcamaları 130 milyon küsur ve transfer har
camaları 9 milyon küsur olmak üzere 311 milyon 
lira civarında bulunmaktadır. 

Yatırım harcamalarının sektörler itibariyle 
dağılışı şöyledir ) 

Tütün ve tütün mamulleri sanayii: 33 000 000 
tçjki sanayii : 20 000000 
Çay sanayii i 77 0O0 000 
Kimya sanayii (Tuz, kibrit dâhil) 1 861 000 
Muamelât ambarları ve satış depo

ları 3 000 000 

küsur olmak üzere, 135 298 044 liradır. 
Tütün ve sigara mevzuuna gelecek olursak; 

bu ödeneklerle İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nı çerçevesinde ele alınmış ve yapımına devam 
edilmekte olan Adana, Malatya sigara fabrika
ları modernize edilecektir. Yeni makinalar ve 
imal teknolojisine uygun modern tesisatla teç
hiz edilecek olan bu fabrikalardan Adana Siga
ra Fabrikasının yıllık imal kapasitesi 4 592 
ton ve Malatya Sigara Fabrikasının yıllık ka
pasitesi ise 6 352 ton olacaktır. 

Bitlis Tütün Fabrikasının bugünkü yetersiz 
durumdan kurtarılması, gerek mamulâtının ka
litesi ve gerekse istihsal miktarı bakımından 
ihtiyaca cevap verecek şekilde tamamen yeniden 
yapılması, kapasitesinin yılda 921 tondan ilk 
merhalede 1 400 tona çıkarılması için gerekli 
işlemlere 1971 yılında başlanacaktır. 

'Filtreli sigara tüketiminin son yıllardaki 
hızlı artışını karşılamak üzere alınan tedbirler 
yürütülecek ve öngörülen yılda 6 000 ton istih
sal gücüne erişilecektir. Ayrıca, bu gelişmeye 
paralel olarak filtreli sigaralar için yılda 760 
tonluk ilâve üretim kapasitesi için lüzumlu fi-
litre takma cihazları da sipariş edilmiştir. 

İçki sanayiinde, 1970 yılına sirayet eden Ur-
fa, Höşköy, Kırıkkale, Uzunköprü fabrikaları 
ile Çanakkale Fabrikasının tevsiine ve Kırıkka
le Fabrikasının ikinci kısım inşaatına devam 
edilecektir. Bu 6 f albrika ile yılda 10 milyon lit

renin üstünde şarap kapasitesi yaratılacak ve 
14 milyon kilo yaş üzüm işlenebilecektir. Ayrı
ca, 1971 yılında Tokat'da yılda 800 bin kapasi^ 
teli ve 1 milyon 1O0 bin kilo yaş üzüm işliyecek 
olan yeni bir şarap fabrikasının kurulmasına 
başlanacaktır. 

Rakı imalât kapasitesini artırıcı yatırımlar
dan, yılda 1 milyon 600 bin litre kapasiteli Ga
ziantep ıSuma Fabrikası ile Paşabahçe Fabrika
sı rakı kapasitesinin 7 425 000 litreden 12 mil
yon litreye çıkarılması işleri 1971 yılında ta
mamlanacaktır. Rakı yatırımları ile bir yandan 
tüketimin karşılanması, öte yandan kalitenin 
ıslahı önplânda tutulmaktadır. 

Bira sanayiinde, Yozgat Bira Fabrikasına 
ilâveten istanbul Bira Fabrikası modern dol
durma tesisleriyle teçhiz edilecek, ayrıca bira 
sanayiinin yardımcı maddesi olan ve yurdumuz
da yetiştirilmes&îDe başlanan şerbetçiotu kurut
ma tesisi tevsi edilecektir. İçki sanayiinde bun
ların dışında muhtelif fabrikaların inşaat ve 
tesisat tamamlama yatırımları yer almış bulun
maktadır. 

Çay sanayiinde, 1970 yılında devam eden 
Merkez, Gündoğdu, Büyüklköy, Eskipazar, Gü-
neysu, Taşlıdere, Pazar ve Azaklı fabrika ve 
atelyelerinin tevsileri 1971 de devam edecek, 
bunlardan bir kısmı tamamlanacaktır. Bu tev-
silerden sonra, bunların soldurma, kurutma, kı
vırma, fermantasyon ve tasnif kapasiteleri ve
rimli bir şekilde geliştirilmiş ve tamamlanmış 
olacaktır. 

Diğer taraftan 1968 de kurulmasına başla
nan 4 fabrika ile, 1969 da programa alınan 5 
çay fabrikasına devam edilecek ve bu fabrika
lar 1972 de bitmiş olacaktır. Ayrıca, 1971 yılın
da Kemalpaşa'da 84 tonluk yeni bir çay fabri
kası tesisine başlanacak ve bâzı ikmal inşaat-
lariyle cihaz tamamlanma yatırımları yapılacak
tır. 1971 yılında 77 milyon 270 bin lira olan çay 
sanayii yatırım ödeneğinin 5 bin lirası etüt ve 
projeye, 43 küsur milyon lirası inşaata ve 34 
milyon küsur lirası da makina ve teçjhizat mu
bayaasına ayrılmıştır. Görüleceği veçjhile Tekel 
yatırım bütçesinin yarıdan fazlasını çay sana
yiine tahsis etmiş bulunmaktadır. 

Tuzlarımız için 1971 yılında; 500 bin lirası 
inşaat ve 1 361 000 lirası makina ve tesisat ol
mak üzere 1 861 000 liralık tamamlama yatı-
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rımı yapılacaiktır. Bir program dâhilinde ele 
alman ve yıllık programlarla gerçekleştirilen 
satış depoları ve idari binalarında 1971 yılında 
"başlanacak olanlar; Eskişehir, izmir, Pasaport, 
Adıyaman, Adana ve Muş depolarıdır. Bunlara 
ilâveten yine 1971 programına bâzı onarım işle
ri alınmış bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere Tekel Genel Müdürlüğü ka
nunların verdiği yetkilere istinaden bâzı madde
lerin tekelini yürütmekle görevlidir. Bir taraf
tan da devlete gelir sağlamak için imal ettiği 
mamulleri satıp Devlet gelirleri bütçesine para 
sağlamak durumundadır. Mevcut Teşkilât Ka
nunu çok eski olup, artan iş hacmi ve genişle
mekte olan teşkilât dolayısiyle günün ihtiyaç
larına cevap veremez hale gelmiş bulunmakta
dır. Bu ihtiyacın giderilmesi için mevcut Teşki
lât Kanununda gerekli tadil ve yenilemeler ya
pılmak suretiyle Meclislerin tetkikine sunul
muş ve fakat tatilden evvelki devrede sıra ge
lip görüşülemediği için kanunlaşamamıştır. 

1970 yılı tütün rekoltesi bir evvelki seneye 
çok yakın bir istihsalle 146 158 024 kilo olarak 
tahmin edilmektedir. Bunun bölgeler itibariyle 
dağılışı : 

Ege 
Marmara 
Karadeniz 
Doğu 

101 000 000 
11 000 000 
21 000 000 
13 000 000 

Olmak üzere, 146 000 000 kilodur. 

Tekel İdaresi her sene olduğu gibi bu mah
sul yılında da Devlet nam ve hesabına tütün 
piyasalarında destekleme mubayaası yapmakta
dır. Bu suretle üreticinin emeğinin heder olma
masına gayret etmektedir. 25 . 1 . 1971 Pazar
tesi günü piyasaların ilki olan Ege tütün piya
sası açılmış ve ilk 6 günde 97 000 000 kilo tü
tün satılmak suretiyle rekoltenin % 96 sı eki
ci elinden çıkmıştır. Şu anda Ege piyasasına 
kapanmış nazarı ile bakabiliriz. Verilen fiyat
lar ekici tarafından memnuniyetle karşılan
mıştır. Bayramda ekiciyi maddi bakımdan teç
hiz etmek için balya başına 50 lira avans vere
rek ekiciye yardımda bulunulması kararlaştı
rılmış ve bu karar tatbike başlanmıştır. 

Diğer taraftan, Tekel tarafından satınalı-
nan destekleme tütünlerinin satışından sonra 
son senelerde gelişmeler de kaydedilmiştir. Bu 

satışlar son 10 senede şu seyri taMbetaıiştir. 
Şimdi tütüncülüğün asıl mesnedi burada mey
dana çıkıyor. 

1960 yılında 
1961 
1962 
1963 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

14 682 000 Kilo 
24 000 000 
12 000 000 

945 805 

3 000 000 
16 500 000 
21 000 000 
26 000 000 
16 000 000 
25 500 000 

» 
» 
» (1962 faciası 
diye vasıflan
dırdığımız işte 
bu hâdisedir) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

İçinde bulunduğumuz 1970 malî yılında 
Aralık 1970 tarihi sonucuna kadar fiilen ihra-
cedilen destekleme tütünü miktarı ise 24 mil
yon kilodur. Satış anlaşması yapılan ve henüz 
ihracedilmemiş bulunan 14 500 000 kilo tütün 
de ihraç muameleleri derdest bulunmaktadır. 
Böylece, 38 ile 40 milyon kilo civarında ilk de
fa Türkiye bu sene dışa tütün ihracetmek im
kânını bulmuştur. 

Böylece Tekelin 1970 malî yılındaki yaprak 
tütün ihracı rekor bir seviyeye ulaşmış bulun
maktadır. Bu neticeyi destekleme tütünlerinin 
satışını artırmak maksadiyle aldığımız ve ge
liştirmeye gayret ettiğimiz tedbirlerle izah et
mekte isabet vardır. Tekel elindeki destekleme 
stoklarının çok yüksek seviyeye ulaşmış olma
sı, bu stokların mutat ihracat yollarımdan mu
tat usullerle tasfiyesini imkânsız hale getirmiş
tir. Bu sebeple söz konusu stokların tasfiyesini 
kolaylaştırmak için daha dinamik hareket et
mek ve yeni tedbirlere başvurmak zaruretinde 
kalınmıştır. Şimdi bu tedbirleri sorulan sual
lere de cevabolmak üzere sıralıyoruz. 

Birinci tedbir; sigara imalinde kullanılan 
ve yurt dışından döviz ödenerek ithal edilen 
malzeme karşılığında tütün ihracı. 

ikincisi; sigara imalinde kullanılan makina, 
teçhizat ve malzeme karşılığında ihracat M, 
Adana ve Malatya sigara fabrikaları tam mâ
nası ile tütün karşılığında alınacak olan bu 
modern makinalarla teçhiz edilecektir. 
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Üçüncüsü; banka garantisini haiz kredi 
yolu ile ihracat. 

Dördüncüsü; irtibatın zor olduğu uzak ülke
lerde yapmak tütün satışı için acentalıklar kur
mak. Uzak Doğu'da bunu kurmuş bulunuyo
ruz. 

Beşincisi; diğer memleketlerdeki monopol 
idare ile münasebetlerimizi geliştirerek dünya
nın mühim yaprak tütün alıcılarından olan bu 
kuruluşlara ihracatımızı artırmak. 

Altıncısı; dış alıcılarla mahallinde temas 
etmek, yani pazar araştırmaları yapmak mak-
sadiyle yetkili delegasyonlarımızı dış ülkelere 
göndermek. 

Yedincisi; yabancı memleketlerde Türk tü
tününün nisbeti yüksek sigara imal edip sat
mak maksadiyle ortaklıklar kurmak ve bu or
taklıkların kuruluş masraflarından Tekelin pa
yına düşen miktarı yaprak tütün ihracı sureti 
ile karşılamak. 

Tekelin yaprak tütün satışlarının artırılma
sı halamından iyi sonuçlar verdiği sabit olan 
bu tedbirlere ilâveten; kamu sektörü için ithal 
edilecek yatırım ve donatım malları karşılığın
da yanrak tütün ihracetmek. 

Sekizincisi; ihracat rejimini, Tekelin yap
rak tütün ihracatını artırmak çabalarını kolay
laştıracak şekilde tadil etmek gibi bâzı yeni 
tedbirler üzerinde çalışmalarda fayda ve isa
bet olduğu kanaatindeyim. 

Muhterem arkadaşlarım, bu şekilde umumi 
maruzatımda bulunduktan sonra arkadaşlarım 
tarafından yapılan konuşmalara sırası ile cevap 
vermeye çalışacağım. 

Sayın Barutçuoğlu'nun, üzülerek ifade ede
yim ki, bütün Türkiye'nin gözü önünde cere
yan eden ve seçim mmtakasmda bizzat vatan
daş tarafından görülen vakaları biraz istismar, 
biraz da küçültmek suretiyle ve sadece bana öy
le geliyor ki, teknid ediyorum denilsin diye bir 
tenkidin içine girdiğini esefle müşahede etmiş 
bulunuyorum. Türk tütüncülüğünün istikbali
nin karanlık olduğunu, bu zamana kadar tedbir 
alınmadığını, yeni imkânlar aranmak sureti ile 
bütün aleyhinde yapılan, sigara aleyhinde yapı
lan propagandalardan ötürü bundan böyle tü
tünlerimizin dış piyasalara satılma imkânı bu-
lunamıyacağını, esasen Yunanistan gibi bir Dev
letin taMbetmiş olduğu tütün politikası ile 
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Fransa ve İtalya gibi devletleri tuttuğunu, Bul
garistan'ın ise nevi şahsına münhasır olmak üze
re tütüncülükte ileri bir hamle yaptığını, bu
nun karşılığında Türkiye'nin aşağı oturduğunu, 
hiçbir şey yapmadığını ve Şark tütününe bu şe
kilde büyük darbe vurulduğunu söylemişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, peşinen arz edeyim 
ki, tütüncülük aleyhinde, sigara aleyhinde bir
çok propaganda var. Ama, bugün Amerika'da 
Türk tütününün kullanılmasında, yani sigara 
imalinde kullanılan Türk tütününün nisbetinde 
bir artış olduğu bir vakıadır. Hattâ, Alman
ya'da Türk işçilerine hitabedecek olan, onların 
ihtiyacını karşılıyacak olan, ayda 200 tonluk bir 
sigara anlaşması da oradaki bir fabrika ile ya
pılmak üzeredir. Böylece Avrupa piyasalarına 
ve dış piyasalara Türk tütününü yaymış olaca
ğız. Sayın Barutçuoğlu tarafından söylenildiği 
gibi Yunanistan tam bir muvaffakiyetin içine 
girememiştir arkadaşlar. Yunanistan'da tam 
mânası ile bir buhran mevcuttur. Bugüne ka
dar bâzı muvaffakiyetli hareketlerin içine gir
diği gibi bir gözükme varsa da aslında para 
ayarlaması dolayısiyle 1970 yılında, rakamların 
da ifade ettiği veçhile yapılan satışlar Yunanis
tan'ı biraz baltalamıştır ve Yunanistan bundan 
büyük endişe duymaktadır. Arkadaşımız Yuna
nistan'ın şu veya bu memleketle bâzı temaslarda 
bulunduğunu söylüyor, doğrudur. Ama, aynı 
temasları bizim de hassasiyetle takibettiğimizi, 
aynı memleketlerle çok sıkı ve gizli irtibatlar 
kurmak suretiyle, bilhassa Türk tütününü soka-
madığımız bölgelere sokmak için bütün gücü
müzle çalıştığımızı bir defa daha açıklamak is
terim. 

Yugoslavya'nın bizden tütün alıp Amerikan 
sigarası imal ettiği meselesine gelecek olursak, 
Yugoslavya bizden kısmen tütün alır; fakat al
dığı tütünler daha ziyade geri, kırık tütünler
dir. Bunları biz Yugoslavya'ya kârla satmakta
yız. Zaten filitreli sigara çıktıktan sonra siga
ranın da tadı kalmamıştır, sigara tiryakiliğinin 
de özelliği ortadan kalkmıştır. 

Sayın Barutçuoğlu Virjinya tütününün Yu
nanistan ve Yugoslavya tarafından geliştirildi
ğini, Türkiye'mizde bu mevzuda hiçbir hareke
tin içine girilmediğini ve esasen bu Virjinya tü
tününün çok daha ucuz olduğunu, maliyetinin 
az, veriminin fazla olduğunu söylediler. 
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Muhterem arkadaşlarım, Virjinya tütünü
nün Türkiye'de imali, istihsali kolay değildir. 
Çünkü, bu tütünün bizim bildiğimiz tütünlere 
benziyen tarafı çok azdır. Bir defa bu tütünün 
damarı bir sigara kalınlığında. Bugün bizde bu 
tütünün damarını ayıklıyacak makinalar yok
tur. Amerika'da bu tütün şöyle işleniyor: Tü
tün makinalara bütün olarak verilmek suretiyle 
parçaları bir tarafa, damaları da bir tarafa ay
rılıyor. Sonra damarları üğütülerek un haline 
getiriliyor. Bizim bildiğimiz pestil şeklinde, 
kontrplâk şeklinde presleniyor. Sonra da bun
lar kıyılmak suretiyle filitreli sigaraya katılıyor 
ve tütünün maliyeti düşürülüyor. Bugün Ame-
ırîka'da Virginya tütününün kilosu 2 dolardır. 
Bizzat ben bu sene Amerika'ya vaki ziyaretim
de tütün satış merkezleıiM gezdim. Virginya tü
tünü yetişen tarlalara gittim ve bunların kurut
ma şekillerini tetkik ettim, mubayaalarında bu
lundum. Denildiği şekilde bu tütün kolay yeti
şen bir tütün değildir. Çok pahalıya inal olan 
bir tütündür ve nazlı bir tütündür. Bir defa bu 
tütünün kurutulması bizim bildiğimiz tütünle
rin kurutulmasına uymaz, özel binalarda, hava 
sızmıyan ve gazla muayyen hararet derecesinde 
kurutulması icabeden tütünlerdir ki, bizim bu
gün bu tütünleri bu şekilde kurutacak ekicimiz 
elimizde yoktur. 0 itibarla Virginya tütününün 
ucuz olduğu yolundaki iddialar doğru değildir. 
Ama gönül arzu eder ki, tekniğe biz de uyalım, 
vâki gelişmelere biz de ayak uyduralım, biz de 
bu imkânları ülkemize sağlıyalım. Bu itibarla 
Sayın Barutçuoğlu'nun endişe etmemesini has
saten rica ederim. 

Muhterem arkadaşlar, Yunanistan bizden 
Fransa'yı alamamıştır, ilk defa bu sene yine 
teknik elemanlarımızın, başta Tekel Genel Mü
dürlüğünün Avrupa'ya yapmış oldukları seya
hatte - Fransız Hükümeti bizden 3,5 milyon ki
lo Samsun tütünü almıştır ki, bu bizim için bü
yük bir adım, büyük bir basamaktır, italya ile 
de temaslarımız vardır. Tütünlerimizi elimiz
den çıkarmak için gerekli tedbirleri ve çareleri 
arıyoruz. 

Sayın Barutçuoğlu suni fermantasyon mese
lesine dokunmuştur. Elimizde kâfi miktarda tü
tün olduktan sonra artık suni yollara başvur
mamızın bence lüzumu yoktur. Fermantasyon, 
elinde az tütün bulunur, bu itibarla sigara ima

lâtında tütüne ihtiyacın olur ve bu suni yola 
gidilebilir. Bu şekilde ikinci bir masraf kapısı 
açmak suretiyle, sadece sigara istihsalini artır
mak için böyle bir şey düşünülebilir. Ama, biz
de aslında tütün çok. Değil bir sene; kendile
rinin medarı iftiharla söyledikleri, Sayın Sam
sun Senatörü Işıtan'm söylediği 1962 yılından 
kalma tütünler Samsun piyasasındaki tüccarla
rı piyasadan sürmüş, ocaklarına incir diktir-
miştir. Bu itibarla elimizde tütün fazla olduğu 
için öyle suni fermantasyona gitmemize şimdi
lik lüzum yok. Ama, ilerde inşallah tütünler 
elimizden çıkarsa böyle bir usulü de denemeye 
çalışırız. Kaldı ki; Şark tütünlerinin suni fer
mantasyona gitmiyeceği yolunda da teknik 
adamlarımızın bâzı görüşleri vardır. Bu itibar
la Sayın Barutçuoğlu'nun; «Elini vicdanına 
koysun bu saydıklarımızdan hangisine el koy
muştur ve olumlu sonuç almıştır» şeklindeki bu
raya kadar olan izahatına cevap vermiş oluyo
rum. Şayet kendilerini aydınlatamazsam her 
zaman kendilerine izahat vermeye hazır oldu
ğumu beyan ederim. 

Şimdi iç bunalım meselesine geliyoruz; ken
di ifadeleri ile iç bunalıma geliyoruz, diyorlar. 
Önce sigara sanayii ve sigara fabrikaları mev
zuunda tenkidlerine cevap vermek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar Bakanlığa geldiğim 
zaman Türkiye'de imal edilen filtreli sigaranın 
miktarı 50 ton idi. Aynı makinalarla birçok 
imkânları kullanmak suretiyle, arkadaşlarımı
zın geceli gündüzlü çalışmaları ile bugün filit
reli sigara imali 200 - 300 tona çıkarılmıştır. Fa
kat, son senelerde Türkiye'de bir iktisadi refa
hın ifadesi olacak ki, her sınıf halk tabakası bu
gün Samsun ve diğer muadili Maltepe sigarala
rını ve kendi ifadeleri ile bulamadıkları haller
de de Amerikan sigarasını pekâlâ içebilecek du
rumdadırlar. Bu itibarla, sigaranın dışarı kaç
tığı yolundaki iddialarını kesinlikle ne teyide-
debileceğim ve ne de yalanlıyabileceğim. Ama 
ortada bir gerçek varsa, bu sigara ihtiyacımıza 
kâfi değildir, yetmiyor. Geçen ay, yani Ocak 
ayında Ankara'ya tahsis ettiğimiz filitreli siga
ra 30 bin kilodur. Bir ay zarfında verdiğimiz bu 
30 bin kilo filitereli sigaraya Ankara'da raslı-
yamıyoruz, bâj/üerde buna raslanmıyor. Ege'
ye gittiğimde bizzat izmir'de gördüm, 41 kişiyi 
yakaladık. Çocuklar filelerde satıyorlar. Bu si-



O. Senatosu B : 36 3 . 2 . 1971 O : 4 

garaları Ankara'dan getirdiklerini bize ikrar et
tiler. 

Bununla beraber hepimizin yine şahidolduğu 
ve birtakım arkadaşların Mecliste dahi sigara 
bulamıyoruz dediği durumlar hepinizin gözü 
önünde cereyan eden hâdiselerdir. Dışarıdan 
herkes gelip buradan paket paket sigara alıyor. 
Elbette M, bizim burada sigara dayandırmamız 
mümkün olmuyor. 

Ama 17 tane filitreli makinamızın bir kısmı 
gümrüğe gelmiş, bir kısmı da çok yakında tes
lim edilecektir. Bunlar yeni makinalarımıza 
takıldığı takdirde, aşağı - yukarı aylık 600 ton 
civarında sigara istihsal edeceğiz ve demin be
yan ettiğim Adana, Malatya fabrikaları da tü
tün karşılığında alınacak olan filtreli makina-
larla teçhiz edildikten sonra 1972 den itibaren 
Türkiye'de sigara problemi diye bir şey kalmı-
yacaktır. Çünkü biraz evvel verdiğim malû
matta söylediğim gibi Adana ve Malatya fabri
kaları 10 bin tonun üzerinde sigara imal ede
ceklerdir. 

Yalnız Sayın Barııtçııoğlu beni bağışlasınlar, 
sigara mevzuuna dokunurken «Dışişleri ve içiş
leri Bakanlarımızın Amerikan sigarası içme tut
kusu süratle herkese intikal etmiştir.» dediler. 
Ben bunu bir şaka telâkki edeceğim ve cevap 
vermiyeceğim bu mevzua. Çünkü bu politika ile 
kabili telif hâdiseler değil. Eğer bunu Parlâ
mentoya mal etmek isterseniz herkes bu sigara
yı maalesef içiyor. Bütün imkânlarımız böl mik
tarda filtreli ve iyi kaliteli sigara piyasaya sür
dükten sonra, bunun kökünü yine bir iktisadi 
kaideyle beraber kesmektir. 

Sayın Barutçuoğlıı aradan iki bütçe yılı ya
ni bir sene geçmesine rağmen Gümrük ve Te
kel Bakanlığının hiçbir kanunsuzluğu önliyeme-
diğini açıkça beyan etmek suretiyle bizleri ten-
kid etmiştir. 

Arkadaşlar, ben liseden mezun olduğum za
man Trabzon'da tütünler kıyılır, karadan, hay
vanlar sırtında Haleb'e nakledilir, oradan siga
ra kâğıdı alıp götürülürdü. Anıa o dedevirde 
hiç kimse bunun böyle olduğunu bilmezdi. Yani 
matbuat yoktu, basın hürriyeti yoktu. Zaman 
değişti, dünya değişti, küçüldü. Bugün hepini
zin malûmu olduğu veçhile karadan, havadan 
nakliyat imkânları meydanda. Bu itibarla mem
lekette birçok kaçakçılıklar oluyor. Olmuyor 

değil, ama arkadaşımız «Bakanlık bu kanunsuz
lukları önliyemedl» diyor. 

Muhterem arkadaşım, hukuçular çok iyi bi
lirler ki, Türkiye'de adam öldürmek suçtur ama 
buna rağmen herkes adam öldürüyor. Kaçakçı
lığın suç olduğunu çok iyi biliyorlar ama yaka
sını kurtarabilirse, bir defada bâzı imkânlar 
sağlamamn imkânlarım arıyor adam. Bunun 
birçok arkadaşlarımın ifade ettiği şekilde talî 
yönleri de vardır. Ama öyle zannediyorum ki, 
arkadaşlarımız Gümrük Bakanlığının vazifele-
riyle, hudutlardaki jandarmaya bağlı vazifele
ri karıştırıyorlar. 

Muhterem arkadaşlar, bütün hudut boylan 
benim kontrolumda değildir, benim de emrimde 
değildir. Ben bugün jandarmaya emredemem. 
Denizler, gerek Akdeniz, gerek Karadeniz keza 
böyle. Bizim kontrolümüz bir tek Marmara de
nizinde ve bir de Çanakkale Boğazmdadır. Ola 
ola da elimizde 8 millik bk motorumuz var ve
ya iki tane motorumuz var. Adamların bugün 
Bulgaristan tarikiyle Karadenizden ve Ürdün 
tarikiyle Akdenizden yaptıkları kaçakçılığı he
pimiz işitiyoruz ve görüyoruz. Türkiye'ye bugün 
2 500 ton kahve ithal ediyoruz, yapılan hesap
lara göre 13 - 14 bin ton kahve içiyoruz. Eh, 
şimdi gerçekleri söyledik mi tenkid mevzuu 
oluyor. Diyorsunuz ki, efendim tedbir... 

Arkadaşlar, bu zamana kadar hangi Hükü
met bu tedbirleri alabildi? Bunları söylemek 
kolay ama tatbik etmek gayet zor. Demin bir 
arkadaşımız beyan etti, bu hususta hudutlarda 
vurulan insanların haddi hesabı yok. Bu itibar
la gerek teşkilâtım ve gerekse ben, gerekse Hü
kümet bütün samimiyetimizle imkânlarımızı 
kullanıyoruz. 

Kapıların açıldığım söylüyorsunuz arkadaş
lar. Hangi kapı açılmıştır? Kapılan sıkarız; tu
rist getirmiyorsunuz, fena muamele ediyorsu
nuz, haksız muamele ediyorsunuz dersiniz, 
tenkid edersiniz. Akşama kadar gazeteler 
bundan işkâyet eder. Aç bavulunu deriz, 
davacı olursunuz. Kapayın bavulunuzu, böy
le buyurun geçin dersiniz kapılan açtınız ka
çakçılığa sebebiyet verdiniz dersiniz. Yani ne 
isa'ya ne de Musa'ya maalesef Bakanlık olarak 
yaranamıyoruz. 

Sayın Barutçuo,lu'nun, tütünün seneler iti
bariyle artışlannı arz ederken bir hataya düş-
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tüğü kanaatindeyim. Yani Eükiimetin takibet-
miş olduğu tütün politikasının yanlılığı sebe
biyle, tütünün gün geçtikçe düştüğünü söylü
yorlar. Hayır arkadaşlar. Balon Barutçuoğlu 
diyor ki : «1967 de 189 milyon, 1988 de 160 mil
yon, 1969 da 144 milyon, 1970 te 135 - 140 
milyon». 135 diyor ama 140 milyon olacak, 
«Bu bir düşüşü ifade ediyor.» diyor. Ama 1985 
te 132 milyondu. Tütünün bu düşüşünün, va
tandaşın buna karşı sarf ettiği emekle her han
gi bir ilgisi yoktur. Biraz evvel Sayın Kor ar
kadaşımın gayet yerinde izah ettiği şekilde va
tandaş kendisine daha kazançlı, daha faydalı 
ekim sahası, mahsul aramanın peşindedir. Bu 
tamamiyle iklim şartlarına bağlı bir mevzudur. 

Yine Sayın Barutçuoğlu dediler ki;'«Bakan 
itiraf etti dedi ki, tütüne verilen para tütünün 
karşılığı değildir.» Evet. Arkadaşlar yine bura
da söylüyorum: Tütüne verilen para tütünün 
karşılığı değildir. Tütüne 30 lira da versek, bu
nun 30 liraya kilosu yapılmaz arkadaşlar. Çün
kü bu tütün öyle bir mahsul ki, yani insanın ya
pabilecek olduğu bir iş değildir. Yani bunu bi
zim para ile değerlendirmemiz mümkün değil
dir. Ama diğer taraftan Sayın Barutçuoğlu 
çok iyi bilirler, verelim tütüne 30 lira. Tavan 
18, taban 12 diyelim, kendileri kurultayları ge
reğince. Oraya da geleceğim. Nasıl satacağız 
bu tütünü biz? Satma imkânımız var mı? Müm
kün değil arkadaşlar. 1969 mahsulü tütünümü
zü 20 sent aşağı indirmek suretiyle 1 dolar 40 
sente sattık. Sizin ifade ettiğiniz gibi 1 do
lar 60 sente değil. Oraya da geleceğim. 

Bu itibarla tekrar ediyorum, benim söyledi
ğim söz, 30 lira değil, 40 lira, 50 lira da versek 
bunu bir insan yapamaz arkadaşlar, insan ta
katinin üstünde bir şeydir. Trabzon'da bunu 
biz çok iyi biliriz. Bu yüzden dolayı % 63 ü-
müz verem olmuşuzdur, halkın % 63 ü verem ol
muştur. Allah razı olsun çay çıktı da millet ya
kasını kurtardı. 

Bu itibarla tütünün maliyeti başka bir mese
ledir, buna verilecek olan paranın değerlendiril
mesi ise başka bir meseledir. Maliyeti yapar
ken yüz tane kıstas ben size söyliyebilirim. Bâ
zısı vatandasın yevmiyesini 50 kuruştan hesabe-
der, bâzısı 10 kuruştan, bâzısı 5 liradan, bâzısı 
10 liradan... O zaman tütünün maliyeti çok de
ğişir. Ama ne yapalım ki elimizdeki inıkânları-

| mız budur, bu imkânlarla biz piyasaya girdik 
ve destekledik. Biraz sonra da oraya geleceğiz. 
Kendilerinin verdiği rakamlar hakikate de uy
gun değildir. 

Muhterem arkadaşlar, biz tütüne fiyat verir
ken her şeyden önce vatandaşın emeğini, alın-
terini düşünüyoruz. Bunu yaparken de şunun 
veya bunun ne tavsiyesine, ne de tahrikine, ne 
de takibine hiçbir ihtiyacımız yok. Biz köyün 
içinden çıktık. Tütünün nasıl yetiştirildiğini, 
çiftçinin ne olduğunu çok iyi bilen bir Hüküme
tiz arkadaşlar. Bu itibarla yapılan tahrikler ne
ticesinde, yapılan baskılar neticesinde, bugün 
söylemiyorsunuz ama yann söyliyeceksiniz, böy
le bir şeyin sağlanmasının Sayın C. E. P. ne 
sjiioîdıığuı'îiu zannetmeyiniz. 

Tütün satışları meselesine gelecek olursak; 
arkadaşımız bu mevzuda bizi hırpalayıcı mahi
yette tenkidlerde bulunmuştur. «Biz iktidar ola
rak, Hükümet olarak sömürücüden yanaymışız, 
soyucudan yanaymışız, hırsızdan yanaymışız» 
gibi birtakım lâflar beni cidden üzdü arkadaş
lar. Biz Hükümet olarak tütün ekicisinin alınte-
ri döktüğü, çocuğuna vermediği kıymeti buna 
verdiği bu mahsulü değerlendirmek için bütün 
imkânlarımızı ararken, neler çektiğimizi bizzat 
Ege'de sizler gormüşsünüzdür ye müşahede et
mişsinizdir. 

Şimdi diyeceksiniz ki, biz o yola gitmedik. 
Muhterem arkadaşlar şu noktaya gelmişken bir 
şey ifade etmek istiyorum. Ocak ayının 10 unda 
bana bir telgraf çekilerek Ege'de üreticiler ku
rultayına davet edilelim. Mahiyetini bilmiyor
dum. Kendilerine bir telgraf çektim, üreticilik
le ilgisi olduğundan ve Ege'de de tütün piyasa 
mevsiminin yaklaşması hasebiyle, % 100 tütün
le ilgilidir diye bir telgraf çektim. 

Sayın Barutçuoğlu'mm - benim çektiğim tel
grafa teşekkür etmekle beraber - Hükümetimi
zin buraya gelip buna değer vermediği, ilgilen
mediği yolundaki tenkidlerini de asla tasvibet-

I miyorum. Her hangi bir partinin bir gençlik ko
lu teşkilâtı Hükümete tel çekecek, «Buraya gel 
diyecek gelecek, orada yat diyecek yatacak» 
böyle bir şey görülmüş şey değildir. Bu itibarla 
bu görüşe iltifat etmiyoruz. 

Yalnız üzüntümü arz etmek istiyorum muh
terem arkadaşlarım. Ben buraya tel çektim, 

I bunun böyle olduğunu bilseydim tel çekmezdim. 
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Bunu açıkça söyliyeceğim. (A. P. sıralarından 
bravo sesleri.) Bakınız, arkadaşlarım üzerinde 
durdu, ben de durdum, Sayın Barutçuoğlu ve 
arkadaşlarına da istirham ettim; «Tütüne poli
tika karıştırmayalım, bu almterini lekelemiye-
lim«» dedik. 

C. H, P. Gençlik Kolları Başkanı Süleyman 
Genc'in 1 nci Üreticiler Kurultayında yaptığı 
açış konuşmasını okuyorum: «Türkiye istekler
le dolu bir ülke, ama, Türk halkı totaliter Do
ğu'nun, sömürücü Batı'nın isteklerini; halkının 
köylü, işçi, esnaf ve sanatkâr bağımsızlık ülkü
sü, milliyetçi potansiyeli ve bu potansiyelin ya
ratacağı ilerici, atılımcı, devrimci gücü ile yene
bilecek gücdedir. Bu güc bugüne değin siyasal 
çıkarların kuralı olarak politik bölünmeye uğ
rattığı köylülerin kendi sosyal gruplarının bi
lincinde birleştiğini görmeyi, Kemalist çizgide
ki demokratik solcular saygı ile karşılaeaktır.» 
Devam ediyor «öylesine istismarcı politik opor
tünizmin kucağına itilmişiz, itilen siz köylüle
rin, yani Türkiye'nin gerçek üretici güçlerin 
emeğini, almterini ortaklaşa birtakım iç hırsız
lar, dış sömürgenler ve onların ortakları bilinç
li bir şekilde sömürmeye devam etmişlerdir.» 

Beyler, şimdi bu tütünü korumak için, tütün
cüyü korumak için bir tedbir midir? O itibarla 
tekrar ediyorum, bilseydim katiyen telgraf çek
mezdim. 

Altında devam ediyor : «Bu grupları iktidar 
yaparken hiçbir zaman onları kendinizden, ken
di sosyal grupunuzdan, kendi hayatınızı payla
şan, ortak yaşantıyı sürdüren işçi, köylü, esnaf, 
sanatkâr ve demokratik halk devrimine inanan 
bireylerin sise özel dostlukları...» ve devam edi
yor. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — İmza : 
Stalin. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Bu iti
barla bu mevzuu burada bırakıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Barutçuoğ
lu «1963 yılında Tütün ve Tütün Tekeli Kanu
nunun hazırlandığını, nüvesinin ilk defa o de
virlerde ortaya atıldığını, fakat Hükümetimin 
ve A. P. nin kasten bu kanunu çıkartmak iste
mediğini, zorla, istemiyerek çıkarttığını ve fa
kat çıkarttıktan sonra da tatbik etmek isteme
diğini söylemiştir. 

Herşeyin biraz insafa sığması lâzımdır arka
daşlar. 1177 sayılı Kanun 1969 yılında çıkmış
tır. 1177 sayılı Kanun 1969 yılında çıktığında 
yani, geçenki bütçe müzakere edilirken bana 
tahsisat verilmemişti. Bu itibarla tahditlere gi
rişemedim. Onun hâlâ üzüntüsünü taşıyorum. 
İlk defa bu sene 1177 sayılı Kanunun verdiği 
hükümler gereğince Ege'de tahdide başlamış 
bulunuyoruz ve bu tahdidi de tesbitler ve satış
lar dolayısiyle şimdi de kestik, satışlardan son
ra devam edeceğiz. 

Şimdi Hükümet 1177 sayılı Kanunu tatbik 
etmek istemiyormuş, onun için gerekli hazırlığı 
yapmamışız. Muhterem arkadaşlar, kanunun ge
çici 1 nci maddesi şudur; «a) Tütün tarımı 
serbest olan ilçelerin üretim alanları, sınırları 
yeniden tesbit edilecektir.» Buna başladık mı? 
Başladık. 

«b) Bu madde hükmünün uygulanması ile 
esaslar ihtiva etmek üzere bir yönetmelik hazır
lanması lâzım.» 1177 sayılı Tütün ve Tütün Te
keli Kanununun geçici 1 nci maddesinin uygu
lama şeklini gösteren yönetmelik Tarım Bakan
lığı ile müştereken hazırlanarak 21 . 3 . 1970 
gün ve 13451 sayılı Resmî Gazetede yayınlan
mak suretiyle yürürlüğe girmiştir. 

«c) Üretim alanları tesbit edilecek, ilçele
rin sırası ve tesbit işlerinin ne şekilde yürütüle
ceğine dair bir çalışma programı düzenlenecek
tir.» 

Üretim alanlarının yeniden tesbiti işlerinin 
nasıl yürütüleceğine dair tedbir işleri çalışma 
programı Tarım Bakanlığı ve Bakanlığımızca 
müştereken hazırlanmış ve tesbit işleri program 
dâhilinde yapılmaya başlanılmıştır. 

Kanunun 118 nci maddesi : «Bu kanunun 
uygulama şeklini gösteren bir tüzük hazırlan
ması hükme bağlanmıştır.» Şimdi kanunun bu 
hükmü yerine nasıl gelmiştir? Tekel Genel Mü
dürlüğü teknik elemanlarının görüşleri de alın
mak suretiyle hazırlanan tüzük taslağı Bakan
lığımız nezdinde incelenerek günün şartlarına 
tam mânası ile cevap verebilmesi için bâzı mad
delerinin değiştirilmesi ve bâzı maddelerine vu
zuh verilmesi uygun görülerek Tekel Genel Mü
dürlüğü ile muhabereye girişilmiş ve tüzük tas
lağına son şekil verilerek bastırılmak için ge
nel müdürlüğe talimat verilmiştir. O da bitmiş
tir. 
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30 ncu madde : «Millî tütün komitesinin teş
kilini» öngörmektedir. Söz konusu komite 5 
bakanlık ve 11 ilgili teşekkül temsilcilerinden 
müteşekkil olacaktır. Bu komite için temsilcile
rin tâyini hususu alâkalı bakanlık ve kurumla
ra yasılmış ve cevapları alınmıştır. Bakanlık-
lararası millî tütün komitesine ait işlemleri yü
rütmek üzere Tekel Genel Müdürlüğü bünye
sinde bir büro teşkili uygun görülerek Millî 
Tütün Kurulunun faaliyete geçirilmesi için bu 
büro tarafından gerekli hazırlık ve çalışmalara 
geçilmiştir. 

Şimdi Bakanlık olarak 1177 sayılı Kanunun 
Bakanlığıma vermiş olduğu vazifelerin hepsini 
yerine getirmiş bulunuyorum, 

Ealdı 1198 sayılı Kanun ki, bu kanun Tü
tün Tan m Satış Kooperatifleri ve Bölge Bir
likleri ile Türkiye Tarım Satış Kooperatifleri 
Genel Birliği tatbikine dair kanundur ve Ti
caret Bakanlığınca hazırlanmış ve Büyük Mil
let Meclisine sevk edilmek suretiyle kanunlaş
mıştır, 

Kanunun Bakanlığımızı doğrudan doğruya 
değil, dolayısı ile ilgilendirir hükümleri mevcut
tur. Kooperatif ve birliklerin anas özleşmeleri, 
Bakanlığımızın 'da mütalâası alınmak suretiyle 
hasır] anacaktır; 

Mülga, Millî Korunma Kanununa istinaden 
çıkarılan muhtelif koordinasyon heyeti karar
larına uyularak, tütüncülükle ilgili bir mües
sesede kullanılmak kaydı ile 1946, 1948 yılları 
mahsulü ekici tütünleri satış bedelleri üzerinden 
% 5, 1949 yıh mahmulünün SiâtışıaıdaSn % 4 ve 
ahiren çıkarılan 5628 sayılı Tütün Ortaklığı. Ka
nunuma göre ve 1950 - 1956 yılları mahsulleri 
satışından % 2 nishetinde ekicilerden tahsil edi
lip bugün için faizleri ile birlikte 98 milyon 
lirayı bulan ve halen destekleme tütün alımla
rında Tekel İdaresince Bakanlar Kurulu kararı
na göre % 2 faizle kredi olarak (kullanılan para 
talebedildiği anda, ki - Sayın Barutçu 100 mil
yon liranın buraya., konmadığından bahsedi
yor - bu genel müdürlüğe derhal devredilecek
tir, 

Bu itibarla, muhterem arkadaşlarım Tica
ret Bakanlığı Bütçesi geldiğinde bana yardımcı 
elmalarını hassaten rica edeceğim. 

Belgeler dâhilinde tütün satış merkezlerinin 
nerelerde kurulacağı, Bölge Birliklerinin tek-

j lifi ile Türkiye Tütün Ekicileri Genel Birliği, 
Ticaret ve Tarım bakanlıklariyle, Bakanlığı
mızca müştereken tesbit ve ilân edilecektir. Bu 
işlerin dışında ve kanunla ilgili tüzüğün hazır
lanmasında Bakanlığımıza her hangi bir görev 

I verilmemiştir. 
Ancak, tüzüğün hazırlanmasında Bakanlı

ğımızdan bir mütalâa istenilirse işbirliği yapıl-
j mak üzere Ticaret Bakanlığına yardımcı olu

nacağı tabidir ki, çok zaman evvel sayın Tica
ret Bakanlığını da bu hususta ikaz etmiş bu
lunuyorum. «Ben hazırlığımı bitirdim. Siz de ha
zırlığınızı bitirin, biran evvel kanunun tatbiki 
ne geçelim» şeklinde de bir davranışın içine 
girmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlar, tüccar himaye ettiği
mizi, ekiciyi tüccara soydurduğumuzu ve 4 lira 
gibi bir farkın tüccarın kesesine girmesine 
yardımcı olduğumuzu Sayın Barutçuoğiu açık
ladılar. 

Muhterem arkadaşlar, hesap ortada; elimi
ze bir kâğıt bir kalem alırsak hesabı gayet gü
zel yapacağız. Sayın Barutçuoğlu'ndan rica ede
ceğim. 1969 yılı tütün mahsulünün A grat ihraç 

I fiyatı; 1,40 dolar. 1969 yılı tütün mahsulünün 
B grat ihraç fiyatı 1 dolar 5 senittir 1969 yılı tü
tün mahsulünün ihraç fiyatı kapa, 0,50 senttir. 
Bubi kapası, 30 senttir. Kır'i 18 semttir. 

Şimdi satış bu, satış fiyatları bunlar. Arka-
I dağlar, tüccarlar çok tenkidediliyor. Tüccarın 

bâzı davranışlarına bende taraftar olmadığı
mı mütaaddit defalar söyledim. Tütün bu ka
dar kârlı bir şey değil. 1962 yılında tüccar 
Türkiye'de tütünün % 75 ini, tekel ise % 25 ini 
alırdı. Şimdi tersine döndü. Tekel % 75 ini alı
yor, tüccar % 25 ini alıyor. Yani o kadar kâr
lı bir iş olsa idi, tüccar onu kimseye bırakmaz 
idi ve nitekim 1962 den beri birçok haneler sön
dü gitti. 

Şimdi bir de maliyetimizi toptan verece
ğim. Teker, teker vereceğim. Sayın Barutçuoğ-

I lu'na da itimıadederüm, sevenim kenıdisdni. 
I Arkadaşlar, bizde tütünün maliyeti, yani 

işlemesi 375 kuruş. Şimdi alman tütünlerle -
önümüzdeki fiyatta hemen hemen aynı, bu de-

I recede muhafaza edilecektir tahmin ediyorum. -
I yapılan masrafları ve satışını bir yapın baka

lım kim kârlı çıkıyor?. Tekelin ne kadar za-
I rarı olduğunu siz tesbit edeceksiniz. 1969 yılı 
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tütün rekoltesinde vasati Ege fiyatımız te
kel olarak 820 kuruş idi,, Bu sene tütün piyasa
sında arkadaşlarımında izah ettiği ve beni 
memnun bıraktıkları şekilde bütün tahriklere 
rağmen, Dev - Gencine talebesine varıncaya 
kadar, partilerine varıncaya kadar bütün tah
riklere rağmen vatandaşın aklı selimi galebe 
çamıştır ve bu yıl Ege'de görülmemiş bir şe
kilde birinci gün piyasanın % 60 ı ortadan kal
dırılmıştır. Akhisar'da bir günde 160 balya. Bu
nun 140 balyası tüccar tarafından mütebaki
si tekel tarafından. Bu sene yine görülmemiş 
bir şekilde Hükümetin takibetmiş olduğu po
litikanın neticesi olarak tüccar, piyasaya itil
mişti!*. Hem öyle bir itilmiştir ki, kontrol için 
itilmiştir. Tüccarın vasati fiyatı bugün arka
daşlar, 10 lira 10 kuruştur. Amerikalıların va
sati fiyatı 10 lira 55 kuruştur. Tekelin vasati fi
yatı son 11 lira 11 kuruştur. Tüm vasati fi
yatın yekûn ortalaması 10 lira 57 kuruştur. Te
kel, tüccar, Amerikalı yekûnu vasati fiyat 10 
lira 17 kuruştur. Geçen senenin vasati fiyatı 
700 küsur kuruş idi. Amerikalı 745, tüccar 
696. Şimdi tüccar 6,96 - 7 lira. Bu sene 10 lira, 
3 lira farkı müstahsıla iletmiştir. Ama, tütünü 
satarkende 20 sent noksanına satmıştır. 20 sen
tin karşılığıda 249 kuruş eder. 

Şimdi siz hesapları yaparken, 1 dolar 60 sent 
üzerinden yapıyorsunuz o zaman gayet kârlı 
bir şey diyorsunuz. Bu mümkün değil arka
daşlar. Bir de diyorsunuz ki tavan 18 taban 
12. Arkadaşlar tavan 18 oldu mu tabanın 12 yi 
tutması mümkün değildir. 86 randımandan iti
baren fiyatı dökmek istediğiniz zaman, 15 li
ra 15,75. 25 kuruş, 10 kuruş fasıla ile belki arada
ki farkı kapatabilirsiniz ama, yan yana tütün. 
eken ve tütününün değerini bilen tüccara 18 
lira baş fiyat uyguladığınız takdirde, tabanı 
da 12 ye indirdiğiniz takdirde, 86 randımandan 
66 randıman arasındaki fark 15 lira ile 10 lira 
arasında olmasına rağmen, bu sefer 86 ile 80 
arasındaki fark bir lira olacak. O zaman millet 
birbirini yer. «Benim tütünüm aynı tütündür. 
Bu 86 oldu, şu kadar para oldu» der. Arasın
da bir tek randıman eksiği, 100 -150 kuruş fark. 
Memlekette vatandaşlar arasında bir gayri ta
biilik yaraitır ve zannederimi ki sizler de her 
halde böyle bir durumun doğmasını arzu etmez
siniz. O itibarla, 18 - 12 fiyatının uygulanması 

mümkün değildir. Haydi parayı verelim uy-
gulıyalım. Parayı bu sene bulduk, gelecek se-
ne nereden bulacağız? Tütünü nasıl sataca
ğız? Bu itibarla, biraz daha uygun hareket 
etmekte fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım, bu yıl Ege tütün 
piyasasından Tekel 45 milyon 020 bin kilo, tüc
car 48 milyon 329 bin kilo, Amerikalılar 4 mil
yon 550 bin kilo, yekûn 97 milyon 899 bin kilo 
tütün satmalmışlardır. Ve vasati fiyat da 10 lira 
57 kuruşa getirilmiştir ki, Sayın Barutçuoğlu 
ile bu noktada Parlâmento kürsülerinde anla
şamıyoruz, dışarıda mutabıkız zannediyorum, 
bu mevzuda. Ege bizden memnun. Yani her
kesten memnunu. Hükümetten de memnun, Bu
nu gölgelemek hiç kimsenin hakkı değildir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan anlaşılıyor ki, 
Sayın Barutçuoğlu ile aranız çok iyi, başkasını 
hiç muhatap almadınız daha. 

Efendim, bir saate yakın konuştunuz? tütün
den de başkasına geçmediniz. Daha geriye çay 
var, üzüm var, gümrükler var. Yarım saatlik 
zamanınız kaldı ona göre ayarlamanızı istir
ham edeceğim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN Bt&ÎNCİOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, kısa kesiyorum Sayın Baş
kanın ikazlarına teşekkür ederim. Sayın Barut
çuoğlu, yine ondan bahsediyorum özür dilerim, 
çay mevzuunda çok enteresan lâflar söylediler. 
Cidden hayretimi mucip oldu. 

Muhterem arkadaşlarını, ambalaj ve çay 
kalitesinde bizim bu sene yaptığımız bu kadar 
ıslahat inkâr edilirse bu insafla kabilitelif de
ğildir. Teneke kutularda ağzı naylon kapaklı 
Altınbaş çayı piyasaya intikal ettirilmiştir. Yine 
özel kutularda Filiz Çayı imal edilmiştir. Bun
ların da ağzı naylon kapaklı ki ağzı delindiği 
takdirde başka şekilde doldurulduğu tesbit 
edilsin diye. Bu kadar gayret sarf edildiği hal
de, geçen seneye nazaran bu seneki çay kalite
miz % 50 fark ettiği halde., bunun küçümsen
mesi cidden. hayreti mucıilbolrnuştur. 

Sayın Başkan, şimdi de diğer arkadaşları
mın tenkidlerine geliyorum : 

Sayın Raraikapıcı'ya saygı ile teşekkür 
ederim. Kendileri haklıdırlar. Sigara ve kaçak
çılık hakkındaki tenkidlerine cevap vermiş bu
lunuyorum. 
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Millî Birlik Grupu adına konuşan Sayın Öz
gür arkadaşımıza bilhassa teşekkür ederiz. Bize 
tenkidleri ile ışık tuttular. Tenkidlerinden in
şallah daha istifadeli neticelere ulaşacağımızı 
tahmin ediyoruz. 

Yaş çay, alkollü içkiler ve kaçakçılık mev
zuundaki fikirlerine aynen iştirak ediyoruz, 

Sayın Yeşilyurt'a teşekkür ederiz. Yozgat 
Bira Fabrikasının açılmasının bir talihsizlik 
eseri olarak bugüne kadar uzadığını kendileri 
de iyi biliyorlar. İnşallah bunu yakında, önü
müzdeki sene bütün imkânlarımızı kullanmak 
suretiyle halletmeye çalışacağız, emanet usulü 
ile yapmaya çalışıyoruz. 

Sayın Karaosmanoğlu'na bilhassa teşekkür 
ederim. Niksar'da sigara fabrikası kurulması 
taleplerinin 1972 programına alınması için Ba
kanlığım talepte bulunacaktır. 

Sayın Orhan Kor'a ayrıca teşekkür ederim. 
Tanyeri arkadaşımıza bilhassa çok teşekkür 

ederim, Yalnız bu üzüm mevzuundaki dertleri
mizi kendisi de biliyor. İskenderun dâhil bir 
milyon litrelik bir kav yapıldığı takdirde ki, 
- bunu yapmanın ümidini taşıyoruz - bu prob
lemi de kısaca halledeceğiz. Üzüm politikası cid
den mühim bir politikadır. Fakat bunu herkes 
Bakanlığımdan bilir. Bakanlığımla da hiçbir 
ilgisi yoktur. Bununla beraber üzerine eğilin-
mesi icabeden bir durumdur. Hükümetimiz bu 
işle esaslı derecede meşgul olmaktadır. 

Sayın Isıtan, Samsun'da 1962 yılında vasati 
fiyatın 15 lira olduğunu, dönümde de 12 kilo 
tütün alındığını söylediler. Zannediyorum, bir 
hataya düşmüş olacaklar. Dönümde 1957 de... 

RIZA ISITAN (Samsun) — Türkiye vasatisi 
olarak 15 lira dedim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Hayır 
dönümde 12 kilo çıkıyor dediniz. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Dönümde 12 
evet, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Hayır 
Beyefendi, dönümde 1957 de 49,68; 1968 de 97 
kilodur. Size belki yanlış bir malûmat verdiler. 

RIZA ISITAN (Samsun) — Samsun'un ma-
lûmuâliniz muhtelif bölgeleri vardır. Ben Ma
den, Canik, İlgaz ve bilhassa Maden'i kasde-
diyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Biliyo
rum, resmî kayıtlarımızdan aldık ama, ne ise 
bu mühim değil. Bizim başımıza dert açan ve 
hâlâ tütünleri duran 1962 yılında Samsun'da Te
kelin vasati fiyatı 15,27 idi. Şimdi fiyatlar in
şallah daha iyi olacak. Tüccarınki ise 15,24 idi. 

Diğer suallerinize umumi konuşmamla ce
vap vermiş bulunuyorum. İnşallah bu sene Sam
sun'da da iyi bir piyasa yapıp halkın yüzünü 
güldürürüz. 

Sayın Salihoğlu'nun suallerine gelince : 
Destekleme ücreti kararnamesi çıkarılmıştır, 

mesai ücretleri kararnamesi çıkarılmıştır. Des
tekleme birimlerinin kararnamesi hazırlanmak
tadır. Teknik hizmet ve iş riski hususunda ge
rekli tedbirleri Bakanlığım hassasiyetle takibet-
mektedir. 

Sayın Adalı arkadaşımın ça3/ ve tütün mev
zuunda ne gibi tedbirler düşünülüyor şeklin
deki suallerine umumî konuşmamla cevap ver
dim zannediyorum. Böylece maruzatımı bitiri
yorum. 

Hepinizi sevgi ve saygı ile selâmlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan önergeden evvel 
bir soru talebi vardı, onu ikmal edelim. 

Buyurun Sayın Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Baş

kan, Sayın Bakandan soracağım birkaç sorunun 
cevabını yazılı da verebilirler, kendileri nasıl 
takdir ederlerse,,. 

1. Yıllık tütün üretiminde milyonlarca üre
ticinin kazancı ile birkaç tüccarın kazancının 
oranı nedir? 

2. Tütünlerimizi görüyoruz ki, en çok Ame
rikalılar alıyor. Amerikalıların tütünlerimizi 
alışında başka ülkelerin satmalmasını engelle -
leyici kendi şirketlerinin bir tutumu var mı? 
Şöyle ki, meselâ; Yugoslavya, Rusya, veya 
Fransa gibi başka ülkelere satarsanız ben bunu 
almam deyip, bizim tütünlerimizin oralara sa
tılmasını engelleyici bir tutum ve baskıları var 
mıdır? 

3. Sigara pahalanacak mı? Filtreli sigara
nın devamlı aleyhindesiniz. Bunu gerek basında 
okuduğum beyanlarınızdan ve gerekse biraz ön
ce yapmış olduğunuz konuşmada; «Filtreli si
gara çıktı, tiryakilik öldü» gibi bir ifade kul-
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lanmış olmanızdan anlamış bulunuyorum. Onun 
için söylüyorum. 

4. Çayın kalitesi düzeliyor ama, Karadeniz 
sahillerindeki depoların ve fabrikaların kâfi 
gelmediği ve çoğu zaman depoların yetersiz ol
duğu ve küflenmelerin olduğu tesbit edilmiş du
rumda. Bu yüzden çayın denize döküldüğü ve
yahut çok ucuz fiyatla satıldığı hattâ, bunun 
bilinerek yapıldığı ki, o zaman çayın fiyatı 
yüksek olsun diye; bunu önleyici bir tedbir dü
şünülüyor mu, bu hususta bir yatırım yapıla
cak mı? 

BAŞKAN — Tamam mı efendim? Buyurun 
Sayın Bakan çok kısa olarak istirham etmek
teyim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Devamla) — Sayın 
Başkanım, tüccarın kârının ne olduğunu tesbit 
etmek benim için mümkün değil. Çünkü, tüc
carla her hangi bir irtibatım veya münasebetim 
yoktur. Onu... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kan her halde arz edemedim; üreticinin kazan
cı ile, tüccarın kazancı arasındaki oran nedir? 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
ÎHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Devamla) — Onu bi
lemem ki Beyefendi ben. Rakamlar meydanda, 
hâsılatlar meydanda bilemem ki... 

BAŞKAN — Evet efendim, o suali cevap
landırdınız, tamam efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Devamla) — İkincisi, 
Amerikalıların Avrupa'ya veya diğer piyasala
ra tütün satmayın şeklinde bir baskısından bah
settiniz. 

Beyler, bugün Türkiye bağımsız bir Türki
ye'dir. Amerika'nın bizimle ne işi var? Biz Ame
rika'ya işimize gelirse tütün satarız, Amerika 
işine gelirse bizden tütün alır. İşine gelmezse 
Rusya'ya satarız. Ne demekmiş Amerika bize 
baskı yapacakmış, o memlekete satma, bu mem
lekete sat diyecekmiş? Böyle şeyler beni çok 
incitiyor. Nasıl söylüyor burada bunu? Böyle 
söyliyemez. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Efendim, 
var demiyorum, var mı diyorum Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BİRİNCİOĞLU (Devamla) — Yoktur 
diyoruz, buna emin olun. 
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S BAŞKAN — Yoktur diyorlar. Diğer sorusu
nu da rica edeyim Sayın Bakan. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 
İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Devamla) — Filtreli 
sigaralara zam yapılmıyacağını müteaddit de
falar radyolarla, gazetelerle ilân ettim. Filtreli 
sigaranın aleyhinde değilim. Filtreli sigara 
Hükümete gelir getiren, bir nevi vergi yolu ile 
Hazineye gelir sağlıyan bir mevzudur. Bilâkis, 
filtreli sigara imalâtını artırmak için bütün im
kânları sağlıyorum. Filtreli sigara çıktı tiryaki
lik bitti demekten maksadım, demin de size izah 
ettim, Amerika'da bizzat müşahade ettim, si
gara kalınlığındaki damarı ve kırık tütünleri 
bir araya getirip tahta gibi yaptıktan sonra kı
rıyor ve bunu içine koyuyor, içinde ne olduğu 
bilinmiyerek içildiği için söyledim. Aslında bu 
millet sigaraya alışmıştır. Tekel Bakanı olarak 
daha çok içmelerini temenni ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, te
şekkür ederim. 

HÜSEYÎN ÖZTÜRK (Sivas) — Daha bir 
sorum kaldı Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Onu da yazılı vtrsin. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BÎRÎNCİOĞLU (Devamla) — Bir da
kika Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, iki kelime ile. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI AHMET 

İHSAN BİRÎNCÎOĞLU (Devamla) — Arkadaş
lar, çay mevzuuna dokunmadığım için isabetli 
bir sual sordular. Muhterem arkadaşlar, çayın 
alman yaprağında değer olduğu gibi, imalinde 
ve muhafazasında da büyük değer vardır. B'i 
gün fabrikalar merkezlerden çok uzaktadırlar. 
Daima fabrikaları fabrika halinde değil de, da
ha ziyade küçük atelyeler halinde vatandaşın 
ayağına getirmenin çabasını taşıyoruz. Plânlama 
ile o görüşün içerisindeyiz. Çaym muhafazası 
bizim için büyük bir problemdir. Arkadaşlar, 
çay hava aldığı takdirde % 20 rutubet alır. En 
çok rutubet alan bir nesnedir ve çabuk bozulur. 
Bu itibarla çayın her şeyden evvel muhafaza 
edilmesi lâzımdır ki, bunun için hakikaten bü
yük güçlükler çekiyoruz ve gerekli imkânları
mızı da bu yolda kullanıyoruz. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Son söz Sa-

| yın Bilgen'de, buyurun. 
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LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Başkan, 
sayın senatörler; sabahın bu saatinde uzun uzun 
konuşacak değilim. Zamanımı saniye ile ölçece
ğim. Evet, saniyeye bakarsanız 600 saniye hak
kım var. 

Efendim, Sayın Bakan tabiatı ile söjrlediler, 
tütünün içilmesinde fayda vardır. Doğrudur, 
haklıdırlar Bakanlığın başında bulunuyorlar. 
Fakat öyle bir durum meydana çıkıyor ki, de
mek ki bu tütün üreticisine hastalık yapıyor, 
tüketicisini de zaten berbat ediyor. Öyle ise biz 
bu fasid daireden kurtarmalıyız. Diyelim ki, bu 
tütün geliri bize senede 100 milyon kazandırı
yor. Bu tütünü içenlerin ve tütünü istihsal eden
lerin hastalanmasından dolayı Devletin yüklen
diği tedavi masrafları bundan fazla olur, Bir 
kârı da yoktur sanıyorum. Bir çare bulup, bu
nu halletmemiz gerekir. Tabiî olarak bu temen-
nilerimdir, çaresini kimse bulamıyacaktır ya, 

Evvelki seneki bütçe müzakerelerinde de 
söyledim, eski İçel bölgesinde Silifke, Gülnar, 
Mut ilçeleri arasında bir üzüm sahası var. Hal
kın burada başka bir gelir kaynağı yoktur. Fa
kir bir bölge, başka bir şey de yetişmiyor. 
Üzümlerin kalitesi de ihracata ve dâhilde da
ha uzak yerlere sevk etmeye müsait de değil. 
Bunları kurutup pekmez yapıyorlar. Fakat kâr
lı da olmuyor. Her zaman bunları içki için alır, 
başka yerlere sevk ederler. Fakat, bir türlü za
manında fiyat verip, satmalraazlar. Bu sene de 
yine öyle. Halen halk inhisar dairesi üzüm ala
caktır diye bekler, Bilmem bu husustaki karar
ları nedir Alacaklar mı, almıyacaklar mı? Eğer 
Sayın Bakandan evvel konuşma sıram gelse idi, 
bunları sual olarak soracaktım, Fakat yapılı 
olarak da cevap alabilirim. Yani, Gülnar'da 
Mut'da, Silifke'de bulunan halk, - dün de gelen 
mektuplardan anlaşılıyor - ellerinde üsüm ol
duğu, inhisarın yeteri kadar üzüm almadığım ve 
yeteri kadar fiyat vermediğini söylerler. 

Yine bizim bölgeden bâzı köylüler tütün 
ekmek için müracaat ederler. Tabiî bu müracaa
tın yeri bu Bakanlık değil, Tarım Bakanlığı, 
Biraz evvel de Sayın Bakan burada belirttiler; 
«Bir türlü ben bu Bakanlığın yerini anlatama
dım» dediler. Tütünle ben meşgul değilim, çayın 
bâzı kısımları ile meşgulüm dediler. Satışı ile 
meşgulsünüz, istihsalinden değilsiniz, gayet ta
biî doğru. Bunda bilmiyorum, Hükümetin tü-
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tün sahasını genişletmesi için bir düşüncesi var 
mı, yokmu? Onu da bilmiyorum. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Hani za
rarlı dediniz ya?... 

LÜTFİ BİLGEN (Devamla) — Ben istemi
yorum. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, vakit kaybo
luyor. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Efendim, çay 
Sayın Bakanın izah ettikleri şekilde. Bu, yeni 
altınbaş vesaireden bahsettiler, yeteri kadarı 
yayılmamış olduğundan her halde çoğumuzun 
bundan haberi yok. Çünkü, benim seçim böl
gemde hâlâ sokaklarda çuvalla kaçak çay sa
tılmakta. Maalesef böyle. İnşallah bu böyle ol
maz. Benim de şimdi bu Altınbaş çayından ha
berim oldu. Yanımdaki Salih Tanyeri arkadaşı
ma sordum, onun da haberi yokmuş. Demek ki, 
yeni yapılan şeyleri Tekel Bakanlığının duyur
mak için biraz reklâm yapması gerekiyor. Haki
katen Altınbaş çayından haberim olmadı, bil
miyorum, açıkça söylüyorum. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — 25 se
nelik mesele beyefendi. 

LÛTFİ BİLGEN (Devamla) — Hayır ha
yır, yeni çıkardıkları, yeni şekle koyduk dediği 
çay. 

Efendim, ben mevzuu uzatmıyacağım, dedi
ğim zamanımızı saniyelerle ölçeceğim. Yalnız, 
bu bizim Gülnar, Silifke, Mut üçgeni içerisinde 
bir fabrika düşünüp, düşünmediklerini soraca
ğım. Evvelce verilen cevapta burada yeteri ka
dar ekim yapılmıyor, bunun bir fabrikayı ida
re etmesi mümkün değil, şu kadar seviyeye çı
karsa olur denmiş, çok eski zamanlarda. Sonra 
bu istenen seviye bulunmuş, hâlâ da bu fabrika 
yapılmamış. Küçük küçük imalâthaneler yapı
lacak denmiş, o da yapılmamış. Bilhassa bu nok
tada bölgeyi kalkındıracak ne düşünceniz var 
ise öğrenmek isterim. Vatandaşımız da bunu 
bekler. Büyük bir hizmetiniz olur, himmetinizi 
beklerim. Saygılar sunarım ve bu bütçenin de 
1971 yılı için Türk Milletine hayırlı olmasını te-
meni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
1971 malî yılı bütçesi üzerindeki müzakereler 
tamamlanmıştır. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine, Tekel Genel Müdürlüğü 
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bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

(A/l) Cari harcamalar 

Bölüm Lira 

12 000 11.000 Ödenekler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 3 064 246 
BAŞKAN — Kabul edenler .. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim piderleri 6 155 425 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 591 562 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 341 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 
23.000 Makina ve teçhizat alımları 

ve büyük onarımları 468 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler.., Kabul edilmiştir. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

I - Sermaye teşkili 
32.000 Kamulaştırma ve satmalma-

lar 1 850 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 2 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.00 Borç ödemeleri 388 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

4. — Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/400; Cumhuriyet Se
natosu 1/1168) (S. Sayısı : 1495) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerindeki gö
rüşmeler Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesiy
le yapılmış bulunduğundan maddelere geçilme
sini reylerinize arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Ka

nunu 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün cari 
harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 166 006 493 lira., yatırım harcama
ları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re 135 298 004 lira ve sermaye teşkili ve trans
fer harcamaları için de (A/3) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 9 151 016 lira ki, toplam ola
rak 310 455 513 lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) işaretli 
cetvellerde bulunan bölümlerin tümünü acık oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) sayılı cet-
velleriyle birlikte oylarınıza ars ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 310 455 513 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveldeki bölüm
lerin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi (B) işaretli cetveli ile birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler == Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1971 
yilmda elde edilecek gelir çeşitlerinden herbiri-
nin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden 
elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsiline 1971 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet-
veliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — 1322 sayılı Genel Kadro Kanu
nu ile Tekel Genel Müdürlüğü için tesbit edil
miş olan kadrolar 1971 malî yılında da kulla
nılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu iîe bu kanuna ek ve değişiklik hükümleri 
getiren kanunların uygulanmasından doğan is-
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tihkaklar için bütçeye konulan Ödenekten yet
mediği takdirde (ödenekleri (1) lira olarak tes-
bit edilmiş tertipler dâhil) (B) işaretli cetvelin 
yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlasını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) işaretli cetvelin il
gili tertiplerindeki ödenek miktarlarını artır
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — 2 tane tak
rir vardı okunmadı. 

Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, 
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 
1971 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya 
(Aylıklarla ilgili tertipler hariç (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine 'dâhil ödeneklerden (Ge
çen yıllar borçları) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten 
ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul edil-
mişitr. 

Madde 7, — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli 
cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) 
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cet
velin (Kamulaştırma ve satma,! malar) bölümü
ne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir, 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8, — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde 
gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (G) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Tekel Genel Müdürlüğü mer
kez ve taşra teşkilâtına ait evrak ve vesikaların 
imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı Ka
nun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak 
yönetmelik esasları dairesinde yapılır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,, Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 12, — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler,,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Yalnız (A/l), (A/2), (A/3) sayılı cetveller
de bulunan bölümler toptan oya konmuş olduğu 
için, arada unutulen 2 takrir var, Bu takrirleri 
yeniden muameleye koymak suretiyle maddeyi 
yeniden oylıyacağım. Takriri okutuyorum efen
dim, 

Cumhuriyet Sena,tosu Balkar:lığına 
Görüşülmekte olan Tekel Genel Müdürlüğü 

bütçesine 12.410 ncu «Fazla çalışma ücreti» ile 
İ2,4:10 ncı «Ders görevi ücreti» maddeleri açıl
mamıştır. İlgili yönetmelikler çıkınca tediye 
yapılabilmek maksadıyla 12,370 nci «Emekli ke
senekleri karşılıkları» maddesinden 2 lira dü
şülerek yukarda zikredilen maddelere birer lira 
ödenek konulmak suretiyle açılmasını arz ve 
teklif ederim, 

Manisa 
Oral Karaosmanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Komisyon bu takrir bö
lüm yekûnunu değiştirmiyor, değil mi efendim? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Hayır. 

BAŞKAN — Bölüm yekûnunu değiştirmedi
ği için daha önceki oylamaya da bir tesiri yok
tur. Komisyon bu önergeye iştirak ediyor mu? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA İS
KENDER CENAP EGE (Aydın) — Ediyoruz. 
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BAŞKAN — Hükümet iştirak ediyor mu?.. 
Ediyor. Takriri oylarınıza arz ediyorum... Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm yekûnunde her hangi bir değişiklik 
olmadığı için daha önceki oylama muamelesi ta
mamdır. 

İkinci takriri okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Tekel Genel Müdürlüğünce halen ihaleleri ya

pılmış olup, 1971 yılı bütçesinde ödenekleri bu-
lunmıyan «Paşabahçe Sumak Kulesi ikmali in
şaatı üe, Ankara Bira Fabrikası ilâve rakı imlâ 
dairesi inşaatının 1971 yılında yapılacak ödeme
leri içdn Sumak kulesine 700 000, Rakı imlâ dai
resine 300 000 liranın ilâvesi gerekmekte oldu
ğundan 22.380 nci maddeden 1 milyon liranın 
tenzil edilerek 22.341 nci maddeye ilâvesini arz 
ve teklif ederim. 

Sakarya 
Osman Salihoğlu 

3 . 2 . 1971 O : 4 

BAŞKAN — Bunda da her hangi bir tesir 
olmuyor, bölüme. Değil mi efendim? 

O. MECDÎ AGUN (Rize) — Onun adı nedir 
yani? 

BAŞKAN — Efendim bu bölüm «Yapı tesis 
ve büyük onarım giderleri» Bu bölümün içerisin
de muamele yapılıyor. Komisyon? İştirak edi
yor. Hükümet? İştirak ediyor. Takriri oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. Bölüme her hangi bir tesiri ol
madığı cihetle daha önceki oylama muamelesi 
tamamlanmış oluyor. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 malî yılı büt
çesi açık oylamaya konulacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1971 malî yılı 
bütçesi üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Her 2 
bütçenin Bakanlığa hayırlı ve uğurlu olmasını 
dilerim. 

Bugün saat 9,30 da toplanmak üzere birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 03,40 

ı^ga» --<...• 
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Devlet üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Karnın tasarısına verilen oy-

TABİÎ ÜYELER 
Fahri özdilek 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
Mukadder Öztekin 
AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AÖEI 
SaMh Türkmen 

AMASYA 
Maeit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mahmut Vural 
İsmail Yetiş 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Akif Tekin 

AYDIN 
Ali Celâlettin Çotşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Cem alettin İnhaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLÎS 
Orhan Kürümoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö. Faruk Kmaytürk 

ların sonucu, 
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.) 

Üye sayısı 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

183 
108 
102 

5 
1 

73 
2 

[Kabul edenler] 
BURSA 

Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 
Saffet Ural 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
1 Sabahattin Orhon 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 
Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 

— 4 

Rifat Öztürkçine 
IZMÎR 

Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Orhan Kor 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alban 

KIRŞEHİR 
Halil özmen 

KOCAELİ 
Lûtfd Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Fakih özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
1. Eteni Erdinç 

MALATYA 
Hamdi özer 

MANİSA 
Doğan Barutçuıoğlu 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersam 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçjük 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
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Abdülkerim Saraçoğkt 
MUĞLA 

İlyag Karaöz 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım Inebeyli 

SİVAS 
Hüseyin öıztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
.Mehmet Faik Atayuri 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
îsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Lûtfi Akadlı 
Hidayet Aydıner 
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Hayri Dener 
Kasım Gülek 

GİRESUN 
ihsan TopaloğTu 

İSTANBUL 
Ekrem Özden 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
ftefet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Yehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Mehmet özgüneg 
Selâhattin özgür 
M. Şükran özkaya 
Muzaffer Yurdaıkuler 
(î. A.) 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M. Yılmaz Mete 
Mehmet Ünaldı 
(Bşk. Y.) 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cebe 
Mansur Ulusoy 

Mehmet Iamen 
Fahri Eorutürk 

[Reddedenler] 
İZMİR 

Nazif Çağatay 
YAN 

Ferid Melen 
[Çekinser] 

MıÂZIÖ 
Salim Hazerdağlı 

[Oya katilmıyanlar] 

Tayfur Sökmen 
Sağıp Üner 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

ARTYİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 
(B.) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
(B.) 

ÇANAKKALE 
Nahit Alt an 
Ziya Termen 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

. EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 
(i.) 

GAZİANTEP 
ibrahim Terfik Kutlar 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

İÇEL 
Lûtfj Bilgen 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 

[Açık w 
Eskişehir. 
Sivas 

Tekin Arıburun 1 
1 

(Başkan) Fikret Gündoğan 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Mümin Kırlı 
Necip Mirkelâmoğlu 
(i. Â) 

KARS 
Sırrı Atalay 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

KONYA 
Sedat Çumralı 

MATıATYA 
ITI.n F ir* x x. xı_ 

Nurettin Akyurt 
MARAŞ 

Hilmi Soydan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Şevket Koksal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

yelikler] 
1 
1 

SİVAS 
Âdil Altay 
Nurettin Ertürk 
(i.) 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk.V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
(X Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

UEFA 
I. Etem Karakapıcı 
Hasan Oral 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
(i.) 
CUMHURBAŞKANIN 
OA SEÇİLEN ÜYELEB 
Feridun Cemal Erkin 
Vahap Güvenç 
Osman Koksal 
Cemal Madan oğlu 
Zerin Tüzün 
Âdil Ünlü 
Suad Hayri Ürgüplü 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

36 NCI BİRLEŞİM 

3 . 2 . 1971 Çarşamba 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 

II 
SORULAR, GENSORULAR YE GENEL 

GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1971 yıh Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi (1§386); Cumhuriyet Senatosu (1/1170) (S. 
Sayısı : 1481) Dağıtma tarihi : 25 . 1 . 1971) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /390) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1111/8315 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bıaikatnilığııııca haaırlaıııan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakam 
lumıca 30 . 11 . 1970 tarihinde kar^laştorılıaın «Devlet £>u işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçe ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Grefreğüinaaı yapüımasımı rica ederim. 
Süleyman D emir e 

Başibakan 

Devlet Su Üsleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1486) 
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GEREKÇE 

DSİ Genel (Müdürlüğünün 1971 yılı bütçesi (A/1) Cari harcamaları için (22 899 896) lira, (A/2) Yatırım 
(A/3) ISermaye teşkili ve transfer harcamaları için (646 515 013) lira olanak üzere (ceman (2 948 614 909) li 

Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir. 

Bölüm Madde Lira 

12.000 Personel giderleri : 
12.110 Devlet memurları aylıkları : 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları ücreti : 

12.260 Sözleşmeli personel ücretleri : 

12.280 İşçi ücretleri : 

12.281 İşçi ücretleri (Köy işleri) : 
12.310 Aile yardımı : 

12.320 Doğum yardımı : 

12.330 ölüm yardımı : 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze mas

rafları : 

12.350 Yakacak yandım* : 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 

— Ödeneği bilâhara tesbit edilecektir. 

920 000 .Mevcut uzman ve yardımcılarına ait kadro 
ği aynen teklif olunmuştur. 

477 000 6200 sayılı Teşkilât Kanununun 14 ncü madd 
li 33 avukatın ücretleri karşılığı olarak geçe 

1 (Sulamıa şebeke ve tesislerinde çalışan S/lS işç 
larının karşılanması için teklif edilmiştir. 

1 Madde açılması için teklif edilmiştir. 
50 000 (Halen m,erkez ve bölgelerde 4 100 çocuğa ay 

tedir. Bu hesaba göre : 4 100 X 12 = 49 200 
caklar için teklif edilmek suretiyle bu madd 
lif edilmiştir. 

3 000 (Sene içinde yapılan harcamalar göz önünde 
teklif edilmiştir. 

12 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

250 000 Geçen yılm ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

1 500 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
—• Ödeneği bilâhara tesbit edilecektir. 

Devlet Su işleri G. Md. Bütçesi (ıS. Sayısı : 14'86') 



îBölüm Madde 

12.330 Sosyal ^Sigortalar Kurumları 
kesenek ve prim karşılıkları : 

12.381 Sosyali Sigortalar Kurumları 
kesenek ve primi karşılıkları : 

12.391 Giyecek yandım! : 
12.392 Yiyecek yardımı : 
12.600 ödül : 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
12.811 Sürekli görev yollukları : 
12.813 Geçici görev yollukları : 
12.814 Yalbancı uzmanlarla yardımcı

ları geçici görev yolluğu : 

12.815 Sözleşmeli personel geçici gö
rev yolluğu : 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazmi
nat : 

12.817 Yolluk karşılığı verilen tazmi
nat : 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu : 
12.834 Kurs yolluğu : 

12.841 Tedavi yolluğu : 

_ 5 — 

Lira 

1 12.250 (Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücr 
konulan ödenekleri % 13 oranındaki karşılığı 
üzere (1) lira olarak teklif edilmiştir. 

(Madde açılmıası için teklif edilm^Br^ 
(Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
(Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

J. Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
150 000 Geçen yılın ödeneği ayınen teklif edilmiştir. 
200 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

5 000 Yabancı uzmanlarla yardımcılarım geçici 
ıteklif edilmiştir. 

150 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

1 215 000 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğinc 
yolluk karşılığı verilen tazminat olup (1 215 
personeli için. 

175 000 6245 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi gereğ 
nele yolluk karşılığı verilen tazminat olup, ( 

10 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
600 000 Açılacak geliştirme kurslarına katılacak kur 

dan (600 000) lira teklif edilmiştir. 
7 000 Sağlık kurulu raporu ile kaplıcalarla hasta 

rının karşılanması için teklif olunmuştur. 

Devlet Su tşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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Bölüm; Madde Lira 

12.853 Yurt dışı geçici görev yollu
ğu : 500 000 Komşu devletlerle faydalanılmakta olan sularla 

elemaınlarm, ayrıca dış finansman ihtiyaçları kısm 
yeniden ele alınan projelerin dış kredilerinin tem 
sı gerekli görüşmeler ve yurt dışında su işleri kon 
leri yakından izliyebilmek maksadiyle yurt dışın 
yurt dışında imal olunan inşaat makinaları, elektr 
incelemek üzere gönderileceklerin yolluklarını ka 
nek teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlar yardımcı
ları yurt dışı geçici görev yol
luğu : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim, yol
luğu : 

55 500 1971 malî yılında çeşitli projeler için. getirttirile 
karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

13.000 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans 
yollukları : 

Yönetimi giderleri : 
13.110 Kırtasiye ataları ve giderle

ri : 

480 000 Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle 1971 y 
A. NATO, G0NTO ile ayrıca İngiltere, Fransa, A 
ya, Japonya gibi ülkelere gönderilecek elemanlar 
muayenesi gibi ve noter masraflarını karşılamak 
edilmiştir. 

275 000 Teknik bilgi ve görgüyü artırmak, DSİ çalışmala 
mjak, dış memleketlerde tertibedilen kongre, kon 
benzeri toplantılara iştirak edecek elemanların yo 
olunmuştur. 

45 000 (Yatırımla ilgili kırtasiye ihtiyaçları bütçe kanunu 
imjkânlardan faydalanmak suretiyle temin edilmek 
lira ödenek genel müdürlük merkez dairelerinin 
larının karşılanması için teklif edilmiştir. 

Devlet Su işleri G-. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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13111 Kırtasiye alımları ve {giderleri 
(Köy işleri) : 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları 
ve giderleri : 

13.121 Basılı kağıt {defter alımları ve 
giderleri (Köy işleri) : 

13.130 Döşeme, demirbaş alımları ye 
giderleri : 

13.131 Döşeme, demirbaş alımları ve 
giderleri (Köy işleri) : 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

13.141 Yayın alımları ve giderleri : 
(Köy işleri) : 

13.150 Yakacak alıımlları ve giderleri: 

13.151 Yakacak alımları ve giderleri 
(Köy işleri) : 

13.160 Hizmetli giyim alımları ve gi
derleri : 

13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
13.191 Diğer alımlar ve giderler (Köy 

işleri) : 
13.210 Su giderleri : 

_ 7 — 

Lira 

5 OOO YlSE Köy îçme Suları Dairesinin kırtasiye al 
tir. 

2 000 Basılı kâğıt ve defter alım ve giderlerinin k 

500 YSE Köy İçme sularının basılı kâğıt ve defte 
ması için teklif edilmiştir. 

195 000 Yeni inşa edilen DSÎ Genel Müdürlük bina 
karşılanm,ası için teklif olunmuştur. 

45 000 YSE Köy İçme sularının döşeme ve demirba 
edilmiştir. 

50 000 Gelişen teşkilâtımızın resmî ve gündelik gazete 
tap bedellerinin karşüanıması için teklif olunm 

10 000 YSE İçme Suları Dairesinin resmî ve gündeli 
rın satınıalınması ve giderlerini karşılamak içi 

870 000 Yeni yapılan DSİ Genel Müdürlüğü binıası il 
derlerinin karşılanması için teklif olunmuştu 

30 000 YSE İçme Suları Dairesinin yakacak giderler 

30 000 Hizmetlilerin giyim alımları ve giderlerinin k 
aynen teklif edilmiştir. 

1 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilm 

1 Madde açılması için (1) lira teklif edilmiştir. 
245 000 (DSİ Genel Müdürlüğü ile bölge müdürlükle 

teklif edilmiştir. 
Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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13.211 Su giderleri (Köy işleri) : 
13.220 Temizlik giderleri : 

13.221 Temizlik |giderleri ı(Köy işle
ri) : 

13.230 Aydınlatma giderleri;: 

13.231 Aydınlatma giderleri (Köy 
işleri) : 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 

13.291 Diğer yönetim giderleri (Köy 
işleri) : 

13.410 Posta, telgraf giderleri : 

13.411 Posta telgraf giderleri (Köy 
işleri) : 

13.420 Telefon giderleri : 

13.421 Telefon giderleri (Köy iğleri): 
13.610 Taşınmaz analların kira (bede

li : 

13.611 Taşınmaz malların (kira bede
li (Köy işleri) : 

13.620 IBM. .malamalarının Mra be
deli : 

10 000 
90 000 

10 000 
580 000 

25 000 
45 000 

1 000 

388 000 

12 000 
670 000 

30 000 

1 300 000 

lYlSiE İçme Suları Dairesinin sn giderlerini karşıla 
[DSİ Cfene! Müdürlüğünün ve bölge müdürlükleri 
ması için teklif edilmiştir. 

YSE İçme Suları Dairesinin temizlik giderlerini k 

DSİ Genel Müdürlüğünün ve bölge müdürlükleri 
lanması için teklif edilmiştir. 

YSE İçme Suları Dairesinin aydınlatma giderlerin 
Daha önce istimlâk edilmiş olan arazilerin bedeli 
münasebetiyle satmalmacak bono bedellerini karş 

İstimlâk edilecek arazilerin bedeli mukabilinde sa 
tınalmacıak bono bedellerini karşılamak için teklif 
Merkez ve bölgelerin posta, telgraf giderlerinin kar 
lif edilmiştir. 

YSE İçme Suları Dairesinin PTT giderlerini karşı 
Merkez ve bölge müdürlüklerinin telefon masraf 
edilmiştir. 
ıKöy içme suları dairesinin telefon giderlerini karş 

Çeşitli semjtlerde kira ile tııtulan binaların ve yen 
binalarının kira bedellerini karşılamak üzere tekMf 

300.000 Köy içme sularına ait binaların kira bedelini ka 

2.077.631 Genel Müdürlüğümüzde mevcut IBM maıkinalarının 
paranın dış değerinin ayarlanması »sebebiyle (2 07 

Devlet Su işleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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.14,000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından, korunma giderleri : 
14.130 Mahkeme harçları ve gider

leri : 
14.131 Mahkeme harçları ve giderle

ri (Köy işleri) : 

14.341 3325 sayılı Kanunim 3 ncü 
maddesinin gerektirdiği gider
ler : 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanıla
rak çıkarılan tüzüğün 119 ncu 
maddesinin gerektirdiği gider
ler : 

14.510 Kurs giderleri : 

14.511 Kurs giderleri (Köy işleri) : 

14.520 Burs giderleri : 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğ
renciler giderleri : 

14.550 Staj ve öğrenim masrafları : 

14.551 ıStaj ve öğrenim giderleri 
(Köy idleri) : 

— 9 — 

Lira 

9.000 'Geçen yılın ödeneğinden (4 000) lira faz]asiy 

140.000 1971 yılı için (140 000) lira teklif olunmuştu 

10.000 Köy içme sulan dairesinin mahkeme ve hare 
edilmiştir. 

1 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif ciddim 

10.000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
265.000 Merkez ve bölgelerden çeşitli kurslara katı 

eğitim merkezinin öğretim malzemesi, donat 
ğer kurumların açacağı kurslara gönderilec 
karşılamalk üzere teklif olunmuştur. 

30.000 Merkez ve bölgelerden çeşitli kurslara katıla 
derlerini karşılamak üzere teklif olunmuştur 

690.000 2 noi Beş Yıllılk Kalkınma Plânında derpiş o 
rütülmesi için ihtiyaç duyulan teknik eleman 
lif fakülte ve teknik okullarda okutulan öğre 
geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

734.749 Geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur 

,1 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif ed 

1 Madde açılması için (1) lira teklif edilmişti 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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lö.OOO KURUM GİDER/LEBİ 
15.930 İşletme giderleri : 

16.000 ÇflSŞifcTiIit GÎDEELER : 
16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 

16.371 iç fuar ve sergiler giderleri 
(Köy iğleri) : 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri: 

16.390 Diğer propaganda ve tanıtana 
giderleri : 

16.391 Diğer propaganda ve tanıtma 
giderleri (Köy işleri) : 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantı
ları giderleri : 

16.711 MaJkamsal temsil giderleri : 
16.712 Görevsel temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama giderleri : 
16.721 Ağırlama giderleri (Köy iş

leri) : 
16.730 Tören giderleri : 

16.840 Bakım ve idame giderleri : 

10 — 

Lira 

I 4.500.000 İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile sulama 
'edilecek pompaj istasyonlarının surfedecekleri a 
[mezkûr işletmelerde çalıştırılacak muvakkat işçi 
teklif edilmiştir. 

100 000 DSt faaliyetlerini Türk Ulusuna tanıtmalk üzere b 
Kayseri Samsun fuarları ile Sivas Adana, Antaly 
fuarlar açılmıştır. Teşkilâtımızın bulunduğu ille 
fuarlarda DSİ hizmetlerini tanıtmak amacdyle s 
derpiş edildiğinden (100 000) lira teklif olunmuş 

15.000 Köy içime suları dairesinin faaliyetlerini tanıtm 
rini karşılamak: üzere teklif olunııvuştur. 

1 Dış fuarlara bu yıl katılmamız bahis konusu olm 
için (1) lira teklif edilmiştir. 

100 000 Geçen yılki , harcama göz önüne alınarak (100 0 

11 000 Köy içme usları dairesinin gerel&irdiği masrafla 
muştur. 

10 000 Geçen yıla nazaran (70 000) lira noksanı ile tekl 
22 000 Geçen yılın aynı teklif olunmuştur. 

1 ıMaddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuş 
46 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

5 000 Köy içme suları dairesinin giderlerini karşılamak 
100 000 1971 yılında temeli atılacak veya yeniden hizmet 

ni karşılamak üzere teklif olunmuştur. 
3 500 000 Hizmete giren tesislerin ve vukua gelen feyezan 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (8. Sayısı : 14SV5; 
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sislerin bakım ve onarımı için (1 000 000) lir 
olunmuştur. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDER
LERİ (TABIM SEKTÖRÜ) : 

21.111 Etüt ve proje giderleri : 

21.114 Tanzim edilmiş suni ve tabiî 
göllerde balık üretilmesi için 
etüt giderleri : 

21.115 İşçi ücretleri : 
21.411 Etüt ve proje giderleri : 

21.415 İşçi ücretleri : 

21.611 Etüt ve /proje giderleri : 

21.615 İşçi ücretleri : 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabala
rın içme, kullanma endüstri 
suyu ile kanalizasyon işleri 
etüt ve proje giderleri ve su 
kalitesi kontrol giderleri : 

27.691.000 1971 programında derpiş edilen tarım sektör 
masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

10.000 Tanzim edilmiş ve taıbiî ve suni göllerde bal 
lif edilmiştir. 

G7.2^5.000 İşçi ücretlerini karşılatmak üzere teklif edilm 
23.550.000 1971 programında derpiş edilen enerji sektör 

masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
27..340.000 İşçi ücretlerimi karşılamak üzere teklif edilmi 

5.000.000 1971 yılı icraat programında mevcut hizmetle 
rektirdiği masrafları karşılamak üzere teklif 

3.000.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif 'edilmi 

2.850.000 Büyük şehir ve kasabaların içme kullanma v 
ri ve proje giderleri ve su kalitesi kontrol gid 
nik personelin ücret ve »geçici yolluklarını 
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21.625 İşçi ücretleri : 
22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK 

ONARIM GİDERDEKİ (TA
RIM SEKTÖRÜ : 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onaran 
giderleri : 

22.115 İşçi ücretleri : 
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri : 

22.415 işçi ücretleri : 
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım 

giderleri : 

22.615 İşçi ücretleri : 

22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin 
içme suyu tesis ve giderleri : 

22.625 İşçi ücretleri : 
22.631 Yeni yapı ,tesis ve büyük ona

rım giderleri (istanbul ve 
Ankara içime suyu projeleri 
inşaatı için) : 

22.635 işçi ücretleri : 

2.340.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmişti 

674.018.000 1971 yılı icraat programında derpiş edıilen işleri 
mak üzere teklif edilmiştir. 

182.823.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir 

699.339.O0O 1971 yı'lı icraat programında derpiş edilen işlerin 
şılanması için teklif edilmiştir. 

30.395.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir 

<61.000.000 1971 yılı programında derpiş edilen işlerin masr 
edilmiştir. 

'69.OO0.0O0 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir 

12.000.000 Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu tesis ve g 
edilmiştir. 

'6.000.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif 'edilmişti 

143.479.000 İstanbul ve Ankara içme suyu inşaatı tesislerind 
muştur. 

18.956.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif 'edilmiştir. 

Devlet Su İşleri (1. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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MAKİNA, TEÇHİZAT VE 
TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI (TARIM SEKTÖ
RÜ) : 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve 
büyük lonanmları : 

23.112 Taşıt alımları : 

23.115 işçi ücretleri : 

23.411 Makiııa, teçhizat alımları ve 
onarımları : 

23.415 İşçi ücretleri : 
23.611 Makina, teçhizat alımları ve 

onarımları : 

23.612 Taşıt alımları : 

23.615 işçi ücretleri : 
23.621 Makina, teçhizat alımları ve 

onanımlan : 

23.625 İşçi ücretleri : 

"64.350.000 1971 yılı icraat programındaki tanm sektörü ile i 
alımları ve büyük onarımlarının gerektirdiği gider 

'edilmiştir. 
4.500.000 1971 yılında satınalacaik makina, teçhizat ve büyü 

•teklif edilmiştir. 
99.373.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

29.700.000 1971 icraat programında derpiş oinnan enerji sekt 
teçhizat ve onarımlarına gerektirdiği masrafları k 
muştur. 

7.076.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

8.000.000 1971 yılı icraat programında derpiş edilen işlerin 
onarımlarının gerektirdiği masrafları karşılamak ü 

4.000.000 1971 yılı icraat programında derpiş olunan işlerin 
kina, teçhizat alım ve onarımları için teklif edilmiş 

2.000.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ödümiştir 

3.000.000 Makina, teçhizat alımları büyük onprımları için tekl 

1.175.000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇE 

Bölüm Madde Lira 

31.000 1. Sermaye teşkili : 
Kıırumliara katılma payları ve 
sermaye teşlkMeai 
Ortaklara1 ödemeler : 

31.310 Mukavelenin feshi münasebetiyle 
Ege Elektrik T.A.Ş. ödenmek 
üzere : 10 750 000 Mukavelenin feshi «sebebiyle 1192 sayılı Kanun 

si gereken meblâğ olarak teklif edilmiştir. 
Döner sermayelere ödemeler : 

31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi gereğince ayrılacak işletme 
döner sermayesi : 1 Yeniden açılacak bin* işletme olmadığından m 

teklif edilmiştir. 
31.452 Makina eğitim merkezine yardım 

(DiSi personelinin eğitim ücret
leri de bu tertipten ödenir.) : 1 351 000 Makina eğitim .merkezinde 1971 yılınlda çeşitl 

eğitim ücretleri ile öğretimle ilgili malzeme b 
öldeneği aynen teklif edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar : 
32.100 Kamulaştırma ve satmalına be-

' deli : 95 000 000 G-ölkçekaya barajı ile diğer baraj ve sulama 
hakkuk edecek istimlâk bedellerinin karşılanm 

32.110 Keban barajı istimlâk bedeli : 250 000 000 Keban barajının gol sahasında kalacak arazin 
re teklif olunmuştur. 

32.200 Keban iskân ve istihdam fonu : 
Keban barajı gtöl alanında taşın
maz malları kamulaştırılan ve 
gölün teşekkülü sebebiyle geçim 
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34.000 

iTnlrâniTM kaybederek yerlerin
den ayrılmak zorumda kalan 
ailelerin, tarımsal, şehirsel is
kânları ile istihdamlarının ge
rektirdiği masraflar (iSarf ve 
tahsis şeMi Enerji ve Talbiî Kay
maklar, Köy işleri, tmar ve İskân 
ve Maliye bakanlıklarınca hazır-
lanacaJk yönetmelikte gösterile
cek esaslar dairesinde sarf edil
mek üzere tarımsal iskân ve is
tihdam ile ilgili masraflar Köy 
işleri Bakanlığınca T. C. Ziraat 
Bankasına şehirsel iskân ve is
tihdamla ilgili masraflar İmar ve 
İskân Bakanlığınca yapılmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi Ban
kasına devredilir.) Ziraat ve Em
lâk Kredi Bankalarına devredi
lecek miktarlar Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanlığınca tesbit 
olunur. 

II - Transferler : 
Malî transferler : 
Bağımsız bütçeli idarelere öde
meler : 

50 591 000 Köban barajı göl sahasında taşınmaz ımalları kamu 
söbiyle geçim imkânını kaybederek yerlerinden ayr 
rin her türlü geçim, yaşam ve sosyal haklarının te 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
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34.250 m t-
580 sayılı Kanunun. 13 ncü mad
desine göre Prodüktivite Mer
kezine ödenecek aidat. 

5 000 580 sayılı Kanunun 13 Mu. ntâdldesi gereğince 
mek üzere geçen yılın Ödemeği aynen teklif d 

34:350 ti Özel İdarelerine transfer (Köy 50 000 000 îllende mevcut teknik giie ve imkan. inisiyatifi 
içme sulan için nakdî ve aynî 
yardım miktarı bakanlıkça tes-
foit olunur. 

34.460 1053 sayılı Kanun gereğince An
kara ve istanlbul Belediyelerine 
içme suları için yardım. (Aynî 
yardım miktarı Bakanlıkça tes-
Tbdlt olunur.) 
Uluslararası teşekkülllere öde
meler : 

34.720 Uluslararası kurum ve dermek
lere katılma payı 

34.790 Birleşmiş Milletler gelişme prog
ramı özel fon hesabına ödenmek 
üzere : 

34.791 Enerji Türk Millî Komitesi 
Kongresine ödenmek üzere 

34.792 Türkiye İnşaat Mühendisleri 
Teknik Kongresi komitesine 
Ödenmek üzere (ICID) 

34.793 Uluslararası sulama, drenaj Türk 
Millî Kongresi komitesine öden
mek üzere (ICID) 

min ve gün geçtikçe artan, ikmal yenileme g 
cevap verebilmek köylünün nakdî ve işçilik 
mek ve 1971 yılı icra programımda. derpiş 
(50 ı000 000) lira teklif edilmiştir. 

80 000 000 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstan 
tesislerine harcanımalk maksadiyle 'mezkûr bele 
(80 000 000) lira Ödemek teklif edil m iştir. 

18 O00 DISl faaliyetlerinin icabı olarak çeşitli kurum 
biyle bu kurulm ve dernekleıre ödenecek aida 
(18) 000) lira teklif edilmiştir. 

1 1971 yılında bu maddeden masraf derpiş ddi 
ileride gerektiğinde aktarıma icrası 'için (!) li 

12 500 1971 yılında yapılacak olan enerji kongre'sin 
(1211500) lira teklif edilmiştir. 

50 000 İnşaat mühendisleri odasına ödenmek üzerJe te 

200 000 ICID Türk Millî Komitesine transfer edilmek 
lif ddiil'mişltir. 
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Bölüm Madde Lira 

35.000 

36.000 

34.794 ICOU) Türk Millî Komitesine 
transfer 
(Sosyal Transferler : 
Emekli Sandığına ödemeler : 

35.210 % 1 ek karşılıklar 

35.220 Emekli ikramiyesi 

35.230 ISandık yönetim giderleri 

35.240 Diğer ödemeler 
35.710 DİŞİ üenel Müdürlüğünün me

mur ve müstahdemlerinin birik
tirme sandığına (Memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde 
kullanılmak üzere) : 

35.720 DSİ faaliyetleri ile ilgili olarak 
malzeme standartları için Türk 
Standartlar Enstitüsüne öden
mek üzere : 
Borç ödemeleri : 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine ge-
çen yıllar borçları : 

36:320 Diğer geçen yıllar borçları : 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde 
artırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir) : 

150 000 ICOLD T ürik Millî Komitesine transfer edilmek ü 

— Devlet mamurları aylıkları tertibinde bulunan ö 
olarak teklif edilmiştir. 

-r- 1971 yılında yaş kadidine uğrayacak elemanların 
sı iein teklif edilmiştir. 

—H 5434 sayılı Kanunun 28 nci maddesi gereğince T. 
dık giderleri karşılığı olarak teklif olunmuştur 

1 Ma'dıdenin muhafazası için (1) lira teklif edilmişt 

! Maldjdenin muhafazası için (1) lira teklif eıdilmişt 

2!) 000 Gecen yıl ödeneği aynen, teklif edilmiştir. 

i Kamu iktisadi teşebbüslerine tahakkuk edecek b 
yılı için (1) lira ödenek teklif edilmiştir. 

55 000 Duyuna kalan borçların ödenmesini sağlamak m 
teklif edilmiştir. 

550' 000 Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili oH 
lira ödenek teklif edilmiştir. 
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Bölüm Madde Lira 

istikraz ödemeleri : 
36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı, faiz itfa 

karşılıkları ve genel giderleri : 

36.530 ©977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince temin 
olunan (25 200 000) dolarlık 
kredinin faiz, itfa ve genel gi
derleri : 

36.540 Konsolide borçlar : 
36.550 Temin edilen proje kredileri kar

şılıklarından doğan borçların it
fa, faiz ve diğer giderleri : 

36.600 Geri verilecek paralar : 
IBono borçları : 

36.720 Avrupa iskân fonundan temin 
edilen kredinin yıllık faiz kar
şılığı : 

61.000 

(B/2) Vergi dışı gelirler 

Kurumlar hâsılatı ve paylar 
61.110 işletme müesseselerinden alına

cak gelir : 

2 376 000 Ödeıme plânına göre hosalbedilerek teklifi edilmi 

29 352 4-10 Ödeme plânına göre hesalbedilerek teiklil' olunm 

44 63:} 903 T. C. Merkez talikasının iş'arı üzerine teiklif 
23 000 000 'MulhteTif projeler için temin olunan dış kredi 

fak, itfa ve diğer giderlerini karşılamak üzere 

500 000 1971 yılı için geçen yıl öideneği aynen teklif e 

2 100 195 Avrupa İskân fonundan temin edilen kredinin 
faiz ve reslüLmal karşılığı olarak teklif edilmiş 

1971 YILI GELİRLERİ GEREKÇESİ 

1 Dönen- sermayeli işletmelerdem Girlovik Santra 
'nel Müdürlüğüne devredilmiş Konya ve Mcrıra 
de Temimuz 1908 tarihinde 1 âğveVİİTmiş olduğun 
lüğü ile Makina Eğitim Merkezi MüdiürKiğü 
ıgelirleri ise ancak işletimelıerin harcamalarına 
yılı için gelir olarak sadece ımadldenin muhafaz 
miştir. 
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Bölüm Madde Lira 

Tesis ve ortaklık gelirleri 
61.170 Devredilen tesislerden ve ortak

lıklardan alınacak bedeller : 
61.180 Hidroelektrik tesislerinden elde 

edilecek gelirler : 

61.190 işletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak ve işletme ücret
leri : 

62.000 

69 441 000 Devredilecek toriklerden ve ortaklıklarklan 1971 y 
min ve teklif edilmiştir. 

1 '1 , !3 . 1970 taribinlden itibaren bütlün hidroelekt 
ğiniden buınlarldan eMe eldileeek amiofrtfeman - f 
rilmiş ve 61.180 de 1971 yılında hizimete girecek 
rallanmidan elide eldileeek gelir olarak bu santral 
bul Edilerek (1) TL. sı konulmuştur. 

42 033 410 

Paylar 
DSİ. Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri taşınmaz mallardan alı
nan gelirler 

62.110 Taşınmaz malların satış bedeli : 

62.120 Kiralar : 

Taşınır değerler gelirleri 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 

350 000 

4 000 000 

,1971 yılınida oişletmelerlde mükellefleriden taihisil o 
kımı ücretleri : 1969 ilâ 1971 yılları arasınlda ka 
ve sabalar ve 1971 yılınida fiilen sulanacağı tahm 
alınmış) Dekara 11 TL. sı salama ücreti kurutm 
me ve amlortislman tablsilâtı olarak (42 633 410) 
(Sulama ve kurtutmalaira ait saha ve tahakkukl 
gösterilmiştir.) 

1? . 1 . 1970 gün ve 7/52 sayılı Balkanlar Kurul 
köprlü ve Kemer rezervuarlarmlda baraj emniye 
ödilen ve sn altırida kalmadığından tapuda DSİ 
eski sahipılerine geri verilecek arazi satışları dn 
madldeye (1) TL. sı tahmin ddilmiştir. 
DSİ. Konutlarınlda oturan persıoinellden geqen y 
(350 0€O) lira 'kira alınacağı tabmin, eidilmiştir. 

Resmî daire ve .mlütaahJhiıtlere taşınır malların s 
olaraik tahimin ve teklif edilmiştir. 
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63.000 

62.210 Kiralar : 

ÇEŞİTLİ 
ZAIiAK 

GELİRLER VE ( 

iCezalar 
63.220 İMütaaJhhitlerden alınacak gecik

me cezaları : 
63.330 Muayyen, tahlil ve tecrübe üc

retleri : 

63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar : 

.'3 500 000 Resmî 'daireleri1 ve m ü! naibini 1 e re taşınır .mall 
gelir olup (3 f>00 000) lira tahmin ve teklif ed 

2 ÜOO 000 Mütaafhhitleree mukavele hükümlerim» uygun 
dolayı alınacak gecikme cezası olup gecen yıb 

250 000 Bölgelerdeki lalboratuvarlar faaliyete geçtiğin 
ha aa ödenek ayrılmam sebebiyle yapılan mua 
(250 000) TL. sına düşeceği tahmin edildiğind 
teklif Gidilmiştir. 

20 000 000 Bu tertipteki gelir geçen yılın ayın olarak ta 
1 Köyl erkle ve nüfusu 3 000 den a i' olan kasaba 

ile temin olunan gelir olup maddenin muhafaz 

(B/3) özel gelirler 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı : 2 521440 495 DSİ gelirleri ile proje kredisi tutarı bulunan 
(A/3) bütçelerinin tutarı bulunan (2 948 61.4 
dikten sonra (2: 521 440 495) lira Hafine yard 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 285 000 000 Proje krddisi karşılığı olara!; teklif edilmiştir 
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Rapor 

Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 1971 mali ydı Bütçe tasarısı ile ilgili görüşmelerimiz, yedi bölüm halind 
tadır, 

Arz olunur. 

GİRİŞ 

Oamlıuriyet Türkiye'sinde su konuları ilk defa 1929 yılında teşkil edilen Sular Umum Müdürlüğü ile ele alın 
İşleri Reisliğine dönüşmüş, nihayet 1953 te de Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü haline gelmiş ve o tarihten b 
hizmetinde gelişmiş bulunmaktadır. Başlangıçta, etüt ve harita işleriyle, bataklık kurutma işlerini hedef tutan bu 
yatırım bütçesinin % 28,6 sini gerçekleştiren bir seviyeye ulaşmış bulunmaktadır. (2 000 715 000/6 990 516 850' T 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin niteliği ve yerine getirme şekli 

1. Teşkilât ve vazife kanmılariyle belirli îıizmet kapsamı ve uzun vadeli plâna uygunluk derecesi : 
Devlet Su İşleri (DSİ) Genel-Müdürlüğü 18 . J2 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunla kuru 

Bakanlığına bağlı, katma bütçesi ve tüzel kişiliği olan bir idaredir. 1953 - 1963 yılları arasında Bayındırlık Ba 
iken, 'bilâhara 25 . 12 . 1963 tarihinde 4951 sayılı Kanunla kurulan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına b 

6200 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe verilen görevlerden başka; 7478 sayılı Kanun gereğince köylerin içme 
revi de 1964 yılma kadar DSİ Genel Müdürlüğünce yürütülmüş ve bu görev 16 . 7 . 1964 tarihinden itibaren Köy İ 

Ayrıca, 3 . 7 . 1968 de kabul edilen 1053 sayılı Kanunla Ankara ve İstanbul nüfusu l'0'O 000 den fazla ol 
endüstri suyu temini görevi de DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunmaktadır. 

Gerek kuruluş kanunu ile gerekse sonradan ihdas olunan vazife kanunlariyle verilen görevlerini genel müd 
ve taşra teşkilâtı ile sevk ve idare edilmektedir. 

Merkez teşkilâtı : 
Genel müdürlük ve müşavere heyeti ile 9 daiıe başkanlığından müteşekkil kumanda ve kurmay kademesind 
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Taşra *e§Mflâtı<: 
Daiımî ve geçici bölge müdürlükleri ile bu kuruluşlara bağlı amirlik, başmühendislik ve işletme müdür 

teşekkül etmektedir. Halen, 15 aded daimî bölge ile biri İstanbul (içme, kullanma, endüstri suyu tesisleri), 
raj ve hidroelektrik tesisleri) inşaatlarını yürütmek üzere kurulan 3 aded geçici bölge olmak üzere, toplam 

(Bölge kuruluşlarına bağlı 15 plânlama amirliği, 7 inşaat kontrol amirliği, 1 şantiye amirliği, 1 işletme 
dürlüğü, 53 şube, 15 baraj ve H. E. S. şubesi, 2 işletme, 11 sondaj şube başmühendisliği ve 5 aded İstanb 
hendislikleri faaliyet halinde bulunmaktadır. 

Taşkın kontrolü, sulama, kurutma, bunların yı-nısıra hidroelektrik enerji üretimi, akarsuların ıslahı 
hale getirilmesi, 100 000 den yukarı nüfuslu şehirlere içme, kullanma, endüstri suyu temini, yerüstü ve yera 
ları, programa göre uygulanıp geliştirilerek faydalı hale getirilmesi, şöhir ve kasabaların içme ve kanali 
rakabeciyle yukardaki faaliyetlerle ilgili bulunan etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması, bu maksatlarla 
tasyonları kurulması ve işletilmesi genel müdürlüğün başlıca görevlerini teşkil etmektedir. 

Çok maksatlı projeler meyanmda DSİ'ce şimdiye kadar H. Elektrik Enerji üreten 6 Baraj ve 10 H. E. 
fanlı, Kesikköprü, Kemer, Demirköprü ve Almus Baraj ve H. E. Santralleri ile Girlevik, Durucasu, Çağcağ 
Anamıur ve en son Yüregir H. E. Santralleridir. 

Bunlardan Seyhan Santralı Çukurova Elektrik Anonim Ortaklığına evvelce devredilmiş olup, Yüregir 
lemi ikmal edilmek üzeredir. Bilindiği üzere diğer 'baraj ve santralların bir süre DSl'ce işletmesi yapılmış, 
ğince tamamı evvelâ Etibarik'a bilâhara 15 . 7 . 1970 tarihinde kabul edilen 1352 sayılı KanunU 'kurulan 
miş bulunmaktadır. 

Keza, idarece hizmete açılan sulama tesisleri işletmelerinin, mahallî halk sulamaları halinde, halka dev 
dar belirli geri ödeme esasları dâhilinde 56 sulama, 4 kurutma halka devredilmiş bulunmaktadır. Geri ödem 
taşkın koruma tesislerinin sayısı 423 tür. 

DSİ Genel Müdürlüğü, II. Beş Yıllık Plânda tes'bit olunan hedeflere uygun olarak hazırladığı 5 yıllık u 
düzenlemekte ve bütçesi dâhilinde her yıl uygulan «aya koyarak, geliştirmektedir. 

2. Teşkilât kanunlarının ihtiyaçları lâyıkıyle karşılama bakımından yeterlik derecesi, uygulamada elde 
Kanunu ve kadrolarının düzeltimresi, değiştirilmesi ve tamamlanması ile ilgili düşünceler : 

DSİ Genel Müdürlüğü G200 sayılı Kanunla 18 . 12 . 1953 te kuruluşundan bu yana kendisinden bek 
karşıısmda süratle gelişmiş, daha sonra çıkarılan (7478, 167, 148 ve son 1053 sayılı) kanunlarla yeni göre 
genişletilmiş bulunduğundan, ilk şeklini hâlâ muhafaza öden kuruluş Kanunu; hizmetin daha iyi (görülmesi 
göstermektedir. Bu konuda, bir hazırlık çalışması yapılmıştır ancak kuruluş kanununun, yeni personel 
ve ilişkileri de göız önünde bulundurularak revize edilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 
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[Kuruluş kanunundaki halka devredilen sulama tesis bedellerinin faydalananlar tarafından geri ödenmesi ile 
daha âdil esaslara bağlanması ve ödenecek taksitlerin birikmesini önliyecek, ödeme şeklini basitleştirecek, aynı 
hükümlerin getirilmesi maksadiyle öncelikle bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar yapılmış olup, yakında ilgili m 

Ayrıca, su kaynaklarımızın geliştirilmesinde oiumlu yönde büyük etkiler yaratacafk olan «Su Kaynaklarının 
tasarımız» halen Yüce Mecliste geçen devreler kadük olan tasarılar arasında buulnmaktadır. Adı geçen tasarı 
dürlüğümüzün görev ve yetki sahası kamu yararma daha da genişleyecektir. 

Kuruluş yıllarından itibaren gittikçe güçlenen -ve' bugünkü seviyesine ulaşan DSİ Genel Müdürlüğü halen mod 
uygulanmakta olduğu bir idaredir. Yukarda da arz edilen kanun tasarılarının kanunlaşmasıyle gerek yetki ve 
boğazlar giderilerek kamu hizmetinde daha da güçlenmiş olacaktır. İdarenin bu yoldaki çabalarına Yüce Meclis 
ruretine önemle işaret etmek isteriz. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Hiamiejt 'gıeülşcmsesi 

1 ı— İHiiznıe'tlerin ıgelişmesine toit istaftistikî malamat : 
Millî ekonomimizin temel yapısı tarımsal bir karakter arz eder. 
1967 yılında millî gelirin % 35,6 sı tarım sektöründen elde edilmiştir. Millî geliri kendi istikametinde sürükli 

çalışmakta olduğu bu sektöre İkinci Plân döneminde 16,9 milyar Tl. yatırım yapılması plânlanmıştır. Bunun 9,18 
naklarımızın developmanına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Bu suretle İhalen büyük çapta yağışların etkisi altında 
ekonominin güvenilir bir sektörü haline getirilmesi öngörülmüştür. 

Gemdi dunum. : 
a)' Sulama : Yurdumuzda halen sulanmakta olan saha 1,7 milyon Ha. kadardır. 1969 sonunda DSİ'ce sulam 

Ha. olup bu miktarın 502 811 Ha. sından şebeke inşaatı tamamlanmıştır. 
Ancak Türkiye de yer üstü ve yer altı sulamala riyle ekonomik olarak sulanabilir arazi 8,5 milyon Ha, olarak t 

henüz yolun % 20 sini katetmiş bulunduğumuz anlaşılmaktadır. 

b) Enerji : Memleketimizde ekonomik sınırlar içinde 16 910 MW. takatinde 319 aded H. elektrik santral vas 
İlk enerji üretimini mümkün kılacak hidrolik potansiyelimiz mevcuttur. 20 yıl Öncesine ait fert başına yılda 38 
iken 1969 yılı itnlbariyle bu rakam 228 Kwıh. ı bulmuştur. 1987 de 1 000 Kwh/yıl mertebesine çıkarılması plânlan 

Türkiye 1972 toplam enerji üretiminin 11,85 milyar Kwh. a ulaşması gerekmektedir. Halen 1969 yılma ait 
% 44,1 i hidrolik kaynaklardan (3,440 Kwh.) elde edilmiştir. Bunun 2,17 m. Kwh. i DSİ'ce inşa edilerek çeşi 
lunaa tesislere ait üretimdir. Şu hale göre DSİ'nin Türkiye genel enerji üretimine katkısı % 28, genel H. elektrik 
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H. elektrik üretiminde dünya milletleri listesinde çok geride bulunmaktayız. 1969 da 3,44 Mil. Kwh. 
kiye Tl. elektrik potansiyelinin % 4,7 sini teşkil ettiği halde, bu oran 1966 dü.ıya ortalaması ola rak % 26, 
selâ 1968 do Norveç, İtalya, Fransa, İspanya. Almanya'da sırasiyle % 57,4; 67,7; 78,0; 63,2; 7.1,7 mertebes 

Bizde de 1970, 1975, 1980 yıllarında H. elektrik üretiminin 3,8; 7,7 ve .14,5 milyar Kwh. a çıkarılması plan 
limizin % 5,2; 10,5 ve 19,7 si kullanılır hale getirilmiş olacaktır. 

Fert başına enerji üretimi (1968) : 
'Türkiye'de 199 Kwh.tır, 
Bulgaristan'da 
Yunanistan'da 
Fransa'da 
Rusya'da 
Amerika'da 
Norveç'te 

tır. Bu sebeple enerji sektörü yatırımlarının geliştirilmesi ve daha büyük enerji üretimi1 için gösterilen 
bit etmiş bulunmaktayız. 

c) Hizmet : Yılda 1,381 milyar m3 suyun içme, kullanma ve endüstri suyu olarak şehir ve kasabalara 
fusu 100 bini aşan büyük şehirler için bu konudaki görev DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Halen 100 hi 
bulunmaktadır. 

1937 - 1969 sonu itibariyle bugüne kadar DSİ. Genel Müdürlüğünce vücuda getirilerek, 'kısmen voy.ı ta 
lere, yatırım yıllarındaki maliyetleriyle cem'an 10 456 000 000 TL. 1969 a icra edilmiş l'iyaMada takriben 15 
rımların hizmet dalları 'itibariyle yüzde dağılımı yaklaşık olarak % 43,8 sulama., % 31,9 enerji % 18,9 taşk 
% 1,8 bina tesisleri şeklindedir. 

Su kaynaklarının developmanı maksadiyle, yurdumuz, akarsular esas alınarak 26 havzaya ve henbir 
Her proje sahası «Proje» adiyle büyük su işi olarak, işin hacmma göre birkaç yıllık sürede ikmal edilmek ü 
terli ve kısa sürede ikmali mümkün küçük su işleri de müteferrik su işi olarak tarif edilmektedir. 

1969 sonuna kadar 182 projenin planlanması ikmal edilmiş, 128 plânlama üzerinde halen çalışılmakta ol 
jenin bedeli 26,6 milyar Tl. sı ve üzerinde çalışılan 128 projenin bedeli ise 39,6 milyar Tl. sim bulmaktadır. 

B) Su işleri : 1971 programına teklif olunan 78 adcd (B) su projesinin tutarı 21,2 milyar Tl. dır. (Bu 
si kasaba barajı dâhildir.) 

Bu projelerden sağlanacak toplam fayda; 5' milyar m3 su depolaması sağlanarak, 1,2 milyon Ha. sulam 
ve kurutma, 813 milyon m3 içme ve kullanma suyu ile 6 812 Mw. takatinde II. klektrik santralin hizmete g 
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Memleketimizde yeraltı su rezervlerimize de kısaca temas edelim. Halen 8 milyar m3 lük bir yeraltı rezervim 
rezervle 450 000 Ha. sulama yapılabilir. Her yıi yeraltı suyundan 25 000 Ha, sulama yapılması öngörülmüş olup 
maktadır. 

Müteferrik su işleri : 
TABLO : l / A 

1970 yılı sonuna kadar ikmal edilen işler : 
Sağlanan fayda 

Taşkın koruma 
Kurutma 
Sulama (Yerüstü - Yeraltı) 

Toplam : 

Aded 

960 
107 
244 

1 3U 

Keşif bedeli 
(1 000 TL.) 

464 996 
59 845 

842 971 

867 812 

Arazi 
(Ha.) 

105 107 
62 460 

122 935 

290 502 

Meskûn 
mahal 

Ad. 

986 

986 

TABLO : l / B 
1970 sonuna kadar 

etüdü ikmal edilen işle^ 

Aded Keşif bedeli 

1971 Pro'gramma 
teklif edilen 

Aded 
Keşif bedeli 
(1 000 TL.) 

1972 ve sonrası 
için sıra bekliyen 

Keşif bedeli 
Aded (1000 TL.) 

Taşkın koruma 
Kurutma 
Yerüstü sulaması 
Yeraltı sulaması 

1 009 
28 
50 
41 

829 242 
35 424 
138 684 
52 513 

151 
5 
4 
41 

56 796 
2 569 
2 246 

52 513 

858 
23 
40 

772 446 
32 855 
136 438 

Toplam : 1 128 1 055 863 201 114 124 927 941 739 
Yukarıda ( l /A) ve ( l /B) tablolarında ıküçük ve müteferrik su işlerinin hali hazır durumları belirtilmiş bulu 
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2. îleriki yıllara ait program ve düşünceler: 
İkinci Beş Yıllık Plân hedeflerinde, DSİ. Gem el Müdürlüğünün faaliyet sahalariyle ilgili .olarak, 1968 -

bekesi inşası ve 392 000 Ha. sahanın ilâveten sulanması, esıki şebekelerin, rehabilitasyonunun ikmali, 25 000 
timinin talep seviyesi üstünde tutulması ve öncelikle su kaynaklarının üretiminde kullanılması belirtilmiş 
elektrik enerji üretiminin fert başına 300 Kwh. tüketim esasına göre 1972 yılında 11 850 milyar Kwh. lık 
görülmüştür. 

Türkiye su potansiyelinden âzami şekilde faydalanmak üzere 479 adet baraj tesisi suretiyle 185 milyar 
sarlanmaktadır. 

Enerji politikasında tercihan su kuvvetini değerlendirme esası kabul edilmektedir. Filhakika H. Elekt 
1954 i'lc 19ı67 araısında % 5,9 dan l% 38,4 seviyesine ulaşmıştır. Bu değerler, 'Türkiye'de son yıllarda H. E 
seyrini ifade etmektedir. Diğer taraftan yukarıda sözü edilen baraj ve .çeşitli su yapıları vasıtasiyle 5 456 00 
ma, 83 000 Ha. kurutma, 1 381 milyon m3 içmesuyu isalesi, 319 adet hidroelektrik santral vasıtasiyle yılda 
lanmış (olacaktır. 

DSİ Genel Müdürlüğü uzun vadeli bu hedefleri, Beş Yıllık Plân dönemlerinde hedeif ve ilkelere uygun 
hazırlıyarak, yıllık bütçeler çerçevesinde gerçeıkl eştirme çabası içindedir. Programlarda; genel lolarak yeni p 
prensibi uygulanmakta ve yatırımla üretim arasındaki denge korunmuş .olmaktadır. Ancak iktisadon geri 
bölgelerden yeni proje seçilmektedir. Projeler ikmal edildikçe vücuda getirilen sulama tesislerinin işletme 
duğu birlik veya ikoopperatiflere devredilmekte veya halk buna teşvik edilmektedir. iBöylece halkın fayda 
sorumluluğu ve ilgisi geliştirilmektedir. 

DSÎ Genel Müdürlüğünün; 1971 program yılına ait yatırım teklifleri ile !% 98 mertebesinde bir gerçekle 
mının, sektörler itibariyle dağılımı şöyledir : 

TABLO : II 

1970 programı 1971 prog. teklifi 
Yatınım nejv'i TL. (Nakit) TL. (Nakit) 

Tarım 1 242 000 000 1 120 000 000 
Enerji 630 7O0 000 817 400 000 
Hizmet 128 015 000 171 800 O00 

2 000 715 000 2 109 200 000 

1971 yılında teknik personel ücretlerinin adi bütçeye aktarılması zahiren yatırımlarda azalma olduğu in 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Yaptırımlar 

1. Plânca yeraJan yaltanmların Iseyri ile ilgili malûmat : 
Aşağıda verilen IV. No. lu Tablo'da; DSİ Genel Müdürlüğünün 1968, 1969, 1970 yıllarına ait bütçe ile veril 

ek ödenekleri ile fiili harcamaları yıllık gerçeklenme oranları nakit ve proje kredileri olarak ayrmtılariyle 
DSİ hizmetleri için başka idarelere aktarılan ödenek miktarları da dâhil edilmiştir. 

ıBu taıblonun tetkikinden görüleceği üzere, genel müdürlüğün 1968 - 1969, 1969 - 1970 yılları yatırım bütçele 
larında artışlar olmuştur. 1969 yatırımları % 95 oranında tahakkuk ettirilmiştir. 1970 yılı uygula m alsının da yak 
rak gerçekleşeceği anlaşılmaktadır. 

2. Yaitımm fgMerilerinıden yapılan harcama ile meydana getirilen tesislerin, tamamlanmış ve tamamlanmamış k 
Genel Müdürlüğün yatırım faaliyetleri evvelki bölümde özetlenmiştir. Münferit su işleri genel olarak progra 

rilmektedir. Büyük su projeleri ise özelliğine göre bîr kaç üniteyi ihtiva eder. Ponksiyonları itibariyle biri diğe 
termin plânları, bu ünitelere ait tesislerin aynı zamanda hizmete girmesini sağiıyaeak şekilde hazırlanmakta ve 
ma şebekesinin belirli bir süre sonunda birlikte işletmeye açılacak şekilde inşaat programları tanzimine büyük b 
dürlüğün Bütee tekliflerinin bu esaslar dairesinde mütalâa edilmesi lâzımdır. 

'Bâzı büyük projelerin, öncelik verilen birkaç ünitesi ikmal edilerek, diğer üniteleri bütçe imkanları müsaad 
ğından, projenin tamamen ikmali uzun yıllara ihtiyaç göstermektedir. Aşağıda genel müdürlükçe ele alınmış pr 
durumuna kısaca temas edilmektedir. 

Keiban projesi : 
Proje tutarı 2 milyar 758 milyon Tl. dır. 8 üniteden müteşekkil santralın nihai kapasitesi 1240 ıMvv. olup yıld 

cektir. İlk merhalede takatleri toplamı 620 Mw. olan 4 ünite tesis edilecektir. 
Tesislerin tamamı taahhüde bağlanmıştır. Hacmi 31 milyar M3 lük baraj gölünde 1972 Ekim ayı civarlarınd 

ünitenin devreye sokularak, 1973 Ekim ayında tamamının hizmete açılması için genel müdürlükçe büyük bir ça 
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TABLO. ; IV 

DSİ 1968, 1969, 1970 yatırım bütçeleri gerçekleşme durumu 

Yılı 

1968 

1969 

1970 

Beyanı 

Nakit 
Proje kredisi 

Toplam 

Nakit 
Proje kredisi 

Toplam 

Nakit 
Proje kredisi 

Toplam 

Bütçe ile verilen 
TL. 

1 '655 0'72 000 
205 077 000 

1 860 749 000 

1 '717726 000 
'188 24İ9 000 

1 '905 975 000 

1 775 715 000 
225 000 000 

2 000 715 000 

Aktarma ve ek 
ödenek dâhil 
nihai durum 

TL. 

1 682 849 000 
205 677 000 

1 888 52>6 000 

•1 761 842 000 
220 .205 000 

1 982 047 000 

1 784 558 000 
225 000 000 

2 009 558 000 

Fiilî harcama 
TL. 

1 011 778 000 
210 027 000 

1 822, 405 000 

1 061 006 OOO 
220 205 000 

;1 881 2111 000 

1 750 OOO 000 
225 000 000 

1 -975 000 000 

Gerçekleşme 
onanı 

% 

96 
102 

97 

94 
100 

95 

98 
100 

98 

1 
m 

Grökçekaya projesi : 
Proje tutarı (845) milyon TL. dır. 3 üniteden kurulu santral 300 Mw. takatle 562 milyon Kwn. lik üretim 

nıunda su tutularak, sırasiyle ünitelerin devriye ithal ve 1973 Ekim ayında tam kapasite ile hizmele açılmas 
Kovada II, Doğankent, Kars - Çıldır H. E. S. projeleri : 
'Toplamı (355) milyon TL. ve üretimleri 10(1 M w. takatla 702 milyon KMı/yıldır. 
Aşağı Gediz projesi : 
Proje tutarı (951) milyon TL. dır. Bugüne kadar bitirilen işler (ÖÖ0) milyon TL, olup mütebakisi halen 

ikmal edilen kısmında 09 000 Ha. sulama hizmete açılmıştır. 
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Aşağı Büyük Menderes : 
Proje tutarı (2) milyar (2İ73) milyon TL. olup ikmal olunan ve devam eden işlerim toplamı (516) milyon TL. 

49 600 Ha. sulamadır. 
Aşağı Seyhan projesi : 
(#32) milyon'TL. lık I. merhalesi ikmal edilen projenin halen (322) milyon TL. tutarındaki II. metfhalesime b 

edilen kısma ilâveten II. ımerhale projesiyle 42 30O Ha. lık bir sulama daha hizmete girmiş olacaktır. 

Aş. Ceyhan Aslantaş projesi : 
Proje tutarı (4) milyar (401) milyon. TL. /olup 120 000 Ha. sulama ve 57 000 Ha. taşkın, koruma ile 350 mil 

yacak olan projeye yeni başlanmış ve bugüne kadar (88) milyon TL. sarf .edilmiştir. 
Aş. Yeşilırmak projesi : 
(1) milyar (692) milyon TL. tutarında ibir projedir. Keza yeni haşlamış olup, bugüne kadar ('37) milyon TL. s 

inşa edildiğimde 80 000 Ha. sulama, 67 000 Ha. taşkın koruma, 1 milyar 217 milyon Kv^h/yıl enerji üretimi sağla 
İstanbul - Ömerli ve İstanibul - Alibey projeleri : 
Toplamı (852) milyon TL. (Belediyenin yapacağı işler hariç) tutarında iki projedir. Halen biten ve devam 

TL. civarındadır. Ayrıca istanbul ve Ankara belediyelerine toplam (360) ımilyon TL. yardım yapılması 1053 sayı 
mış (bulunan bu projeler 1976 da ikmal edilmek üzere programlanmıştır. 

Ankara I - II merhale projesi : 
Ankara şehir içme su işini de ihtiva eden bu proje şimdiye kadar (177) milyon TL. sarf edilmiştir. Ancak m 

kara içme su temini işlerine : 
(Mil 

DSÎ hizmetleri Belediye hizmetleri için 

1 — 1971» - 74 3,89 316 705 
2 — 1974 - 78 596 10-9 705 
3 — 1980 - 84 371' 280 652 

1 356 705 (Geri ödemeye tabi) 2 061 

toplam olarak 2 miJyar Ti. civarında bir yatırım yapılması gerekmekledir. Keza 1974 - 1985 d evresinde topl 
kanalizasyon yatırım ihtiyacı belirtilmiştir. ısinnbul için bu rakamlar daha da büyüktür. Gerek Ankaar ve g 
su be kanalizasyon ihtiyaçlarının enıtı'ıyede karşılanması keyfiyeti, yukarıdaki yatırımların yapılması imkânların 
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Aşağı Fırat projesi : 
Plânlaması 1970 de bitirilmiş bulunan bu projenin tamamının malî portesi 25,8 milyar Tl. M m bulmak 

Kwh/yıl enerji üretimini de 700 000 Ha. arazinin sulanmasını hedef tutan bu dev projenin yaratacağı imkânl 
hesini tamamen değiştirecek ve geliştirecek güçtedir. Büyük mikyasta mahallî pompaj sulamaları dolayısiyle 
len tüketilerek, mütebakisi (10 642 milyar Kwh. i) enterkonnekte şebekeye verilecektir. Projenin ünitelerind 
3,238 milyar Tl. tutarındaki Karakaya Barajı (6 X 250) 1 500 Mw. takatle 7,1 milyar Kwh/yıl enerji üre 
elektrik talepleri muvacehesinde Karakaya'nm toplam 1 500 Mw lık, enerji ünitelerinin ikişer ikişer sıray 
ve 1980 de 500 Mw olarak hizmete girmesi öngörülen projenin ikmalinde her yıl 2,5 milyar Tl. lık gelir- sağla 

Yukarıda Genel Müdürlüğün program ve faaliyetleri rapor hacminin müsaadesi nisb etinde tebarüz ettirilmişt 
yaç ve taleplerinin, plân hedeflerine uygun olarak karşılanması maksadiyle gereken yatırımların zamanında 
lük, taşıdığı sorumluluğun derin idraki içinde fasılasız olarak gelişmiş ve bugün kalifiye, güvenilir bir idare 

3. Yatırımların zamanında tamanılanmanıasınm sebepleri : 
DSİ Genel Müdürlüğü, kalkınma plânlarında öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımlarını t esi) it etme 

aktif bir çalışma ile gerçekleştirmektedir. Ancak tatbikatta Genel Müdürlüğün yetkilerini aşan çetin güçlükle 
önemle ifade etmek gerekir. 

Bunlardan başlıealarma aşağıda özet olarak temas edilecektir. 
a) Program ve tahsisat konusu : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca tasvibedilen ve yatırım bütçelerinin tesbitine esas (olan yatırım programlar 

sektöre ayrılabilecek tahsis miktarları göz önünde bulundurulmakta, ve buna göre yılı içinde her işe ne mikt 
mektedir. Ekonomimizin gelişmesi için ele alınmış bulunan projelerin plânlamalarında 'öngörülen zamanlarda 
sebeple bu projelerin zamanında ikmali için her yıl o projeye tahsisi lâzımgelen ödeneğin projenin icrasına 
rar altına alınması 'gerekir. 

Tatbikatın bu yolda yapılması ve projenin özellikleri ve 'ekonomisi yerine, sektör tahsisatı limitlerine bağ 
tın gereğinden a>z olması, proje ekonomisinin düşmesine ve ikmal tarihinin gecikmesine sebebiyet vermekt 

b) Nakit darlığı : 
Yatırımlar dolayısiyle tahakkuk eden alacakların, inşaat mevsimi içinde kendini gösteren nakit darlığı s 

işin ikmal tarihinin gecikmesine yol açmaktadır. 

c) Dış ödeneklerin »apanmasındafei gecikmeler : 
Programda bulunan projelerden bâzılarının dış ödenek ihtiyaçlarının, sağlanacak dış kredilerle karşılanm 

cak kredi temini ile ilgili işlemler tamamlanmadan programa alınmış olan bâzı konuların, kredi sağlanmasi 
gecikmekte olduğu müşahade edilmektedir. 
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d) İthal malı akreditifleri : 
Taahhüde bağlanan işlerde kullanılacak makina ve teçhizat gibi ithali gereken malzemenin akreditiflerinin 

ithali geciken makina ve yedek parçalar yatırımları etkilemektedir. 

e) Teknik personel konusu : 
Yukarda sözü «dilen konuların da ötesinde bugün ciddî bir teknik personel reaksiyonu mevcuttur. Bu konu 
4. Tamamlanmış projelerden hizmete açılmamış tesislerin hizmete açılmayış .sebepleri : 
DSİ Genel Müdürlüğü, görevleriyle ilgili olarak vücuda getirdiği tesisleri derhal işletmeye açıp halkın hizm 

şaatı ikmal edilip de, hizmete aç.ılmıyan her hangi bir tesis bulunmamaktadır. 

5. Yatırımların yıllık programlara göre durumu : 
1969 ve 1970 yıllarında programlar başarı ile uygulanmış ve yatırım yönünden 1969 bütçesi ile verilen ödenek 

edilmiştir. 197Ö de bu oran henüz son değerini almamakla beraber malî yıl sonuna kadar, harcama oranının 
ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğü Kalkınma Planındaki hedeflere uygun olarak programlanan yatırımlar titizlikle ta 
maktadır. Bu itibarla DSİ, yatırım faaliyetleri ve programlarının tahakkuk ettirilmesi yönünden başarılı bir id 

6. — Tamamlanamıyacağı ve tamamlansa bile hizmete açılamıyacağı anlaşılan tesislerin durumu : 
DSİ Genel Müdürlüğünde ele ahnıpta bitirilememiş veya işletmeye açılmamış tesis bulunmamaktadır. 

7. — Yatırımlardan elde olunan faydalar : 
Sulama : 
İkinci bölümde DSİ eliyle yapılan tesisler vasıtasiyle 1969 sonuna kadar sulamaya açılan sahalar 642 837 H 

Sıuftıımaıy'a 'açıdan ^ahator (Tö;.ıJsıTcr D'Sİ'öe yapılmış) 
DSİ'ce işletilen Halk sulaması Toplam 

Ha. Ha. İla. 

Bü. su işleri 552 833 3 190 556 023 
Müteferrik su işleri 12 323 74 491 86 814 

565 156 77 681 642 837 

Enerj4. : 
1969 da 3,44 milyar Kwh. lık Türkiye II. Elektrik üretimimizin 2,17 milyar Kw. i DSİ tesislerinden elde e 
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Diğer faydalar : 
1969 sonuna kadar DSİV.e 333 000 Ha. taşkın koruma, 92 000 ila. kurutma yapılmış ve 46 milyon ni'/ 

maktadır. 

8. — Yıllık programlarda öngörülen tedbirlere uyulma derecesi : 
Yıllık uygulama plânlarında belirtilen tedbirlerin DSİ ile ilgili olanlarının yakinen izlendiği görülmüştü 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

DSİ Genel Müdürlüğü 1971 bütçe ta^arımn^a, bu bölümle ilgili ödenekler taralımızdan incelenmiş ve geçm 
harcamaları için ayrılmış bulunan tahsisatın da yerinde ve maksadına uygun olarak kullandığı tesbit edilm 
hususlar aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

1. — (A/3) cetveli 32.000 bölümünde, kamulaştırma ve satınalmalaı- için (401 591 000) Tl. konulmuştur. 
ban Barajı kamulaştırmaları, (56 591 000) Tl. sı Keban iskân ve istihdam l'üiııı ve mütebaki (95) milyon Tl. 
yapı ve barajları için kamulaştırma bedellerinden ibarettir. 

Yukardaki bölümlerde de bahsedildiği veçhile Keban Barajında 1972 yılında su tutularak, 1973 yılında 
lanacaktır. 31 milyar m3 lıacmıııda teşekkül edecek göl için, 68 000 Ha. vüsatindeki göl sahasının istimlâk 
miktariylc (1) milyar (6) milyon Tl. olarak tesbit olunmuştur. 21 . 1.2 . 1970 tarihine kadar Keban kamula 
Tl. ödenmiş olup, 1972 yılında su tutulacağına göre 1971 ve 1972 yılları zarfında (754) milyon Tl. sı da 

Diğer taraftan 1971 Mayıs ayından itibaren teşekkül etmeye başlıyacak Keban Baraj gölü; 92 yerleşim 
kısmen su altında bırakarak 30 414 nüfus gölün teşekkülünden etkilenmiş olacaktır. Bu ailelerden yeterli 
tarım arazisi, arsa, konut veya bu maksatlara kullanmak üzere kredi temini, istihdam imkânı sağhyacaktır. 
sal ve şehirsel iskânlar ile istihdam için toplam olarak (120) milyon Tl. civarındadır. 1970 te buna ancak ( 
göre, 197.1 için (A/3) cetvelindeki 32.200 maddesine konulmuş bulunan (56 591 000) Tl. sı ile birlikte bu 
(61 591 000) Tl. olacaktır. 

Bu durumda, iskân ve istihdam projelerinin zamanında ikmali ek ödenek sağlanamadığı taktirde şüpheli g 
2. — (A/3) cetveli, 34.460 maddesinde; 1053 sayılı Kanun gereğince, Ankara ve İstanbul belediyeler 

dım. ödeneği olarak (80) milyon Tl. konulmuştur. Sözü edilen projelerin halihazır durumlariylc uzun vadel 
rilmiştir. 
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Ancak 1053 sayılı Kanunla tesbit olunan İstanbul Belediyesi için (190), Ankara Belediyesi için (170) milyon 
lık yardım miktarına ait tediye plânı ve uygulama aşağıda verilmektedir : 

TABLO : V 

Ankara, İstanbul belediyelerine yardım tediye plânı 

(Milyon Tl.) 

İstanbul Belediyesine : 
Tediye plânı 
Uygulama 

Ankara Belediyesine : 
Tediye plânı 
Uygulama 

Tediye plânı 
Bütee ile ve ellen (uygul.) 

196ü '70 1971 1972 

35 

30 

65 

45 
17 

40 
13 

85 
30 

55 

50 

105 
80 

55 

50 

105 

Yukardaki tablonun tetkikinden görüleceği veçhile tediye plânına göre adı geçen belediyelere 1969, 1970, 19 
yon Ti. tutarında yapılması öngörülen yardıma mukabil, bu defa 1971 bütçesine konulan (80) milyon Tl. sı ile 
tahsis edilmiş olmaktadır. 

Yapılan tesislerden faydalanabilmek için \cl\h- içi tesislerinin de sn isale tesislerine parale' olarak yürütülm 
le bu konu üzerinde ehemmiyetle durulması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

3. — (A/3) cetveli 36.320 maddesine geçen yıllar borçlarını ödemek için (ilâma bağlı borçlar hariç) (5 
mın tertibinde eski yıllarda ikmal edilip, 1971 yılında kesinhesabı ikmal edilecek işlerin kesinlıesap ödemeler 
Ancak Sayıştay Genel Kurulunun 12 „ 10 . 1970 gün ve 1970/5 esas ve 3468/1 sayılı kararı gereğince; eski yıl 
çe yılında onaylanan inşaat işlerine mütaallik kati stûasyoıılarla ortaya çıkan mütaahhit alacaklarının; 36.320 
mektedir. 

Halen Genel Müdürlüğün sözü edilen 36.320 (Diğer geçen yûlav borçları) maddesinden 1971 yılında ödenm 
kesin hesap borcu bulunmaktadır. Buna göre bahsi geçen tahsisatın bu miktar artırılması gerekmektedir. 
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BEŞİNCİ BÖLÜM 

Geçen yıl uygulaması 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin harcamasında tasarru 
yılın son aylarında, kalan ödeneği harcamak gayesiyle, tasarruf zihniyeti dışında hareket edilmediği anlaşıl 

Ancak hizmeti yürütmek için yeteri kadar teknik personel teminine yürürlüğe konan Personel Kanunu m 
dir. 

Yıl içindeki aktarmalar : 
Yatırım bütçesinden; Tahtaköprü Barajı demiryolu varyantı için (2 000 000) TL, Kartal kaya Barajı NATO 

Tl., Keiban Barajı demiryolu varyantı için (12 154 000) Tl. olmak üzere cem'an (15 504 000) Tl. sı Bayındır 
Barajı yol varyantı için (720 000) TL, Hasanlar Yığılca yolu için (1. 800 000) TL, Kskişehir Kütahya yolu i 
varyantı için (3 000 000) TL, Damsa Barajı (Ürgüp - Yeşilhisar) yolu için (3 200 000) TL, Karta ikaya Baraj 
Aslantaş Barajı yolu için (1 000 000) TL, Hasan Uğurlu Barajı yolu için (12 000 000) TL, Keban karayolu 
lüşkür köprüsü için (4 250 000) TL olmak üzere cem'an (32 720 000) Tl. Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesi 
rak (47 224 000) TL lık aktarma yapılmış bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni bütçe teklifleriyle ilgili incelemeler 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1971 yılı bütçe tasarısı üzerinde yapılan inceleme sonuçları aşağıda 
1. Bu bütçenin Umumi Muhasebe Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara uygun olarak ha 
2. Programa alman konular usullerine göre plânlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bütçede yer alan 

dır. 
3. 057 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri gereğince Devle 

kısmı Genel Kadro Kanunundan karşılanmak, diğer bir kısmı ise torba kadrolardan talepte bıılunma'k üzere 
kapsamına alınmıştır. 

Ek geçici 18 nci maddede belirtildiği gibi müracaat etmemeleri sebebiyle 13 163 personel de işçi statüsü 
4. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde âzami tasarrufa gidildiği görülmüştür. Yeni yıl için taleibedilen 
5. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin gerektiği şekilde kullanıldığı müşahede edilmiştir. 
6. Halen Genel Müdürlük taşıt parkı 1 753 çeşitli vasıtadan müteşekkildir. Bunlar 243 kamyon, 856 p 

vasıtası ve 28 otobüsten ibarettir. Vasıtaların genel tasnifinde 633 adedi 10 yıldan, 556 adedi 5 yıldan yaşlı 
dürlüğün emanet işlerini daraltarak makin a parkı ve personelini sabit tutup yatırımlarını taahhütlere bağlam 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 



— 35 — 

7. Yayın, abonman ve kitap satmalmalar için istenen ödemeler ayn ayrı tetkik edilmiş ve uygun görülmüş 
8. Her türlü dış seyahatlerde tayarrufa riayet edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün ihtiyaçları ile her birine ayrılan ödeneklerin ayrı ayrı karşılaştırılıp incelenmesi sonucu 

yeceği anlaşılmış bulunmaktadır. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Genel düşünceler, Itenkıid dilek ve teklifler 
1. Kanun tasarıları •: 
a) DSİ Teşkilât Kanunun değiştirilmesi : 
(Bundan önceki bölümlerde belirtildiği gibi 18 . 12 . 1953 tarihinde yürülüğe konmuş bulunan, 6200 sayı 

lât ve vazifeleri hakkındaki kanunun o tarihtenberi gelişen şartlar muvacehesinde tâdili gerekmiştir. 
(Bu konuda bir hazırlık çalışması yapılmıştır. Ancak yeni personel ve Kadro kanunlariyle ilgili hükümleri ve 

larak revize edilmesi ve bilâhare ilgili mercilere gönderilmesi uygun mütalâa edilmiştir. 

ib) Su kaynaklarının (kullanılmaisı hakkında kanun 'tasarısı : 
Memleektimizde mecelle devrinden beri su kaynaklarımızın hukukunu tâyin eden bir kanun tedvin edilm 

sular hukukunun, bir nizama bağlanması; yurt çapında sosyal yapıyı olduğu kadar, su ekonomisini de olum 
ım, hazırlanarak Yüce Meclise sevkedilmiş bulunan «ıSu kaynaklarının kullanılması hakkındaki kanun» tasarı 

c) 6200 isayılı Kanunun jyatınm geri ödemeleri tyıe Üşletme bakım (ücretleri ile dügrüi «bâzı /maddelerinin tadil 
18 . 12 . 1953 tarihli C200 sayılı DSİ Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki Kanunun yatırım geri ödemeleriyle 

nün ihtiyaçları ve şartlarına uygun olarak değiştiren bir kanun tasarısı üzerinde çalışmalar yapılmış olup, so 
cilere sevk olunacağı ifade edilmektedir. 

d) Ankara ve İstanbul şehirlerine içme suyu temini maksadiyle 1053 sayılı Kanunla kaıbul olunan ve hal 
ikmali için kanunda öngörülen ödenek limitlerinin artırılması zorunlu görülmektedir. Bu itibarla, 1053 sayılı 
layacak şekilde tadili üzerinde çalışmalar yapılmaktadır. İkmal edildiğinde ilgili mercilere sevk oiunacaktır. 

Yukarda sözü edilen kanun tasarılarının kanunlaşmasiyle, DSİ Genel Müdürlüğüne daha fazla hizmet imkân 
2. Teknik personel konusu : 
Her yıl bütçe müzakereleri sırasında hizmetini takdirle ifade ettiğimiz ve çalışmalariyle mütenasip imkânlar 

lunduğumuz teknik personelin, bu yıl yaptığımız mineleme sırasında eski şevk ve gayreti müşahede ledilememiştt 
İleri memleketlerin gelişen teknolojilerine sahip müreffeh bir memlekelt yaratmak iddiasında olan iktidarlar 

kârdır. Gelişmiş metolekeıtlerde dahi gelişen teknoloji ve onun yarattığı ihtiyaç muıvacıeOıesinde teknik persone 
haline gelmiş, ve rekabet sahası hudutlarını taşmış 'bulunmaktadır. 
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İhtisas unsurlarından müteşlekkil teknilk kadroların belirli bir kuruluş içinde görevlerini ifa eder- hale ke 
blilımelkt'eidir. 

Klâsik mamur istihdam zihniyeti içinde bu kuruluşların faal halde tutulmasına imkân mevcut değildir. 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve bu kanunda 1327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikler, idarenin ıs 

bu kanunun heıdclfme varabilmesi ve daha müessir bir idare mekandzimıasınm kurulabilmesi kanunun gelişen 
tirdiği değişiklikler ve vakıaları göz önünde bulundurarak; tatbik edilmesine bağlıdır. 

Temennimiz (kanunu Uygulıyan (organların, c/>k büyük emeklerle kurulmuş bulunan teknik kuruluşlarımız 
enerjisini tahrilbeltlmeden, bu asrın anlayışına ve dinamizminle uygun olarak kanunu tatbik etmeleri ve hizm 
miz teknik personel kadrosunun daha büyük bir şevkle memleketi imar eltmelk hususundaki azim ve iradeler 

3. Ödeneklerin eleştirilmesi : 
(A/ l ) Cari Bütçe : 
1. G57 sayılı Kanun ve bu kanuna ek 1327 S. Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra evvelce yatınım bü 

larının ilgili kısımlarının âdi bütçeye aktarılması gerekmiştir. Ancak âdi bütçeden ücretlerini alacak kadrola 
tarihinde kesin olarak belirmiş olmaması sebebiyle Maliye Bakanlığınca bu harcamalar için ilgili bütçe madd 
geçen yıl tahsisatının aynı olarak geçici görev yollukları için (200 000) T.L. ve yabancı uzmanlıklarla yar 
ise (5 000) T.L. şeklinde muhafazası) ve bilâhara Maliye Bakanlığına verilımesi uygun görülecek yetkiye istin 
konacak ödelnekten kurumların bütçelerinde ilgili bölümlerine aktarma yapılacağı düşünülerek bültç'e tanzim 
nen bütçe maddelerinin tesbitinde hata yapıldığı ibilâhara anlaşılmıştır. Bu sebeple aşağıda bütçe maddeleri 
lığı ile mutaibıik kalındığı ifade edildiğinden aşağıdaki şekilde değişiklik tarafımızdan uygun mü'alâa edilme 

Bıültçe 
Mıad. 

12.110 
12.280 
12.370 
12.380 
12.381 
12,813 
12.814 

Ödemeğin çjeşidi 

1071 için 
tlekilf leıdien 

ımjilkitar (T.L.) 

Devlet memurları aylıkları 
İşçi ücretleri 1 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları 1 
(Köy işleri) 1 
Geçici görev yollukları 200.000 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici ıgıörev yolluğu 5.000 

19 
(kon 

öd 
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2. (A/ l ) cetvelinde, 13.620 maddesinde yer a'an. (2 077 G31) T.L. sı, Genel Müdürlükte mevcut I. B. M. Fi 
kinalarınm kira karşılığı alarak könıılmuşsa da, bilâhara devaliasyon kararlarından sonra kur farkından dolayı 
farkını ihtiva etmektedir. Yeni kira bedelinin karşılanabilmesi için maddede teklif olunan (2 077 631) T. L. lık ö 
ve ile (2 '635 000) T.L. na yükseltilmesi ger'ekmektedir. 

(A/2) Yatanım bütçesi : 
1. Ankara ve İstanbul içme suyu proje ve inşaatları için (A/2) yaJtırım Bütçesinin hizmetler se'ktörü bütçes 

sis ve büyük onarım giderleri) konan (143 479 000) T.L. sı ödenek yetersiz görülmüştür. Filhakika bu projelerd 
1973 yılında ikmali öngörülmüştür. Tatbikatın bu hedefi tutması için sözü edilen ödeneğin (257 000 000) T.L. 

2. (A/2) cetvelinin 22.411 maddesine (699 339 000) T.L. sı ödenek konmuş olup, ödeneğin çeşidi hanesind 
lık kısmının proje kredisiyle temin edilen malzeme ve imkânın mahsubu için olduğu ve naklen haroanamıyacağ 
Naklen ödenımiyecek miktarın hesabında Keban ve Grökçelkaya barajlarının dış ödenek ihtiyacının tamamının çe 
kredilerden karşılanacağı düşünülmüştür. Ancak yapılan son anlaşmada bu ihtiyacın 1971 yılı için karşılığı (45 0 
nın iç kaynaktan karşılanması gerekmekledir. Bu durumda 22.411 maddesinde ödeneğin çeşidi hanesinde yazılı n 
T.L. sının (240 000 000) T.L. sı olarak değiştirilmesi ve buna paralel olanak 'DSİ Genel Müdürlüğü (B) işareitli 
kredisi karşılıkları hanesinde de gerekli değişikliklerin yapılması uygun mütalâa edilmektedir. 

(A/3) 'sermaye ıteşkilli 've tıransfer (bütçesi : 
1. Keban gölünün tıeşelkkülü ve 68 000 H. arazi su altında kalacak takriben 30 000 nüfus göl sahası dışına 

nında istimlâk bedellerimi alabilmelerinin önemi aşikârdır. Bu tarihe kadar Keban gölü dolayısiyle yapılan is|tim 
miştir. Göl sahasında su tutulmaya 1972 yılında 'başlanmış olacaktır. 

(1 milyar 6) milyon T.L. tutacağı tahmin edilen toplam istimlâk bedelinin su tutmadan evvel ödenmesi için 
nakde ihitiyaç vardır. Bu sebeple Keban istimlâkine gereken ödemelerin yapılabilmesi için lüzumlu ödoneklelrin 
teisilsilerinin teslbit olunan tarihlerde işletmleye açılaJbilmesi üzerinde hassasiyetle durulması gereken bir husus olar 

2. i (A/3) cetveli 32.200 de (56 591 000) T.L. 'konulmuştur. 68 000 Ha. baraj gölünden mağd'ir olanlara De 
için (120) milyon T.L. lıJk, bir proje hazırlamaktadır. 1971 dâhil (61 691 000) T.L. sarf edilerek geriye kalan (5 
rekecektir. Her hangi bir engel kalmaksızın barajı hizmete zamanında açmalk için 1971 bütçesi 32.200 maddesinde 
rak yeralan ödeneğin (100 000 000) T.L. sına yükseltilmesi gerekir. 

3. (A/3) cetveli 34.460 maddesinde, 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstanbul projesi için belediyeler 
yon T.L. konuknuşjtur. Ancak 1970 sonuna kadar (150) milyon tutarında yapılması gereken yardım miktarı topl 
geçmektedir. Sözü edilen belediye faaliyetlerinin DSİ yatırımlarından geri kalmaması için 34.460 daki paranın, 
ması uygun mütalâa 'edilmektedir. 
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4. (A/3) cetveli 36.320 maddesine (55 000) T.L. konulmuştur. Ancak Sayıştay Genel Kurulunun 12 . 1 
sayılı kararı gereğince; eski yıllarda ifa edilerek her hangi bir bütçe yılında onaylanan inşaat işlerine ımüt 
müteahhit alacaklarının 36.320 maddesinden karşılanması ıgerekmtektedir. 

Halen Genel Müdürlüğün sözü edilen 36,320 diğer geçen yıllar borçları maddesinden 1971 yılında ödenm 
sinhesap borcu bulunmaktadır. 

iBu miktarın 36.000 bölümüne aktarılması suretiyle (A/3) cetveli 36.320 maddesine konulmuş bulunan ( 
Tl. sına yükseltilmesi gerekli görülmektedir. 

5. Yukarda (A/ l ) Cari bütçe eleştirmesi 1 nci maddede kaydedilen gerekçenin benzeri şekilde 'aşağıda 
r eklerde Maliye Bakanlığı ile mutabık kalındığı ifade edildiğinden, listede gösterildiği şekilde 'değişiklik 
laa edilmektedir. 

1971 için 
konması gere-

'Bütçe ken ödenek 
Maddesi Ödeneğin çeşidi (Tl.) 

Emekli Sandığına ödemeler 1 
135.210 % 1 ek karşılıklar 1 
35.220 Emekli ikramiyesi 1 
35.230 Sandık yönetim giderleri 1 

B) Cetveli : 
1. DSİ masraf bütçesinde DSİ ve Köy İşleri Bakanlığı ödenek tertiplerinin ayrı ayrı tashih edilmesin 

haıde edilmiştir. Aynı şekilde Hazine yardımının ela bu şekilde ayrılmasında tatbikat yönünden fayda mülâh 
Hazine yartdımı aşağıldaki sekilide uygun mütalâa edilmiştir. 

1971 yılı 
Bütçe tahmini 
Maddelsi Gelirin çeşidi (Tl.) 

Özel gelirler 
72.100 Hazine yardımı 2 298 615 796 
72.110 Hazine yardıımı 

(Köy içme suyu) 222 824 699 
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(Böylece 1971 bütçesi hakkında tenkid, dilek vo temennilerimizi Yüce Heyetimize takdim etmiş ibulıınuyoruz. 
bütçe maddelerinin görüşülmesi sırasında gerekli değişiklik yapılmak üzere teklif edilecektir. Diğerleri Persıonel 
külfet kesin olarak belirtildikten sonra imkân bulunduğu takdirde göz önünde bulundurulmak üzere burada işare 

Genel müdürlük yetkililerine başarı diler bu raporu sayın üyelerin yüksek görüş ve takdirlerine saygılarımızla 

BÜTÇE EiAPORTÖRLEEl 

Ali NadM Erdem. Adnan KaraMçiik 
İzmir Milletvekili Maraş Senatörü 

Hasan TösyaHı 
(Söz hakkım mahfuzdur) 
Kastamonu Milletvekili 
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Bütçe Karma Komisyonu rapor 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/390 
Karar No. : 98 

Cumhuriyet Senatosu! ÖBaşikanlığına 

30 . lil . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisline sunuilup bilâhara Komisyomuimuza havale buyur 
ğü 1971 yılı Bütçe 'kamunu tasarısıdır.» 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama, Teşkilâtı temsilçilerinin 

ISöz konusu Genel Müdürlüğün l'97'l yılı Bütço kanunu tasarısı ile (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) yatımın 
ve transfer harcamaları işin, sırasiyle (22 899 896), (2 ı27'9 200 000') ve ('646 615 013) lira 'ki, toplam ola 
edilmekte,. 

'Gelirleri ise tasarının ,2 nei maddesine bağlı (B) işaretli ıcetveilide gösterildiği üzere (2 948 6'14 909) lira o 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1974 yıîı Blütçe kanunu tasarısı üzeninde Komisyonumuz adına ger 

lerimizin incelemeleri sonucunu 'muhtevi raporları .üzerinde vâki açıklayıcı bilgi sunuçlarından sonra sıöz al 
dürlüğün 19'70 yılı bütçe uygulaması ve 1971 yılı Bütçe tasarısı üzerimde kişisel görüşlerini ifade ile, 

Ilizımetin niteliği ve ; geliştirilmesi, sulama ve enerji konularında alınması muktazi hususlar üzerinde du 
muşlardır. Üyelerin tenkid ve temennil eriyle ilgili olarak geniş izahlarda bulunan Enerji ve Tabiî Kaynakla 
bu güno kadar garçekl eştirilen işler hakkında rakamlara müstenit bilgi sunmuş, vuzulha erdirilmesinde f 
açıiklalmalarda (bulunmuş, 

'Taşanının tül mü üzerimdeki bu görüşmeleri m üt a akıp, maddelerin görüşülmesine geçilerek, 
il. nci madde, ımıadldeye bağlı (A/ l ) 'işaretli cetvelin, bölüm 12.000, 12.110 (Devlet memurları aylıkları) 

maddesine (îf '680 000), 12.370 (Emekli keseneği karşılıkları) maddesine (1), 12.380 (Sosyal Sigortalar Ku 
maddesine (2 250 890), 12.381 (ISlosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları) maddesine (5 
maddesine (5 '382 OOO1), 1'2,814 (Yalbancı uzmanlarla yaıldıımcıları geçici görev yolluğu) maddesine (50 000 

Bülüm 13.000, 13.620 (IBM makinalarının k i ra bedeli) maddesine de (557 369) lira ki toplam olarak 
(17 931 261) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle cari giderler toplam rakamı (40 831 157) lira olmuş, 
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(A/2) yatırım harcamaları, bölüm 22.000, 12.6.11 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesine (40 000 00 
•köylerin içme suyu tesis ve giderleri) maddesine (10 000 000), 

Bölüm 23.000, 23.611 (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine (5 COO 000) lira ki toplam o 
miş, dolayısiyle tasarıda (2 279 200 00O) lira olarak teklif olunan yatırım harcamaları (2 334 200 000) liraya ç 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm 34.000, 34.350 (îl özel idarelerine transferler) maddesi 

Bölüm 35.000, 35.210 (•% 1 ek karşılıklar) maddesine (1 174 270), 35.220 (Emekli ikramiyesi) maddesine (237 00 
leri) maddesine de (187 065) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle toplam (16 598 355) liralık ilâve ile tasarıda (646 5 
sermaye teşkili ve transfer harcamaları ödeneği ('663 113 368) liraya çıkarılmış, ve 1 nci madde, yapılan toplam 
cu tasarıda (2 948 614 909) lira olarak teklif olunan toplam gider rakamı (3 038 144 525) liraya çıkarılmış ve bu 

2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider denkliğini sağla IP ak için madde 
lum 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (89 529 016) lira ilâve edilmiş ve tasarıda (2 948 614 909) lira o 
(3 038 144 525) liraya çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 

Tasarıva (1322 sayılı Genel Kadro Kanunu il e Devlet Su tsVn Genel Müdürlüğü için tesbit edilmiş olan ka 
nılır.) şekindeki metni havi yeni bir (4) ncü madde ilâve edilmiş, 

Tasarının 3 ncü maddesi aynen, 

İlâve 4 neü madde nedeniyle taşanımı 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1.1, 12 ve 13 ncü maddeleri madde numaraları bir 
11, 1.2, 13 ve 14 ncü maddeler olarak bağlı cetvdloriyle aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkan V. Sözcü Kâtip Adıyaman 
Rize Aydın Ankara Erzurum Söz hakkım mah 

E. Akçal 1. C. Ege M. K. Yılmaz R. Danışman Y. Z. Yılm 

Ankara Ankara Ankara An kar;; Ankara 
Y. Köker II. T. Toker A. Yalcın Söz haki;mı mahfuzdur. İ. Yetiş 

C. Yorulmaz 

Bolu C. S. Üyesi Çorum Denizli Elâzığ 
H. İ. Cop Söz hakkım mahfuzdur. A. Topçubaşı Söz hakkım mahfuzdur. Ö. b\ S an 

E. tiner II. O rai 
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Haıtiaıy 
Söz hakkım mahfuzdur. 

H. Özkan 

Kagtiamanıu 
Söz halkkum mahfuzdur. 

H. Tosyalı 

Manas 
A. tmamoğlu 

Tabiî Üye 
Söz halklom mahfuzdur. 

8. özgür 

C. Okyayuz 

Kütahya 
Z. E. Erdinç 

Mianaış 
A. Karaküçük 

Tokat 
I. H. Balcı 

İstanbul 
0. C. Fersoy 

Malatya 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ / . Gökçe 

Niğde 
K. Baykan 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

Î2amjir 
M. Akan 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon 
Muhalifim 

A. R. Uzuner 

iz 
A. N. 

Ma 
H. 

Sak 
N. B 

U 
M. F. 

Yozgıat 
Z. Kapısız 

ZamgtâĞak 
S. T. Müftüoğlu 

ZocnıguMialk 
K. Neditmoğlu 

Devlet. Su işleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 



— 43 — 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet 8u İsleri Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün cari harcama
lan için (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (22 899 896) lira, 
yatırım harcamalan için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 279 200 000) lira, Sermaye teşkili ve transfer harcamalan için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (646 515 013) lira M toplam 
olarak (2 948 614 909) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (2 948 614 909) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 1971 bütçe yılın
da elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh 
ve tahsilline 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — (Geçen yıllar borçlan) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
olduklan hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye 
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar-
şılıklan yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/l), (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

I BÜTÇE KAKMA KOMİSY 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1 

ı MADDE 1. — Devlet Su işleri Ge 
! malan için (A/l) işaretli cetvelde göst 
j yatınm harcamalan için (A/2) işar 
i (2 334 200 000) lira, sermaye teşkili 
I (A/3) işareitH cetvelde gösterildiği üze 
| olarak (3 038 144 525) lira ödemek ve 

i MADDE 2, — Devlet Su işleri Gen 
' (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
| nün edilmiştir. 

I MADDE 3. — Tasarmm 3 IDCÜ mad 

MADDE 4. — 1322 sayılı Genel Ka 
Genel Müdürlüğü için tesbit edilmiş ola 
kullanılır. 

MADDE 5. — Tasannın 4 ncü ma 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetlin teklifi) 

MADDE 5. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı 
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) 
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma 
yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara 
geçildi yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Baraj ve Hiıdro - Elektrik santralleri inşaaısı dolayıısiyle 
yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak Kana, Demiryollarıınm 
varyant, yol, köprü injşıaaltı ile bu gibi yerlerde ulacımın süratle temini 
maksadiyle Hava Meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve göl sa
halarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek 
miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) 
ve (A/(3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer 
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (madde al
tındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel 
Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. 

MADDE 9. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı kanun şümulüne giren yeraltı, yerüstü sulan 
etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cet
velinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydlolu-
nur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir 

(Bütçe Karma Komi 

MADDE 6. -
kabul edilmiştir. 

Tasarının 5 nci 

MADDE 7. — Tasarının 6 ncı 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8. -
kabul edilmiştir. 

Tasarının 7 nci 

MADDE 9. — Tasarının 8 nci 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Tasarünn 9 ncu 
kabul edilmiştir. 
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(Hükümetin teklifi) 

ve ödenek kayfdı işlemini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili madde
lerinden gerekli harcamayı yapabilir, işin hitamında yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkuk ©den miktarı ilgili özel maddesindeki öde
nekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bkanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla 1 nci 
fıkra esasları dairesinide devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

MADDE 10. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek 
sari taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri 1971 bütçe 
yılında uygulanamaz. 

MADDE 11. — (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin 32 200 ncü (Keban iskân ve İstihdam giderleri) maddesine 
konmuş olan ödenekten yılı içimde sarf edilmiyen kısmımı ertesi yıl büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 12. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 13. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanları yürütür. 

^Bütee Karma Komisy 

Barbakan 
S. Demirel 

İçişleri Bakamı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dinçer 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan 1. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Kılıç N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
î. Ertem 

İmar ve İskân Bakam 
H. Nakiboğlu 

MADDE İl . — Tasarının 10 ncu m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 11 nci m 
kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Tasarının 13 ncü 
nen kabul edilmiştir. 

Devlet Bakanı V. 
H. Atabeyli 

Millî Eğitim Bıakanı 
O. Oğuz 

Ulaştırma Bakam 
N. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapanlı 

Adalet B 
Y. Ziya 

Bayındırlık 
T. Gü 

Çalışma B 
8. Özt 

Orman B 
H. Öz 
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(A/ l ) €ARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 PERSONEL GÎDERLERÎ 

!)I4VLET M EMURLARE AY LİKLA\U 
Kesim toplamı 

İ2.110 Devlet; memurları avhkîan 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

43 223 752 

4 560 001 

4 560 000 

1 
Hükümetle istenen 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

5 53 

0 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak 
ödemeler 

ÜCRETLER Keşi mtoplamı 29 467 000 

0 Hizmetliler ücreti 
0 Geçici' hizmetliler ücreti 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

0 Teknik personel ücretleri 
12.280 İşçi ücretleri 
."12.281 İşçi ücretleri (Köy işleri) 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

'12.;') 1.0 Aile yardımı 
.12.320 Doğum yardımı 
12.330 ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 

14 
t 

4 
8 

A 

000 000 
170 000 
020 000 
477 000 
100 000 
800 000 

715 340 

50 000 
3 000 

12 000 
250 000 

1 397 002 

920 000 
477 000 

1 
1 

316 504 

50 000 
3 000 
12 000 
250 000 
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Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar kurumları kesenek ve 

prim karşılıkları 
12.381 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 

prim karşılılkarı 
(Köy işleri) 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

TAZMİNATLAR 
0 Kasa tazminatı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

0 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER 
0 Temsil giderleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
^ ı r a Lir 

1 

1 
598 

500 
840 

800 000 

260 210 

1 499 

1 

1 

1 
1 

4 200 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 
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OKLUKLAR 

13.000 

1 - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
'12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 
12.817 Yolluk karşılığı verilen tazminat (Köy iş

leri) 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.832 Kongre ve konferans yolluğu 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 2 562 000) 
/ / - Yurt dm yollukları 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı gerici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 310 500) 
YÖNETİM GÎDEKLERÎ 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Lir 

Kesim toplamı 4 217 000 

1.50 000 
200 

5 
150 

000 

000 
000 

390 000 

.1.0 000 
000 000 

7 000 

3 822 500 

150 000 
200 000 

5 000 
150 000 

1 215 000 

175 000 

10 000 
600 000 

7 000 

500 000 

50 000 

480 000 
275 000 

6 237 501 

500 000 

55 500 

480 000 
275 000 

7 0( 
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Bölüm Madde 

13.110 
13.111 
13.120 

13.121 

13.130 

13.131 

13.140 
13.141. 
13.150 
13.151 
13.160 
13.190 
13.191 

ödeneğin çeşidi 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Kırtasiye alımları ve giderleri (Köy işleri) 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri 
Basılı kâğıt ve defter alından ve giderleri 
(Köy işleri) 
Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
{Köy işleri) 
Yayın alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri (Köy işleri) 
Yakacak alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve giderleri (Köy işleri) 
Hizmetli 'giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri (Köy işleri) 
GENEL YÖNETİMLE ÎLGÎLÎ GİDER
LER Kesim toplamı 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 492 501 

50 000 

2 500 

450 000 

(50 000 

900 000 

30 000 
1 

750 000 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira LİT 

13.210 jSu giderleri 
13.211 Su giderleri (Köy işleri) 
13.220 Temizlik giderleri 

100 000 

100 000 

1 282 502 

45 000 
5 000 

2 000 
500 

195 000 
45 000 

50 000 
10 000 
870 000 
30 000 
30 000 

1 
1 

1 »06 000 

245 000 
10 000 
90 000 
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Bölüm Madde 

14.000 

ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

13.221 
13.230 
13.231 
13.290 
13.291 

13.410 
13.411 
13.420 
13.421 

13.610 
13.611 
13.620 

Temizlik giderleri (Köy işleri) 
Aydınlatma giderleri 
Aydınlatma giderleri (Köy işleri) 
Diğer yönetim giderleri 
Diğer yönetim giderleri (Köy işleri) 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

Posta - Telgraf giderleri 
Posta - telgraf giderleri (Köy işleri) 
Telefon giderleri 
Telefon giderleri (Köy işleri) 

KjİRA GİDERLERİ Kesim toplamı 

Taşınmaz malların kira bedeli 
Taşınmaz malların kira bedeli (Köy işlen') 
IBM makin alarmın kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

500 000 

50 000 

850 000 

350 000 

500 000 

3 145 000 

1 600 000 

1 545 000 

10 000 
580 000 

25 000 
45 000 

1 000 

1 100 000 

388 000 
12 000 

670 000 
30 000 

3 677 631 

1 300 000 
300 000 

2 077 631 

1 889 750 1 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma giderleri 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.131 Mahkeme harçları ve giderleri (Köy işleri) 

155 000 159 000 

5 000 
150 000 

9 000 
140 000 
10 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira lÂiu, 

1 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 

Lira Lira 

15.000 

16.000 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler 
E&ÎTÎM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.511 Kurs giderleri (Köy işleri) 
14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim masrafları 
14.551 Staj ve öğrenim masrafları (Köy işleri) 

KURUM GİDERLERİ 

15.930 ilşletme giderleri 

ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 

10 001 10 001 

10 000 

1 724 749 

300 000 

690 000 

734 749 

4 500 000 

4 500 000 

3 237 000 

10 000 

1 719 751 

265 000 
30 000 
690 000 

734 749 
1 
1 

4 500 000 

4 500 

3 909 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 
16.371 İç. fuar ve sergiler giderleri (Köy işleri) 
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 
16.391 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

(Köy işleri) 
ULUSLARARASI İŞTİRAKLER Gİ
DERLERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

16.71 L Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

16.720 Ağırlama giderleri 
16.721 Ağırlama giderleri (Köy işleri) 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

439 000 

230 000 

79 000 
130 000 

80 000 

218 000 

22 000 

4(> 000 

150 000 

2 500 000 

226 001 

10 000 

173 001 

100 000 
15 000 

1 
100 000 
11 000 

22 000 
1 

46 000 
5 000 

100 000 

3 500 000 
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19 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm, to 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 43 223 752 5 536 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 6 237 501 7 066 

14.000 ,HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 1 889 750 1 888 

15.000 KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 4 500 000 4 500 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 3 237 000 3 909 

OARİ HARCAMALAR TOPLAMI 59 088 003 22 899 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

Böl iim Madde Ödeneğin çeşidi 

21.000 ETÜT VE PROJE GÎDERLERÎ 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
0 Teknik personel giderleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık 
üretilmesi için etüt giderleri 

21.115 işçi ücretleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

21.415 işçi ücretleri 

21.611 Etüt ve proje giderleri (Köy içmesuyu) 
0 Teknik personel ücretleri (Köy içmesu

yu) 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

ı(Köy içmesuyu) 
21.615 işçi ücretleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

I/ira Lira 

109 575 000 

35 020 000 
23 318 000 

900 000 

200 000 
50 137 000 

206 954 000 

Kesim toplamı 69 621 000 

35 602 000 
11 749 000 

160 000 
22 110 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 27 758 000 

8 000 000 

6 500 000 

500 000 
2 000 000 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

94 936 000 

27 691 000 

10 000 
67 235 000 
50 890 000 

23 550 000 

27 340 000 
13 190 000 

5 000 000 

159 

3 000 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

22.000 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabaların içme, 
kullanma ve endüstri suyu ile kanalizas
yon işleri etüt giderleri ve su kalitesi 
kontrol giderleri 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

21.625 îşçi ücretleri 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ 

7 200 000 
1 634 000 

60 000 
1 864 000 

2 850 000 

2 340 000 

1823 820000 1 897 010 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 960 217 000 

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 

Teknik personel geçici görev yolluğu 
işçi ücretleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

0 
22.115 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onanm giderleri 
(285 000 000) liralık kısmı proje kredisi 
ile temin edilen malzeme ve imkânı 
mahsubu için olup nakden harcanamaz.) 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

22.415 işçi ücretleri 

818 356 000 
33 297 000 

600 000 
107 964 000 

Kesim toplamı 552 593 000 

518 268 000 

9 613 000 
100 000 

24 612 000 

856 841 000 

674 018 000 

182 823 000 

729 734 000 

699 339 000 

30 395 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içmesu
yu) Kesim toplamı 

22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
O Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

22.615" İşçi ücretleri 
22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin içmesuyu 

tesis ve giderleri 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

22.625 İşçi ücretleri 
22.631 Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 

(İstanbul ve Ankara içmesuyu proje ve 
inşaatı için) 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

22.635 İşçi ücretleri 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VB TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.111 jMakina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.112 Taşıt alımları 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira 

311 010 000 

100 774 999 
14 000 000 

400 000 
63 500 000 

12 000 000 
1 500 000 

1 
3 000 000 

102 286 000 
4 110 000 

90 000 
î) 349 000 

310 435 000 

61 000 000 

69 000 000 

12 000 000 

6 000 000 

143 479 000 

18 956 000 

195 941 000 223 

172 208 000 

74 000 000 
6 000 000 

168 223 000 

64 350 000 
4 500 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

O Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

23.115 işçi ücretleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.411 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

23.415 işçi ücretleri 
HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içmesu-
yu) Kesim toplamı 

23.611 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

23.612 Taşıt alımları 
0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

23.615 işçi ücretleri 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.621 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Teknik personel ücretleri 
0 Teknik personel geçici görev yolluğu 

23.625 işçi ücretleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

9 977 000 
150 000 

82 081 000 

8 486 000 

600 000 
1 838 000 

33 000 
G 015 000 

13 825 000 

8 500 000 
3 000 000 

800 000 
25 000 

1 500 000 

1 422 000 

300 000 
188 000 

7 000 
927 000 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

99 373 000 
36 776 000 

29 700 000 

7 076 000 

14 000 000 

8 000 000 
4 000 000 

2 000 000 

4 175 000 

3 000 000 

1 175 000 
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1970 ödeneği Hükümetçe ist 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 206 954 000 159 

22.0G0 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ Bölümü toplamı 1 823 820 000 1 89 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

[Bölümü toplamı 195 941 000 223 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 2226715 000 2 279 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

1 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

ORTAKLARA ÖDEMELER 
31.310 Mukavelenin feshi münasebetiyle Ego 

Elektrik Türk Anonim Şirketine öden
mek üzere 1 10 750 000 

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 1 351 001 1 351 001 

1 - Sermaye teşkili 

51.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 1 351 002 12 101 

31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ge
reğince ayrılacak işletme döner serma
yesi 1 1 

31.452 JMakina Eğitim Merkezine yardım (DSt 
personelinin eğitim ücretleri de bu ter
tipten karşılanır.) 1 351 000 1 351 000 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 315 000 000 401 591 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA 
Kesim toplamı 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli 
32.110 Keban Barajı kamulaştırma ve satmalma 

bedeli 
32.200 Keban iskân ve istihdam fonu : 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 
Lira 

310 000 000 
„ 4 

85 000 000 

225 000 000 

345 000 000 

95 000 000 

250 000 00ü 

Keban Barajı göl alanında, taşınmaz inal
ları kamulaştırılan ve gölün teşekkülü se
bebiyle geçim imkânını kaybederek yerle
rinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin 
tarımsal, şehirsel iskânları ile istihdam
larının gerektirdiği masraflar (Sarf ve 
tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Köy İşleri. İmar ve İskân ve Maliye ba
kanlıklarınca hazırlanacak yönetmelikte 
gösterilecek esaslar dairesinde sarf edil
mek üzere tarımsal iskân ve istihdam ile 
ilgili masraflar Köy İşleri Bakanlığınca 
T. C. Ziraat Bankasının, şehirsel iskân ve 
istihdam ile ilgili masraflar İmar ve İskân 
Bakanlığınca yapılmak üzere Türkiye Em
lâk Kredi Bankasına devredilir. Ziraat 
ve Türkiye Emlâk Kredi Bankalarına dev
redilecek miktarlar Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığınca tesbit olunur.) 5 000 000 50 591 000 
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Boüim Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

34.250 

54.350 

34.460 

34.720 

34.790 

34.791 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 
580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 
ÖZEL İDARELERE YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 
İl özel idarelerine transferler (Köy içme 
suları için nakdî ve aynî yardım, mikta
rı bakanlıkça tesbit olunur. 
BELEDİYELERE' YARDIMLAR VE 
ÖDEMELER 
1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve 
İstanbul belediyelerine içme suları için 
yardım (Aynî yardım miktarı bakanlık
ça tesbit olunur.) 

ÇEŞİTLİ TEŞEKKrLLKRE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

Yerli ve uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı 
Birleşmiş Milletler gelişme programı özel 
fon hesabına ödenmek üzere 
Enerji Türk Millî Komitesi kongresine 
ödenmek üzere 

— 61 — 
1 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira 

5 ()()() 

50 100 000 

30 000 000 

385 001 

15 000 

120 000 

Lira 

80 490 001 

Lira Lira 

130 435 

5 000 

50 000 000 

80 000 000 

430 501 

18 000 

1 

12 500 
Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 



— 62 — 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

34.792 Türkiye înşafat Mühendisleri Teknik 
Kongresi Komitesine ödenmek üzere 
(ICID) 

34.793 Uluslararası sulama, drenaj Türk Millî 
Kongresi komitesine ödenmek üzere 
(ICID) 

34.794 ICOLD Türk Millî Komitesine transfer 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

DERNEK, BlRLlK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 

35.710 DSl Genel Müdürlüğünün memur ve 
müstahdemlerinin biriktirme sandığına 
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemek
lerinde kullanılmak üzere.) 

50 000 

170 000 

50 000 

200 000 

1 609 686 

185 600 
1 237 000 

187 085 
1. 

1 779 686 

200 000 
150 000 

20 002 

1 

20 001 

150 000 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

36.000 

35.720 DSİ faaliyetleri ile ilgili olarak malzeme 
standartları için Türk Standartlar Ensti
tüsüne ödenmek üzere 

BORÇ ÖDEMELERİ 

BORÇ ÖDEMELERİ Kesim toplamı 

0 Geçen yıllar borçları 
36.310 Kamıı İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl

lar borçları 
36.320 Diğer geçen yıllar borçları 

İLÂMA BAĞLI BORÇLAR Kesim toplamı 

36.400 İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.) 
İSTİKRAZ ÖDEMELERİ Kesim toplamı 

36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ge
reğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istik
razı, faiz, itfa karşılıkları ve genel gider
leri 

36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaş
ma gereğince temin olunan (25 200 000) 
dolarlık kredinin faiz, itfa ve genel gi
derleri 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

20 000 

55 001 

r>r> O Ü O 

450 000 

450 000 

127 953 482 

2 368 500 

7 584 982 

131 037 600 

1 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm t 
Lira Lira 

20 000 

55 001 

102 36 

1 
55 000 

350 000 

350 000 

99 362 313 

2 376 000 

29 352 410 
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1970 ödeneği Hükümetçe istene 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Bölüm Madde ödeaeğin çeşidi l i r a Lira Lira Li 

36.540 Konsolide borçlar 85 000 000 44 633 9ü.'5 
36.550 Temin edilen proje kredileri karşılıkla

rından doğan borçların itfa, faiz ve diğer 
giderleri 23 000 000 23 000 000 

. (ÎKIlt YLRİLUCKK PARALAR 
Kesim toplamı 500 000 500 000 

36.600 Geri verilecek paralar 500 000 500 000 

BONO BORÇLAR T Kesim toplamı 2 079 117 

36.720 Avrupa iskân fonundan temin edilen 
kredinin yıllık faiz ve resülmal itfa kar
şılığı 2 079 117 2 100 195 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-

LAR 'Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

I 351 002 12 1 

315 000 000 401. 5 
80 490 001 130 4 

1 779 686 
131 037 600 102 3 

529 658 289 646 5 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1 
1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin ed 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Lira Lira Lira Lir 

B/2 — Vergi d-ışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

61.110 İşletme müesseselerinden alınacak gelir, 
TESİS VE ORTAKLİK GELİRLERİ 

61.170 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan 
alınacak bedeller 

61.180 Hidro - elektrik tesislerinden elde edile
cek gelirler (Tesis ve ortaklık gelirleri) 

61.190 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olu
nacak amortisman işletme ücretleri 
PAYLAR 

62.000 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALİNAN GE
LİRLER 

62.110 Taşınmaz malların satış bedeli 
62.120 Kiralar 

TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 
62.210 Kiralar 

200 
350 

•) 000 
\ 500 

000 
000 

000 
000 

109 207 001 112 074 

1 
350 000 

4 000 000 
3 500 000 

1 814 351 

)1 032 760 

>(i 359 889 

7 050 000 

69 441 000 

1 

42 633 410 

7 850 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

72.000 

61.000 

62.000 

63.000 
72.000 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

CEZALAR 
63.220 Mütaahhitlerden alınacak gecikme ceza

ları 

63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
63.390 Diğer çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

B/3 — Özel gelirler 
ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı (292 829 699 lirası köy 
içme suları içindir.) 

72.200 Proje kredisi karşılıkları 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
Bölümü toplamı 

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

1970 yıh tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira Li 

2 000 000 

350 000 
10 000 000 

1 

2 461 854 290 

225 000 000 

12 350 001 

2 686 854 290 

109 207 001 

7 050 000 
12 350 001 

2 686 854 290 

2 815 461 292 

2 000 000 

250 000 
20 000 000 

1 

2 521 440 495 

285 000 000 

22 2 

2 806 4 

112 07 

7 85 
22 25 

2 806 44 

2 948 61 
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C - CETVELİ 

Vergilerin, rejimlerin ve başka gelirlerin 
•dayanakları 

Çeşidi Tarihi Numarası ö z e t i 

Kanun 15 .12 . 1953 6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü teşkilât ve vazifelerine dair K 

E - CETVELİ 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

12.000 Persanıell ^ıdeıüöri 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

G - CETVELİ 

Kanun No. 

6200 Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıllara 
ilenmelere girişilmesi hakkındaki 37 'nei maddesi 

7478 ) 
5977 ) Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunlar 
297 ) 
178 ) 
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R - CETVELİ 

1971 yıllı Getnıel Kütçe K&ıraaıuna bağlı (R) işaretli cetveldeki formüler bu bütçe için de uygulanır. 

Bölüm Madde 

14.000 I E Ğ İ T İ M VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.550 Staj ve öğrenim masrafları : 

Teşkilâtta staj gören teknik öğrenim öğrencilerinin staj ücretleri 14.550 nci maddeden öd 
15.000 KURUM GİDERLERİ : 

15.030 işletme giderleri : 
İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile sulama şebekelerine ilâve edilecek pompaj istasy 
ve enerji bedelleriyle mezkûr işlerde çalıştırılacak muvakkat işçi yevmiyeleri 15.930 ncu ma 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
16.730 Tören giderleri : 

DSİ ve yatırımcı kurumlarca yaptırılacak önemli nitelikteki tesislerin gerek yapım öncesi 
zırlıkları ve tören sırasında yapılacak her türlü giderler bu tertipten ödenir. 

YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 . ETÜT VE PROJE GİDERLERİ : 
Etüt ve proje çalışmalarına münhasır olmak üzere bu çalışmaların yapıldığı yerlerin (Ula 
su, temizlik ve aydınlatma giderleri) bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir. 

21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüt masrafları ve 
deden ödenir. 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Yatırım çalışmalarının yapıldığı yerleri 13.000 (Yönetim giderleri) bölümünü (Kırtasiye alıml 
defter lalumları ve giderleri), yatırım hacmi ve süresi ile oranlı olarak >en az ölçü gözetilmek şar 
ve giderleri), (Yakacak alımları ve giderleri), (ıSu giderleri), (Temizlik giderleri), (Aydın 
^mevzuatın gerektirdiği hallerde (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri), (Giyim - kuş 
ne ilişkin giderler bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TA ŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.111 ÜYEakiıma, teçhizat alaimlari ve Ibüyiük onaMmlara : 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485 
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23.612 TaJşııt lalımlajrı : ' 
Trafik kazalariyle ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir. 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
Vasıfları itibariyle 4/10195 sayılı kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı olarak istih 
ci görev yollukları bu bölümdeki teknik personel geçici görev yollukları tertilbinden ödenir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ •. 
36.720 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz ve resülmal itfa karşılığı (İç ve d 

bakılmaksızın bu tertipten ödenir.) 

237 sayılı Kamun gereğine© 1971 nuaüî yılı toüt'çeisinden DSİ (Genel Müdürlüğü 
satınalınacafc taşıtlar 

Bölüm Madde 

23.000 23.112 Taşıt aüoanta ; 
23.612 Taşıt alımları (Köy içme suyu): 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanı 

320 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 000 kg. şasi kabin Tarım sektörü için 
(4 X 4) 

(*) 40 Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 12 000 kg. şasi kabili » » » 
(6 X 2) veya ( 6 X 4 ) 

100 Pick - Up şehir dışı hizmetleri için 
(**) 100 Arazi Pick - Up üç kişilik 

50 Arazi binek 
(*) 15 Arazi kaptıkaçtı şehir dışı hizmetler için 

5 Otobüs 40 kişilik 
35 Motosiklet 

(4 X 2) 
(4 X 4) 
(4 X 4) 
(4 X 4) 
(4 X 2) 
(240 cc.) 

I» 

,» 
» 
;» 
,» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Not : 
( * ) İşaretli kalemlerin tamamı. 
(**) İşaretli kalemin 13 adedi. 

Seyhan il proje kredisinden satınalınacağı için nakid sarfiyatı olmıyacakhr. 

"Devlet Su İşleri O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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1971 senesinde satınalınaeaik taşıtların listesi 

C İ N S Î Miktarı Nerede ku 

Kamyon tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. şasi kafein 
(4 X 4) 

(*)' Kamyon tam yiMü ağırlığı m WL 12 000 Kg. şasi kaMn 
(6 X 2) veya (6 X 4) 

Pick - Up şehir dışı hizmetleri için (4 X 2) 
(**) Arazi Pick - Up üç kişilik (4 X 4) 

Arazi 'binek (4 X 4) 
(*) Kaptıkaçtı şehir dışı hizmetleri için (4 X 4) 

Otobüs 40 kişilik (4 X 2)! 
Motosiklet (240 oc.) 

320 

40 

100 
100 
50 
15 
5 

35 

Tarım sekt 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

9> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Not : 
( * ) İşaretli kalemlerin tamamı. 
(**) İşaretli kalemin 13 adedi. 

Seyhan II proje kredisinden satmahnacağı için nakit sarfiyatı olmayacaktır. 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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237 saydı Kaauırn ger^ğmc6 Köy işleni Bafcaınlığı (Köy içme «uy») 
lailüıaoaik taşıtlar 

Aded Taşıtın cinsi 

67 Kamyon, tanı yüklü ağırlığı en az 9 000 kg. 
şasi kabin 

40 Arazi Pick - Up (6 kişilik) 
80 Pick - Up (Şehir dışı hizmetler için) 
10 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
10 Otobüs (40 kişilik) 

(4 X 2) 
(4 X 4) 
(4 X 2) 
(4 X 4) 
(4 X 2) 

hizmetlari için 

Nerede kullanı 

Tarım sektörü için 

NOT : 
(*) İşaretli kalemlerin tamamı. 

(**) İşaretti kalemin 13 adedi. 
Seyhan II proje kredisinden satınalınacağı için nakit sarfiyatı olmayacaktır. 

237 sayılı Kamum gereğince 1971 malı yıllı bütçesinden satınaluuacak taşıtlar 
(Köy dçmıe suyu (hizmetleri için) 

Madde 23/612 
Aded Taşıtın cinsi Nerede kullanıl 

25 

10 
10 
4 
2 

Kamyon, tam yüklü ağırlığı en az 9 000 kg 
şasi kalbin (4 X 2) düz şasili 
Arazi Pick - Up (6 kişilik) 
Pick - Up şehir dışı hizmetleri için 
Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı) 
Otolbüs 40 kişilik 

Taran sektörü için 
(4 X 4) 

m (4 X 2) 
(4 X 4) 
(4 X 2) 

;» 
» 
,» 
» 

» 
» 
» 
» 

Devlet Su işleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1485) 
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Adedi C i n s i 

10 
2 
4 
3 
5 
1 
3 
1 
1 

10 
1 
2 

21 
51 
20 
58 
21 
18 
2 

38 
1 
1 
1 
'2 
1 
1 
1 
2 
2 

» 
» 
» 
» 

Tamir (4 
Sond. (4 
Kap. Logmaster (4 
Hasta nakliye (4 

Kaptıkaçtı hasta nak. 
» 

Panel 
Arazi 

» » 

Pick - up (Çamur) 
«Sah. Kar. 

» 
» 
» 
» 
» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 

Otobüs 
» 
!» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
:» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
:» 

Kamyon 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

X 
X 
X 
X 

4) 
4) 
4) 
4) 
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Satmalma 
tarihi Bedeli TL 

» 
» 

Wilyys 
» 

Volks - Wagen 
Opel 
Ford 
İnter 
Rein - Ford 
Ford 
öommer 
Man 
Dodge 
İriter 
Leyland 
Bedford 

» 
» 

Somua 
Bussing 
Ford 

» 
Chevrolet 
Dodge 
Austin 
Chevrolet 
Commer 
Bedford 
Bussing 

G-. Md. Bütçesi 

İzahat 

L Sayısı : 1485) 

Mark 

1960 
1960 
1967 
1954 
1960 
1962 
1960 
1959 
1953 
1958 
1955 
1954 
1965 
1967 
1963 
1967 
1968 
1964 
1954 
1960 
1946 
1958 
1958 
1967 
1951 
1955 
1953 
1956 
1956 

4 
1 
4 

1 

1 

7 

2 0 
4 4 
1 1 
ı5 6 
2 3 
1 1 

1 
5 5 

3 

1 
2 



- » -

Âdedi C i n s i 
Satmalma 

tarihi Bedeli TL. İzahat Mark 

3 
3 
10 
1 
9 
22 
1 
1 
1 
1 
11 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
3 

» 
:» 
» 

Arazi binek 
» » 
» » 
» » 

Arazi kaptı. 
Piek - up 
» 

Arazi Pick - up 
» » 
» » 

Sab. Kar. Kamyon 
» » •» 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 
(4 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

4) 
4) 
4) 
4) 
4) 
2) 
2) 
4) 
4) 
4) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 
2) 

» 
Berliet 
Blue - Bird 
Willys 

Land - Rover 
Willys 
Ford 
Commer 
Willys 
Dodge 
Willys 
Ford 
Chevrolet 
İnter 
Ford - Kanada 
Commer 
Austin 
İnter 

1960 
1955 
1968 
1953 
1954 
1957 
19:64 
1953 
1953 
1955 
1954 
1955 
1955 
1951 
1955 
1953 
1953 
1955 
1955 
1954 
>Sİ den 

44 
15 

2 90 

11 
34 
2 
1 

1 
13 
2 
2 
1 
2 
2 
1 
7 
2 
7 

İçm 
devredilen ve 
tından satma 

olan 
38 
28 
17 
15 
ıı 

Arazi binek 
» » 
» » 

Arazi kaptıkaçtı 
Arazi pikap 

(4 X 4) 
(4 X 4) 
(4 X 4) 
(4 X 4) 
(4 X 4) 

Land - Rover 
Willys 
» 
» 

Chevrolet 

1962 
1964 
1966 
1967 
1964 

1 25 
1 08 
70 

1 62 
44 
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Toplantı : 10 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : 

1971 YILI 
Tekel G. Md. Bütçesi 





Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /400) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayt : 71-1113/8317 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlaman ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Babam 
İTiıiioa 30 . 11 . 1970 tariflıinde kararlaştırılan «Tekel Genıel Müdürlüğü 1971 yılı Bü 
nu tesarıısı» ile gerekçesi] ve eki cetveller ilişik olarak ısunulnııuştur. 

Gereğinin yapıümıa/sını rica ederim. 

Süleyman Demire 
Başfbakan 

Teke! iG. Md, Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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CARİ HARCAMALAR (GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı cari harcamaları 1970 yılına nazaran (76 592 159) lira fazlasiyle (1 
lalık haddizatında (100 856 475) lira dse de bâzı tertiplerden düşülen (24 264 316) lira göz önüne alınınca hak 
(76 592 159) liradan ibarettir. 

Fazla ve mıaksanların miktarlariyle tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştır. 

Devlet memurları aklıkları maddesinde olup katsamın (7) olarak ki bul edilmesi 
farktır. 
Aile yardımı maddesinde olup kanuni bir artıştır. 
Doğum yardımı maddesinde olup kanuni bir artıştır. 
Ölüm yardımı maddesinde olup, Devlet memuru kapsamına giren memurlar için a 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları maddesinde olup, Devlet memuru kapsamına 
Yakacak yardımı maddesinde olup, 657 sayılı Kanun gereğince artırıldı. 
Emekli keseneği karşılıkları maddesinde olup, kanuni bir artıştır. 
Personel kanunu dolajyısiyle bütçede yer almış giyecek yardımı maddesinde olup, b 
dığı için (1) lira konulmuştur. 
Personel kanunu dolayısiyle bütçede yer almış yiyecek maddesinde olup, bu hu 
için (1) lira konulmuştur. 
Personel kanunu dolalyısiyle bütçede yer almış işgüçlüğü, işriski ve teminindeki 
netmeliği hazırlanmadığı için (1) lira konulmuştur. 
Personel kanunu ic#bı bütçede yer almış ödül maddesinde olup yönetmeliği hazırl 
Personel kanunu icajbı bütçede yer almış mahrumiyet yeri ödeneği maddesinde olu 
(1) lira konulmuştur. 

Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu maddesinde olup, kanuni bir artıştır. 
öenel müdürlük merkez ve taşra teşkilâtında imha edilecek evrak ve vesikaların 
bu yıl yer almış bir tertip ve ödenektir. 

Fazlalar : 
Lira 

89 563 665 

575 000 
46 000 
125 000 
115 000 
12 000 

10 267 805 
1 

1 

1 

1 
1 

17 000 
25 000 

Madde 

12.110 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.380 
12.391 

12.392 

12.571 

12.600 
12.751 

12.861 
14.120 

Tekel O. Md. (Bütçesi (S. ıSayısı : 1495) 
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Fazlalar : 
Lira 

50 000 
49 999 

1 
10 000 

100 856 475 

Noksanları : 

Lira 
1 

14 578 980 

[Madde 

15.716 
16.410 

16.712 
16.820 

Madde 
12.150 

12.211 

295 200 12.230 

54 000 

2 628 215 

262 821 

5 000 000 
1 500 
2 400 
4 200 

315 000 

12.250 

12.270 

12.380 

12.520 
12,610 
12.710 
12.730 
12.813 

Malzeme alım, ve giderlerinde olup, hizmet icabı artırılmıştır. 
Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri maddesinde olup, 1971 yılnlda İstanbul'da 
gün sürecek olan F. A. O. nun çay toplantısı giderleri için kurulmuştur. 
Görevsel temsil giderleri maddesinde olup, yönetmeliği çıkarılmadığı için tertip açıl 
Makina ve teçhizat onarımı maddesinde olup, genel müdürlük merkez binası ile mülh 
(asansör ve telefon santrallerinin bakım ve onarımları için bütçeye bu yıl konulmasın 

Toplam 

819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler maddesinde olup, Devlet Memurları 
girmesi nedeniyle ödenek ve tertip bütçeden çıkarılmıştır. 
Hizmetliler ücreti maddesinde olup, Devlet Memurları Personel Kanununun yürürlüğ 
tip bütçeden çıkarılmıştır. 
Geçici hizmetliler ücreti maddesinde olup, Devlet Memurları Personel Kanununun yü 
ve tertip bütçeden çıkarılmıştır. 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti maddesinde olup, 1971 yılında tertip konusu 
ve tertip bütçeden çıkarıldı. 
Teknik personel ücred maddesinde olup, personel kanununun yürürlüğe girmesi nede 
çıkarıldı. 
iSosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve prim karşılıkları maddesinde olup, Personel 
deniyle ödenek ve tertip bütçeden çıkarıldı. 
Kasa tazminatı maddesinde olup, Personel Kanununun yürürlüğe girmesi nedeniyle öde 
Yabancı dıil ikramiyesi maddesinde olup, Personel Kanunu gereğince bütçeden çıkarıldı. 
Temsil ödeneği maddesinde olup, Personel Kanunu ile kaldırıldı. 
443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğretmeni ödeneği maddeisnde olup, Personel K 
Geçici görev yolluğu maddesinde olup tasarruf maksadiyle düşüldü. 

Tekel G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Madde 

5 000 

30 000 
40 000 
10 000 
5 000 

50 000 
23 000 
500 000 
10 000 
5 000 
8 000 

48 000 

82 000 
100 000 
100 000 
59 999 
10 000 
5 000 
6 000 

25 000 

12.814 

12.816 
12.834 
12.853 
12.854 

12.871 
12.872 
13.160 
13.190 
13.240 
14.341 
14.342 

14.420 
14.490 
14.520 
14.550 
14.595 
15.719 
16.630 
16.711 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu maddesinde olup, konu 
ödenek ve tertip bütçeden çıkarıldı. 
Yolluk karşılığı verilen tazminat maddesinde olup, sarfiyata göre fa: la bulunma 
Kurs yolluğu maddesinde olup, kursa iştirak edeceklerin sayılarına göfre fazla ol 
Yurt dışı geçici görev yolluğu maddesinde olup, tasarruf maksadiyle indirilmişti 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu ma(desiınde olu 
ve tertip bütçeden çıkarıldı. 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu maddesinde olup, tasarruf maksatdiyle indir 
Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu maddesinde olup tasarruf maksadiyle ind 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri maddesinde olup, Personel Kanunu icabı terti 
Diğer alımlar ve giderleri maddesinde olup, tasarruf maksadiyle düşüldü. 
Bahçe giderleri maddesinde olup, tasarruf maksadiyle düşüldü. 
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler maddesiı de olup, ta 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 19 ncu maddesinir gerektirdi 
maksadiyle düşüldü. 
Nisbeti kanunla beliıtilmiş kesenek ve ikramiyeler maddesinde fazla olmasından t 
Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler maddesinde fazla olmasından düşüldü. 
(Burs giderleri maddesinde fazla olmasından düşüldü. 
IStaj ve öğrenim giderleri maddesinde olup, Personel Kanunu icabı dvşüldü. 
Spor giderleri maddesinde olup tasarruf maksadiyle tenzil edildi. 
Diğer alım ve giderleri maddesinde olup tasarruf maksadiyle düşüldü. 
iGdzli haber verme giderlerinde olup, tasarruf maksadiyle düşüldü. 
Makam temşi! giderleri maddesinde olup, tasarruf maksadiyle düşüldü. 

264 316 Toplanı 

Tekel G. <Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı yatırım harcamaları 1970 yılına nazaran (37 688 000) lira fazlasiyle (134 
miştir. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı sermaye teşkili ve transfer harcamaları 1970 yılına nazaran (796 270 lir 
rak tesbit edilmiştir. Noksanlık haddizatında (1 666 999) lira ise de bâzı tertiplerdeki (870 729) liralık artış gö 
yukarda belirtildiği üzere (796 270 liradan ibarettir. 

Fazla ve noksan miktar, tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. 
Fazlalar : -

Lira Madde 

iSivil savunma fonu karşılığında olup 7126 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 
Sigorta fonu karşılığında olup, 6085 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 
% 1 ek karşılıklarında olup, 5434 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 
Sandık yönetim, giderlerinde olup, 5434 sayılı Kanun icabı bir artıştır. 

Toplam 

113 371 
7 100 

749 847 
411 

870 729 
Noksanlar : 
Lira 

34.620 
34.630 
35.210 
35.230 

(Madde 

1 472 000 
194 999 

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedelinde olup, bu yıl yapılacak kamulaştırmanın farkıdır. 
35.710 Tekel Genel Müdürlüğü mensupları Yardım Derneğine bu yıl yardım yapılmayacağı için 

1 666 999 Toplam 
GELİR GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı gelirleri 1970 yılma nazaran (113 483 889) lira fazlasiyle (309 529 489) 
dazlanın miktariyle tertip ve gerekçeleri aşağıdadır. 

111 683 889 63.130 Tekel safi hasılatında olup, bu miktar fazla kâr sağlanacağı tahmin edilmiştir. 
100 000 63.210 Para cezalan maddesinde olup, bu miktar fazla tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

1 700 000 63.300 Çeşitli gelirler maddesinde olup, bu miktar fazla tahsil edileceği tahmin edilmiştir. 

113 483 889 Toplam 
Tekel G. Md. Bü/bçesi (ıS. iSajyısı : 1495) 
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Rapor 

iEüJtçje Karma Komisyon Başkanlığına 

'Tekel Genel Müdürlüğünün 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısiyle eki cetvellerini inceledim. 
ıCrenel Müdürlüğün çalışmaları hususunda, mahallinde ilgililerle yaptığım temas ve incelemelerin neticele 

aşağıya arz edilmiştir. 
BİRtNOİ BÖLÜM 

HMneit niteliği ive yieıtae (getirme şekli 

1. iSınai ve ticari faaliyetleriyle Hazineye gelir sağlıyan ve bugünkü statüsüyle, tüzel kişiliği haiz ka 
Tekel Genel Müdürlüğü, muhtelif kanunlarla kendine verilmiş olan görevleri, kuruluşundaki Başmüdürlük, 
\ c tuzlalardaki çalışmaları ile yerine getirmektedir. 

Bunun dışında daimî ve muvakkat olmak üzere Tütün İşleme ve bakım evleri ile, mamul tütün, Şarap, Bi 
lışmaları ile bu organizasyon tamamlanmaktadır. 

2. Bugünkü Teşkilât Kanununun ihtiyaçları karşılamaması nedeniyle 1966 tarihinde Meclislere sevk 
sarısı 657 sayılı Kanunun tatbikatı sebebiyle çıkarılmamıştır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün, bünyesine ve ihtiyaçlarına uygun bir teşkilâtın kurulmasında önemli fayda 
İş hacmi : 
Genel Müdürlüğün iş hacminin yıldan yıla ve önemli bir şekilde artmakta olduğu, bilançoların incelenme 

iş hacmi artışları aşağıya çıkarılmıştır. 

196p, yılında 1 792 874 407 I4ra 
1964 » 2 465 576 $5,4 » 
1966 » 3 060 433 866 » 
1968 >, 3 727 577 270 » 
1969 » 4 6?Ş 52$ 004 » 
X9,7Q » 5 500 00Q 000 » Tahmin 
1971 » 5 550 000 000 » > 

Sermaye durumu : 
7424 sayılı Kanunla (1 750 000 000) liraya yüksetilen ve tamamı ödenmiş olan döner sermaye ile 5,5 mily 

ği faaliyetleri yerine getirilmesinin mümkün olanııyacağı aşikârdır. 
Bu sebeple sermayenin en azından bir misli artırılmasının gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Tekeil G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Hazineye ©ağlanan igalir : 
'Devlet gelirleri arasında mühim bir yeri olan Tekel gelirleri evvelce Savunma Vergisi, kurumlar Vergisi ve sa 

rilirken 30 . 3 . 1969 da yürürlüğe giren 1137 sayılı Kanun ve tadilleriyle Tekel maddelerinden İstihsal Vergisi 
-re sonrası yılları itibariyle Tekelce Hazineye sağlanan gelir şöyledir; 

1968 Yılında tahakkuk 1 837 596 829 Lira 
1969 » » 2 151 929 288 » olduğu 
1970 Yılı vergisinin 2 636 798 440 Lira 

Olacağı tahmin edildiği ve 1971 yılında da aynı miktarda yaklaşılacağı müşahede edilmiştir. 
Personel durumu : 
'Tekel Genel Müdürlüğüne muhtelif kanunlarla verilmiş olan görevler. Teşkilât Kanunu ile temin olunan mem 

fütlümektedir. 
Genel Müdürlüğün 1941 yılında çıkarılan 403u sayılı Kanun ile kadro.su 4858 iken, bugün iş hacminin çeşitli bölü 

artmış olması karşısında personel kadrolarında ancak % 18 artma görülmektedir. 
iBu müddetler arasında Tekel hizmetlerinde hâsıl olan büyük artmalar yanında Tekel'e çay alımı, imalât ve s 

kibrit imalât ve satışları görevleri de verilmiştir. 
Genel Müdürlüğün bu hizmetleri, diğer işleriyle beraber aynı kadro elemanlarına sırasında fazla mesai yaptırm 

b e edilmiştir. 
İşçi dururmıu. : 

/Tekel Genel Müdürlüğünün hizmetlerinin görülmesi sırasında yıllan itibariyle çalıştırılan daimî ve muvakkat 

İşçi adedi Ödenen lira 

1964 36 725 302 014 358 
1966 49 195 492 919 220 
1968 60 070 722 923 682 
1969 63 546 776 461 939 
1970 64 000 999 634 239 Tahmin 

• (Bu- işçilerden % 15 i tütün, % 8 i içki % 10 u diğer işletmelerde ve 19 u çay fabrikasında çalıştırılmakta % 3 
İşleme.eylerinde % 13 ü de Başmüdürlüklere bağlı satış teşkilâtında çalıştırılmaktadır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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ÜÎKÎNÖÎ BÖLÜM 

Hizmetleria gelişmesi 
Tekel Genel Müdürlüğünün muıbayaa, imalât, is'tillısal ve satışlarının 1968 - 1969 - 1970 yılları mukayesel 
Bu itaJblolardaJki iarrtiş seyirleri Tekelin hizmetlerinin seneden seneye ne oranda ıgelişitiğini isarahatli ifade 

Yaprak (tütün 'alımı 
Yaprak 'tütün satışları 
Tütün mamulleri imalâtı 
Tütün mamulleri satışları 
Yaş çay alımları 
'Kuru çay imalâtı 
Kuru çay satışları 
içki imalâtı 
'İçki satışları 
'Tuz istihsali 
Tuiz satışları 
Kahve saltışlan 

1908 
Kg: 

m 
7(2 

m 
$9 

1(25 
I2İ8 

123 
Mulh. 
Muh. 

564 
536 
2,5 

'(Milyon) 
Lira 

'841 
621 

115132 
I241Ö 

457 
lllifâ 

•083 
6'5(8 
TOS 

'23 
120 
,88 

(1909 
Kg. 

96 
80 
40 
40 

160 
34 
'26 

Muh. 
Muh. 

968 
I5O0 
!2,9 

(Milyon) 
Lira 

•as2 
« 

12330 
asaı 

560 
16120 

847 
684 
760 
m 
16 

100 

1 
K 

M 
M 

Memleketlimizde son yıllarda imal edilen sigsjra ve diğer tütün mamulleri ımiktarllan aşağıda gösterilmi 

Filtresiz Filtreli Diğer tütün 
sigara sigara mamulleri Toplam 

Yıl Ton Ton Ton Ton 

11964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

39020 
31908 
35402 
32068 
33568 
35075 

Tekel G. 

mı 
422 
544 
781 

1710 
2151 

Md. 'Bütçesi (S. 

3959 
3291 
3435 
3095 
2917 
3101 

Sayısı : 1495) 

313331 
35021 
39381 
/310544 
38195 
40327 
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'Bu rakamlardan da anlaşılacağı üzere filtreli sigara imalâtı talebe paralel olarak 'her yıl artırılmıştır. Bunun 
likle •((Birinci ve Yenice) nin artışı aşağıdaki rakamlarda müşahede edilmektedir. 

Yıl Yenice kilo Birinci kilo 

11967 3J1I56.'7I9I1 '8)143.400 
11968 !3.'29!2.480 8.484.191 
.1969 3JS99.Ö60 '10,OÎ 8J8Bı9 

'Mevcut tüketim artışına paralel olarak lüzumlu kapasite artışını sağlamak için »gerekli köklü mevcut tedbirl 
çerçevesinde alınmaktadır. Mevcut 7 tüttün fabrikasından (Maltepe, Malatya ve Bitlis hariç) diğerleri, XIX racu 
Fîalbrikalarm bu durumu genel 'kapasite artışına ive modern fabrikasyonun icalbettirdiği teçhizatın yerleştirilmesin 
durumun ve geleceğin zorunlu 'kıldığı prioriteye uygun olarak yenileme ve tevsi programlan yapılmıştır. Buna gö 
minde Maltepe Sigara Fabrikası kurulımıiiş ve mevcuda ilâveten yılda 20 milyon kiloya yakın ibir istihsal kapasites 
faaliyette 'bulunan eski 'fabrikalarımızın bir kısmı da mevzii ımakina nakilleri ile takviye edilmiştir. 

İçinde bulunduğumuz İkinci Beş Yıllık Plân dJönemindo Adana ve Malatya Sigara fabrikaları ele alınmıştır. Bu 
yeni tesisleri ile faaliyete 'geçirilmesine gayret gösterilmektedir. Bunun dışında Bitlis 'Tütün Fabrikasının yenile 
üususunda çalışmalar yapılmış ve 19'7'1 yılı programımıza konulması hususunda teklifte bulunulmuştur. 

Filtreli olarak halen Gamlıca, Hisar, Samsun, Y. Harman, Efes ve Maltepe «olmak üzere :6 nevisigara imal edil 
tbet güren Samsun silgarasıdır, sonra- Maltepe gelmekte bunu Hisar ve diğerleri takilbetmektedir. Filtreli sigarala 
•Şöyledir. 

Yıl Camlıca Hisar Samsun Y, Harman Efes Maltepe 

'1967 '60 402 276 '709 <2&7 100 1.187 457 
'-1968 72 805 490 1822 533 618 '613 614 11 
111969 !5'9 906 4 7 7 1276 888 ı818 239 954- 43 '549 . 441 605 2 
11970 İ35 677 305 1306 il 1105 247 -61 Ö9'3 12 1170 625 444 2 
(8 ay) 

Yutardaki rakamlardan anlaşılacağı veçhile '1967 yılında ayda vasati '65 000 Kg. ıolan »filtreli sigara tüketimi 
yılında 180 000 kiloya ve K970 yılının 8 ayında 270 000 kiloya yükselmiş ve imal 'kaıpaiısteside buma paralel alarak 

Devamlı olarak artan filtreli sigara tüketimini karşılamak üzere '19:04 ve 119-67 yıllarında alman tedbirlere ilâve 
ma cihazı Almanya'ya, 7 aded filtre takma cihazı İtalya^ya ve 1 aded filtreli sigara imal makinası, înlgiltereye sip 
hepsi memleketimize gelmiş ve servise sokularak ayUk imalâtın 2İ90 O00 'kiloya çıfktığı görülmüştür. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Filtreli sigara tüketiminin memleketimizdeki (hızlı artışımı karşılryahilmek İıçin yılda 6 milyon kiloluk üret 
lamak ımıaksadiyle '1969 yılı Ibaışlanjnda 17 iaded filtre takma ıcilhazının daha ihalesi yapılmıştır. Bu imakinalan 
lık filtreli üretim kapasitesi ©OO '000 kiloya yükseleecîktir. 

İdare Destekleme Topla 

Değer 
Miktar milyon 

ton T l 

Değer 
Miktar milyon Miktar 

ton Tl. ton 

YAPRAJK TÜTÜN 

1/3/1967 (Devir 
Giren 

Toplam 
Çıkan 

Kalan 

1/3/1968 Devir 
Giren 

Toplam 
Çıkan 

Kalan 

65 436 
47 717 

113 153 
42 678 

70 475 

70 475 
44 879 

115 354 
46 411 

68 943 
: r=:—-rrt 

699 
570 

826 

826 
301 

67 730 
40 545 

1 269 108 275 
443 32 609 

75 666 

75 666 
73 416 

1 217 149 082 
461 25 581 

756 123 501 

818 
337 

133 166 
88 262 

1 155 
29-9 

856 

856 
867 

1 723 
160 

1 563 

221 
75 

146 

146 
118 

428 
287 

141 

141 
295 

264 436 
71 992 

192 444 

Tekel G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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îdf are Destekleme 

Değer 
Miktar müıyon 

ton Tl. 

Değer 
Miktar milyon 

ton Tl. 

68 943 
52 653 

121 596 
48 319 

73 277 

73 277 
39 141 

112 418 
26 052 

86 366 

1/3/1969 Devir 
Giren 

Toplam 
Çıkan 

Kalan 

1/3/1970 Devir 
(7 aylık) Giren 

Toplam 
Çıkan 

Kalan 

(Çıkana dâhil olan, satış ve fabrikalara verilen miktarın beyanı) 
Fabrikalara verilen 

756 
602 

1 358 
518 

840 

840 
597 

1 437 
394 

1 043 

123 501 
48 009 

171 510 
32 425 

139 085 

139 085 
36 675 

175 
11 

163 

760 
899 

861 

1 563 
'573 

2 136 
308 

1 828 

1 828 
412 

2 240 
97 

2 143 

Miktar Değer 

1967 malî yılında 
1968 » 
1969 » 
1970 » (7 aylık) 

38 511 
40 711 
43 323 
26 053 

441 
461 
512 
394 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 

Toplam 

Miktar 
ton 

192 444 
100 662 

293 106 
80 744 

2112 362 

212 362 
75 816 

288 178 
37 951 

250 227 

Miktar 

26 300 
16 464 
25 562 
11 899 

De 
mi 

T 

2 
1 

3 

2 

2 
1 

3 

3 

De 
(sat 

îhracolunan 
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Çay : 
Program: tahmini G 

Üretim : 

J967 1968 19091 1970 1971 1967 

Not : 1970 malî yılına ait gerçekleşen mıiktar, aynı 'yılın Mart - [Eylül 7 çaylık satış {durumuna göre hesapla 

Miktar 14,0 22,0 31,2 32,0 35,2 22,2 

Değer 581,0 902/0 1 303,8 1 337,3 1 663,9 910,2 
Miktar 14,3 15,5 17,5 .17,5 19,0 J4.7 

Yurt idi tüketim : 
ıDeğer 583,0 
Miktar 3,0 

İhracat : 
Değer 18,0 
Miktar 

Devreden stok : 
Değer 176,'3 1Ö4,(58 1'88,0 529,0 65,6 

;ıo,o 
2,2 

13,'0 
4,3 

724,0 
10,0 

30,0 
3,7 

730,0 
10,0 

30,0 
4,5 

898,2 
5,0 

12,0 
11,2 

611,7 
8,6 

16,7 
1,6 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



1971 yılı 
tihsal olunan tuzun (tahmini) 

Kor. 
iktarı Maliyet Boci. Mal. 

Tuzuıtou Lira İvr. 

İstihsal : 
Deniz 
Göl 
Kaynak 
Ka.ya 

imalât : 
Mutfak 
Sofra 

iO 000 
*0 000 
.:> 500 
!7 000 

2 500 

2 500 
1 200 

3 700 

Satılan tuzun 

ktarı 
T 011 

Bedel 
Lira KcKr . 

Satış : 
Dahilî Ha. Tu-5 000 
Harici Ha. Ti îç dağıtma 
Mutfak •'» 000 grupu bütçe 
Sofya '- 000 tahmini 
Muhtelif G. 

-0 000 

Satılan tuz mg 
Satılan tuz be 

İdare zararı 
Devreden tuz 



mları (Bin Tl.) 

1 9 

re ti m a 

192 
2 339 
6 957 
.3 786 
1 360 

43 

4 677 

6 9 

% g 

96 
70 
77 
84 
68 
86 

78 

Fizikî 
erçekleşnıo 

192 
17 367 
20 377 
43 784 

1 200 
43 

82 963 

e* 

96 
54 
58 
84 
60 
86 

68 

Program 

28 524 
30 560 
^ 563 

2 000 
103 

96 750 

1 9 

Harcama 

15 066 
9 955 

18 631 
1 268 

10 

44 930 

7 0 

% gf 

53 
33 
52 
63 
10 

46 

Fizikî 
>r*eekleşmc 

13 330 
29 281 
18 631 

1 268 
10 

62 520 

% 

88 
96 
52 
63 
10 

65 

1971 
(10 aylık) 

Kabul 
edilen 

program 

32 165 
20 085 
77 270 

1 861 

3 057 

134 438 



TUZ ÜRETİMİ VE SATIŞLARI İLE İLGİLİ BİLGİLER 

Tuzun nev'i 

İstihsal : 
Deniz 
Göl 
Kaynaik 
Ka.ya 

1967 vılı 
İstihsal olunan tuzun 

Miktarı 
ton 

425 166 
142 159 

33 600 
36 384 

Kgr. 
Ma'ıiyet Mal. 

Be d. Lira Kr. 

8 038 573 1.89 
3 498 772 2.46 
4 297 239 12.79 
2 725 267 7.49 

1968 yılı 
İstihsal olunan tuz 

Miktarı 
ton 

305 263 
187 331 

36 647 
36 064 

Maı'iyet 
Bed. Lira 

9 194 618 
4 710 975 
5 022 850 
3 645 408 

1969 yılı 
;un İstihsal olunan tuzun 

Kgr. 
Mal. Miktarı 
Kr. ton 

3.01 345 627 
2.51 138 803 

13.71 42 503 
10.11 40 631 

Maiı'iyet 
Bed. Lira 

9 099 533 
5 370 846 
ir e; Acı A r\a o o-tv t w u 

3 898 224 

Kgr. 
Mal. 
Kr. 

2.63 
3.87 

-ı o r\c 
İ 'J .UU 

9.59 

1970 yılı 
İstihsal olunan tuzun 

Miktarı 
ton 

359 064 
199 618 

~r\ C/l o 

37 850 

Maıiyet 
Bed. Lira 

10 592 388 
6 986 630 
6 988 596 
4 163 500 

Kgr. 
Mal. 
Kr. 

2.95 
3.50 

13.80 
11.00 

1971 yılı 
İstihsal olunan tuzun (tahmini) 

Miktarı 
ton 

350 000 
200 000 

55 500 
37 000 

Kgr. 
Maliyet Bed. Mal. 

Lira Kr. 

İmalât : 
Mutfak 
Sofra 

Satış : 
Dahilî Ha. Tuz 
Harici Ha. Tuz 
Mutfak 
Sofya 
Muhtelif G. 

Toplanı 

Toplanı 

Toplam 

637 309 18 559 851 2.91 564 305 22 573 851 3.99 567 564 23 918 009 4.21 647 174 28 731 114 4.44 642 500 

2 566 
1. 084 

3 650 

597 345 
585 200 

1 182 545 

jSatılan tuzun 

Miktarı 
ton 

503 588 

2 079 
1 020 

Bedeli 
Lira 

17 759 246 

392 301 
566 958 

75 147 

23.27 
53.93 

32.40 

L 

Kg.Kr. 

3.53 

18.87 
55.58 

1 934 
1 030 

2 964 

530 640 
606 125 

1 136 765 

Satılan tuzun 

Miktarı 
ton 

533 141 

2 242 
832 

Bedeli 
Lira 

19 207 609 

435 061 
461 291 

27.44 2 494 
58.85 614 

38.35 3 108 

788 838 
410 510 

1 199 348 

Satılan tuzun 

L Miktarı 
Kg.Kr. ton 

3.60 538 519 
33 432 

19.41 2 715 
55.44 913 

Bedel: 
Lira 

24 747 124 
779 220 
509 144 
552 743 

31.63 
66.86 

38.58 

i 
Kg.Kr. 

4.59 
2.33 

18.75 
60.54 

2 450 
1 050 

3 500 

872 200 
745 500 

1 617 700 

Satılan tuzun 

Miktarı 
ton 

541 085 

2 985 
985 

Bedel 
Lira 

25 863 863 

573 120 
598 387 

35.60 
71.00 

46.22 

i 
Kg.Kr. 

4.78 

19.20 
60.75 

2 500 
1 200 

3 700 

Miktarı 
ton 

545 000 

3 000 
2 000 

Satılan tuzun 

Bedevi 
Lira Kg.Kr. 

İç dağıtırca 
grupu bütçe 
tahmini 

506 687 18 793 652 536 215 20 103 960 575 579 26 588 231 545 055 27 035 370 550 000 

Satılan tuz maliyeti 
Satılan tuz bedeli 

İdare zararı 
Devreden tuz 

506 687 26 177 374 
18 793 652 

7 383 722 
530 664 11 573 635 

536 215 29 475 051 
20 103 960 

489 264 
9 371 091 
14 150 798 

BEYANI 
575 579 42 350 200 

26 350 200 

428 917 
15 761 969 
13 217 971 

545 055 46 200 370 
27 035 370 

19 165 000 
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Tarım 
Tütün ve tütün mamulleri sanayii 
Alkollü içkiler sanayii 
Çay sanayii 
Kimya sanayii 
Sağlık sanayii 
Satış depoları 

Toplam 

1 9 6 7 

Program Harcama 
Fizikî 

c/c gerçekleşme c/c 

52 150 
21 139 
24 408 
3 000 

79 

36 702 
26 653 
24 497 
2 615 

79 

70 
126 
100 
87 
100 

40 309 
13 780 
22 373 
2 583 

79 

100 776 90 546 90 79 124 

ti 
35 
92 
86 

100 

79 

1. Plânda yer alan yatırımlar 

3. YATIRIMLARLA İLGİLİ İSTATİSTİKÎ BİLGİ 

t) 1967 -1971 yılları programı fizikî ve naikdî gerçekleşme durumları (Bin Tl.) 

1 9 6 8 

Program Harcama 
Fizikî 

% gerçekleşme % 

500 
30 232 
32 598 
33 298 

5 262 
130 

420 
30 152 
22 599 
58 981 
2 819 

'92 

84 
100 

69 
93 
54 
71 

420 
18 864 
14 038 
58 774 

2 249 
92 

84 
62 
43 
93 
43 
71 

1 9 6 9 

Program Harcama 
Fizikî 

% gerçekleşme c/c 

200 
31 975 
35 069 
52 274 

2 000 
50 

192 
22 339 
26 957 
43 786 

1 360 
43 

96 
70 
77 
84 
68 
86 

192 
17 367 
20 377 
43 784 

1 200 
43 

96 
54 
58 
84 
60 

1 9 7 0 

Program Harcama 
Fizikî 

c/c gerçekleşme 

28 524 
30 560 
35 563 
2 000 
103 

15 066 
9 955 
18 631 
1 268 

10 

o-i 
oo o o 

52 
63 
10 

132 020 115 064 87 94 437 72 121 568 94 677 78 82 963 68 96 750 44 930 46 

13 330 
29 281 
18 631 
1 268 

10 

62 520 

88 
96 
52 
63 
10 

65 

1971 
(10 aylık) 

Kabul 
edilen 

program 

32 165 
20 085 
77 270 
1 861 

3 057 

131 438 
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İçki sanayi üretimi 

Anamallar 

Bira 

Şarap 

Rakı 

Vatfca 

Viski 

Likör 

Kanyak 

Cin 

Miktar 
(Değer 
Miktar 
Değer 
'Miktar 
Değer 
Miktar 
Miktar 
iDeğer 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 

, Miktar 
(Değer 
Miktar 

KMalı içkiler ''i 
Değer 

Malt özü Miktar 
(Malt hülâsası) 

Değer 

Programı taihminlera 

1967 

1 

35 000 
91 

16 470 
44,5 

15 525 
328 

1 800 
38,5 
40 
0,40 

475 
6,5 

525 
11,6 
63 
1,07 

1968 

2 

40 000 
104 

21 91>5 
59,8 

1'5 775 
337,5 

1 500 
32,3 
40 
0,40 

510 
6,8 

560 
12,5 
67 
1,1 

1969 

3 

40 000 
104 

20 930 
57,3 

17 700 
373,8 

8 250 
06,4 
100 
0,8 

460 
5,8 

700 
13,7 
70 
1,1 

1970 

4 

40 000 
138,4 

17 340 
57,3 

22 000 
489 

6 000 
130,8 
İ5ö 
1,8 

700 
10,4 

1 250 
29,6 
97 
1,7 

1971 

5 

42 000 
145,3 

20 000 
54,4 

18 500 
411,2 

4 300 
93,7 

cyctc 

2,7 
352, 
5,2 

800 
18,9 
90 
1,6 

1967 

6 

34 129 
88,7 

17 188 
43,1 

17 707 
374,1 

3 191 
68,3 
5 
0,05 

439 
6 

550 
12,2 

' 64 
1,08 

38 

14 

19 

4 

110 30 42 

0,6 0,3 0,3 
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İçki sanayi tüketimi : ("Üftlr'd içi ve ihracat) ve devreden stok 

Ana mallar 

Bira 

Şarap 

Rakı 

Voıtlka 

Viski 

Likör 

Kanyak 

Cin 

Kolalı itkiler 

Malt özü hulâsası 

Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 
Müdtaır 
©eğer 
Miktar 
Değer 
Miktar 
Değer 

1967 

32.360 
84,1 

4.470 
11,2 

17.113 
361,6 
3.111 
66,5 
102 

10,2 
395 
M 

516 
11,-4 

• » 

3,1 

34 
0,2 

Y u r 

1968 

36.437 
(94,7 

3.996 
10,9 

18.865 
403,7 
4.154 
.88,9 
166 

16,6 
440 
5,9 
657 
14,7 

77 
%s 

31 
0,2 

it i ç i 

!İ969 

39.132 
1:17,2 
4.823 

14,6 
17.143 

366/9 
4.348 
91,8 
125 

12,5 
372 
5,0 

728 
16,2 

85 
1,4 

37 
0,3 

1970 

40.000 
176,0 
5.000 

16,0 
19.000 

422,4 
4.00( 
87,2 
200 

24,0 
400 
6,0 

70( 
16,6 

80 
1,4 

3( 
0,2 

1967 

4.619 
3,0 
19 
0,1 

3 
0,01 

14 
0,08 

55 
0,5 

1 sh ir ıa 

1968 

9.005 
5,9 
41 
0,3 

4 
0,02 

39 
0,2 

150 
1,3 

c a t 

1969 

'5.430 
4,0 
70 
0,6 
:23 
0,1 

33 
0,3 

1970 

4.220 
4,4 
79 
ı,< 
15 
o,ı 

3İ 
0,3 

Not: Şarapta gerçekleşen miktar m devreden stok toplamından yurt içi tüketim ve ihracat miktarları ile devr 
yıl içinde takdir edilen ve fire (dolayısiyle .kayıttan çıkarılan miktarlardır. 
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Tekel Oenel Müdürlüğü yatıranları yukarıki tabloda gösterileceği üzere c/c 80 - 90 seviyesinde realize edilm 
di harcamalara göre düşük oluşu daha çok dış meıııleketleı- firmalarına ihale edilen nıakina ve teçhizat bedelle 
fiyelerinin uza m asındadır. Yatırım projeleri (Yozgat Bira Fabrikası hariç) programda öngörülen seneler içind 
ra Fabrikasının vâki gecikme makinaları vermeyi taahhüdeden İngiliz Williams Firmasının ifhV) etmesinden 
rika bina inşaatı işi bitirilmiştir. 

Genel Müdürlük bu işi emanet yol iyi e yapmayı kararlaştırmıştır. Önümüzdeki yıl içinde pürüzleri ha 
ği tahmin olunmaktadır. 

2490 sayılı Kanunun yatırımlar üzerindeki olumsuz etkileri aşağıdaki örnekle bel 

Mevcut bir tesisin gerek kapasitesini ve gerekse kalitesini yükseltebilmek amaciyle buna ilk maddesini ü 
•görülse ve bu tesisin bütün ihale zorlukları içinde ikmali sağlamış bulunsa ancak, yeni kuru lanın kapasit 
mek üzere eski anatesise Türkiye'den temini mümkün bir komple makinanm ilâvesi ihtiyacı değsa ; o takd 
Kanun gereğince Sanayi Odalarına gönderil mekte ve buna ait bedelin tâyini istenmektedir. 

İdare, eski mümasil 'mubayaalarına, göre takdir ve tesbit edeceği muhammen bedelle ihaleye çıkanı anı akt 
Böyleee Sanayi Odaları piyasada araştırma yapmaya başlamakta ve günler hattâ aylarca fiyat takdirine 

rede fiyat tesbitinin bayındırlık şartnamelerinde ki donelere göre idarece yapılması şeklinde cevap verilmek 
Esasen bayındırlık şartnamelcrindeiki fiyatlar zaten tetkik edilmektedir. Ancak mahdut nitelikte bir in 

bit edilebilmekte ve sonuçta idare yine kendi fen elemanlarının tahminlerine göre ihaleye çıkmaktadır. 
Ancak bütün bu yazışmalar dolayısiyle çok defa bitirilen bir testin öngörülen süre içinde tam kapasit 

çekleşme oranı da düşük olmaktadır. 

İhaleyi idarenin istediğine yapmakta serbest bırakılmış olması dolayısiyle en az fiyat verene mecburen 
ma yeteneksiz çıkarsa, işi zamanında bitirememekte ve hattâ mukavelenin feshine kadar gidilmektedir. 0 t 
yeniden işletilmekte, yatırımlardaki reaüzasyonlar gecikmekte ve programlaşan yatırım ödemeleri terinin 
seneden seneye devrettirilmek suretiyle fahiş maliyet artışlarına sebebolmaktadır. 

i ) ö K I ) Ü N ( T BÖLÜM; 

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları : 
Tekel, 1970 yılında plânı, derpiş olan esaslar dâhilinde uygulamıştır. 
1971 yılında da çay fabrikaları ihtiyacı için (:•> 000 000) liralık bir alım derpiş etmiştir. 

Tekel 0. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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ıBEŞÎNCl ©ÖLÜM 

Geçen yıl bütçe uygulaması 

1. Cari yıl bütçesinin çeşitli bölümlerindeki mevzu ödeneklerin kullanılmasında tam bir tasarruf zihniy 
dilem. tabloların tetkikinden anlaşılmaktadır. 

Özellikle malî yılın sıon aylarındaki harcamalar da yukarıki izaha uygun bulunmuştur. 
Şöyle ki : 
1970 Genel 'Bütçe Kanununun 4 ncü maddesiyle Hükümete verilen yetki .gereğince bütçeye mevzu cari h 

serbest bırakılmış lolmakla halen % 25 nisbeti mevkuf bulunmaktadır. 

CARİ -HARCAMALAR 

Yılı 

1967 
1968 
1969 
1970 

Alınan öde. 

74 582 577 
74 667 090 
89 187 120 
90 350 334 

S>on üç ayda 
harcanan 

2 736 2-61 
6 329 677 
37 194 565 

— 

Ödenek 
yekûnuna 
oranı!% 

3,6 
8,4 
41,7 
—. 

son bir ayda 
harcanan 

1 909 602 
4 205 467 
4 780 773 

—. 

ödenek 
yakûnuna 

:% 

2,5 
5,6 
5,3 
—. 

1967 - 1970 yıllarındaki ek ödenek ve aktarmalar. 

1967 yılı : 
1. Kanunla eklenen; tedavi giderleri ödeneğinin yetişmemesi sebebiyle, (750 000) lira eklenmiştiı*. 
2. Kamunla yapılmış aktarma yoktur„ 
3. İhtiyaç nedeniyle bâzı maddeler arasında aktarma yapılmıştır. 

1968 yılı : 
1. Kamunla eklenen ödenekler : 

40 000 Çocuk zamımma 
80 000 Tedavi ve cenaze ıgiderlerine 
15 000 Sürekli göreıv yolluğuna 
35 000 (reçici ıgıörev yolluğuna. 

250 000 Emekli ikramiyesine 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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10 000 Diğer ödeneklere 
10 000 Yardım Derneğine (Öğle yemeği için) 

440 000 

2. [Kanunla yapılmış aktarma yoktur. 
3. ihtiyaç nedeniyle bâzı maddeler arasında aktarmalar yapılmıştır. 
1969 yılı : 

1. Kanunla^ eklenen; 
1 700 000 Tedavi ve cenaze (giderlerine (Hizmetlilerin de harcama]an için) 
4 463 000 Emekli kesenekleri karşılığına 

6 163 000 

1970 yılı : 
1. Kanunla eklenen; 
Henüz kanunlaşmamış ek ödenek ve aktarmalar teklifleri vardır. 
a) Aktarma; 
2 750 000 Yozgat Bira Fabrikası m akmalar mm montajı için inşaat tertibinden, maıkinalar tertibine. 
b) Ek ödenek; 
1 500 000 Malatya Sigara Fabrikası inşaatında yapılan imalât için, 

500 000 İstanbul Sigara Fabrikası inşaatı için, 
3 500 000 Eski yıllardan olan inşaat borçları için. 

5 500 000 

1970 yılı harcamalarından Maliye Bakanlığın ca son üç ay için mevkuf tutlaın % 25 1er içinde yapılacak b 
nülmemektedir . 

ALTINCI BÖLÜM 

1. Muhasebei Umumiye Kanununun âmir hü kümleri ve yıllık programlara göre hizmetler k arşılığı olarak 
2. İnşaat ödenekleri Teikelce hazırlanan ve Yükseık Plânlama Kurulunca uygun bulunan plân ve projel 
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3. Tekel Genel Müdür lüğünün 1971 yıli Bütçesinin âzami tasar ruf esasları »'öz -önünde tu lu bırak hazır 
kün görülmediği müşahade edilmiştir. 

Döşeme ve demirbaş eşya bedellerinde ıgeçen. yıbı naza ram bir miktar fiyat artışı bulunmasına rağmen 19 
aynı olarak (350 000) l i radır . Bu da 1971 yılında yersiz harcama, yapıln-ııyacağına ve kaçınılmaz ihtiyaca sa r 

1971 taışıt harcamalar ı için. yalnızca 2 k a m y o n bedeli olarak (250 000) lira ödenek teklif ed il mistir. Bu 
fabrikaları ih t iyacına tahsis edilecektir. Tekelin 1967 - 1970 yıl larında aldığı taşıt miktar ve bedel ler i ile d 
hizmet, yerlerini gösterir tablo eklidir. 

1967 de 8 Adet 285 ;M8 Lira, 
1968 » 4 » 152 950 » 
1969 » 2 » 121 500 » 
1970 » 5 » :"Î78 882 » 

19 

Son. y ı l la rda 19 taşıl ile beraber Tekelin, e l inde çoğu ekonomik değerini kaybetmiş 241 adet taş ı l mevcutt 
Nakl iyat Şubesi emrinde olup 19i> adedi muhledir' başmüdürlükler le diğer iş yel leri emrinde hizmete verilmiş 

YKDİNVt BÖLÜM 

Genel düşünce, temenni ve teklifler : 
1. Memleketimizde Cumhuriyet in ilk y u l a r ı n d a ayr ı ayr ı inhisar lar ve imtiyazlı ş i rket ler e l inde bulunan 

sayılı Kanunla döner sermayeli bir Genel M ü d ü r l ü k o larak Maliye Bakamlığma ve sonra 19-') 1. yılında, 981 sa 
Jığm,a bağlannuıştır. 

Tekel Genel Müdür lüğü 1941 yı l ında çıkan 40 36 sayılı Teşki lât Kanunu ile bugünkü s t a t ü s ü n e kavuşmuş 
şiliği. haiz katma, bütçeli ve döner sermayesi b u l u n a n bir kuru luş tu r . Genel Müdür lüğün iş t igal koru ı su ; tü tün 
bira, ışarap, kibr i t gibi Tekel içi ve Tekel dışı madde le r i ü re t im ve satışı ile ilgili eikoniomik faal iyet ler ile ika 
teklenil e) ki çok çeşitli hizmet ve faaliyetleri k a p s a m a k t a d ı r . Faa l iye t le r genel olarak, ekonomik 1; a rek te rde çe 

Bu i t ibarla hizmet, faaliyet ve işletmelerinin tabiatlında bulunması nedeniyle, modern ekononp ve işletme 
kâ r zarar hesabı çıkarmaya müsait bir s t a tü ile t i c a r i ve sınai kuruluşlar ını Devlet muhasebesinin sert ve ka t 
ğıı vardır . Hal böyle iken ; Genel Müdür lüğün '.19 30 yılında 1660 sayılı Kanun la döner sermaye işlemleri özel 
ner sermaye muamelât ı . Ar t ı rma - Eksi l tme Mnhasebe i Umumiye kanunlar ı hükümler ine t ab i t u tu lmamış . 
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murakabe sistemi aradan uzun zajnan geçtik t on sonra müessesenin bünyesine uygun bu tatbikat kaldırılarak, 
Kanunla döner sermaye muamelelerinde Sayıştay kontroluna tabi tutulmaya başlanmıştır. 

Halbuki hukukî bir incelemeden öteye git mi yen Sayıştay murakabeleri yerine, çeşitli sınai ve ticari faaliye 
ekonomik bir incelemeye imkân'verecek döner sermaye bilançosu ve 'bunu/n kârlılık, verimlilik durumlarını be 
lüzumlu ve yerinde olacaktır. 

Bugün Genel Müdürlük ekonomik mahiyyett eki çeşitli iş ve işlemlerinde günün şartlarına uygun, gerektiğ 
imkânından mahrum görülmüştür. Bu hal Tekel işletmelerinin, kârlılık ve verimliliğine menfi tesir etmektedir 
kil eden bâzı haller de ınüşahadc olunmaktadır. Şöyle ki; 196 sayılı Kanuna müstenit kararnameler icabı yapr 
vazifeli kılınmış Tekelin bu işlemlerinin murakabesi bir taraftan adı geçen kanuna igöre Başbakanlık Yüksek M 
tan destekleıme alımları 832 sayılı Sayıştay .Kanununa göre Sayıştay murakabesine tabi tutulmak suretiyle iki 
tadır. 

Bütün bu nedenlerle Tekel Genel Müdürlüğünün çeşitli işletme konularında ekonomik icaplara uygun olarak 
ta olan neticelerle belli olmaktadır. Nitekim Tekel gelirlerinin Genel Müdürlükçe içindeki katkı oranının sene 
rinin genel bütçe içindeki .oranı 1955 yılında % 14,3 iken bu nisbet 1966 da c/c 7 ye düşmüş 1967 de yapılan z 
bu nisbet % 10 civarındadır) bu görüşü doğrulayan bir sonuç olarak ifade olunabilir. 

Diğer taraftan genel müdürlüğün iştigal konulan çok çeşitli, her biri ekonomik ve teknik bilgi ve ihtisasa ih 
butun bu ekonomik ve teknik problemlerinin çözüm, ve neticelendirilmesi; üst kademelerde bulunan birkaç 
gayretine bağlı bulunmaktadır. 

Kkonomik bir işletme eüzütammı teşkil edecek Tekel işletme ve sınai faaliyetlerini rasyonel, ranta!)!, kendi 
essese ve işletmeler halinde faaliyet ve gelişmelerini lüzumlu ve zorunlu olduğu raütalâasmdayım. Ancak bu im 
ohnıyan işletmelerin durumu, kısa bir müddet içinde kendiliğinden belli olarak, gereken tedbirlerin daha isab 
kün hale gelecektir. 

Yukarda, arz ve izahına çalıştığım sebeplerle genellikle ticari ve teknik karekter gösteren Tekçi Genel Mü 
isi taıbiyatırıa uygun bir bünye ve statüye tabi olacak şekilde reorganizasyona tabi tutulması müialâasmdayım. 
cının gerçekleşmesi oldukça bir etüt meselesi ve gecikmeyi gerektiriyorsa, kanaatimce İktisadi Devlet Teşekk 
uygun şekil alan Tekel konuları bu bünyeyi iktisabedinceye kadar, genel müdürlüğün döner sermaye muamele 
memesi, 2490 sayılı Kanunun tatbiki g-ereken işlemlerde hâsıl olan güçlük, gecikme ve iş görme nkanikhğının g 
ması zarureti komisyonunuzun takdirlerine ve ilgililerinin dikkatine önemle sunulur. 

2. Tekel Genel Müdürlüğünün stoklarında önemli miktarda, iç tüketim fazlası (ihraeedilebilır). Yaprak t 
tadır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



a) Yaprak Tütün : 
Son 5 yıl içinde ihraç konusu yaprak tütün stoku ve yapılan satış şöyledir. 

Tekel Tüccar Yekûn 
Sezon Ton Ton Ton 

Stok 75 419 70 669 146 088 
1966 - 1967 

İhracat 22 168 65 538 83 706 

!Stok 85 400 74 767 159 867 
1967 -1968 — 

İhracat 17 971 63 644 81 615 

Stok 126 002 73 501 199 503 
1968-1969 — 

İhracat 24 701 62 752 87 453 

Stok 147 160 50 746 207 906 
1969 - 1970 

İhracat 19 440 50 646 70 086 

Stok 160 212 51 630 211 842 
1970 - 1971 • 

İhracat 17 000 (15 . 1 . 1970 tari
hine kadar olan 
miktar) 

Tablonun tetkikinden anlaşılacağı üzere ihraccdilebilir yaprak tütün stoku, tekelin elinde yıldan yıla art 
tekleme malı tütün stoklarına bağlı meblâğın (2 143 000 000) Tl. sı olduğu ve her sene stok değeıiuın takribe 
rafı yapıldığı anlaşılmaktadır. Destekleme malı tütün stoklarının daha fazla artmaması için gereken tedbir 
tedir. Bu maksatla; dış piyasaların şark tipi tütüün ihtiyacı buıgün 400 000 ton civarındadır. Bu miktara karş 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 1495) 
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yesinde tütün satabilmektedir. Evvelemirde 1177 sayılı Kanunla hüküm altına alınmış bulunan ekim sahalar 
önemle bu cihet göz önünde bulundurulmalıdır, l icar i değerini daha fazla kaybetmeden eldeki stokların eritil 
kredili ihracat, Devlet yatırımları için ithal edilecek mallar mukabilinde ihracat, sigara imalinde kullanılan mak 
mukabilinde ihracat gibi tedbirler ve yollar aranmalıdır. İlk yıllarda ekim sahasının büyük ölçüde tahdidi çeş 
zurları asgarîye indirmek için dış piyasaların tuttuğu ve fazla talebedilen ve Adapazarı, Gönen, Manyas, civar 
borley tipi tütünün yetişme muhiti şartları uygun düşmekte ve tecrübe çalışmaları kâfi gelmekte ise biraz 
vik olunmaktadır. 

Çay : 
:b) 1970 yılında iç tüketim fazlası çayın 15 500 ton olduğu, ilâveten geçen yıldan devreden 14 700 ton 

tonunun ihraç edilebildiği anlaşılmıştır. 
'Çay üretiminde de oldukça seri ve artan bir durum görülmektedir. Çay istihsalimizin dünya standartlarına 

rağı mubayaasının dünya fiyatlarından pahalı olması, cay ihracatının aliminyum kap v. s. ambalaj içinde yap 
gibi sdbeplerle, maliyetinin altında çay ihracı yapılmakta olmasına rağmen, ihracatta stoku eritecek bir seviye 
ruâruz sebeplerin bertaraf edilmesiyle çay ihracatında da anormal, stok birikmesine yol açılmalıdır. 

3. Halen tarımı Tarım Bakanlığına, fabrikasyon ve satışı ise Tekel Genel Müdürlüğüne bağlı olan çay ür 
tatminkâr olmayıp, iç piyasa ihtiyacı üstünde kalan üretim fazlası, ekonomik bir durum göster m örnektedir. Ü 
dına ve maliyetine eğilmek zorunluğu vardır. 193;", yılında 14 527 ton olan kuru çay ve üretimini 5 yıl içinde v 
seviyeye ulaştığı da göz önünde bulundurulursa çay işlerinin tarımından fabrikasyonuna kadar münhasıran bu 
iktisadi devlet teşekkülü bünyesinde müstakil bir kuruluş tarafından idare ve mesuliyetinin deruhte edilmesi 
yim. Nitekim kalkınma plân ve programlarımızla öngörülen Tekel İdaresinin reortganizasyon raporu da bu gö 
Şurası muhakkak ki, çay, ekiminden, yaprağın kesimi, fabrikasyonu. Standart çay istihsali ve artan üretimi 
konusu olması çok önem kazanmıştır. 

4. Tütün stoklarının eritilmesi sadedinde manıüi sigara ihracı için gerekli tedbirlerin alınması bir yol olara 
idarelerinin aşılması güç gümrük güçlükleri muvacehesinde başarılı bir yol olmıyacağı neticesine varılmıştır. A 
rv:n yaptığı gibi yabancı memleketlere sermaye şeklinde girmek suretiyle sigara imali ve satışı çıkar bir yol 
oıarak Almanya ele alınmalıdır. Zira Almanyarım bizim için mühim bir pazar olmasının ötesinde, bu memlek 
gara ihtiyacına muhata'bolmak dahi küçümsenmiyecek bir netice olacaktır düşüncesindeyim. 

5. Bilhassa ihracata konu olan ve olacak olan Tekel mamullerinde standart evsafa daha fazla dikkat etme 
liirma daha fazla önem verilmesi yerinde bir hatırlatma olacaktır. 

'6. Orta Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Trakyadan gereken şekilde değerlendirilmiyen yaş üzüm üretimi 
tiyle değerlendiril ebilmesine Tekelin önem verdiği anlaşılmakla beraber bu konuda daha geniş iımkânlar yaratac 
tavsiyeye şayan görülmüştür. 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. 'Sayısı : 1495). 
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7. Devlet monopolünde bulunan tuz ihtisaii ve satış işlerinin tetkikinde; 8 . 1 . 1925 gün 575 sayılı k 
olan tuz satış fiyatı, 1936 yılında çıkan 3078 sayılı Kanunla 1 kuruşa indirilmiştir. Bu sebepli- 3-1 yıldır 1 
ruştan satılmaktadır. 

Bu zaman zarfında işçilik ücretinin artması, toplu sözleşmeler her yıl idare zararını artırmaktadır. Ni 
7̂ 383 722) Tl. sı, 1968 yılında (9 371 091) Tl. 1969 yılında (15 761 969) Tl. zarar etmiştir. 1970 1e bu zara 

r laktadır. 
Döner sermayeye menfi etkisi olan bu halin, tuz satış fiyatlarını »ünün şartlarına uygun obuak ayarla 

teli ve temiz mal istihsal edebilmek için, istihsal araçlarının maikinalaşması ve modernleştirilmesi hususunda 
nuniyet verici görülmekle beraber tuz politikası bütün ilgili dairelerce yeniden gözden geçirilmeye değer bi 

TEKLİF LEÜ 

1. Bütçenin. 13.190 maddesindeki diğer alımları ve giderleri, ilân paraları ve sağlık »servisinin ilıtiyaçarı 
nek 1969 hali sarfiyatında (10 000) lira daha azdn\ 

Buna mukabil hu madde giderlerinden mahiyeti itibariyle bir kısıtlama yapılması müııı'kün görülememe 
Bu itibarla bu maddedeki ödeneği; (10 060) Tl. ilâve edilmek suretiyle mevcut ödemeğin (40 000) T 

2. 1971 yılında İstanbul'da 10 gün .müddetle uluslararası (R A. O.) Çay 'kongresi yapılacağı bütçe ger 
Teknik konular yanında, çay ^üretimimizin satılması ve bilhassa iç tüketim, fazlası çay stokumuzun değ 

den de bu toplantı özel bir önem taşımaktadır, 
Fakat İra maksatla bilhesap Inıkman miktar ödeneğin, bütçeye, tasarruf maksadiyle noksan konulduğu a 
Bu sebeple ve ödenek kifayetsizliği yönünden, mukarrer olan toplantının tehirini talebetmek, memleketi 

bir durum yaratacaktır. 

Diğer taraftan bu toplantının yarım ve kısa süreli yapılması da bahis konusu olamıyacağma göre hesa 
aynen karşılanması zorunluluğu meveudoldıığundan 16.410 uluslararası yurt içi giderleri maddesindeki me 
zumlu ve zaruri mütalâa olunmuştur. 

3. Genel Müdürlüğün 16.711 ' maddesindeki temsil ödeneğinin gecen yıla nazaran (25 000) Tl. sı eksiği i 
ni üştür. 

Tekel Genel Müdürlüğü iç ve dış piyasalara muhatap ticari bir kuruluştur. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 1495) 
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Bilhassa elde meveut çay ve yaıprak tütün stoklarının eritilmesi konunısnda birçok yabancı firmalarla temas 
ve ikramda bulunmak lüzumlu, ve kaçınılmaz hir zarurettir. 

İTal böyle iken t a«ar rai: maksadiyle de olsa gecen yılki ödeneği l/(i seviyesine indirmek, izahı gayrimümkün 
Bu müessesenin temsil giderleri ticari gayeye matuf olacağı cihetle farklı bir önemi vardır. 
Bu sebeple adı gecen maddedeki ödeneğe (25 000) Tl. sı ilâvesi ile gecen yılki seviyede tutulması faydalı o 
Yukarda o madde halinde ilâvesi teklif olunan cem'aıı (205 000) Tl. ödeneğin kabulü halinde Tekel Genel Mü 

sebebiyle Genel bütçe rakamlarına direkt olarak tesirli olmıyaeaktır. 
Genel Müdürlüğün gelir bütçesi (B cetveli) Oo.oOO çeşitli gelir maddesine bu miktar gelirin ilâvesi mümkün 
Komisyonun tasviplerine arz ederim. 

Tekel G. Mil. Bütçesi (S. iSayraı : 1495) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/400 
Karar No. : 94 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale edilen 
çe Kanunu tasarısı», 

iGümrüık ve Tekel Bakanı, Tekel Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı tems 
rüşüldü ; 

ıSöz konusu Genel Müdürlüğün bütçe kanunu tasarısı tetkik edildiğinde (A/ l ) cari harcamalar, (A/2) 
ye teşkili ve transfer harcamalarına sırasiyle (166 942 493), (134 438 000), (8 148 996) lira ki, toplam ola 
te, gelirleri ise (İB) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (309 529 489) lira olarak tahmin edilmektedir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe Kanunu tasarısiyle ilgili olarak Komisyonumuz adına gerekli 
zün söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe uygulaması, 1971 teklifleri ve nihayet 5 yıllık plân muva 
ettiği rapor muhtevasından münasip gördüğü bölümler hakkında vâki açıklamalarından sonra söz alan s 
yet sahasında önemli yeri olan tütün ve çay konusunda kişisel görüşlerini açıklamışlar, özellikle kaliteli ça 
pazarlar temini, taban fiyatlar gibi hususlar üzerinde önemle durulması yolunda temennilerini izhar etmi 

Sayın üyelerin konuşmalarını müteakip Gümrük ve Tekel Bakanı Genel Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgi 
çay konusu üzerinde önemle durarak yılların yerleştirdiği kötü bir teamüle işaretle çayın kalitesini bozan unsu 
tumdan tevellüdettiği, bunun usulüne göre yapılmasını temin için sıkı tedbirler alındığını, bu işlem dolayıs 
gruplar ile mücadele ettiğini ve edeceğini ifade etmiş, 

ıStok tütünlerimizin değerlendirilmesi için dış ülkelerle devamlı temas halinde olduklarını, ezcümle, tütü 
li için çalışıldığını, Doğu ve Güney - Doğu tütünlerimizin en iyi şekilde piyasaya arzı ve dolayısiyle kaçak 
larını söylemiş, tevcih olunan soruları cevaplandırmış, 

Mütaakıben «maddelerin görüşülmesine geçilerek, 1970 yılı Bütçe uygulamasından mülhem, bâzı fasılla 
le, 1 nci madde, maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm İ3.000, 13.190 (Diğer alımlar ve giderleri) 
16.410 (Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri) maddesine (125 000), aynı bölüm, 16.711 (Makam temsil 
ki, toplam olarak (160 000) lira ilâve yapılmış, dolayısiyle tasarıda (166 942 493) lira olarak teklif oluna 
çıkarılmıştır. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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(A/2) işaretli cetvelin bölüm, 22.000, 22.311 (Yapı, tesis ve büyük onarım, giderleri) maddesine (500 000) 
büyük onarım, giderleri) maddesine (360 000), lira ilâve edilmiş, aynı bölümde sigara fabrikaları, içki sanay 
ları ve satış depoları sektörlerine yeni açılan 22.325, 22.345, 22.355 ve 22.385, aynı (İşçi ücretleri) matlaplı 
dolayısiyle tasarıda (134 438 000) lira olarak teklif olunan yatırım harcamaları toplam rakamı, yapılan 
(135 298 004) liraya çıkarılmıştır. 

(A/3) işaretli cetvelin bölüm 32.000, 32.100 (Kamulaştırma ve satmalma bedeli) maddesine (1 000 000), 
(A/3) işaretli cetvellere yapılan toplam (2 020 004) liralık ilâvenin binde biri oranındaki (2 020) liralık bir il 
sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma fonu karşılığı) maddesine yapılmış, dolayısiyle tasarıda 
miktar, toplam (1 002 020) liralık ilâve ödenek ile (9 151 016) liraya çıkarılmış, sonuç olarak 1 nci madd 
(2 022 024) lira olan ilâve nedeniyle tasarıda (309 529 489) lira olarak teklif olunan gider ödenek miktarı (311 
le bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

2 nci madde, 1 noi maddeye yapılan ilâve ödenekler dolayısiyle bozulan bütçe gelir - gider denkliğini s 
63.000, 63.300 (Çeşitli gelirler) maddesine (2 022 024) lira ilâve edilmiş, dolayısiyle tasarıda (309 529 489) lir 
rakamı (311 551 513) liraya çıkarılmış ve madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 nci maddelerle bu maddelere bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Rize 

E. Ak çal 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Hatay 
II. Özkan 

Başkan V. 
Aydın 

7. (\ Ege 

Ankara 
II. T. T ok er 

Cumhurbaşkanınca S. V. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

R. Üne-

içel 
C Okyay uz 

Sözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
A. Yalcın 

Çorum 
A. Topçuba-s) 

İstanbul 
O. C. Fer soy 

Tekel G. Md. Bütçesi 

Söz 

Kâtip 
Erzurum 

Ii. Danışman 

Ankara 
hakkım mahfuzdur. 
C. Yorulmaz 

Denizli 
Söz hakkım mahfuzdur. 

/ / . Oral 

İzmir 
M. Akan 
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Adıya 
Muhal 

Y. Z. Y 

Anka 
/. Ye 

Elâz 
Ö. F. S 

İzm 
A. N. E 
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Kas tamonu .Kütahya Malatya Manisa Man 
Söz hakk ım mahfuzdu!*. 1. E. Erdinç Söz hakkım mahfuzdu!'. O. Kıiruosmunoğlu İL O 

77. Tosyalı İL O ökçe 

Maras Maraş Niğdo Niğde Saka 
A. İmamoğlu A. Karukücük l\. Hayhun .!/. A', ('cıczci N. H 

Tabiî İ'-yo Trabzon 
Söz hakkım'mahfuzdur . Tokat Trabzon. Söz hakkım mahfuzdur. l ;ş 

AS*. Özgür İ. İL Halci A. S. Ağanoğlu A. R. Ez"«ncr M. F. A 

Yozgat Zonguldak Zonguldak 
/. Kupıs-ız S. T. Müftüoğlu K. Ncclimoğlu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 yılı Bütçe kanuna tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğümün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (166 942 493) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (134 438 000) 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (Ö 148 996)' lira ki, toplam1 olarak 
(309 529 489) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (309 529 489) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1971 yılında elde edilecek 
gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek gelirlerin 
tarh »ve tahsiline 1971 bütçe yılımda da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince Tekel Genel Müdürlü
ğü kadroları ekli kadro cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kanuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekten yetmediği takdirde 
(ödenekleri (1) lira olarak tesbit edilmiş tertipler dahil) (B) işaretli 
cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarımı karşılık göstermek 
suretiyle (A/ l ) işaretli cetvelin ülgil'i tertiplerdeki ödenek miktarlarını 
artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçlan) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde : 

Tekel ıG. Md. 'Bütç. 
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BÜTÇE KARMA 'KÖMİİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1971 

MADDE 1. — ITekel Genel Mü 
(A/ l ) Üşaretli cetvelde gösterildiği 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvel 
lira ve ısermaye teşkili ve transfer 
cetvelde gösterildiği üzere (9 15 
(311 551 513) lira ödenek verilmişt 

MADDE 2. >— Tekel Genel Müdü 
retli cetvelde gösterildiği üzere 1(311 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü Im 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü 'm 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci m 

MADDE 16. >— Tasarının ı6 ncı ma 

(S. Sayısı : 1495) 



(Hü'k iknetiıı -teklifi) 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere, 

!b) 1928 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasetoei Umumiye Ka
nununun 93 ncü maddesine gıöre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar 1971 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç ( A / l ) , (A/2) 
ve (A/3) cetvellerine dahil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine, 

Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Bu kanuna bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dahil tertiplerden (A/3) işa
retli cetvelin (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 9. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yerbki veren kanunlar, 'bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

MADDE 10. — Tekel Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilâtına 
ait evrak ve vesikaların imhası 26 . 3 . 1956 tarihli ve 6696 sayılı 
Kanun hükümlerine tabi olmaksızın hazırlanacak yönetmelik esaslan 
dairesinde yapılır. 

Tekel U. Mil. ilttiıtçesi 

(]>ütr(v Karma Kom 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci 

MADDE -8. — Tasarının 8 nci 

MADDE '9. — Tasarının 9 ncu 

MADDE 10. ı— Tasarının 10 nc 

(S. Sayısı : 14D5) 
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(Hükümetin -teklifi) 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1071 tarihinde yürürlüğe girer. 

Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları MADDE 12. 
yürütür. 

Başbakan 
8. Demirel 

İçişleri Bakanı 
H. Menteşeoğlu 

Devlet Bakanı 
H. Dinçer 

Dışişleri Bakanı V. 
H. Dincer 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı 
V. Â. Özkan î. Birincioğlu 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı 
S. Kılıç N. Cevheri 

Devlet Bakanı 
H. Atabeyli 

Maliye Bakanı 
M. Erez 

Tarım Bakanı 
1. Ertem 

İmar ve İskân Bakanı 
H. Nakiboğlu 

Tekel O. Md. Bütçesi 

(Bütçe Karma Kom 

MADDE 11. — ;Tasarmın 11 aıc 

MADDE 12. — Tasarının 12 nc 

Devlet Bakanı V. Adalet B 
H. Atabeyli Y. Ziya 

Millî Eğitim Bakanı Bayındırlı 
O. Oğuz T. G 

Ulaştırma Bakanı Çalışana 
N. Menteşe S. öz 

Köy İşleri Bakanı Orman B 
T. Kapantı H. Ö 

(S. «Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR Kesim toplamı 

12.110 Devlet memurları aylıkları 
0 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde

meler 
ÜCRETLER Kesim toplamı 

0 Hizmetliler ücreti 
0 Geçici hizmetliler ücreti 
0 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
0 Teknik personel ücreti 

43 063 516 

43 063 515 

17 556 395 

14 578 980 
295 200 

54 000 
2 628 215 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardümı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.350 Yakacak yardımı 
12.370 Em-ekli keseneği karşılıkları 

0 Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 

12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

84 590 332 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 12 489 821 

775 000 
59 000 
75 000 

3 000 000 
18 000 

8 300 000 

262 821 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

162 0 

132 627 180 

23 367 

1 

o 

18 

807 

350 000 
105 
200 

000 
000 

115 000 
30 
567 

000 
805 

1 
1 

Tekel G. Md. Büteesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde Ödenenin çeşidi 

1970 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 5 007 500 

0 Kasa tazminatı 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
12,590 6846 sayılı Kanıma göre verilecek diğer 

tazminatlar 
ÖDÜLLER 

12.600 ödül 

0 Yabancı dil ikramiyesi 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

0 Temsil ödeneği 
0 443 sayılı Kanun gereğince ilkokul öğret

meni ödeneği 
12.751 Mahrumiyet veri ödeneği 

YOLUKLAR 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 (leçici görev yolluğu 

0 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

5 000 000 

500 

L 500 

6 600 

4 200 

2 400 

Kesim toplamı 6 465 000 

200 000 
4 315 000 

5 000 
330 000 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

T,4n«ı L i Lira 

.7 501 

1 

7 500 

1 

6 004 000 

200 000 
4 000 000 

300 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde 

13.000 

ödeneğin cesidi 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLÜKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
12.841 -Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplunu : 5 570 000) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 

0 Yabancı uzmanlarla yardı m cilan yurt 
dışı geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRENİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplann : 134 000) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve deımiribaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 

0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri . 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

850 000 

200 000 

60 000 

Hüfcümetç 
Madde 

Lira 

850 000 

.KîO 00" 

00 000 

e isten 
Bölüm 

L 

İ00 000 

5 000 

200 000 

100 000 
100 000 

1 340 000 

350 000 
450 000 
500 000 
40 000 

2 782 001 

-

î)0 000 

217 000 

50 000 
77 000 

830 000 

350 000 
450 000 

30 000 

2 

Tekel G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 14.ÖÖ) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 
Lira L 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

18.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.2:30 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALİMLAR 
13.320 Giyim - kuşam alimi an ve giderleri 

ULAŞTİRMA GİDERLERİ 

14.000 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
18.420 Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.010 Kira hedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

345 

55 
40 
200 
10 
40 

000 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

1 022 001 

502 000 
430 000 

1 

55 000 

345 000 

20 000 

1 170 000 

340 000 

55 
40 
200 
,) 
40 

000 
000 
000 
000 
000 

20 000 

1 022 001 

592 000 
480 000 

1 

55 000 

7 

370 000 

14.1.10 Yangından kontuma ve sigorta, giderleri 20 000 20 000 

Tekel G. Md. -Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

—. 36 — 
• ~ , ; •• x •',. 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde 

Lira 
Bölüm 

L 

14.120 Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâ
tında imha edilecek evrak ve vesikaların 
her türlü giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 neıı maddesinin gerek
tirdiği giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmiş kesenek ve 
ikramiyeler 
VERGİ RESİM VE HARÇLAR 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşe
cek bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar Top. : 60 000) 

14.400 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.51<> Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 

-.'525 000 
60 000 

10 000 

50 000 

420 000 

110 000 

30 
30 

000 
000 

250 000 

345 000 

50 
200 

000 
000 

25 000 
325 00') 

4 000 

2 000 

2 000 

238 000 

28 000 

30 
30 

150 

000 
000 

000 

175 001 

50 
100 

000 
000 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

< ili 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm top 
Lira Lira 

14.540 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.5^0 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14,595 Spor giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.7'Lİ Büro giderleri 
15.712 Ulaştırma giderleri 
15.714 Kira giderleri 
15.715 Giyim - kuşam alım ve giderleri 
15.716 Malzeme alım ve giderleri 
15.719 Diğer alım ve giderleri 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı : 690 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım ve giderleri 

10 000 
60 000 

25 000 

645 000 

CO 000 
30 000 
50 000 
15 000 

450 000 
40 000 

670 000 

10 000 
1 

690 000 

CO 
30 

>000 
000 

50 000 
15 000 
500 000 
35 000 

15 000 
715 

25 000 • 25 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

Hükümetçe iste 
Madde Bölüm 

Lira 

16.000 

12.0IH; 

ıs.ooo 
14.000 
15.00o 
l(i.G'»0 

16.410 

!.6.o;»o 

16.711 
16.712 

16,S10 
16.820 

ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LERİ 
LİLiMİararası ynr\ içi toplantıları <>'iderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
Gizli haber* verme giderleri 

TEMSİG. AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ 
1) \')U\M 11İ Kesim toplamı 

Makam temsil giderleri 
(«örevsel temsil gülerleri 
BAKİM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesini toplamı 

(Bina onarımı 
Makina ve teçhizat onarımı 
PER.'SONLL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
İÜZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
OKSİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 

GARİ 11AROAA1ALAR TOPLAMİ 

1 138 001 1 

S 000 

30 000 

:]() 000 

I 100 000 

100 000 

10 000 

2 000 

5 001 

r> ooo 

1 110 000 

84 590 ;J32 
2 782 001 
1 170 000 
(J70 000 

1 138 001 

90 350 334 

1 100 
10 

000 
000 

162 
2 

1 

166 

Tek-l G. Md. Bütçesi (S. 'Sayısı : 1495) 
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Bölüm. Madde 

21.000 

Ödeneğin çeşidi 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1970 ödeneği 
Madde- Bölüm toplamı 

Lira Lira 

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

SİGARA FABRİKALARI 
21.821 Etüt ve proje giderleri 

0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

EMANET AMBARLARI 
0 Etüt ve proje giderleri 
0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları gerici görev yollukları 

(Emanet ambarlan toplamı : ) 
İÇKİ SANAYİİ 

21.341 Etüt ve proje giderleri 
0 Devlet memurları aylı idari 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

ÇAY SANAYİİ 
21.851 Etüt ve proje giderleri 

0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet nıenmrlan geçici görev yollukları 

1 264 000 

5 
750 
20 

5 
39 
9 

20 
50 
15 

20 
300 
20 

000 
000 
000 

09!) 
999 
999 

000 
000 
000 

000 
000 
000 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

1 264 000 180 

180 000 

5 000 

10 000 

5 000 

Tekel O. Mel. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde 

22.000 

21.301 
0 
0 

21.381 
0 
0 

Ödenenin çeşidi 

KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 
•."Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yolhıklan 
M AMİTİ A T AMBARLARI VE SATIŞ 
DEPOLARI 
Etüt ve proje giderleri 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ 

İMA T A T SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

0 .Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

SİGARA FABRİKALARI 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onaranı giderleri 

0 Devlet memurları aylıkları 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm 

Lira, 

1 000 
6 000 
1 000 

1 
1 
1 

54 572 000 

611 400 
13 000 
3 600 

10 501 000 
850 000 

toplamı 
Lir» 

54 572 000 

Hükümetçe ist 
Madde Bölü 

Lira 

150 000 

10 000 

58 

58 951 000 

728 000 

7 342 000 

Tekçi G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm to 
Lira Lira 

0 Devlet memurları geçici görev yollukları 
22.325 İşçi ücretleri 

(Sigara fabrikaları toplamı : 7 702 001) 

EMANET AMBARLARI 
0 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yolluk] arı 

(Emanet ambarları toplamı : ) 
İÇKİ SANAYİİ 

22.341 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Devlet memurları aylıkları 
()• Devlet memurları geçici görev yollukları 

22.345 İşçi ücretleri 
(İçki sanayii toplamı : 4 482 001) 
ÇAY SANAYİİ 

22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

22.355 İşçi ücretleri 
(Çay sanayii toplamı : 43 002 001) 

KİMYA SANAYİİ : (Tuz ve Kibrit) 
22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 

50 000 
806 999 

12 

74 999 
11 999 

912 000 
525 000 
40 000 

26 140 000 
1 050 000 

70 000 

827 000 
80 000 
5 000 

4 482 000 

43 002 000 

350 00ü 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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1970 ödeneği 
Madde Bolüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe isten 
Madde Bölüm 

Lira L 

MAM ULA T AMBARLARI . VL SATIŞ 
DLPOLAKI 
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri, 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
İsçi ücretleri 
(Mamulât ambarları ve satış depoları lop
la mı : ;: 047 ooi) 
IMAKINA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

TAKİM SLKTÖEÜ 
M.akiua, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
İMALÂT SANAYİİ. SEKTÖRÜ 

Kesim toplamı 

40 914 000 

40 914 000 

3 047 000 

75 

75 307 ÜOü 

MEVCUT TÜTÜN VL SİGARA MA
MULLERİ SANAYİİ 
Makimi, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
Devlet memurları aylıkları 
Devlet memurları geçici görev yollukları 
(Tütün ve sigara mamulleri toplamı : ) 
KtGAJlA IABRİKALABI 
Maıkina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

r><ss ÖOO 
1 I 000 

400 

14 0(50 000 :}A O'ÎO 000 

Tokcl G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : .1495) 



Böl îim Madde ödeneğin çeşidi 

O Devlet memurları aylıkları 
O Devlet memurları geçici görev yollukları 

İÇKİ SANAYİİ 
23.341 iMaıkina, teçhizat alımları ve büyük 

onarımları 
0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 
0 Taşıt alımları 

ÇAY SANAYİİ 
23.351 Maıkina, teçhizat alımları ve büyük 

onarımları 
0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici göı-ev yollukları 

23.354 Taşıt alımları 
(Çay sanayii toplamı : 34 263 000) 
KİMYA SANAYİİ : (Tuz ve Kibrit) 

23.3C1 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Devlet memurları aylıkları 
0 Devlet memurları geçici görev yollukları 
0 Taşıt alımları 

— 43 — 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

16 

7 

100 000 
10 000 

ö d ü 000 
100 000 
5 

540 

493 

000 
000 

000 
450 000 
20 000 

1 003 000 
40 000 
7 000 
30 000 

19 
Hükünıetge istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

15 593 000 

34 013 000 

250 000 

1 361 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

„ 44 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 

Lira Li 

SAĞLIK 
0 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
0 Taşıt alımları 

(Sağlık toplamı : ) 
21..-.'ir"> ETÜT VE PRO-7U (LİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
22.0'K) YARI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM: 

GİDERLEIİÎ Bölümü toplamı 
2:] OPO M AKİN A, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM

LARI VE ONARIMLARI 
Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

48 000 
55 000 

I 264 000 

54 572 000 

40 914 000 

96 750 000 

1 

58 9 

75 ;} 

134 43 

Teke! G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 
1 

1970 ödeneği Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 

Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lir 

32.00? 
/ - Sermaye teşkili 

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR 

32.1 l/O Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

4 472 000 3 000 

472 000 3 000 000 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ .İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
g>öre Millî prodüktivite mer-ke>ziuıe yardım 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesini toplamı 

34.620 712G sayılı Kanunun 37 ne: maddesi ge
reği ne e Sivil Savuma, fonu kargılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ne.ı maddesi ge-
reğinee sigorta fonu karşılığı 
ULUSLAR ARAŞ t TEŞEKK ÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası Kurum ve Derneklere ka
tılma payı 

5 000 

222 249 

195 84!) 

26 400 

40 000 

267 249 

5 000 

342 720 

30!) 220 

33 500 

40 000 

387 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bolüm Madde 

35.000 

ödeneğin çeşidi 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35,210 \% 1 Ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(iBu ödemeği ihtiyaç nispetinde artırmaya 
Maliye Balkanı yetkilidir.) 

35.M30 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödetmeler 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDİMLAR Kesim toplamı 

35.691 Fidelik müsabakaları yardımı 
35.692 Bağ yardımı 
35.693 Kaçakla mücadele yardımı 
35.694 Tekel yardımları 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, 
SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLE
RE YARDIMLAR 

35.710 Tekel Genel Müdürlüğü Mensupları Yar
dım Derneğine (Momıır ve hizmetlilerin 
öğle yemeklerine yarımda kullanılmak 
üzere) 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Lira L 

3 064 014 

576 425 
1 500 000 

837 589 
150 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

3 266 016 

3 814 272 

.1 326 272 
1. 500 000 

838 000 
150 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
± 

3 8 

195 000 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

96.000 

32.00) 

34.00ı.» 
35.000 

36.001) 

BORÇ ÖDEMELERİ 

GECEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplam» 

36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer gecen yıllar borçları 
KARŞILIKSIZ BORÇLAR 

•36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç nis betimi e artırma
ya Maliye Bakam yetkilidir.) 

36.600 deri verilecek paralar 

36.700 Müteahhit bono borçları (A.M,F.) 

KAMULAŞTIRMA. VU KATIN ALMA
LAR Bölümü toplamı 
MALÎ TRANSFERLER iiölrunü toplamı 
SOSYAL TFANlSFERLER 

Bölümü toplamı 
BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

340 000 

1 
339 999 

450 000 

50 000 

940 001 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm t 
Lira Li 

4 472 000 
267 249 

3 266 016 
940 001 

8 945 266 

340 000 

1 
339 999 

450 000 

150 000 

94 

3 00 
38 

3 82 
94 

8 14 

Tekel O. ALİ. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1970 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

Hükümetçe tahmin e 
Madde Bölüm 

Lira Li 

B/2 Yergi dt§t gelirler 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.130 Tekel safi hasılatı 
63.210 Para cezaları 
63.300 Çeşitli gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Bölümü toplamı 

187 045 600 
200 000 

8 800 000 

196 045 600 

196 045 600 

309 5 

298 729 489 
300 000 

10 500 000 

509 5 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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O - CETVELİ 
Verglerin, resimlerin ve başka gelirlerin 

dayanakları 

Çeşidi 

Kamın 

» 
Kararname 

Kanun 

Tarihi Numarası ö zefti 

10 . 6 . 1949 

25 . <5 . 1942 

5435 

9 . 5 . 1969 1177 

Türk Ceza Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
maddesi) 

TÜTÜN 
Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

23 .12 . 1936 3078 Tuz Kanunu 
TUZ 

BARUT VE SAİRE 

9 . 5 . 1955 6551 

4223 

7 . 1 . 1932 1918 
29 . 8 . 1956 6829 
1 . 9 . 1956 6846 

12 . 6 . 1942 4250 
1 . 8 . 1942 2/18435 

27 . 3 . 1969 1137 
29 . 7 . 1970 1318 

Barut, ve Patlayıcı maddelerle silâh ve teferruatı ve av malzemesinin 
kında (3 ncü maddesi yürürlüktedir) 

KAHVE VE ÇAY 

Kahve ve çay inhisarı Kanunu (Kahveye ait hükümler 4950 sayılı K 
dı rıılmıştır) 

KAÇAKÇILIK 

Kaçakçılığın man ve takibine dair Kanun ve bu kanunun bâzı madde 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 

İsrpiıftio ve ispirtolu içkiler inhisarı Kanunu (İlgili ek kanunlar : 5 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhisar dışınd 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolonya yapıp «atması hakkında 
Çeşitli vergi kanumlarmda değişiklik yapılması hakkında 
Ftinansm&n Kanunu 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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G - CETVELİ 
Kanun No. 

1050 Muhasebe! Umumiye Kanunu 
5113 ) 
6476 ) Y. Tütün ambarları, Y. T. Bakım ve İşleme atelyeJeri yaptırmak veya 
7425 ) için gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkında 
4898 ) Fabrika, atelye, imal ve doldurma evleri yaptırmak, mevcutları genişletm 
7200 ) lara gerekli her çeşit makina, alât, donatım ve araçlarla tuzlalar için do 

260 ) almak ve kurmak maksadiyle gelecek yılllara geçici yükü emmelere girişilm 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair 

İR - CETVELİ 

1971 yılı Gemeî Bütçe Kanununum bağlı (R) işaretli üeftveldelci toancama formülferi bu Ibütlçe nişim Kie ujyg 

Bölüm iMadde 

CARİ HARCAMALAR 

12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 
Yönetim yollukları : 
(Fabrika, atelye, tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına dâhil memur ve hizmetlilerin yurt içi 
yolluklariyle iç ve dış sergilere katılacakların yollukları döner sermayeden ödenir.) 

12.813 föeçici görev yolluğn : 
1177 sayılı Kanun gereğince teşkil olunacak kurullar üyelerinin gündelik ve yollukları da 

13.000 YÖNETİM GÜDERLERİ : 
Genel yönetamle ilgili alımlar : 

13.130 Döşetme ve demirbaş alımları ve Igiıderleri : 
6136 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar Kanunu ile 6/9408 sayılı Bakanlar Kurulu Kara 
âmir ve memurları için alınacak tabancaların paraları da bu maddeden ödenir. 

Tekel G. M d. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde 

13.190 Diğer ahrailar ve giderler : 
Sağlık servisine alınacak malzeme ve ilâçların paralan bu maddeden ödenir. 

14.000 .HİZMET GİDERLERİ : 
Vergi, resim ve harçlar : 
Diğer vergi, resim ve harçlar : 
İdarehane ve bürolar için kanunları gereğince ödenecek vergi, resilm ve harçlarla gecikme za 
maddelerden ödenir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler : 
1177 sayılı Tütün ve tütün tekeli Kanununun 18 nci maddesi gereğince, imha olunacak 
ile 19 ncu maddesine göre itiraz kurulları temsilcilerine ödenecek ücretler ve aynı kanunun ge 
lan tütün ekim sahaları tesbit kurullarının,- yolluk dışında kalan harita, plân ve kroki ma 
rin paraları bu tertipten ödenir. 

15.716 Malzeme alım ve giderleri : 
(Bu maddeden yapılacak alım ve giderler için Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetv 
kesimindeki1 formül uygulanır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YaJpı, tesis ve "büyük onarım giderleri : 
Teknik öğrenim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajiyer öğrencilerin yevmiy 
delerinden ödenir. Maltepe Sigara FaJbrikasının anayollarlafla irtibatını sağlıyacak yol yapımı 
nci maddeden karşılanmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü emrine toptan ödenelbilir. Tuzla 
yacaik yolların yapımı ve bakımları için gerekli para 22.361 nci maddeden karşılanmak suretiyl 
iller özel idareleri emrine ödenebilir. 

Çay yolları ve tuzlaların anayollarla irtibatlarını sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları 
nci maddelerden karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel idareleri 
Tuzlaların içme ve kullanma sularının tesis, risale ve bakımı için gerekli para 22. 361 nci madde 

Tekel G. Md. 'Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm Madde 

kası emrine toptan ödenebilir. 
23.000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları : 

Bu tertipten yapılacak harcamalarla yurt dışından mubayaası gereken yatırım ünitelerinin 
kısımları için de 4896 sayılı Kanunun 7 nei maddesi hükmü uygulanır. 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

35.000 (SOSYAL TRANSFERLER : 
35.693 Kaçakla mücadele yardımları : 

(Kaçak takibatında koruyuculara ait a t lam kaçakçı kurşunu ile vurularak veya havalanarak 
(kulllanıilmıyaoak derecede sakatlanması halinde bu atlanın bedelleri nöbetinde koruyuculara yap 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 

36.400 İlâma bağlı borçlar : 
Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan dlâma bağlı borçların maliyet ve masrafla 
giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taalluk edenler bu m 

237 sayiıh Kanun gereğince alınacak taşıllar 

Aded Alınacak taşıtın cinsi Nerede kullanılacağı 

2 Kamyon, tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Yaş çay yaprağı taşımalarında 
kg. lık şasi kabin 4X2 

Tekel G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 
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Sıra İdare Plâka 
No. No. No. 

56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
'64 
65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 
74 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 

216 
238 
252 
254 
268 
269 
284 
285 
295 
333 
375 
385 
388 
394 
399 
414 
417 
418 
421 
329 
422 
60 
86 
147 
148 
314 
304 
72 
190 

34 FF 264 
44 AC 294 
34 AC 742 
34 AC 759 
34 AC 743 
34 AC 744 
34 AC 745 
34 AC 746 
34 AC 748 
06 AR 127 
34 FF 542 
06.. ER 052 
34 PF 898 
34 FF 927 
'34 KE 230 
34 K E 809 
34 KE 847 
34 KE 001 
34 KE 260 
60 AF 973 
34 KZ 239 
34 AC 754 
34 AC 755 
34 AC 756 
34 AC 757 
34 AC 760 
34 AC 750 
34 AC 761 
34 AC 767 

— 55 

Markası Modeli 

Volks - "Wagen 
Jeep 
» 
» 

Dodge 
Jeep 
Volks - Wagen 
Land - Rover 
Volks - Wagen 
Şevrolc 
» 

Land - Rover 
» 

Skoda 
Volks - Wagen 
Skoda 
Mercedes 

» 
Şevrole 
Jeep 
Playmouth 
Dodge 
Ford 
Fildoç 
Dodge 
Mereury 
Land - Rover 
Ford 
» 

1960 
1955 
1955 
1956 
1958 
1955 
1960 
1960 
1960 
1957 
1963 
1967 
1967 
1967 
1967 
1964 
1956 
1961 
1959 
1960 
1970 
1944 
1942 
1944 
1944 
1960 
1960 
1942 
1946 
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Cinsi 

Minibüs 
Binek 
Otomobil 
Binek 
Otomobil 

» 
Kamyonet 

» 

Otomobil 
Minibüs 
Binek 

» 
Kamyonet 
Ambulans 
Kamyonet 
Otomobil 

» 
» 

Binek 
Otomobil 
Kamyon 

» 
» 

Otobüs 
Kamyon 
H. Otobüs 
Kamyon 

» 

(S. Sayısı : 1495) 

'Bulundu 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kibrit Fabrikas 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Çay, Pk. Fab. 
» » 
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Sıra İdare Plâka 
No. No. No. 

114 
115 
116 
117 
118 
119 
120 
121 
122 
123 
124 
125 
126 
127 
128 
129 
130 
131 
132 
133 
134 
135 
136 
137 
138 
139 
140 
141 
142 

392 
240 
404 
405 
297 
327 
296 
369 
255 
246 
353 
343 
387 
227 
39 

324 
256 
283 
368 
303 

37 
222 
286 
217 
335 
247 
301 

3 90 
294 

34 F F 901 
34 AC 777 
34 KE 763 
34 KE 764 
34 AC 785 
34 AE 844 
01 AO 090 
01 DN 110 
01 DK 432 
06 AL 455 
06 EK 451 
06 EC ı597 
34 F F 887 
06 AD 275 
06 AD 276 
06 AD 277 
06 AD 279 
06 AD 280 
06 DZ 351 
06 DZ 352 
53 AC 060 
34 AC 783 
36 AC 053 
0 AE5 943 
13 AC 621 
44 AC 259 
44 AC 257 
44 AE 896 
59 AC 097 

— 57 

Markası Modeli 

Land - Rover 
Jeep 
BMC. Morris 

» 
Volks - "VVagen 
Land - Rover 
Volks - Wagen 
Fargo 
Jeep 
Austin 
Trader 
Ford 
Land - Rover 
Ford 
Dodge 
Mercury 
Jeep 
Fordson 
Fargo 
Volks - Wagen 
Dodge 
Jeep 
Land Rover 
Jeep 

» 
Austin 
Volks - Wagen 
Land - Rover 
Volks - "VVagen 

1967 
1955 
1969 
1969 
1960 
1960 
1960 
1965 
1955 
1956 
1963 
1960 
1967 
1954 
1942 
1960 
1956 
1958 
1965 
1960 
1947 
1944 
1960 
1942 
1963 
1956 
1960 
1967 
1960 

Tekel G. Md. 'Bütçesi 

Cinsi Bulunduğ 

Binek 
Kamyonet 
Kamyon 

» 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 
Kamyon 
Binek 
Kamyon 

?? 

Otomobil 
Binek 
Kamyon 

» 
» 

Binek 
Traktör 
Kamyon 
Kamyonet 
Otobüs 
Binek 

» 
:» 

Kamyonet 
Kamyon 
Kamyonet 
Binek 
Kamyonet 

» » 
» » 
» > 
» » 

İstanbul Başmüd 
İstanbul Enstitü 
Adana Tütün Fa 

» » 
Adana Y.T.B. ve 
Ankara Başmüd 

» » 

» » 
Ankara Bira Fa 

» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

îyidere Kereste 
îyidere Kereste 
Kağızman Tuzla 
Gül şehir Tuzlası 
Bitlis Tütün Fab 
Malatya Tütün F 
Malatya Tütün F 
Malatya Y.T.B. 
Tekirdağ Şarap 

(S. Sayısı : 1495) 
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Sıra İdare Plâka 
No. No. No. Markası Modeli 

230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 
237 
238 
239 
240 
241 

348 
350 
352 
351 
349 
429 
420 
933 
962 
426 
427 
428 

53 AD 170 
53 AD 171 
53 AD 172 
53 AD 173 
53 AD 174 
42 DV 634 
34 KE 339 
34 KE 358 
34 KZ 364 
34 KZ 363 

Trader 
» 
» 
» 
» 

Volks - Wagen 
Chevrolet 
Vabis 
Commer 
Volks - Wagen 

» 
» 

1963 
1963 
1963 
1963 
1963 
1965 
1960 
1951 
1962 
1965 
1969 
1959 

Tekel G. Md. Bütçesi 

Cinsi Bulundu 

» 
» 
» 
» 
» 

Kamyonet 
Kamyon 

» 
» 

Otomobil 
» 

Kamyonet 

» » 
» ,» 
» ,» 
» ,» 
» » 

Yavşan Tuzlas 
Maltepe Sigara 
Nakliyat Şb. M 

» ;» 
» » 

Ankara Bira F 
Sürmene Çay A 

(S. Sayısı : 1495) 
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Bölüm 

12.000 

Madde 

12.230 Geçici 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ödeneğin 

hizmetliler 
;» 
1» 

» 
i» 

:» 
;» 
I» 

;» 
• » 

» 
» 

çeşidi 

ücreti 
» 
» 
» 
;» 
i» 

» 
!» 
» 

1 » 

» 
;» 

Bakanlar Kurulunun 22.6.1970 tarih ve 7/851 sayılı karariyle alman kaidrolar 

Görevin adı 

Üc. Tütün Eksper Kursu Öğretmeni 
Üc. Tütün Eksper Kursu Öğretmeni 
Üc. Tütün Eksper Kursu öğretmeni 
Memurin kursu 
Memurin kursu 
Memurin kursu 
Müskirat Eksper Kursu 
Müskirat Eksper Kursu 
Müskirat Eksper Kursu 
Müskirat Eksper Kursu 
Müskirat Eksper Kursu 
İlköğretim kursu öğretmenleri 

Barem ha,ric!i yabancı uzmanlar kadrosu 

Aded 

5 
5 
4 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
İ 
2 

Üc 
Li 

, 

12.000 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları 
ücreti Çay uzmanı 4 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 1495) 



Toplantı : 10 I / 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı: 1 4 

1971 YILI 
Petrol Dairesi Başkanlığı Büt 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Karma Komisyonu raporu (1 /402) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Sayı : 71-1117/8321 

MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlamalı vıe Türkiye Büyük Millet Mecisine arzı Bakan 
lunca 30 . 11 . 1970 taratande kanarlaştıniiam «Petrol Dairesi Başkanhğı 1971 yılı 
nunu tasarısı» üe gerekçesi ve eki cetveller ilişik alarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 

Süleyman Demire 
Başbakan 

İM rol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı •. 1497) 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütoe Gerekçesi 

CARİ HARCAMALAR 

Bölüm Madde 

12.000 12.100 Devlet memurları aylıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu muvacehesinde yapılması gereken intibakların henüz ne 
Makamının 21.9 .1970 gün 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince; (1) lira ödenek tek 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmiştir. 

12.260 Sözleşmeli personel ücreti : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince yapılması gerekli intibakların henüz bitmem 
oluşmuştur. 

12.310 Aile yardımı : 
Her ay ödenen çocuk zamları nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneği kadar (5 000) lira 

12.320 Doğum yardımı : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 207 nci maddesi gereğince; bugün ödenen (200) 
bin lira teklif olunmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
Birinci derece memur maaşı tutarında ve geçen yıl ödeneğinin aynı (5 000) lira teklif olun 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Dairemiz memurlarının tedavi ve cenaze masraflarının karşılanabilmesi için geçen yıl öden 
muştur. 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 
intibakların henüz neticelenmemesi dolayısiyle maddenin muhafazası için bir lira teklif olunm 

12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve prim karşılıkları : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Başbakanlık makamının 21.9.1970 gün ve 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince bir lira teklif 

12.392 Yiyecek yardımı : 
Başbakanlık makamının 21.9.1970 gün ve 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince bir lira tekli 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1497) 



Bölüm Madde 

12.410 Fazla çalışma ücreti : 
Başbakanlık makamının 2.1.9.1970 gün ve 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince ilgili yönetmel 
teklif olunmuştur. 

12.591 îş güçlülü, iş riski ve teminindeki güçlük sanımı : 
Başbakanlık makamının 21.9.1970 gün ve 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince bir lira teklif o 

12.600 Ödül : 
Başbakanlık makamının 21.9.1970 gün ve 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince bir lira teklif o 

12.000 12.710 Temsil ödeneği : 
Özel yönetmeliği hazırlanıncaya kadar maddenin muhafazası için bir lira ödenek teklif" olunmuş 

12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
Başbakanlık makamının 21 . 9 . 1970 gün 27/202-9036 sayılı tamimleri gereğince bir lira teklif 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Petrol faaliyetleri ile ilgili olarak daire teknik personeli ile reis ve muavinlerin petrol sahaları 
lerle ilgili memurların zaruri masraf ve. yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden 
lira olarak tciklif olunmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
MacDdenie muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

İ3.000 13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Dairenin iş hacminin geçen yıllara nazaran fazlalaşmış olmasına rağmen gecen yıl ödeneği kada 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürleri için (10 000) TL. bütçe ve raporların kâğıt ve b 
olarak (15 000) TL. teklif olunmuştur. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1497) 



Bölüm Madde 
_ 6 — 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
Petrol şirketleri tarafından daireye tevdi edilen saha terk ve kuyu bitirme raporlarının m 
(1 200) TL. noksan olan masa, sandalye ve etajer için (14 800) TL. lüzumlu bir hesap anak 
02O '000) lira teklif edilmiştir. 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 
T970 yılında aibone olunan yabancı mecmua ve kitaplara (10 000) liranın üzerinde bir ödem 
devam etme'ktedir. Ayrıca Amerikan neşriyat bürosu, İzzıeıt Tarban Kitabe vi ile diğer kitab 
bi ve yerli kitap ve mecmuaların bedelleri yılda (10 000) lirayı geçmıeıkteüir. Diğer tarafta 
daki broşürün baskı ücreti ile ö1demm>esi takarrür eden (5 000) lira ki cem'an (25 000) li 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri : 
Daire kaloriferinin kömür bedeli ('212 500) TL. odun bedeli (600) TL. ile havagazı beideli (2 
ğı olarak da (650) TL. ki cem'an (24 000) TL. .olarak teklif edilmiştir. 

13.000 13.190 Diğer alımlar ve giderler : 
13.110 - 13.189 neu maddelerden karşılamamıyan genel yönetimle ilgili alımlarda vukuu me 
çen seneki kadar (3 000) lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
Dairede kullanılan içme suyu bedeli ('3 000) TL. v e şelhir suyu olarak da ('2 000) 'TL. sarf e 
neği kadar (5 0O0) TL. teklif edilmiştir. 

13.220 Temizlik giderleri : 
Dairede günde ortalama bir 'kilogram sabun sarf edilmektedir. Kilogramı 450 kuruştan ayda 
maktadır. Ayrıca temizlik işleri için günde iki kutu hesalbiyle Vimin yıllık tutarı (720) lir 
ler için de (660) lira hesaplanarak (8 000) lira teklif olunmuştur. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Dairenin elektrik masrafı ortalama olarak ayda (900) TL. hesalbiyle yılda (10 800) TL. tut 
satı bakım ücreti ve bununla ilgili malzeme, ampul ve diğer masraflar için de senede (15 00 
maktadır. Bu hesapla geçen yıl ödeneğini geçmemesi için (15 000) TL. teklif olunmuştur. 

13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.12110 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen 
rol hakkı sahibi şirketlerin kanundan doğan hakları ile ilgili olup dairece yapılan ilânlar 
(5 000) TL. teklif olunmuştur. 
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Bölüm Madde 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
Daire mulhalberatmı temin için posta pulu ve telgraf masraflarını karşılamak üzere 1970 yılında 
ımuştur. Dairemizin yıllık giden evrak sayısı 8 310 dur. 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon mulhalberatına aitt ücretleri ile santral ve telefon cihazlarında meydana gelen arızaların 
dar (120 000) lira teklif olunmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri : 
Daire hizmetlerinde kullanılan üç aded arabanın henızin masrafı olarak (10 000) TL. tamir ma 
man (1'2 000) lira olarak teklif 'olunmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
'Mevcut mukavele gereğince (1'50 000) TL. teklif olunmuştur. 

14.000 14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri : 
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

14.130 (Mahkeme harçları ve giderleri : 
Mahkeme h a r d a n evvelden tâyin ve teshit edilecek bir masraf olmadığından vukuu melhuz m 
lira teklif olunmuş tur. 

14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

14.150 16326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 92, 94 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği giderler : 
Petrol hakkı sahipleri tarafından kendi petrol ameliyelerinde kullanılmak üzere Türkiye'ye 
ya cari fiyatlarına uygunluğunu göstermek üzere (İthal Mallan Fiyat Tescil ve Tetkik) Dair 
den; hu idareye ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden 
lira olarak teklif edilmiştir. 

14.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde yeni flbir ruhsatname verilince 
Maddenin mulhaf azası için (1) üra teklif olunmuştur. 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

14.342 7126 sayıllı Kanunun gerektirdiği giderler : 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığının 8 . 7 . 1970 gün 10-IV/3013 - 1077/38050 sayılı yazıs 
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Sekreterliğinin 29 . 6 . 1970 gün ve Per. 2040.1-5-70 sayılı yazılarına atıfta bulunularak, s 
gören sivil olağanüstü hal ve savaş hazırlıkları plânının gerçekleştirilebilmesi için sivil savun 
lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.710 Temsil giderleri : 
Daireye gelen konukların iz'az ve ikramları ile çiçek, kolonya ve fevkalâde hallerde çelenk m 
lira teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 
Tahtı işgalimizde bulunan binanın bakım, tamir ve badana işlerinin mukavele gereğince dair 
cak tamir masraflarını karşılamak üzere (2 000) lira teklif olunmuştur. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenmesi gereke 
lif edilmiştir. 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince sivil savunma yardım fonu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu : 
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine istinaden beher araba için (100) lira hesabiyle, dairey 
teklif olunmuştur. 

35.000 35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisseleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

35.710 T. C. Petrol Dairesi Mensupları biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

36.000 36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine geçen yıllar borçları : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçlan : 
Tahsisat kifayetsizliği sebebiyle yılı içerisinde ödenemiyen T. C. Emekli Sandığı G-enel Müdü 
dürlüğüne (1 861,48) TL. ve ithal Malları Fiyat Tetkik ve Tescil Dairesi Reisliğine (3 250, 
teklif edilmiştir. 

36.400 îlâma bağlı borçlar : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 
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RAPOR 

Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına 

Dünya enerji kaynakları arasında olduğu kadar, memleketimizde do- petrolün yeri büyüktür. Gelişme 
naklarına kıyasla gittikçe artmaktadır. 

Yurdumuzun da dâhil olduğu Akdeniz çevresinde, geçen 1970 yılında petrolün önemi bir kat daha artmı 
de gelişmiştir. 1967 Haziran başında çıkan İsrail - Arap harbi sonunda; Süveyş Kanalı'mn kapandığı ve bu 
dır. Ancak, bu olay gerek Doğu - Akdeniz limanlarında, gerek Libya'da cari FOB fiyatlara tesir etmemiş i 
ğan petrol darlığı, Libya'nın ve kısmen Cezayir'in artanı istihsali ile karşılanmış ve Süveyş'in kapanm 
rek mahsullerde, geçici navlun yükselmeleri hariç, önemli bir sıkıntı ve pahalılık d oturmamıştı. 

1970 yılı Nisan ayında Trans - Arabian petrol hattı (TAP line) nin Suriye sınırları içinde tahribedilerc 
Suriye Hükümeti makamlarınca hattın tamirine müsaade olunmaması sonumla Suudî - Arabistan'dan Lü 
lan hampetrolde günde 500 000 varillik bir eki lme vukua gelmiştir. Bunu, Libya İhtilâl Hükümetinin istih 
rında kısıtlıyan kararı takibetıniştir. Böylece Akdeniz çevresinde hampetrolde günde 1 200 000 varil civarı 
yüzden tanker navlunları «arttığı gibi, petrol fiyatlarında da önemli artışlar meydana gelmiştir. Bu hal, 
rek Libya'da, Kuzey - İrak menşeli hampetrol s"vk eden Doğu - Akdeniz limanlarında cari afişe fiyatların da 
risi Kerkük menşeli olan Kuzey - İrak hampetrolü ai'işe fiyatlarmda.ki varil başına artış 20 Oent old 
Oenthı üstündedir. 

I ki durumda petrol ihraceden memleketler teşkilâtı (OPEC) in de ba.skısı ile yükselen fiyatların kolay ko 
lir, Memleketin gittikçe artan petrol ihti.vacının karuılanabilmesi iciıı ithal edilecek ha m petrole daha 
kalacağımız tabiîdir. İkimin için bir taraftan Ahvaz - İskenderun boru hattı inşasının gerçekleşmesine çalı 
muzdaki aranan ve istihsali teşvik edici tedbirle,- biran önce alınmalıdi'1. Dışarıdan 4 milyon ton hampetrol i 
yıl biraz daha artacaktır.) Son fiyat artışı yüzünden dışarıya ödemek zorunda kalacağımız munzam döviz t 
lardır. Bu hesap Irak menşeli i petrole göredir. Libya petrolünde bu miktara en az yüzde elli ilâve etmek g 

1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı dolayısiyle hazırlanan işbu raporda büyük önemi nedeni ile Yurdumuz petrol 
bir açıklaması yapılmaktadır. 

1 — HİZMETİN NİTELİĞİ VE YERİN H CJHTİRtLMK ŞEKLİ 
1 — Petrol Dairesinin vazifesi : 
Petrol Dairesi, Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yazılı «Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hus 

ile süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesimi ve bu maksada uugun olduğu n 
cı menşeli petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı surette inkişafını» sağlamak maksadiyle yerli ve yab 
leplerini inceleyip karara bağlamak ve petrol ameliyatını her safhasında kontrol ve murakabe etmekle görev 
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Petrol Dairesi bu esaslar çerçevesinde Türkiye'nin petrol imkânlarını te'sbit için, petrol şirketleri tar 
leri toplar ve değerlendirir. Dünya petrol hareketlerini yakından izler, petrol ha,kkı talebeden veya pet 
sında çıkan ihtilâfların memleket ekonomisine ve Petrol Kanununun maksadına uygun bir şekilde h 
let hak ve hisselerini tarh ve tahakkuk ettirir. Hampctrol fiyatlarında indirim imkânlarını araştırır ve 
tiyacının zamanında ve piyasa fiyatı üzerinden sağlanabilmesi için çalışmalıar yapar. Petrol Petrol Kanu 
i/akiibetlmek ve bunlarıını petrol ameliyelerini muvakkatten durdurmak veya petrol halklarının feshi yönün 
malk dairenin görevleri arasındadır. 

6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulimuş olan Daire, Petrol Kanununun tatbiki ile vazifeli, hükmi ş 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanına bağlı bir teşekküldür. 

Yukarda sayılan görevleri eksiksiz bir sekilide yapabilmek maksadiyle, Devletin petrol politikasıını y 
Daire doğrudan ctoğruya Balkana, yani Hükümete bağlanmış bulunmaktadır. 

Petrol Dairesi, bi*r reisin idaresi altında, biri teknik, diğeri idari işlere bakan iki reis muavini ile biri je 
şavir, tarife ve istatistik müşaviri, idari ve malî işler müşaviri, hukuk müşaviri, başmühendis, jeolog, jeofizik 
sulbe müdürleri ve kanuna bağlı kadro cetvelinde ıgösterilen diğer personelden mürekkeptir. Halen mukavele il 
kadro cetveline bağlı personel sayısı (61) dir. 

Devlet Memurları Kanunu hükümlerine göre mukavele ile çalışan elemanların görevleri Şubat 1971 sonund 
petrol mevzuu çok yeni olduğu için, sözleşmeli elemanların kamu sektöründeki çalışma süreleri de azdır. S 
larına göre intibak ettirildikleri takdirde, bugün almakta oldukları ücretin çok altında bir ücret seviyesine i 
çalışmakta olmalarına rağmen, kontrolleri altında .bulunan petrol sektöründe çalışan emsalleri elemanlardan 
nurlarken, yeni intibaklarla ücretlerin daha da düşürülmesi daireyi tecrübeli eleman bulma imkânsızlığı ile 

Memleketimizde petrol endüstrisi çok yeni olduğundan bu sektörün, teknik, hukukî, idari, ekonomik ve m 
man adedi mahduttur. 

Dairenin kuruluşundan bu yana geçen 16 yıl içinde, kendilerine sözleşmeli çalışma imkânı verildiği halde 
törde kendilerine daha elverişli işler ve daha tatmin edici ücretler sağladıklarından daireden ayrılmışlardır. 
Dairesinden ayrılması, daire bünyesinde ve hizmetlerinde telâfisi çok güç aksaklıklar doğurmuştur. 

31 . 1 . 1968 tarihli Petrol Araştırma Komisyonu raporunda «Petrol Dairesi personelinin gördüğü vazifen 
rına göre bugünkü ücret ve istihdam satatüsünün de tatminkâr hale getirilmesi imkânlarının araştırılması kom 
müştür.» denilmektedir. 11 . 5 . 1970 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu raporunda T. C. Petrol Dairesini 
teçhiz edilmeye ihtiyacı vardır denilmektedir. 

Hal böyle iken, yeni eleman bulmak şöyle dursun, dairenin sözleşmeli personel statüsü dışında tutulması v 
rın bugünkü ücretlerin çok altında ücret almaları söz konusu olduğundan bunların görevlerine devam etmeler 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1497) 



— 11 — 

2 — Petrol Dairesinin ıarltan i§ lıaıcmı [karşısında rtaaJkviyıesi zarureti : 
Petrol Kanununu tatbik ve petrol politikasını yürütmekle görevli olan Petrol Dairesi, 1954 te neşredilen 

rol sanayiimizin o günkü durumu nazarı itibara alınarak teşkilatlandırılmıştır. Kanunun yürürlük tarihinden b 
rol ameliyelerinin miktarı ve çeşidi artmış ve hem de petrol sanayiinin muğlâk, mürekkep ve bilin nüyen yönleri 

Genel olarak arama, üretim ve rafinaj kapasitelerinde büyük artışlar olmuş, Petro - Kimya Sanayii kuru 
şirketlerin ithal ettMeri aynî ve nakdî sermaye hacmi da buna bağlı olarak gelişmiştir. 

İş hacmi kemiyet ve keyfiyet bakımından fevkalâde önemli gelişmeler kaydederken, Petrol Dairesi Bütçes 
Filhakika 1967 yılından 1970- yılma kadar vâki cüzi artışlarla 1971 bütçesindeki önemli gerileme aşağıda gö 

1967 malî yılı 2 587 384 Tl. 
1968 malî yılı 2 709 303 Tl. 
1969 malî yılı 2 796 887 Tl. 
1970 malî yılı 5 637 567 Tl. (Bu meblâğın (2 907 236) lirası Silvanka işletme sahası satın alma bedeli olu 

Tl. dır.) 
1971 malî yılı 427 837 Tl. (Personel giderleri hariç.) 

Personel giderleri çıkarıldnrtan sonra yapılacak -bütçe mukayesesinde 1971 y:±ı bütçesinde 1970 yılına nazara 
dir. Filhakika tüm personel giderleri tenzil edilince 1970 yılı malî bütçesi rakamı (419 897) Tl. olmakta iken 
edilereik ehle edilen 1.971 yılı bütçesi, sosyal ödemelerde tenzil edildiği surette (356 42.1) Tl. dır. Bütün person 
mukayesede 1971 yılı bütçesi bir evvelki yıla nazaran (63 476) Tl. nispî olarak da % 15 in üzerinde bir eksikl 

Petrol Dairesinin hiç değilse yerleşmiş rutin işlerini yürütebilmesi için daireye en az 'bir evvelki yıl bütçe 
nin zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

Kaldı ki, son beş yılın fiilî bütçe harcamaları toplamı. Petrol Dairesinin sadece bir tek tasarrufu ile, Silv 
sonunda Hazineye kazandırılan toplam (13 443 153,22) Tl. lık menfaat ile karşılanmış bulunmaktadır. 

Aşağıdaki tabloda gösterilen bu gelir, takriben (100 000 000) Tl. değerindeki sahanın millî şirketimize ka 
Hazine kazancıdır. 

11 900 000 Silvanka. ihale bedeli olarak TPAO dan tahsil edilen 
151 591,86 Silvanka işletme sahasının feshinden yediadil olarak 14 . 3 . 1969 da TPAO na teslimine kada 

menfaati 
1 391 561,36 TPAO nm yediadil olarak 14 . 3 . 1969 dan 1 . 12 . 1969 a kadar ürettiği petrol bedeli olarak 

13 443 153,22 
Ayrıca milli menfaatlerin daha iyi korunabil mesi ve Devletin petrol sektöründeki takip ve kontrol fonksiy 
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rilmesi için, dairenin yeniden teşkilâtlandırılacak vüsat ve şekilde takviye edilmesine ihtiyaç ve zaruret olduğu 
ce Mecliste bulunan Petrol Dairesi teşkilâtına ait değişiklikleri de kapsıyan Petrol Kanunu tadil tasarının b 

II - PETROL SANAYİİMİZİN BUGÜNKÜ DURUMU 

A). Petrol sanayiimiz : 
a) Arama faaliyetleri. : 
1954 yılından bu yana memleketimize petrol aramak maksadiyle 50 yabancı şirket gelmiş olup, bunlardan 

ni tatil ederek Türkiye'den ayrılmıştır. Bütün bu şirketlerin petrol ameliyelerinde kullanmak üzere Türki 
(1 189 117 654,77) Tl. dır. 

Halen yurdumuzda 17 yabancı petrol şirketi arama faaliyetlerinde bulunmaktadır. 
Memleketimizde arama faaliyetinde bulunan yerli şirketlerin adedi ise (3) tür. 
Bütün bu arama şirketlerinin çalışmaları sonucu olarak 1958 senesinden 1970 senesi sonlarına kadar 24 p 

rin 13 adedi yabancı şirketler, 11 adedi de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından tahakkuk ettirilm 
şiflerin adedi (5) tir. 

1970 senesi içinde denizlerimizde 4 sondaj başlatılmış, bunlardan İskenderun Körfezi açıklarındaki (3) ü 
metli malûmat derlenmesi imkânı sağlamış olup, 4 ncü sondaj Trakya - Karadeniz sularında devam etmekt 

Bu faaliyete paralel olarak, memleketimiz denizlerine yapılan arama ruhsatı müracaatları da 1970 senes 
Geçtiğimiz sene içinde Trakya'da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığmca yapılan gaz keşfi ümit ver 

Trakya bölgesinde 1970 senesi içinde memleketimizin en derin petrol kuyusunun delinmesine başlanmış ( 
dar sondaj bitmemiş olmakla beraber, memleketimizde rekor seviyede bir derinlik olan 4 240 m. ye ulaşılmı 

1970 senesinde memleketimizde ceman 60 petrol kuyusu açılmış olup, bunların 30 u arama kuyusu, diğer 
inkişaf kuyusu mahiyetindedir. 

b) istihsal faaliyetleri : 
Yukarda, 1958 yılından beri keşfedilmiş olduğu bildirilen 24 petrol sahasından 19 u halen yerli petrol ist 
1970 senesinde memleketimizde yapılan petrol istihsali 3 548 609 metrik ton olmuştur, istihsal geçen se 

rında bir eksilme göstermektedir. Bunun sebebi, eski sahaların istihsal güçlerini hızla kaybetmekte oluşları 
şı görülebilmesi için arama faaliyetinin gerek millî şirket ve gerçkse yabancı şirketler vasıtasiyle artırıl 
tedir.. 

1970 senesinde hampetrol ihtiyacımız % 48,79 nisbetinde yerli kaynaklardan temin edilebilmiştir. Bu, 196 
bir gerilemeye tekabül etmektedir. Hampetrol istilılâkimizdeki artış 1969 senesine nazaran 1970 te takriben 
olmuştur. 
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c) Hampetrol nakliyatı : 
aa) Boru hattı : 
Batman - İskenderun arasında TPAO tarafından inşa edilmiş olan 70 000 Varil/Gün nominal kapasiteli petro 

lık ve ucuzluk getirmek suretiyle bölgedeki arama ve istihsal faaliyetleri için bir teşvik unsuru olmuştur. 
Bu boru hattı ile 1967 senesinde ceman 12 495 036 varil, 1968 senesinde 15 752 142 varil, 1969 senesinde 19 53 

miş; 1970 senesinde de, Aralık ayı tahminî olmak üzere ceman 10 592 840 varil nakledileceği muhtemeldir. 
Boru hattından TPAO'nm şimdiye kadar talisi! ettiği meblâğ 583 433 529 Tl. dır. Bu husustaki geniş bilgiler il 

devresine ait hamule hareketleri (Ek 14) ve (I^k 15) te tablo halinde gösterilmiştir. 
Kuruluş yılında % 50 kapasite ile çalışan bn tesis, 1970 yılı nihayetinde % 77 kapasite ile çalışmıştır. 
bb) Deniz nakliyatı : 
Batman - Dörtyol hampetrol boru hattı ile Do flyol terminaline gelen yerli istihsali hampetrolü ve Akdeniz çe 

hampetrolün nakliyesi umumiyetle yerli tankerlerimizle yaplımıştır. 
d) Rafinaj işleri : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihlcrue 330 000 metrik ton olan nominal tasfiye kapasittM, bugün 7 30 
TPAO İzmir Rafinerisinin inşaatı program gen ğinee devam etmektedir. Bu tesisin faaliyete geçmesi ile mem 

yurt içinden karşılanacaktır. 
İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) 5 500 000 metrik tona tevsi çalışmalarının önemli ve büyük kısmını tamam 
Anadolu tasfiyehanesi A. Ş. (ATAŞ) 4 400 000 n etrik ton rafinaj kapasitesi ile çalışmıştır. 
Marmara Petrol ve Rafineri işleri A. Ş., Marım-ra Madenî Yağ Rafinerisi kurulması için lüzumlu dış kredi t 

nin aksaması sebebiyle 1970 programını tamarnlıyamamıştır. 
Ersan Petrol Sanayii A.Ş., Adıyaman (Narlı) da kurmakta olduğu asfalt rafinerisi akreditif ve gümrük işleri t 

ramını tahakkuk ettirememiştir. 

e) Petro - Kimya : 
Petro - Kimya tesislerinin 1 nci safha ünitelerinden benzin, L. P. ö-., polietilen, polivinilklorür (süspansiyon), 

teleri faaliyete geçmiştir. Üniteler itibariyle üretimler cetvel halinde (Ek 15) te gösterilmiştir. Etilen ünitesi t 
monomer ünitesi tevsi, mühendislik ve tedarik işleri, polivinilklorür ünitesi tevsi işi kredi imkânları araştırılması 
tedariki inşaat ve montaj işleri, stiren ve polistıren üniteleri kredisi sağlanmış, anlaşmalar yürürlüğe sokulamam 
hendislik ve tedarik anlaşmaları yürürlüğe konmuş ve ilk ödemeler yapılmıştır. Sentetik Kauçuk üniteleri mü 
işleri, Petkim Kauçuk A. Ş. ne verilmiştir. Kaprolaktam ünitesi Yüksek Plânlama Kurulu karan ile yatırım prog 
de, Yanmca'daki ortak tesisler tevsie paralel olarak geliştirilmiş, Çanakkale pazarlama binası ve lâboratuvarların 
lerek işletmeye alınma işleri tamamlanmıştır. 

İzmir Petro - Kimya tesislerinin belgesi veril mistir. 
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f) İthal edilmiş sermaye durumu : 
Arama, istihsal, rafinaj işleri için yabancı şirketler tarafından 1970 yılı .31 Aralık itibariyle memleketimiz 

ve diğer kıymetler yekûnu (2 223 979 209,26) TL. na baliğ olmuştur. 
1963 ilâ 1970 yılları arasında (741 035 306,33) TL. lık transfer incelemeleri yapılmış, bunlardan (1 853 

(739 181 486,31) TL. nm transfesi uygun görülmüştür. Ikına karşılık, bugüne kadar yapılan fiilî transferler 
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasında transier bekliyen mıeblâğ da (89 844 673,44) TL. dır. 

B) Petrol Dairesinin 1970 yılı içindeki çalışmaları : 
a) Arama faaliyeti : 
1970 senesi içinde 16 şirket tarafından .146 arama ruhsatı müracaatı yapijtnı.ş ve 11 şirkete 80 adet aram 

35 adedi karasularımız dışında, kıta eşiğinde bulunmaktadır. Verilen ruhsatların 21 adedi T. P A. O. na a 
Yine 1970 senesi içinde cem'an lo arama ruhsatı terkedilmiş olup, bunlardan 6 adedi yab.'vrıeı şirketlere 

miştir. 
1970 senesinde 2 adet jeolojik istikşaf müsaadesi temdidedilmiş ve 1 adet yeni müsaade verilmiştir. Halen 

nesinde çalışma konusu olacak ruhsat adedi 206 lohıp, yekûn yüzölçümü 9 903 749 hektardır. Bunlardan 3 9 
A. O. inin elinde bulunmaktadır. 

b) İşletme faaliyeti : 
Bu yıl içinde N. V. Turkse Shell Şirketine V. Bölgede AR/NTS/880 hak sıra numaralı isletme ruhsatı v 
c) rafinaj işleri : 
Memleketimizin ileriki yıllara da ışamil -olan petrol mahsulleri ihtiyacı göz önüne alınarak T. P. A. O. B 

ton ham petrol rafinaj kapasitesine çıkarılması, İzmir Rafinerisi kuruluş faaliyteleri, İstanbul Petrol Rafi 
nin 5 500 000 metrik ton rafinaj kapasitesine tevsi faaliyetleri, Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A. S. Ma 
Petrol Sanayii A. Ş. Adıyaman Asfalt Rafinerisi ıkuruluş faaliyetleri devanı etmiştir. 

d) Petro - İdmya işleri : 
Türkiye Petrolleri A. O. Petno - Kimya Yarımca tesisleri, etilen ünitesi, polictilen ünitesi,vinüklomir mon 

klor ünitesi faaliyete geçmiş, istihsale başlamıştır. Diğer üniteler ve tevsi işleri ile ilgili hizmetlere devam e 
İzmir Petro - Kimya tesislerine belge verilmiştir. 
e) Kontrol faaliyeti : 
1970 senesi zarfında Petrol Dairesince arama, istihsal ve rafinaj faaliyetinin mahallinde kontrol ve tefti 

miştir. 

C) 1971 yılı Programı : 
a) Arama : 
1971 senesinde arama faaliyetinde bulunacak şirketlerin adları ve sahiboldukları ruhsat adetleri ve mesah 

(•Ek : 10) 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi , (S. Sayısı : 1497) 
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31 . 12 . 1970 tarihi itibariyle arama şirketlerinin elinde bulunan arama ruhsatı adedi yukatıda da işaret ed 
Karadeniz'de sondaj faaliyetinin devam edeceği ve kara sondajlarının ağırlığının I, V, ve VI. bölgelerde ola 

jeofizik etütlere mevzu lolacağı tahmin edilmekledir. 
b) istihsal : 
Müstahsil şirketlerin 1971 programlarına göre, yekûn hampetrol istihsalimizin 3 420 000 metrik t-on olacağı 

rın takriben 1 085 000 metrik tonluk kısmı yerli şirketlerce tahakkuk ettirilecektir. 
c) Naikliyat : 
•aa) Boru battı ile : 
1971 yılında V. ve VI ncı petrol bölgelerinde istihsal edilen yerli hanıpetrolün tahminen 2 531 800 metrik ton 

man - iskenderun boru hattı ile nakledilecektir. Bu hamulenin şirketler itibariyle dağılım programı şöyledir: 

Taşıtıcı 
şirketler 

T.P.A.O. 
Shell 

M.E.M.İ. 

Toplam 

Taşınacak 
Varil 

3 416 400 
9 517 025 
2 938 600 

12 455 625 
2 518 500 

18 390 525 

miktar 
Ton 

493 500 
1 295 500 

40O 000 

1 695 500 
342 800 

2 531 800 

Hampetrolürt 
sevk edileceği 

rafineri 

Ipraş 
Ataş 
İpraş 

Toplam 
Ataş 

bb) Deniş yolu ile : 

Deniz yolu ile nakliyat, boru hattı terminalinden yerli hanıpetrolün ve dış ülkelerden ithal edilen hanıpetro 
taşınması için yapılmaktadır. 

1971 yılında izmit Rafinerisine Dörtyol terminalinden 893 500 ton yerli hampetrol, 4 600 000 ton ithal ha 
Dörtyol terminalinden 1 638 300 ton yerli hampetrolü, 2 908 100 ton ithal hampetrolü deniz yolu ile nakle 

d) Rafineri işleri : 
Türkiye'de toplam olaark ve rafinelere göre yıl içinde tasfiye edilecek yerli hampetrol ve ithal hampetroUeri 

rol mahsulleri cins ve miktarları itibariyle (Ek 11) de gösterilmiştir. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1497) 
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1971 yılında rafinerilerin toplanı nominal hampetrol tasfiye kapasitesi 10 600 000 metrik tona ulaşac 
Bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, mahsul istihsali prensip itibariyle âzami orta mahsul esasına 

ithal hampetrolü verim kabiliyetine göre yapılacaktır. 
Asgari ithal hampetrolü işlenmesi, mahsuller istihsalinde asgari sürplü kalması esasına bu yıl da prens 
Ancak, 1971 yılında dünya hampetrol istihsal ve fiyatlarında münferit hareketler olacağı muhtemel görü 

lehteki faktörlere göre bu prensiplerde bâzı fleksibiliteler olabilecektir. 

aa) Batman Rafinerisi : 
Batman Rafinerisi 1 0001 000 metrik tona tevsiini tamamlıyarak faaliyete geçecek, bir taraftan da y 

820 000 ton hampetrol tasfiye edilecektir. İstihsal edilecek mahsuller (Ek 11) de gösterilmiştir. 
bb) ÎPE AŞ Rafinerisi: 
İPRAŞ Rafinerisi muhtemelen 1 nci üç aylık devre içinde 5,5 milyon ton nominal kapasite ile çalışabilec 

akaryakıtı istihsal edecektir. Rafinerinin istihsal edeceği mahsuller (Ek 11) de gösterilmiştir. 

cc) AT AŞ Rafinerisi : 
ATAŞ Rafinerisi 4,4 milyon ton kapasite ile çalışacaktır. Rafinerinin tasfiye edeceği hampetrol ve istih 

terilmiştir. 
dd) İzmir Rafinerisi : 
İzmir Rafinerisinin bu yıl sonunda akaryakıt üniteleri tamamlanmış olacak ve madenî yağ ünitelerinin 

tır. 
ee) Marmara Madenî Yağ Rafinerisi : 
Rafineri için lüzumlu dış kredinin temin edilip kullanılabilir hale gelmesi sağlanacak ve döviz harcamala 

ve iskele yapımına başlanarak bu işlere devm edilecektir. 
ff) Ersan (Adıyaman) Asfalt Rafinerisi : 
İskenderun Gümrüğüne gelmiş bulunan rafineri malzemelerinin gümrükten çekilme işi tamamlanarak, m 

montajı tamamlanmış olacaktır. 

e) Petro - Kimya (PETKÎM) : 
aa) Yarımca Petro - Kimya tesisleri : 
1. Benzin, L. P. G-., polietilen, polivinilklorür (süspansiyon), polivinilklorür (emülsiyon) üniteleri norma 

saller (Ek 16) daki cetvelde gösterilmiştir. 
2. Etilen ünitesi tevsii, klor ünitesi tevsii tamamlanacaktır. 
3. Polietilen ünitesi inşaat ve montaj işleri, vinilklorür monomer ünitesi tevsii, mühendislik, tedarik, in 

ünitesi inşaat ve montaj faaliyeti devam edecektir. Stiren, polistiren üniteleri mühendislik ve tedarik hizm 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (.W. Say]^ : .14;)7) 
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ünitesi, inşaat ve montajına /başlanılarak devam edilecektir. Sentetik kaulçuk ünitelerini gerçekleştirebilmek için B 
rulmuştur. İnşaat ve montaja 'başlanılarak bu iş devam ettirilecektir. Kabrolaktam ünitesi (bu yıl programa alına 

4. Ortak tesisler geliştirilerek hizmete ve Çanakkale pazarlama ve lâboratuvar tesisleri faaliyetine, devam ede 
sunda ortak tesislerin mühendislik, tedarik, seVkiyat, inşaat ve montaj işleri devam edecektir. 

Tbb) İzmir Petro - Kimya tesisleri : 
[Belgesi verilmiş olup mühendislik hizmetleri yapılacaktır. 

III - YATIRIMLAR 

Petrol Dairesi esas itibariyle yatırımcı bir daire değildir. Ancak, (Teklif ve temenniler) bölümünde Petrol Dai 
ihtiyacı ile ilgili izahat verilecektir. 

IV - SERMAYE 'TEŞKİLİ YE TRANSFER HARCAMALARI 

Petrol Dairesi; yukarda da işaret edildiği gibi; yatırımcı bir daire olmadığından sermaye teşkil bahis mevzu 
ları da kanuna ve maksada uygun olarak yapılmaktadır. Ancak 35.210 emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hissel 
ödenek; emekliye ayrılmaları mutasavver bâzı memurların T. C. Emekli Sandığından alacakları ikramiyeleri ile sa 
ları da karşılıyamıyacağı cihetle 'bu maddedeki ödeneğin artırılması gerekmektedir. 

V - GEÇEN YIL BÜTÇE UYGULAMASI : 
Münhal bulunan bâzı kadrolara ücretli ve ücretsiz vekâlet etmek veya bir tâyin yapılmamak suretiyle cari yıl 

yetiyle hareket edildiği görülmüştür. 
Malî yılm son aylarında da ödeme harcamalarının. Bakanlar Kurulu kararma uygun olarak yapıldığı anlaşılmıştı 
Dairenin 1970 yılı bütçesi (5 637 567 Tl.) onıp, 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler için 12.150 mad 

lan (75 000 Tl.) lık ilâve ödenekle bu miktar (5 712 567 Ti'.) yi bulmuş, Aralık 1970 sonu itibariyle harcamalar ( 
tarın (2 907 236 Tl.) sı borç ödemeleri olup Mobil Exploration Mediterranean înc. Şirketine ait Silvanka petrol 
mesi nedeniyle sahadaki mevcut teçhizat ve malzeme (2. 900 000 Tl.) ya satınalmmış aynı saha Türkiye 
(11 900 000 Ti'.) ya satıldığı ve böylelikle de Hazineye (9 000 000 Tl.) sağlandığı görülmüştür. 

Petrol Dairesinin yetersiz ödenek ve bütçe yılma münhasır olarak bir yıllık mukavelelerle, ihtisas mevkii kad 
buriyetinde kalması ve dolayısiyle personel statüsünün teminatlı ve tatminkâr olmaması sebebiyle, kadrolarda da 
657 sayııi Devlet memurları Kanunu ve bununla ilgili 1322 sayılı Kadro Kanunu gereğince münhal Ikadrolar iad 
yapılmadığından, esasen dar bir kadro çerçevesi içerisinde bulunan daireye yeteri kadar eleman temin olunamamış 
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1970 Kasım aynı sonu itibariyle (1 245 660 Tl.) Devlet hakkı, yine aynı ay sonu itibariyle (44 725 656 Tl. 
tahsil ediilip Hazineye yatırıldığı görülmüştür. 

Petrol Baıireisi Reisliği 

Yılı 
Ödenek Sarfiyat 

toplamı Tl. toplamı TJ, 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 Aralık sonu 

Yekûn 

2 594 406 
2 687 384 
2 769 333 
2 869 877 
5 712 567 

16 633 567 

1 863 721 
2 297 972 
2 171 307 
2 451 810 
5 0*97 906 

13 882 716 

Yılı 

Devlet hak ve hisseleri tahsilat cetveli 
Devlet hakkı Devlet hisse 

tahsilatı tahsilatı 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 Kasım ayı sonu itibariyle 

1 176 270 06 
1 284 893 98 
1 093 259 50 
1 219 499 20 
1 245 660 00 

19 171 994 
31 550 549 
40 427 951 
45 582 317 
44 725 655 

Toplam 6 019 582 74 181 458 468 

VI - TEKLİF VE TEMENNİLER : 
A) Petrol Dairesinin takviyesi ve Petrol Kanunu, tadil tasarısı : 
Yukarda da etraflıca izah edildiği vo Millet Meclisi Petrol Araştırma komisyonlarının 31.1.1968 ve 11. 

lirtildiği üzere '«Petrol Dairesinin görevini tam ve eksiksiz yapacak şekilde takviyesi ve devamlı kontrol imk 
teşkilâtlandırılması ve petroı işlerinde tam yetki ile teçhizi» gerekmektedir. 

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi (S. Sayısı : 1497) 
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Geçen dönemde nihai şeklini alarak Büyük Millet Meclisine sevk edilen Petrol Kanunu tadil tasarısı kanunıaş 
met programında derpiş edildiği veçhile yeni bir tasarı hazırlanarak Meclise sevk edilmiş bulunmaktadır. Tasarın 
petrol sanayiinin inkişafı için zaruri olan hukukî ve iktisadi istikrar ve emniyetin sağlanması bakımından büyük 
nin gecikmesi menfi tesirıer doğurmakta, tereddütlere yol açmaktadır. Bu itibarla, hem dairenin takviyesini ge 
mevzuatımızı ve petrol siyasetimizi açıklığa kavuşturacak tasarının süratle kanunlaşmasında kesin zaruret olduğu 

B) Sözleşmeli personel rejimdnıijn mııbafazası, bu maksatla kanun değişikliği yapılıncaya kadar sözleşmeli per 
tahsisi ve yan ödemelerdin sağlanması : 

Yukarda da belirtildiği gibi, petrol konusunun önemi ve bu sektörde yetişmiş tecrübeli eleman ve 'uzmanl 
daire personelinin bir kısmının sözleşmeli olarak istihdamını zaruri kılmaktadır. Söz konusu personelin dairedeki 
olmayıp sürekli olduğundan, bunlar Devlet memurları Kanununun getirdiği sözleşmeli personel statüsü dışında k 
Kanununa göre, adı geçenlerin mukaveleleri hitamında yapılacak intibaklar ise ücretlerini önemli miktarda azal 

Bu itibarla, dııirenin görevini gereği ölçüde yerine getirebilmesi ve halen çalışmakta olan az sayıda yetişmiş e 
ğıdaki tedbirlerin alınması zaruri göıülmektedir. 

1. 1322 sayılı Genel Kadro Kanununun 3 ncü maddesi gereğince 1970 malî yılı içinde Bakanlar Kurulunca neş 
receden kadrolar meyanmda Petrol Dairesinin sözleşmeli personeline Petrol Kanununda, yer alan ihtisas ve istisn 
niden ihdas edilecek 1, 2, 3 ve 4 ncü derece kadrolar verilmeli ve intibaklar buna göre yapılmalıdır". 

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/a maddesinde yazılı ek ödemelerden Petrol Dairesi yönetici 
3. 657 sayılı Kanunun yeniden tadiline gidildiği takdirde 237 nci maddede yapılacak bir değişiklikle Petrol K 

duğu hususu maddeye .dercedilmeli ve Petrol Kanununun 18/b maddesinde yazılı sözleşme imkânı yeniden yürürlü 

C) Petrol Dairesinin, bina ihtiyacı : 
Dairenin halen kira ile işgal ettiği bina her bakımdan yetersiz olup, hususiyle jeolojik, jeofizik ve sondaj faa 

daireye tevdii mecburi bulunan donelerin klâsifik asyona tabi tutularak sistematik bir şekilde muhafazasına ve ilm 
imkân vermemektedir. Bu konuda vaki teşebbüsler tahsisat yokluğu sebebiyle daima akamete uğramış ve son olar 
iresi Teknik Dokümantasyon Arşivi, Karot deposu, lâboratuvar ve idare binası projesinin Kalkınma Plânı 1970 pr 
mamıştır. Bu yönden de ıdaire, petrol sanayiinin gerektirdiği şekilde teçhiz edilmeli ve bununla ilgili malî imkân 

D) Petrol ile ilgili kamu hizmetlerinin bir elden yürütülmesi: 
Rafineri mahsullerine ait dağılma, satışlar, stokların hacmi ve dağılışı, ithalât gibi bilcümle pazarlama faali 

riyle aynı elde toplanması ve böylelikle petrol işlerinde bir koordinasyon sağlanarak petrol faaliyetlerinin enterge 
menni 1969 yılı Bütçe Raporunda da yer almış ve talep Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülerek, petrolle ilg 
yürütülmesi 256 numaralı tedbir olarak 1970 yılı programına alınmıştı. Bu hususun da en kısa bir zamanda 
yiz. 
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E) 1971 malî yılı Bütçesinin en az 1970 malî yılı Bütçesi seviyesine getirilmesi : 
Türkiye'nin enerji ihtiyacının 1950 yılında '% 20 si, 1967 yılında ise % 52 si petrolden temim edilmiştir 

ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamların açıkça ortaya koyduğu gerçek şudur iki, petrol sektörü ü 
büyük bir önem arz 'etmektedir. 

Petrol sektörünün önemi yıldan yıla 'artarken, 1971 malî yılı Bütçe rakamında 1970 e nazaran takribe 
sı dairenin faaliyetlerini sekteye uğratabilecek, nitelikte görülmüştür. 

Gerçekten, 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve gidenlerin k 
süne askıda kalmasına sebebiyet vereceği gibi, geçici görev yolluklarının (55 000) Tl. den (30 000) Tl. a indirilm 
fayetsiz bir hale getirecektir. Bunun gibi, yayın giderlerinin azalması ve benzeri kısıtlamalar, daire faaliyetler 
mahiyette görülmüştür. 

Bu sebeplerle, petrol Dairesinin, hiç değilse yerleşmiş rutin işlerini yürütebilmesi için daireye ;en az b 
ödeneğin tahsisinin zaruri olduğu kanaatindeyiz. 

F) 1971 malî yılı Bütçesi ile alınması gerekli kadrolarla ilgili talep çizelgeleri, mevcut intibak formlar 
miş bulunmaktadır : 

Oysa ki, yapılmış olan intibaklara bir 'kısım personelce itiraz edilmiştir. 
Bu itirazların tetkiki neticesinde, adı geçen personelin itirazları yerinde görüldüğü takdirde, 1971 

bilmesi için bir yukarı dereceden kadrolara ihtiyaç bulunmaktadır. -
Bu sebeple : 
a) Genel idare hizmetleri sınıfı meyanında gösterilen 13 ncü dereceden iki kadronun 12 nci .derece, 

derece, 11 nci dereceden bir kadronun 10 ncu derece olarak, 
b) Yardımcı hizmetler sınıfı 'meyanında gösterilen 13 ncü dereceden bir kadronun 12 nci ve 12 nci derec 

olarak düzeltilmesini teklif ve temenni etmekteyim. 

RAPORTÖRLER 

izmir Milletvekili Kastamonu Milletvekili 
Ali Naili Erdem Hasan Tosyalı 

Maraş Se 
Adnan Kar 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No.1/402 
Karar No. 101 

Cumlhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1970 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza" havale buyurulan 
yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Enerji Bakanı, Petrol Dairesi Başkanı ile Maliye Bakanlığı ve Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin katı 
Söz konusu Başkanlığın 1971 yılı Bütçe kanunu tasarımının tetkikinden de anlaşılacağı üzere (A/ l ) cari har 

maye; teşkili ve transfer harcamaları için de (15 417) lira ki, toplanı olarak (427 837) lira teklif edilmekte, geli 
terildiği üzere (427 837) lira olarak tahmin olunmaktadır. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde Komisyonumuz adına gerekli incelemele 
rını havi raporu Komisyonumuzun ıttılaına sunan Sayın rapoıtörlerin, raporları üzerinde yaptıkları bâzı açıkl 
alan sayın üyeler,, 

Genellikle petrol politikamızın aııahatları üzerinde kişisel görüşlerini açıklamış, memleketimizde petrol e 
törün teknik, hukukî, idari, ekonomik ve malî bölümlerinde, yetişmiş eLeman adedinin mahdut olduğu, 11 . 5 
Komisyonu raporunda da bu hususa işaret edildiği ifade edilmiş, arama, istihsal faaliyetleri, nakliyat ve rafina 
nilerde bulunulmuş, mütaakıben Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı temas edilen hususlarla ilgili olarak geniş b 
mış, bilâhara maddelerin görüşülmesine geçilerek; 

1 nci madde, maddeye bağlı (A/ l ) işaretli cetvelin bölüm 12.000, 12.813 (Geçici görev yolluğu) maddesine ( 
yın alımları ve giderleri) maddesine de (10 000) lira ilâve edilmek ve dolayısiyle toplam (35 000) liralık bu ilâ 
lira olarak teklif olunan toplam gider ödenek miktarı (462 837) liraya çıkarılmış ve madde bu değişiklikle kabul 

2 nci madde, 1 nci maddeye yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider denkliğini sağlamak için mad 
bölüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı) maddesine (35.000) lira ilâve edilmek ve dolayısiyle tasarıda (427 837) 
tahmin rakamı da (462 837) liraya çıkarılmış ve (madde bu değişiklikle kabul edilmiştir. 
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Mütebaki, 3, 4, 5, 6, 7„ 8, 9, ncu maddeler ile bunlara bağlı cetveller aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Eözfâ 

E. Akçal 

Ankara 
Y. Köker 

Bolu 
/ / . /. Cop 

Elâzığ 
Ö. F. S anaç 

İzmir 
A. N. Erdem 

Malatya 
hakkım mahfuzdur, 

/ / . Gökçe 

Niğde 
K. Bayhan 

Trabzon 
A. §. Ağanoğlu 

Başta. . V. 
Aydın 

/. C. Ege 

Ankara 
/ / . T. Toker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

B. Tiner 

Eskişehir 
M. î. Angı 

Kars 
Söz hakkım mahfuzdur. 

K. Okyay 

Manisa 
0. Karaosmanoğlu 

Niğde 
M. N. Çerezci 

Trabzon. 
Söz hakkım mahfuzdur. 

A. B. TJzuner 

Sözcü 
Anfcana 

M. K. Yılmaz 

Ankara 
A. Yalçın 

Çorum 
A. Topçubaşı 

Hatay 
Söz hakkım mahfuzdur. 

II. Özkan 

Kastamonu 
Söz hakkım, mahfuzdur 

H. Tosyalı 

Manisa 
/ / . Okçu 

Sakarya 
N. Bay ar 

Uşak 
M. F. Atayurt 

K. 

Söz 

Söz 

Söz 

KâJtüp Adıy 
Erzurum , Söz hakkım 

B. Danışman Y. Z. 

Ankara 
hakkım mahfuzdur. 

C. Yorulmaz 

Denizli 
hakkım mahfuzdur. 

II. Oral 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
0. N. Canf.olat 

Manisa 
hakkım mahfuzdur. 

M. Erten 

Samsun 
Söz hakkım mahfuzdur. Söz 

1. Kılıç 

Ürfa 
î. E. Karakapıcı 

Zonguldak 
Nedimoğlu 

Ank 
İ. Y 

Diyar 
/ / . D 

îsta 
0. C. 

Küt 
/. E. 

Ma 
A. Im 

Tabiî 
hakkım 

-S'. Ö 

Yoz 
/. Ka 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1971 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (412 420) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için (A/8) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (15 417) lira ki, toplam olarak (427 837) lira ödenek veril
miştir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere, (427 837) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1971 bütçe yılında elde 
edilecek gelir çeşitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsi
line 1971 bütçe yılında da devam olunur. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı 
Kanunla değiştirilen 33 ncü maddesi gereğince Petrol Dairesi Başkan
lığı kadroları ekli kadro cetvelinde gösterilmiştir. 

MADDE 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşı
lığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzım gelenler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele gelir, 
diğer taraftan (A/8) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcama
ları) cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığımca ödenek kaydo
lunur. 

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halihdö : 

a) 1970 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili 
oldukları hizmet tertiplerimden bu maddelere, 

BÜTÇE KARMA KOMİSY 

Petrol Dairesi Başkanlığı '1971 

MADDE 1. .— Petrol Dairesi Baş 
(A/l) işaretli cetvelde gösterildiği 'üz 
kili ve transfer Iharcamalan için (A/ 
üzere i(16 417) lira ki, toplam olarak ( 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başk 
retli cetvelde gösterildiği üzere, (46 
miştir. 

MADDE 8. — Tasarının 3 jncü ma 

MADDE 4. — ıTasarınıdı 4 cncü ma 

MADDE 5. ı— Tasarının 5 nci mad 

MADDE 16. — /Tasarının 16 ncı ımaJd 
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(Hükümetin teklifi) 

b) 1954 - 1969 bütçe yıllarına aidolup da, Muhasebei Umumiye 
Kanununun 98 ncü maddesine gftre zamanaşımına uğramamış ve kar-
şılikları yıllan bütçelerinde bulunan borçlar, 1971 yılı bütçesinin ilgili 
hizmet tertipleri veya (Aylıklarla ilgili tertipler hariç) (A/ l ) ve (A/3) 
cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) maddelerine, 

Maliye Bakanlığınca aktanlacak ödenekten ödenir. 

MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1971 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar ba-
kanlan yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı Devlet Bakanı 
8. Demirel H. Dinçer II. Atabeyli 

İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı 
H. 3Ienteşeoğlu H. Dinçer M. Erez 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı Tarım Btakaııı 
V. Â. Özkan 1. Birincioğlu t. Ertem 

En. ve Ta. Kay. Bak. V. Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
S. Kılıç N. Cevheri II. Nakiboğlu 

Petrol Dairesi Bask. Bütçj 

(Bütçe Karma Ko 

MADDE 7. — Tasarının 7 nc 

MADDE 18. — Tasalrmın <8 )nc 

MADDE 9. '— iTasarmın İ9 nc 

Devlet Bakanı V. 
II. Atabeyli 

Millî Eğitim Bakanı 
O. Oğuz 

Adale 
Y. Ziy 

Bayındı 
T. 

Ulaştırma Bakanı 
İV. Menteşe 

Köy İşleri Bakanı 
T. Kapantı 

Çalışm 
8. Ö 

Orman 
H. 

(S. Sayısı : 1407) 



Bölüm Madde 

12.000 

ödeneğin çeşidi 
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(A/ l ) CARİ HARCAMALAR 

1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.100 Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

12.310 Aile yardımı 
12.320 Doğum yardımı 
12.330 Ölüm yardımı 
12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
12.370 Emekli keseneği karşılıkları 
12.380 Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek 

prim karşılıkları 
12.391 Giyecek yardımı 
12.392 Yiyecek yardımı 

EK ÇALIŞMA KARŞLIKLARI 
12.410 Fazla çalışma ücreti 

ve 

TAZMİNATLAR 
0 Kasa tazminatı 

12.591 îş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç
lük zammı 

989 131 

Kesim toplamı 1 056 661 

1 056 660 
170 234 

5 000 
1 000 
5 400 

30 000 
128 833 

20 440 

1 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm to 
Lira Lira 

2 317 670 71 

1 
1 

41 404 

5 000 
1 000 
5 400 
30 000 

1 

X 
1 
1 

1 
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1970 ödeneği 
Madde IBölüm toplamı 

Hükümetçe isten 
Mıadde Bölüm 

Bölüm Madde 

12.600 

i 

12.710 
12.751 

12.811 
12.813 
12.814 

ödeneğin çeşidi 

ÖDÜLLER 
Ödül 

ÖDENEKLER Kesim toplamı 

Temsil ödeneği 
Mahrumiyet yeri ödeneği 
YOLLUKLAR Kesim toplamı 

/ - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 
Sürekli görev yollukları 
Geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 
görev yolluğu 

Lira 

25 200 

25 200 

56 004 

1 
55 000 

1 

Lira Lira 

1 

2 

1 
1 

30 004 

1 
30 000 

1 

Li 

13.000 

DÎĞER YOLLUKLAR 
0 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 55 002) 
/ / - Yurt dışı yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLARI 
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici1 görev yolluğu 
Yurt dışı yollukları toplamı : 2) 
YÖNETİM GİDERLERİ 

1 000 

323 320 
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Bölüm Madde 

13.110 
13.120 
13.130 
13.140 
13.150 

0 
13.190 

13.410 
13.420 

13.520 

Ödeneğin çeşidi 

1970 ödeneği 
Bölüm toplamı Madde 

Lira Lira 

GENEL YÖNETİMLE iLGlLÎ ALIM
LAR Kesim toplamı 

Kırtasiye alımları ve giderleri 
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
Yayın alımları ve giderleri 
Yakacak alımları ve gide'rleri 
Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE iLGÎLt GİDER
LER 

107 

6 
15 

320 

000 
000 

25 000 
30 000 
24 
4 

000 
320 

3 000 

Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 
Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

27 000 

13.210 
13.220 
13.230 
13.290 

Su giderleri 
Temizlik giderleri 
Aydınlatma giderleri 
Diğer yönetim giderleri 
ULAŞTIRMA GÎDERLERÎ 

Kesim toplamı 

5 000 
3 000 

15 000 
4 000 

22 000 

2 000 
20 000 

17 000 

Hükümetçe istene 
Bölüm toplamı Madd 

Lira Lira 

93 000 

6 000 
15 000 
20 000 
25 000 
24 000 

3 000 

26 000 

5 000 
3 000 

15 000 
3 000 

22 000 

2 000 
20 000 

12 000 
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1970 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Hükümetçe istene 
Madde Bölüm 

Bölüm 

14.000 

16.000 

Madde 

13.610 

14.110 
14.130 
14.140 

14.150 

14.160 

14.341 

14.342 

ödemeğin çeşidi 

KİRA GİDERLERİ 

Kira bedeli 

HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETIMLE iLGiLi HIZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 
Yangından korunma ve sigorta giderleri 
Mahkeme harçları ve giderleri 
6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi ge
reğince komiserlere verilecek ücret ve gi
derleri' 
6326 sayılı Kanunun 27, 28, 51, 52 ve 116 
ncı maddelerinin gerektirdiği giderler 
Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsat
namelerinin feshi halinde yeni bir ruhsat
name verilinceye kadar yapılacak giderler 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin 
gerektirdiği giderler 
7126 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler 
ÇEŞİTLİ GİDERLER 

Lira 

150 

62 

000 

002 

1 
2 000 

20 000 

40 000 

1 
2 

1 
1 

Lira 

62 004 

'i 

9 000 

l i r a 

150 000 

32 003 

1 
2 000 

1 

30 000 

1 
2 001 

1 
2 000 

Li 

3 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 
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19 
1970 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde 
Holüm Madde ödeneğin çeşidi Lira 

16.710 Temsil giderleri 5 000 
BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GlDER- • 
LERÎ 

16.810 Bina onarımı 4 000 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ • 

Bölümü toplamı 
13.000 YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
14.000 HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

3ölüm toplamı 
Lira 

2 317 670 
323 320 

62 004 
9 000 

2 711 994 

Madde ] 
Lira 

2 000 

2 000 

-̂

Bölüm top 
Lira 

71 
303 
34 

4 

412 
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(A/3) SÜRMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

34.000 

35.000 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi ge
reğince sigorta fonu ' 

SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
35.210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his

seleri1 

1970 ödeneği Hükümetçe iste 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 
Lira Lira Lira 

5 301 

5 000 5 000 

76 950 

301 

1 

300 

88 036 

301 

1 

300 
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1 
1970 ödeneği Hüküıneıtçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm to 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira l ira Lir 

DERNEK, BÎRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR 

35.710 T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktir
me ve Yardımlaşma Sandığına H 086 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 2 907 236 10 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 2 907 235 10 113 2 907 235 

1 
2 907 234 

1 

2 907 236 

10 113 

1 
10 112 

1 

88 036 
2 907 236 

3 000 573 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları İ l 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 2 907 234 10 112 
KARŞILIKSIZ BORÇLAR 

36.400 îlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbethıde artırmaya 

Ma]iye Bakanı yetkilidir.) 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 5 301 5 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 88 036 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 2 907 236 10 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 3 000 573 15 
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B — CETVELİ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

63.000 

B/2 — Yergi dışı gelirler 

ÇEŞÎTLÎ GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

72.100 Hazine yardımı 
72.400 Devreden nakit 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER 
72.000 ÖZEL GELİRLER 

GENEL TOPLAM 

1970 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm 

Lira Lira Lira L 

15 001 

Bölümü toplamı 
Bölümü toplamı 

15 000 
1 

2 304 333 
450 000 

2 754 333 

15 001 
2 754 333 

2 769 334 

15 000 
1 

312 836 
100 000 

4 

4 

4 
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Vergilerin, resimlerin ve başka gelirlerin 
dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 

Tarihi Numarası 

16 . 3 . 1954 
21 . 5 . 1955 

6 . 6 . 1957 

C - CETVELİ 

ö z e t i 

6326 Petrol Kanunu 
6558 Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerine 
6987 6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 6558 sa 

tadil ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında Kanun 

R - CETVELİ 

1. 1971 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama form 
bütçe için de uygulanır. 

2. Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin ve yed 
ketlerin Hazine namına işletme süresince yaptığı ve tarafların protokol ile tâyin ettiğ 
14 160 ncı maddeden ödenir. 

Adedi 

T - CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine gwe kullanılmakta olan ta 

Cinsi 

1 Station Wagon 
1 » » 
1 » » 

Markası 
Satmalına 

tarihi 

Ford Consül 
Jeep 
Chevrolet 

16 . 8 . 1960 
23 . 1 . 1968 
14 . 5 . 1968 

Bedeli 
lira Ku 

36 420 Daire h 
79 415 « 
80 585 « 
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