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ÜTANAK ÖZETİ I. — GEÇEN T' 

Birinci Oturum 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 
görüşmelere devam olunarak; 

Devlet Hava Meydanları işletmesi Genel 
Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık 
oya sunuldu. 

Çalışma Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
Saat 15,00 te toplanılamk üzere Birleşime 

saat 13,27 de ara verildi. » 

İkinci Oturum 

Açık oya sunulmuş bulunan Devlet Hava 
Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısının kabul edildiği bil
dirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi ka
bul olundu. 

Tarım Bakanlığı ve 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 
bütçeleri ile 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimi açıyorum. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt-
eç Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
1/554); Cumhuriyet Senatosu i/8); (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) (1) 

A — DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam 
ediyoruz. Dışişleri Bakanlığı bütçesi müzakere 

(1) 10 S. Sayılı basmayazı 1.2. 1972 tarihli 
25 nci Birleşimin sonuna eklidir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde bir sü
re görüşüldü. 

Saat 20,30 da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 19,07 de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 

Tarım Bakanlığı ve 
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü 

bütçeleri kabul olundu. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının madde ve 
bölümleri kabul olunarak tümünün gelecek bir
leşimde açık oya sunulacağı bildirildi. 

8 . 2 . 1972 Salı günü saat 9,30 da toplanıl
mak üzere Birleşime ( 8 . 2 . 1972) saat 0,05 te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Kastamonu 

Mehmet Ünaldı Mehmet Çamlıca 
Kâtip 
Niğde 

Kudret Bayhan 

edilecektir. Sayın Bakan ve Bütçe Karma Ko
misyonu yerlerindedir. 

Söz alan arkadaşlan arz ediyorum: Millî 
Güven Partisi Grubu adına Sayın Sami Turan, 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Hıfzı Oğuz Bekata, Adalet Partisi Grubu adı
na Sayın Erdoğan Adalı, Kontenjan Grubu adı
na Sayın Suad Hayri Ürgüplü, Millî Birlik 
Grubu adına Sayın Ahmet Yıldız. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Sami Turan'ındır, buyurun efendim. 

»>©•<« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma saati : 9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı(Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Dışişlrei Bakanlığının değerli mensupları; 

Millî Güven Partisi Senato Grubu adına 
Dışişleri Bakanlığı 1972 yılı bütçesi üzerindeki 
görüşlerimizi arz edeceğim. 

Dünya dış politika ilişkileri, özellikle 20 
yıldan beri, ulaşımdaki sürat haberleşmedeki 
ve diğer sahalardaki teknolojik ilerlemeler ne
ticesi büyük bir sürat kazanmıştır. 

Türk hükümetleri Aziz Atatürk'ün «Yurtta 
sulh, cihanda sulh» parolası gereğince, dış po
litikayı, Türkiye'nin ittifaklarının ve dostluk
larının memleketimizin millî güvenlik ihtiyaçla
rı ve Millî menfaat gereklerine uygun olarak 
yürütmeye çalışmaktadır. 

İkinci Dünya Savaşı, bize, Avrupa'daki si
yasal istikrarın bir ortak güvenlik ve bir ortak 
savunma siyaseti üzerine dayandırılması gerek
tiğini göstermektedir. Son 21 yıl devamınca 
NATO, Batı Avrupa'ya büyük bir siyasal istik
rar sağlamış ve böylece Avrupa, tarihindeki en 
yüksek refah seviyesine ulaşmıştır. 

Sovyetler Birliğinin, bugün, Avrupa^daki si
yasî - askerî dengeyi kendi lehime değiştirmek 
için kuvvet kullanmaya teşebbüs etmesine ihti
mal verilmiyorsa, bunun asıl sebebi NATO itti
fakı ve onun kuvvet ve kudretidir. 

Sovyet askerî müdahalelerinin tarihçesi, 
Rusların fırsatçı olduklarını göstermektedir. 
Batının karşı koyamayacağına emin oldukları 
zaman, lüzumlu gördükleri hallerde kuvvet kul
lanabilirler. 1956 yılında Macaristan'a silâhlı 
müdahaleleri, 1968 yılıida Çekoslovakya'yı isti
lâ etmeleri ve Eüba hâdiseleri bunun kuvvetli 
delilleridir. 

Esasen, Sovyetler Birliği bugün Akdeniz
'de doğrudan doğruya ıbüyük faaliyet göster
mekte ve geleneksel ve klâsik kuvvetlerini ar
tırmaktadır; Yakın - Doğu'da ise dolaylı ça
balar içindedirler. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Milletlerarası barışın ve güvenliğin korun

ması için harcanan çabalar devam etmektedir 
ve edecektir. 

Stalin'in ölümünden sonra, Sovyet Rusya'
nın politikasında nispî bir yumuşama müşahede 

edilir gibi olmuşsa da, yumuşama geçici ve al
datıcı olmuştur. 

1955 yılında Almanya'nın birleştirilmesi ve 
Avrupa'nın güvenlik sorunlarını halletmek için, 
«Dört Büyükler» in başkanları Cenevre'de bir 
görüşme yapmışlardı. Bugünkü «yumuşama» 
tabirine yakın «Cenevre havası» denilen ve ger
ginliğin gevşemesini ifade maksadiyle kullanı
lan bu tabir o zaman verimli olmamıştır. 

Bundan bir müddet sonra, Sovyet Rusya, 
Orta - Doğu ve bütün Akdeniz havzasına aktif 
bir şekilde nüfuz etme politikası takibederek 
Güneyde NATO'yu saf dışı bırakma kampan
yasına girişmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Bu geçmişi şunun için hatırlatıyorum: Batı -

Doğu ilişkilerindeki bugünkü yumuşama hava
sının yarattığı nispî iyimserlik içinde, zaman 
zaman ortaya atılmakta olan, «Bugün artık sa
vaş ihtimali yoktur, binaenaleyh, NATO teş
kilâtına da artık ihtiyaç kalmamıştır.» tarzın
daki beyan ve iddialar hiçbir ciddiyet taşıma
maktadır. 

Türkiye, NATO'ya, tehditlere karşı korun
mak ve savunma gücünü artırmak ihtiyacıyle 
girmiştir. Tehlike devam ettiği sürece Türki
ye'nin NATO'ya bağlı kalması lâzımdır. 

Millî Güven Partisi, NATO konusundaki bu 
açık görüşünü her vesile ile ortaya koymuştur. 

Atlantik Paktı içinde bulunmamızın bâzı 
külfet ve mahzurları olsa dahi, ayrılmanın çok 
daha mahzurlu ve tehlikeli olacağı görüşünde 
ve bu yolda izlenecek politikayı millî menfat-
larımıza uygunluğu bakımından desteklemeye 
devam edeceğiz. 

Muhterem arkadaşlarım, 

NATO'ya bir savunma ittifakı olarak bağlı 
kalırken, komşu devletlerle iyi münasebet için
de olmamıza da önem vermekteyiz. 

Doğu Avrupa ülkeleriyle ve özellikle büyük 
komşumuz Sovyet Rusya ile, karşılıklı hak eşit
liği ve içişlerine kavuşmamak esasları içerisin
de münasebetlerin mümkün ve faydalı olacağı 
kanaatindeyiz. 

Avrupa'nın diğer sosyalist 'devletleriyle kar
şılıklı münasebetlerimizin iyi bir hava içinde 
gelişmekte olduğunu memnuniyetle görüyoruz. 
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Muhterem arkadaşlar, 
Kıbrıs dâvamızla ilgili son gelişmeler, üze

rinde önemle durulması gerekli bir diğer dış 
politika konusudur. 

Malumunuz olduğu veçhile, Kıbrıs dâvamı
zın barışçı yollardan halledilmesi yolundaki iyi 
niyetimiz, cemaatler arasındaki ikili görüşme
lerin akamete uğramasından sonra, Birleşmiş 
Milletler eski Genel Sekreteri UTHANT'm de-
lâletleriyls beşli müzakere, yani ilgili cemaat
ler ile Türkiye ve Yunanistan temsilcileri ve 
Birleşmiş Milletler mümessillerinin katılacağı 
beşli [müzakere yapılmak suretiyle sonuç alın
ması öngörülmektedir. Ancak, ikili müzakere
lerin akamete uğramasının sonuçları ve beşli 
müzakere konusunda beslsnelbilecek ümitler 
açıklık taşımamaktadır. 

Kaldı ki, Kıbrıs'tan gelen son haberler ve 
Türk Cemaati liderlerinin beyanatı endişeleri 
artırıcı mahiyette bulunmakta ve Kıbrıs'taki 
soydaşlarımız aleyhine yeni tertiplerin hazırlan
dığı anlaşılmaktadır. Bu millî dâvada, Türk 
Cemaatinin haklarını ve Türkiye'nin güvenli
ğini zedeleyecek bir çözüm yolunu Türkiye hiç
bir surette kabul edemez. 

Muhterem arkadaşlarım, 

Memleketimiz için çok önemli bir diğer ko
nu da Yakın Doğu olavlarıdır. 1970 yılın
dan beri «ateş kes» dileğine uyan Arap - İsrail 
anlaşamamazlığı henüz bir hal tarzına bağlan
mış değildir ve her gün yeni bir gelişme gös
termektedir. 

Birleşik Arap Cumhuriyeti Başkanının be
yanları ve İsrail'in verdiği cevaplar, bu bölge
de ümidedilen huzur ve sükûnun kolayca tesis 
edilmeyeceğine delâlet etmektedir. 

Sovyetler Birliğinin bu bölgede büyük ha
zırlıklar yapmakta olduğu artık tamamen ay
dınlığa kavuşmuştur. Rusya bir taraftan Mı
sır'ı silâhlandırırken ve bir taraftan da Akde-
nizde deniz üsleri kurmuş ve kurmaya devam 
etmektedir. Mısır'da iskenderiye ve Portsayit 
limanlarmı ve Suriye'nin Lazkiye limanlarını 
muntazaman kullanmaktadır; birkaç aydan be
ri de Malta bir pazarlık konusu haline gelmiş
tir. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Pakistan olayları, Batı Pakistan'la, Doğu 

Pakistan arsaındaki iç savaş, Hindistan'ın Doğu 
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Pakistan'dan kendisine gelen büyük muhaceret 
akımını ileri sürmesi ve daha sonra silâhlı taar
ruza geçmesi, Bengaledeş adiyle Doğu Pa
kistan'da, Pakistan nüfusunun çokluğunu 
teşkil eden sosyalist eğilimli bir yeni hükümet 
kurulması, Sovyet Rusya'nın gerek Hindis
tan'ı ve gerekse Bengaledeş'i desteklemesi, buna 
karşılık Kızıl Çin'in Batı Pakistan lehine görü
len bir tutum izlemesi, bölgede istikrarın uzun 
süre sağlanmasını engelleyecek bir olaylar sil
silesi teşkil etmektedir. 

Türk Hükümeti bu ihtilâflarda, kanaatimiz
ce, bugüne kadar isabetli bir politika izlemiş 
bulunmaktadır. Bölgede ihtilât ihtimallerini 
her an göz önünde tutmamız gerektiğine ve si
yasî gelişmeleri his açısından değil, millî men
faatlerimiz açısından değerlendirmemiz icabet-
tiğine bir kere daha işaret etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlar, 

1971 yılının mühim dış olaylardan biri de, 
Çin Halk Cumhuriyetiyle diplomatik ilişki kur
ma kararını vermiş olmamız ve Çin'in Birleş
miş Milletlere girmiş bulunmasıdır. 

Millî Güven Partisi, Kıt'a Çin'i ile diploma
tik ilişkiler konusundaki daha önce Millet Mec
lisi kürsüsünde şu şekilde ifade etmiş bulun
maktadır: «Kısa ve uzun vadeli ihtimaller bâ
zı komşularımıza veya muhtemel bâzı gelişme
lere karşı siyasî denge kurmak düşüncesi, eko
nomik ilişkileri millî menfaatimize uygun şe
kilde geliştirme üımidi gibi ciddî sebeplere da
yanarak Kıt'a Çin'i ile diplomatik ilişkiler ku
rulması konusu millî menfaatler açısından de
ğerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Ancak, böyle 
bir karar, içerde komünizm faaliyetlerine kar
şı daha müsamahalı olmayı değil, tam aksine, 
daha uyanık, daha köklü tedbirler almayı ge
rektirir.» 

Her halde önemli olan husus şudur: Dış po
litikada millî menfaat hesapları gerekli kıldığı 
zaman, rejimleri birbirinden çok farklı ülke
ler arasında ilişkiler kurulabilir, fakat bu iliş
kilerin iç politikaya hiçbir etkisi olmamalıdır. 
Tam aksine, Türkiye içinde komünizme karşı 
mücadele daha uyanık ve daha köklü şekilde 
yürütülmelidir. 
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Muhterem arkadaşlarım, j 
I 

Bugün için Avrupa'daki hür demokratik j 
memleketleri ilgilendiren konuların başında, i 
Avrupa Güvenlik Konferansının toplanması ko
nusu gelmektedir. Varşova Paktına dâhil olan 
memleketlerle NATO'ya dâhil olan memleketle
rin ve tarafsız ülkelerin, ilgiyle izledikleri böy
le bir konferansın toplanması ihtimali kuvvet 
kazanmıştır. 

Batı Almanya'nın Moskova ve Varşova an
laşmalarının tasdiki ve Berlin meselesi daha uy
gun bir hal tarzına bağlanması yolunda atılan 
adımlar Doğu ve Batı blokları arasında daha 
müsait bir anlayış havasının doğmasına zemin 
sayılmaktadır. Ancak, bu yıl içinde Finlan
diya'da, Helsinki'de toplanması öngörülen böy
le bir konferansta, Batı Avrupa devletleri, 
Sovyet bloku karşısında yanlız kalmak isteme
diklerinden, konferansa Kanada ile Amerika'
nın katılması hususuna Sovyetler rıza göster
mişlerdir. Bu konferansta kuvvetlerin karşı
lıklı olarak azaltılması hususu, muhtemelen gö
rüşme konusu konularından birini teşkil ede
cektir. 

Muhterem arkadaşlarım, Amerika Birleşik 
Devletleriyle Kıt'a Çin'i arasında beliren temas 
ihtimalleri, Amerika Cumhurbaşkanının Pe-
kin'i ziyaret programı ve özellikle Kızıl Çin'in 
Birleşmiş Milletlerde tesirli bir şekilde rol oy
namaya başlaması, dünya sulhunu etkileyecek 
önemli gelişımıelre teşkil etmektedir. 

Bütün bu gelişmeleri NATO'nun üyesi ola
rak ve Türkiye'nin jeopolitiği açısından çok ya
kın bir ilgiyle izlememiz gerektiğine şüphe 
yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Sözlerime son verirken, Millî Güven Partisi

nin dış politikadaki görüşlerini bir kere daha 
özetlemek isterim. 

«Dış politikada millî menfaatin ve miUî gü
venliğin korunması esastır. Dış politikanın 
kapitalisti veya sosyalisti olmaz; millî dış po
litika olur. Dış ilişkilerin Türkiye'nin iç poli
tikasına hiçbir etkisi olmamalıdır. Tam aksi
ne, Türkiye içinde komünizme ve her türlü süb-
versif faaliyete karşı mücadele daha uyanık ve 
daha köklü şekilde yürütülmelidir. Bazı ülke-

) lerin tecrübeleri de göz önünde tutularak, dip-
I lomatik ilişkilerin Türkiye'de bir kızıl ihtilâl 

üssü 'kurulması yolunda çabalara en küçük Öl
çüde fırsat vermemesi için, her türlü tedbir, 
daha baştan alınmalıdır.» 

Bütçenin Dışişleri Bakanlığına ve milletimi
ze hayırlı uğurlu olmasını diler, Yüce Senato
yu ve Bakanlık mensuplarını saygıyla selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 

Hıfzı Oğuz Bekata... 
C. H. P. GPvüBU ADINA HIFZI OĞUZ BE

KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli se-
raaJtör arkadaşlarım; 

1972 bütçesi münasebetiyle C. H. P. si Sena
to '•Grubu adına, dış politika ve Türkiye'nin du
rumu üzerinde konuşacağını ve dünya soranları 
işinde Türkiye'nin dış politikasını; genel bir 
bakışla eleştirerek 'belirtmeye çalışacağım. 

Değerli senatörler, 

Bilindiği gibi, Uluslararası düzen, istikrar
sız aşamalarla sürüp gitmektedir. Bu aşamalar 
içinde, İkinci Dünya Savaşı sonrasının özelliği
ni teşkil eden bloklar, 1960 tan ibu yana iç ve 
dıs etkilerle eski anlamlarını yitirmeye başla
mışlardır. Bu akım, son yıllarda daha da hızlan
mıştır. 

Nitekim usun süre birbirlerinden uzak ka
lan ve temastan kaçman bloklar, artık birbiriy
le ilişkiler kurmaya başlamışlardır. 

önce Avrupa'ya bakalım: 
Hıristiyan demokratların iktidar dönemin

de Moskova ile temastan çekinen Federal Al
manya, 1989 da İktidara gelen Sosyal demok
ratların idaresinde, Amerika'nın ve NATO'
nun da taısvübi ile, Sovyetler Birliği ve Polonya 
görüşmelerine başladı. Bunun sonucu olarak, 
1970 t-e, her iki ülkenin Avrupa'daki snnırlai'inı 
tanıma anlamına gelen antlaşmalar imzaladı. Bu 
antlaşmaların, Almanya tarfındn onaylanması 
ise, Berlin sorununun çözümüne bağlandı. 

Gecen yılın Eylül ayında 4 büyük devlet de 
Berlin üzerinde anlaştılar. Bundan sonra, Ant
laşmanın uygulanmasında Doğu ve Batı Afllman-
ya ile Doğu Almanya ve Batı Berlin görüş bir
liğine vardı. Fakait nihaî Protokol 4 1er tarafın
dan henüz imzalanmadığı için, Berlin meselesi 
halledilmiş sayılmamaktadır. Öte yandan, ge-
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een yıl Federal Almanya ile Sovyetler ve Var
şova arasında imzalanmış olan antlaşmalar da 
Alman Meclisi tarafından henüz onaylanmış 
değildir. Çünkü ibunlarm onaylamaları da Ber
lin 'meselesinin çözümüne bağlıdır. 

Bu [gelişmeler üzerinde durmaımızın neden
leri şunlardır: 

Söz konusu antlaşmalar onaylandıktan son
ra Avrupa Güvenlik Konferansının toplanması; 
bunun yanında «karşılıklı ve dengeli silâh indi
rimi» meseleleri daha ciddî şekilde ele alınacak
tır. Her iki meselenin de güçlüğü meydandadır. 

Fakat bütün bu gelişmelerin Avrupa'da si
yasî ter «yumuşama» yarattığı da gözle görül
mektedir. 

Bu olumlu gelişmelerde; Rusya üzerindeki 
baskısı gittikçe artan Çin'in, Sovyetleri yumu
şatmakta büyük etki yaptığı bir gerçektir. 

Bütün bunlara rağmen, bu sorunların 1972 
de kesin çözüm çarelerine kavuşacağı söylene
mez. 

Türkiye'ye gelince: Bir Avrupa Devleti olan 
TüıMye'nin, Avrupa'daki olayları', yakından iz
lemek ve bunlara katkıda bulunmak zorunluğu-
nu önemle kaydediyoruz. 

(Sayın senatörler, 

Avrupa gelişmelerine, şimdilik ekonomik ya
nı ağır basan, Ortak Pazardaki yeni aşamayı da 
eklemeliyiz. 

Çünkü İngiltere, Norveç, Danimarka ve ir
landa'nın Ortak Pazara girmeleri, Avrupa Eko
nomik Topluluğunu Amerika'yı geçecek ter gü
ce kavuşturmuştur. Bu nedenledir ki, Amerika 
iktisadî alanda Ortak Pazarla daha şimdiden 
çatışmaya başlamıştır. 

Arkadaşlarım, bu gelişmelerin, ileride «Av
rupa Siyasî Birliği» nin gerçekleşmesine sağ
lam ter temel teşkil edeceği kanısı yaygın bir 
güç kazanmaktadır. 

Nitekim, Ortak Pazar üyesi 10 ülke; devlet
lerin üstünde bir otoriteyi, sınırlı da olsa, daha 
bugünden kabul etmiş bulunmaktadırlar. 

Şurası iyi bilinmelidir ki, bu önemli aşama 
çok ciddî nedenlere dayanmaktadır. Bunları kı
saca işaret edelim: 

20 nci yüzyılın ikinci yarısında Avrupa, dün
ya çapında iki büyük savaş geçirmiştir. 

Bu arada sömürgeler de bağımsızlıklarına 
kavuşmuşlardır. 

Ulaştıkları ekonomik gelişmelerden ötürü, 
Amerika'nın ve Japonya'nın üstünlükleirini Mil
letler kabul etmişlerdir. 

ÖBir yandan Sovyet Bloku, öte yandan Çin 
Halk Cumhuriyetti birer büyük güç olarak dün
ya dengesinde yerlerini almışlardır. 

Ve nihayet şu da bir gerçektir ki, Nükleer 
silâhların meydana çıkmasından çok, bu silâh
ların dengesi yeni bir dünya savaşını önlemek
tedir. 

Fakat (bugün dünyada askerî savaşım yerini 
alan ideolojik ve ekonomik savaş bütün şidde
tiyle ve etkiler yaparak devam etmektedir. 

Bu gelişmeler ve çatışmalar karşısında ise, 
Birleşmiş Milletler ve NATO kesin müdahale
lerde bulunmak bir yana, zamanla güç kaybet
mektedirler. 

Arkadaşlarım, 

iBatı Avrupa'nın, Ortak Pazarla başlıyan bir 
(Siyasî Birliğe) yönelişini, bu ciddî nedenler 
zorlamaktadır. 

Bu gelişmeler sonucunda İngiltere Avrupa-
daki rolüne kavuşacaktır. 

Buna karşılık Amerika, Batı İttifakının üye
si olmakla beraber, zamanla eski yerini yitire
cek ve lider olmaktan uzaklaşmış bir duruma 
girecektir. 

Bütün bunlarla beraber, tamemen objektif 
ölçülerle değerlendirecek olursak, diyebiliriz 
ki; bu ileri aşamalara nağmen, Nükleer güce sa-
hibolmadıkları için, Ortak Pazar ülkeleri, he
nüz Amerika'nın Nükleer silâhlarının kanadı 
altında yaşamak zorunda görünüyorlar. 

Değerli senetörler; 
Kabul etmeliyiz ki, bugün hâlâ dünya barı

şını koruyan unsur, Amerika ve Sovyet Nük
leer güçlerinin sağladığı «Dehşet Dengesi» dir. 

Bu dehşet dengesini yaratan Nükleer kuv
vetlerin karşılıklı olarak sınırlandırılması için 
Sovyetlerle Amerika arasında girişilen ve kısa 
adiyle «SALT» denilen «Nükleer Silâhların Sı
nırlandırılması» görüşmeleri Helsinki'de başla
mış ve Viyana'da kapanmış ve tekrar Helsinki'
de sürdürülmöMe isede olumlu bir sonuca kısa 
sürede bağlanacağına dair bir belirti henüz yok
tur. 

Bu eleştiriyi şöylece özetliyebiliriz: 
Her şeye rağmen, Avrupada'ki gelişmeler 

sonucunda, bugüne kadar iki bloklu olan Ulus-
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lararası düzende, Ortak Pazar Topluluğu üçün
cü blok olarak yerini almaktadır; Çin dördün
cü ve Japonya ise beşinci bir süper devlet du
rumundadırlar. 

Türkiye'ye gelince: 

Sayın senatörler, bir Avrupa Devleti olan 
Türkiye «Geçiş dlönemi» ne girdiği halde Avru
pa Ekonomik Topluluğu ile ilişkilerini istikrar
lı ve emin bir gelişmeye henüz kavuşturamamış-
tır. 

Bu münasebetle açıkça belirtelim ki, Türki
ye milletlerarası siyasî kaderini Batı Avrupa 
Birliği içinde gördüğüne göre, bütün bu geliş
melerde etkisi hissedilmeyen bir seyirci olmak
tan artık çıkarak, Avrupada'ki yerini bugün
den sağlam ve itibarlı bir temel üzerinde ku
rabilmek ve olaylara katkıda bulunabilmek için 
aktif, etkili ve şahsiyetli bir politika gütmeye 
medburdur. 

Değerli senatör arkadaşlarım; şimdi bir de 
Amerika'ya göz atalım: 

Açıkça söylemeliyiz ki, Amerika rahat de
ğildir ve kendi büyük iç meseleleri yanında dün
yanın yükünü kolay taşıyacak durumdan çık
maktadır. Bu itibarla Başkan Nixon, seçimlere 
hiçolmazsa yükü biraz hafifletmiş olarak gir
mek çabasındadır. Bu nedenledir ki, Vietnam 
sorunu ciddî şekilde ele alınmıştır. Kendi aske
rini çekerek bu çıkmazdan yakasını kurtarma
yı düşünen Nixon ıbu yeni bir barış atılımı daha 
yaptığı birkaç gün önce açıklamıştır. Nixon bu 
yeni teklifinde; bütün Hindi Çini'de ateşin ke
silmesini ve Kuzey Vietnam'ın elindeki Ameri
kal ı esirlerin seırlbest bırakılmasını istemektedir. 

Buna karşılık, Amerikan ve Müttefik Kuv
vetlerin 6 aylık bir süre içinde Vietnam'dan çe
kileceğini ve Güney Vietnam'da tarafsızlığı ga
ranti altına alınmak sartiyle, komünistlerin de 
katılacakları yeni ve serbest bir seçime gidil
mesine razı olacağını belirtmiştir. 

Bu teklif kabul edildiği takdirde, 1954 Ce
nevre ve 1962 Laos Anlaşmaları gereği olarak, 
hiçbir yabancı kuvvet Hindi Çini ülkelerine mü
dahale edemiyecektir ve bu ülkelerde bütün te
mel 'haklar, Uluslararası garantilere bağlanacak
tır. 

4 Ağustos 19Ö9 dan bu yana Paris'te gizli 
temaslarla oluşturulduğu ve 11 Ekim 1971 de 
yapıldığı anlaşılan bu son teklif, dünyada olum

lu bir ümit yaratmaya elverişli görülmekle be
raber, komünistlerin nasıl karşılayacakları he
nüz aydınlığa kavuşmamış idi. 

Dünkü haberlere göre, Noxon'un Güney Viet
nam Başkanını desteklemekten vazgeçmediği ge
rekçesiyle komünistler plânı reddetimşlerdir. 
Komünistler Amerika'ya bağlanmış olan Baş
kanın yerine başka bir başkanın geçirilmesini 
ve Koalisyon Hükümetinin kurulmasını istiyor
lar. 

Bu da açıkça gösteriyor ki, Amerika Viet
nam'dan elini çekmek kararındadır. Buna rağ
men savaş sürecekse, artık bu savaş Vietnamlı-
laşmış olarak, yani Vietnamlılar arasında de
vam edecek demektir. 

Bu son atılımın Amerika'da Noxon'ı kuvvet
lendirecek değer taşıdığı ve diğer faktörlerin 
de eklenmesi ile O'na başkanlık seçimini yeni
den kazandıracak nitelikte olduğu söylenebilir. 

Bununla beraber, Başkan Nixon eski tutumu 
ile çelişme sayılabilecek bazı kararlar da almış
tır: 

Nixon müttefikleriyle ve Japonya ile istişa
re etmeden, Kıt'a Çinini ve sonra da Sovyetler 
Birliğini ziyarete karar vermiştir. Bu olup bitti 
karar, tepkiler doğurmuştur. 

Nitekim Nixon'm Sovyetleri ziyaret kararı 
Avrupa'da ve israil'de şüpheler uyandırmıştır. 

Çin Halk Cumhuriyetini ziyareti ise daha 
geniş kaygıları davet etmektedir. Çünkü, Çin'in 
Amerika'ya tâviz vereceğinden Kuzey Vietnam 
ve Kuzey Kore endişe duymaktadır. 

Buna karşılık Amerika'nın Çin'e taviz vere
ceğinden de Japonya, Güney Vietnam ve Gü
ney Kore kuşkulanmaktadırlar. 

Nixon bununla da kalmamış Ağustosta bazı 
iktisadî tedbirler almış ve dolara da altından 
ayırarak, 1944 ten beri süregelen Uluslararası 
para sistemini tek taraflı bir kararla yıkmıştır. 
Ayrıca gümrük resmine % 10 oranında zam ya
parak, Amerika'ya ihracatta bulunan memle
ketlerin ticaretini sarsmıştır. 

Bu karardan en çok zarar gören ülke Japon
ya olmuştur. 

Böylece Amerika, müttefikleri ve dıostları ile 
bir çatışma içine girmiştir ve bunun düzelmesi 
hayli uğraşmayı gerektirecektir; fakat hemen 
söylemeliyiz ki, bu cesur kararlar, Amerika eko-
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nomisinde ve Amerikalılar abrasında Nixon'a 
puan kaşandırmaktadır. 

Değerli senatörler, yeri gelmişken Uluslar
arası bir gerçek üzerinde de duralım: 

Dehşet dengesi «bir dünya savaşırım çıkma
sını engellemektedir; fakat bölgesel savaşla
rı anley ekmemektedir. 

Bunun "bir örneği Vietnam Savaşı ise, ikin
ci örneği Orta Doğu'da 1987 Haziranından bari 
süregelen Arap - İsrail savaşıdır. Gerçi bu böl
gede ateş kesileli 15 ay olmuştur; ama barış 
gerçekleşmemiştir. 

öyle görünüyor ki İsrail, Arap'larla bir an
laşmaya varmadan önce, işgal ettiği toprakla
rı zaman aşımından faydalanarak ilhak etmek 
istemektedir. Böylece, bugünkü geçici mütare
ke sınırları, artık kesin ve sürekli İsrail sınır
ları haline getirilecektir. Bu, geçmişte de böyle 
olmuştur. Nitekim İsail'in 1967 savaşından ön
ceki kesin sınırlan 1948 - 1949 mütarekesmleki 
geçici sınırları idi. 

İsrail'in hu niyetini anlayan Mısır, barışı 
işgal edilen toprakların terkedilmesi şartına 
bağlamakta ve bunda Amerika'ya güvenmekte 
idi; fakat son aylarda Başkan Enver Sedad, İs
rail'i savaşla tehdidettiğine göre, Amerika'dan 
ümidini artık kesmişe benziyor. Nitekim, ge
çenlerde Enver Sedad savaşa başlamak üze
re iken, Pakistan - Hindistan savasının çıkma
sı üzerine bunu ertelediğini söylemiştir. 

öte yandan, Amerika'nın İsrail'e tekrar uçak 
vermeyi kararlaştırması, İsrail'in tutumuna da
ha da sertleştirmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, İsrail savaştan yana 
olamaz. Çünkü, savaşı kazansa bile bugünkü 
avantajlı durumuna yeni bir şey ilâve edemiyc-
cektir. 

Araplar ise, olup - bitliye ram olamamakla 
beraber, savaşa girmekten endişelidirler. 

Üstelik Rusya da böyle bir savaşı isteme
mektedir. Çünkü bu durumda, yani Arap - İs
rail gerginliğinin uzaması sayesinde Sovyetler 
büyük faydalar elde etmişlerdir. Nitekim bir 
yandan Akdenize kuvvetli bir Sovyet donanma
sı geçirilmiş, öbür yandan bunlara emin liman
lar sağlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye'ye gelince: 
G-enel görünüşü ile Orta Doğu'&aki bu ge

lişmeler daha çok NATO'yu ilgilendiren mahi-
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yet taşıyor. Bunumla beraber Türkiye, hemen 
yanı başında cereyan eden Orta Doğu olayları
nı yalandan, basiretle ve çok ciddî izlemek du
rumunda bulunuyor. 

Bu münasebetle de kaydedelim ki, dış poli
tikasında Türkiye, Orta Doğuya karışmamalı 
ve herhalde Sovyetlerle bir çatışmaya girmeme
ye ve Boğazlara ait Montrö Sözleşmesine bağlı 
kalmaya dikkat etmelidir. 

Sayın senatörler;; Asya'da Doğu Pakisian'-
daki olayların uzamasın dan ve müzminleşmesin
den faydalanan Hindistan, yıllardır tasarladı
ğı plânı uygulama imkânını bulmuş; böylece 
toMikeli bir bölge savaşı doğmuş ve Sovyetle
rin de yardımı ile Pakistan parçalanmıştır. 

Bu olayın ortaya koyduğu gerçeklerden ve 
bundan alınacak derslerden birkaçına işaret ede
lim: 

Bugün Pakistan'da olanlar, dış müdahaleler 
yüzünden Şeyh Mucibur Rahman'm tasavvurla
rını çok aşmıştır. 

Birleşmiş Milletler, tartışmaları uzatmış, 
arkasında kalmış, gereken ilgiyi gösterememiş 
ve etkili olamamıştır. 

Büyük devletlerin dış politikalarındaki ka
rarsız ve tutarsız durumları bir daha meydana 
çıkmamıştır. 

Amerika'nın Pakistan'a yardımı sözden ileri 
gidememiştir. 

Çin Halk Cumhuriyeti, Sovyetlari hesaba 
katarak umulanı yapamamıştır. 

Pakistan CENTO içinde İngiltere'nin ve 
SEATO içinde de İngiltere ve Amerika'nın müt
tefiki olmasına rağmen, İngiltere Hindistan'ı 
desteklemiştir. 

Çin Hali? Cumhuriyeti ile Sovyetler, birbirle
rini, «Sosyal emperyalist» siyaset .gütmekle suç
lamışlardır. 

Böyle Hindistan - Pakistan savaşı sonucun
da Asya'da Sovyetler Birliği nüfuz sağlamıştır. 
Hindistan ise, eski tarafsızlık politikasından 
Rusya lehine ayrılmış görünmektedir. 

Bu nedenle ve Hindistan'ın Ruslara üsler 
vereceği endişesiyle, Amerika Bengal körfezine 
deniz kuvvetleri yollamak ihtiyacını duymuştur. 

Görülüyor ki, Sovyetler Birliği Avrupa'da-
ki yumuşamadan faydalanmasını bilmiş ve Bir
leşmiş Milletlerde Çin sorunundaki siyasî kay
bını Asya'da bu fiili kazançla telafi etmiştir. 
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Çünkü, Hindistan - Pakistan savaşı Asya'da 
dengeyi büyük ölçüde Çin ve Amerika aleyhine; 
fakat, Rusya lehine çevirmiştir. 

Pakistan - Hindistan olaylarından Türkiye 
için de alınacak büyük dersler varıdır. 

Öte yandan, antlaşmalarına daima saygılı 
kalmayı siyasî ve tarihî gelenek halinde tutan 
Türkiye'nin, Batı Pakistan ile dostluğunu sür
dürmekte vefalı ve dikkatli olacağım olağan 
sayıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım; İngiltere'nin Basra Kör
fezinden çekilmesi ile bölgede bir boşluk mey
dana geldiği doğrudur. Bölgenin en güçlü as
kerî devleti olarak hu boşluğu îran doldurmak
ta idi. Körfezdeki Arap Şeyhliklerine ait üç ada
yı işgal etmesi üzerine, îran, Araplarla çatış
mıştır. öteden beri arası açık olan Iı'ak'da İran'
la diplomatik ilişkilerini kesmiştir. Irak toprak-
lamnda yerleşmiş Şiilerin sınır dışı edilmesi iki 
devlet arasında yeni bir bunalım doğurmuş
tur. Geçenlerde Bahreyn, Katar ve Amman ba
ğımsızlıklarına kavuştular ve Birleşmiş Millet
lere girdiler. Böylece bağımsız Arap ülkeleri
nin sayısı 18 e yükseldi. Altı körfez şeythliği-
nin bir federasyon kurmaları ile yeni bir Arap 
Devleti daha doğmuş demektir. 

Türkiye'ye gelince : 

iBir yandan antlaşma ve dostluk münasebet-
leriyle İran'a, öte yandan iyi komşuluk müna-
sebetleriyle Irak'a bağlı olan ve Arap'larla din 
ve tarih birliği bulunan Türkiye'nin, Orta Do
ğu savaşlarının sirayet tehlikelerini önemle göz 
önünde tutarak, bu yakın (bölge olayları karşı
sında çok basiretli ve dikkatli bir politika izle
mesi yerinde olur. 

Arkadaşlarım; sayıları 18 e varan Arap ül
keleri yanında sayıları 40 ı geçen Afrika Grubu 
daJha da ağır basmaktadır. Aslında Arap ülkele
rinin 'bir kısmı Afrika Grubu içindedir. 

Yeri gelmişken işaret edelim ki, Afrika Gru
bu «Afrika Birliği Teşkilâtı» nı da kurmuş ve 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin topla
narak Afrika meselelerini görüşmesini istemiş
tir. Bu istek Güvenlik Konseyi tarafından kaibul 
edilmiş ve Konsey 28 Ocaktan 4 Şubata kadar 
Adisababa'da toplanmıştır. 

Görülüyor M, Birleşmiş Milletlerde Afrika 
Grubu, en kalabalık grubu teşkil etmektedir. 
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Türkiye'ye gelince : 

Türkiye olarak bizim Afrika Grubu ile ilgi
miz gereği kadar gelişmiş değildir. Oysa, büyük 
ıbir oy ve etki gücüne sahifbolan Afrika Gruibu 
devletleriyle sıkı temasta bulunmak ve diplo
matik ilişkilerimizi artırmak zorundayız. 

Değerli senatörler; Afrika Grubundan son
ra gelen en kalabalık grup Lâtin Amerika ülke
leridir. Sayıları 20 yi bulan Lâtin Amerika Gru
bu yalan zamalara kadar Amerika'nıaı nüfuzu 
altında idi. Bugün de bu nüfuz henüz devam et
mekle beraber, bu ülkeler Amerika nüfuzundan 
kurtulma çabasına girmişlerdir. Nitekim Peru 
ve Şili kurtulmayı başarmışlardır, Küba ise 
Sovyetler Birliğinin nüfuzunu seçmiştir. 

Birleşik Amerika, Lâtin Amerika ülkelerin
de beliren bu eğilim karşısında artık zora baş
vurmamaktadır. 

Değerli senatörler; geçen yılın Ekim ayı so
nunda Çin Halk Cumiıuriyeti Birleşmiş Millet
lere girmiş ve yerini resmen almıştır. Aynı za
manda Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 
daimî üyesi olan Çin, böylece dünya politikasın
da geniş ve daha da aktif bir rol oynamaya baş
lamıştır. 

800 milyonluk nüfusa ve Nükleer güce de bir 
ölçüde saibibolan Çin, Amerika ve Sovyetler kar
şısında 3 ncü bir süper devlet olarak belirmek
tedir. 

Bu konularda, Türkiye, Birleşmiş Milletlerde 
bağımsız ve ince bir politika gütmesini bilmiş
tir. 

Değerli senatör arkadaşlarım; bu çok hare
ketli siyaset dünyasında, Türkiye, bloklar dev
ri içinde ve olayların etkisiz bir seyircisi olanak
ta devam ediyor. 

Bilindiği gibi Türkiye NATO'ya ve CENTO'-
ya ıbağlıdır. Türkiye'nin NATO içindeki yeri di
ğer NATO devletleriyle eşit değildir, daha derin-
liğinedir. Bu, her zaman söylediğimiz bazı ikili 
anlaşmaların özelliklerinden ileri geliyor. 

Bu itibarla, İkili Anlaşmalar arasında hü
kümranlığımıza aykırı, ya da diğer NATO dev
letlerinden farklı olarak bizi tehlikeli olup -
«bittiler karşısında bırakmaya elverişli olan
lar varsa, bunların elenerek tasfiye edilmesi yo
lundaki İsrarlı isteklerimize eski 'hükümetler 
tarafından tatmin edici cevap verilmemiş idi. 
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Programında millete karşı; «(Milletlerarası iliş
kilerimizi 'bağımsızlık, egemenlik, ülke bütün
lüğüne saygı ve içişlere karışmama ilkeleri 
çerçevesinde, karşılıklı saygı ve işbirliği anla
yışı ile» yürüteceğini taalbJhüt eden yeni Hükü
mete de, bu tarihî görevini ve sorumluluğunu 
'hatırlatmakta millî fayda görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; dünyaya doğru teş
his koyarak, Türkiye artıik gerçekçi bir politika 
gütmesini bilmelidir ve bunda bizzat Amerika'
nın, Fransa'nın, Batı Almanya'nın yaptıkları gi-
(bi ISovyetlerle ve Doğu Avrupa ile ilişkilerini 
geliştirmeye önem, vermelidir. 

Unutmamalıdır' ki, Avrupa Güvenlik Konfe
ransının toplanmasında da, karşılıklı ve denge
li silâlh indiriminde de Türkiye'nin yararları 
ıvardır. Şu halde bu. konulardaki çabalara Tür
kiye'de katılmalıdır. 

Türkiye, Balkanlar arası temaslarını da ar
tırmalı ve dostluklarının kuvvetlendirilmesine 
çalışmalıdır. 

IBalkan devletleri, büyük devletlerin nüfu
zuna tabi olduklarından, aralarında siyasî birlik 
teşkil etmeleri söz konusu değildir. Bu nedenle 
her (biri ile karşılıklı temaslar yapılarak, bir
çok alanlarda işbirliği kurulabilir. Nitekim, 
Yunanistan bile İkinci Dünya Savaşından beri 
Arnavutluk'la kesilmiş olan münasebetlerini 
tekrar düzeltme yoluna girmiştir. 

Öte yandan, Uzak Doğu ile ilişkilerin büyük 
önem kazandığını görmemezlikten gelemeyiz. 

IBu münasebetle, Başbakan Sayın Erim'in 
Fransa gezisinin iyi yankılar yarattığını ve olum
lu olduğunu belirtmek isteriz. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. 
Değerli senatör arkadaşlarım; artık Kıbrıs 

sorununa geçebiliriz. 
IDaş politikamızda «millî dava» dediğimiz 

Kıbrıs sorununun şimdiye kadar gereği gibi ele 
alınmadığını hep biliyoruz. 

Eski Hükümet, Erim Hükümetine davayı sü
rüklediği şu iki noktada devretti: 

1. Bizim asla katılmadığımız bir «üniter 
devlet kurma» hevesi. 

IBu konuda eski Dışişleri Bakanı, «Kıbrıs'ta 
tarafların haklarını eşit alan üniter Devlet ku
rulacaktır» diye bir tez ortaya atmıştı. 

ıBirinci Erim Hükümetinin, Dışişleri Bakanı 
ise, «Üniter Devlet fikri bir abesin adıdır» diye

rek bu çürük tezi temelinden reddetmek sure
tiyle bizi doğruladı. 

2. «Cemaatlerarası görüşmeler» le avuna
rak vakit geçirmek. Bu da ikinci noktadır. 

Görülüyor ki, Kıbrıs konusu aslında başla
dığı noktadadır. Daha doğru söylemek gerekir
se, üç yıldır ümit bağlanan cemaatlararası gö
rüşmeler eşit seviyede cereyan etmediğine ve 
geçen Eylül'de kesildiğine göre bugün daha da 
gerilere gidilmiştir. Çünkü, Kıbrıs iki cemaatın 
ortak devleti iken, bugün Rumlara hâkim, Tür
lere ise azınlık gözüyle bakılır olmuştur. 

Eski Hükümet Kıbrıs davamızı, Atina ile de 
anlaşarak, derin bir uykuya yatırmıştı. Yeni Hü
kümetin ise bu uykuya son verdiği henüz söy
lenemez. 

Bugün görünen gerçek şudur: 
Yunanistan ve Makarios, Enosis'den vazgeç

miş değillerdir. Üstelik ciddî tedbirler almakta
dırlar. Günkü, Yunan Hükümeti geçen zama
nın kendisine çalıştığını tespit etmiştir, öyle 
ise, daha da zaman kazanmak büyük ölçüde ya
rarına olacaktır. Bu inanışla hareket eden yeni 
Yunan Hükümetinin Türkiye'ye karşı politik 
taktiği şöyle belirmektedir: Türkiye ile ilişki
lerini düzeltmeyi öne almak; fakat, Kıbrıs ko
nusunu arka plânda tutmak. 

Yunanistan'a göre, böylece Yunanistan - Tür
kiye İkili münasebetleri zamanla düzelecek, ge
lişecek ve ilerde yaratılacak samimî hava için
de Kıbrıs konusunun çözümü kolaylaşacaktır. 

Gerçekte bu politika, Türkiye'nin «şimdilik» 
kaydı ile Kıbrıs meselesi üzerinde durmamasını, 
yani uykuya göz yummasını sağlıyacak ve za
man yine Yunanistan lehine işleyecektir. 

Oysa, Türk - Yunan ilişkileri eskiden sami
mî bir dostluk içinde giderken, bu iyi münase
betler, İ960 ta Yunan Hükümetinin Makarios'la 
anlaşması sonucu Kıbrıs Anayasasının çiğnen
mesi ile bozulmuştur. Demek ki, iyi münasebet
ler Kıbrıs nedeniyle bugünkü duruma gelmiştir. 
Öyle ise, düzeltilmesinin samimî başlangıcı da, 
her şeyden önce Kıbrıs meselesinin çözülmesi 
olabilir. 

Açıkça görülmelidir ki, Kıbrıs sorununda 
Yunanistan, şimdiki rejim altında da eski tutu
munu değiştirmemiştir. 

Nitekim yeni Yunan Hükümeti hiçbir za
man Euosis'i reddettiğini; Londra ve Zürih Ant-
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İaşmaİarına ıbağlı olduğunu beyan etmemiştir. 
Dahası var; kendisine karşı çıkan solcuları iti
bardan düşürmek amacı ile, onları, Kıbrıs için 
Eniosis'de ısrar etmemekle suçlamıştır. 

Görülüyor ki Kıbrıs davamızda Yunanistan 
ile 'Makarios aynı paralelde zaman kazanmak ve 
Türk Cemaatini günden güne yıpratarak, mak-
sata varmakta birleşmişlerdir. 

Bir önemli noktaya daha işaret edeceğim: 

Cemaatler arasındaki ikili görüşmelerin 
Türkiye, Yunanistan ve Birleşmiş Milletler tem
silcisinin de katılması ile 5 li görüşmelere çev
rilmesi için Birleşmiş Milletler Genel Sekrete
rinden gelen teklif üzerine bu görüşmeler ya
kında yeni bir aşamaya girecektir. 

Bu münasebetle hatırlatalım ki, Birleşmiş 
Milletlerin Kılbrıs sorunundaki tutumu bizim 
yönümüzden, şimdiye kadar olumlu olmamış ve 
Makarios'un işine yaramıştır. Bu itibarla çok 
dikkatli olmamız gerekir. Çünkü, bu 5 li görüş
melerde, Yunanistan ve Makarios'un, Birleşmiş 
Milletler aracılığı ile Türkiye'den karşılıksız 
taviz koparmaya kalkışması da ihtimal dahi
lindedir. 

Rıfbrıs sorununun bütün seyrini, Makarios'-
un ive Yunanistan'ın gerçek niyet ve taktiğini, 
içinde yaşayarak, incelikleriyle ve yakından bi
len Sayın Erim'in Başibakanlığı döneminde ye
ni bir oyalama ve hele aldatmanın tarihî sorum
luluğu altında bu Hükümetin girmeyeceğini 
beklemek hakkımızdır. 

Değerli senatörler; sözlerimi bağlarken önem
le belirtmeliyim ki, milletlerin siyasî güçleri 
ekonomik güçleriyle dengeli artmaktadır. 

iSon yıllarda dünyada bütün milletlerin eko
nomilerinde ve bu arada Orta Doğu ülkelerin
de ve özellikle Yunanistan'da hızlı gelişmeler 
olmuştur. Aynı söz Türkiye için söylenemez. 

Bu konu, üzerinde bilhassa durulması şart 
olan büyük millî meselemizdir. 

Çok değerli arkadaşlarım; ciddî, iyi yetiş
miş ve tecrübeli bir diplomat olduğunu yakın
dan bildiğimiz yeni Dışişleri Bakanının, Türk 
dış politikasının millî, şahsiyetli, haysiyetli ve 
etkili olmasına dikkat edeceğine inanıyoruz. 

Bu umutla kendisine ve seçkin bir kadroya 
sahip Dışişleri Bakanlığımıza bu yolda yürek
ten başarılar diler, Cumhuriyet Halk Partisi Se

nato Grubu (ve şahsım adına Yüce Senatoyu en
gin saygılarla selâmlarım. 

Teşekkür ederim arkadaşlar. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ekleriz Sayın Bekata. 
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Erdoğan 

Adalı, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA ERDOĞAN ADALI 

(İstanbul) — Muhterem Başkan, muhterem se
natörler, Dışişlerimizin (başta Saym Bakanı ol
mak üzere kıymetli müntesipleri; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu 
adına Dışişleri Bakanlığı 1972 malî yılı Bütçesi 
dolayısiyle görüşlerimizi arz etmek üzere huzu
runuza gelmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Cumhuriyet 'hükümetleri çok partili hayata 

girdiğimizden beri iç politikada zaman zaman 
esaslı görüş ayrılıklarına düşmüşlerdir. Bunlar 
devir devir tartışma konusu olmuştur; fakat 
dış politika konusunda, ender istisnalar haricin
de, umumiyetle bir görüş fbirliği içerisinde ol
muşlardır. 

Bunda siyasî partilerin memleketin âlî ve 
millî menfaatlerini her türlü mülâhazalarının 

üstünde tutuşunun, Devlet olma vasfını binler
ce sene evvel kazanmış Türk Milletinin sağdu
yusunun *ve- Türk siyasî hayatında devam ede-
gelen güzel bir geleneğin (büyük rolü vardır. 

Esasen Türk kamuoyunun dış politika me
seleleriyle yakından ve ciddî şekilde ilgilenme
si bariz şekilde son yıllarda başlamıştır. 

Türk politikasının esaslarını Devletimizin 
kurucusu Büyük Atatürk çok güzel çizmiştir : 
Yurtta ve dünyada barışa ve akla dayanan ve 
savunmamızla millî ekonomimizin çıkarlarını 
ilk plânda gözeten bir politika. 

Cumhuriyetten beri gelip geçmiş bütün hü
kümetlerin programlarında dış politika bakı
mından esaslı görüş ayrılıkları, derin zikzaklar 
olmamıştır. 

Bütün hükümetler dinamik, haysiyetli ve 
millî menfaatlerimize uygun bir politikadan 
bahsetmişlerdir. Zaman zaman Kıbrıs gibi, 
NATO gibi, Türk dış politikasını çok yakından 
alâkadar eden mevzularda millî bir politika iz--
lenmesi meselesi ortaya çıkmıştır; fakat, millî 
politika tâbirinden ne kastedildiği noktasında 
her zaman ittifak olmamıştır. Vakit vakit millî 
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politika bütün partilerin üzerinde ittifak ettiği 
bir politika mânasına alınmıştır. Millî politika 
demek, milletin menfaatini siyasî, iktisadî, as
kerî bakımdan en iyi koruyan, en iyi gözeten 
politika ise onu bulabiliriz. Türkiye jeopolitik 
ve stratejik mevkiine uygun, demokratik reji
mine, insan 'haysiyet ve hürriyetine uyan bir si
yasî tercih içerisinde taahhüt ve anlaşmalarına 
onların sınırları içinde tamamen sâdık, yaptı
ğına ve yapacağına güvenilir bir müttefik; ama 
o tarihler hâricinde kendi millî menfaatlerine 
uygun, Atatürk'ün, yurtta ve cihanda barışı 
hedef gösteren temel prensiplerine bağlı ve bu
nun için etrafında bir barış çemberi kuran hay
siyetli bir politika takibetmelidir ve etmiştir. 
Millî politikadan bizim anladığımız budur. 

Geçmiş hükümetler zamanında, şu çizdiği
miz politikanın zemini hazırlanmıştır. Balkan 
devletleri, Orta - Doğu devletleri, şimal komşu
muz, NATO müttefiklerimizle, hattâ Afrika 
memleketleri ile ilişkiler kurulmuş, hâsılı biraz 
evvel arz ettiğim politikanın altyapısı hazırlan
mıştı. Buna devam etmek lâzımdır. 

Muhterem senatörler, 

Her yıl olduğu gibi, bu yılki dünya siyaset 
sahnesi; Vietnam'dan, Kuzey İrlanda'ya, Ber
lin'den, Yeni Gineye, Malta'dan, Orta Doğuya 
kadar çok çeşitli ve burada izahına vakit olma
yan çok cepheli ihtilâflarla doludur. Yalnız 
1971 yılında dış politika bakımından çok olum
lu gelişme, Avrupada meydana gelen yumuşa
madır. Bloklaşmış dünya siyaset sahnesinde bir 
muvazene unsuru manzarası g'österen Avrupa
da, iktisadî cephesi yanında siyasî ağırlığı olan, 
Avrupada entegrasyonun nüvesi olan Ortak Pa
zarın, İngiltere de dâhil olmak üzere 10 devle
te çıkarılması, Avrupa ihtilâfının çıban başı 
olan Berlin mevzuunda anlaşma, - ki Avrupa 
ihtilâfının ve NATO'nun doğması sebebi yine 
Berlin olmuştur, inşallah sulh de orada başlar -
Federal Almanya'nın Rusya ile, daha sonra Po
lonya ile yapmış olduğu anlaşma, Batı Avrupa 
memleketlerinin Doğu ile ve Varşova Paktı ile 
yakınlaşma teşebbüsleri, hâttâ iki Almanya 
arasındaki direkt temaslar Avrupa'da nispî 
bir sükûnet ve yumuşama temin etmiş ve ileri
ye ait ümitler beslenmesine sebebolmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım, burada muhtemel 
bir sual şudur: Avrupa'daki bu detant, bu yu

muşama karsısında ve değişen şartlar muvace
hesinde, Kusey Atlantik ittifakının devamına 
sebep var mıdır? Veya Türkiye'nin ulusal çı
karları bakımından, Kuzey Atlantik Paktı 
içinde kalmakta devamı lüzumlu mudur? Baş
ka bir ifade ile, NATO üyeliği, Türkiye'nin 
güvenliğini tehlikeye atmakta mıdır? 

Her ne kadar bu konular, Türk kamuoyun
da sunî olarak yaratıldığına inandığımız etki
sini kaybetmekte ise de, bu soruların açıklığa 
kavuşması, bilhassa NATO'nun genç nesiller 
üzerindeki etki ve itibarına ehemmiyetli suret
le tesir edeceği kanaatindeyiz. Zira, NATO'nun 
kurulmasına yol açan sebepler zamanla unu
tulmuştur. ikinci Dünya Harbi sonrası döne
minde. Avrupa'nın bütün hür Devletlerinin 
bağımsızlığını tehdit eden, korku ve dehşet at
mosferinde yaşamış bulunan nesil, yerini, o 
günlerin tehlikelerini yaşamamış yeni bir nesle 
terketmektedir. Bu ittifakın kıymetini değer
lendirmek için, bütün ittifaklarla olduğu gibi, 
geçmişte ve halde sağladığı hizmetleri gözönü-
ııe almak ve istikbale ait değerlendirmeyi bu 
şekilde yapmak lâzımdır kanaatindeyiz. 

19 Mart 1945 günü Moskova'da, Molotof'un 
Türk Büyük Elçisini makamına çağırıp, 17 Ara
lık 1325 tarihli dostluk ve tarafsızlık anlaşma
sını tek taraflı olarak feshettiğini bildirdiğini 
ve 7 Haziran 1945 te yeni bir anlaşma şartının 
Sovyet Rusya'ya, Kars ve Ardahan'ın iadesi 
ve kendilerine Boğazlarda üs verilmesi olduğu
nu bildirdiğini, basın ve radyo yolu ile şiddetli 
bir sinir harbine girişip, Giresun'a kadar olan 
bü!;iin Kuzey Doğu Anadolu'nun Ğürcistana 
aidolduğunu iddia ettiklerini ve nihayet 7 Ağus
tos 1946 tarihinde Türkiye'ye bir nota vererek, 
boğazları savunmanın münhasıran Rusya ve 
Türkiye tarafından yapılmasının talefoettipleri-
ni belki de bugün pekçok kimse güç hatırla
maktadır. 

Başbakan Sayın Recep Peker'in 14 Ağustos 
1948 tarihinde Millet Meclisinde, Rus Notasını 
açıkladığını duyan Parlamenterler, Sayın Hıfzı 
Oğuz Bekata müstesna, belki de aramızda kal
mamışlardır. 

Hâdiselerin kronolojik seyri içerisinde 12 
Mart 1947 de Truman Doktrinini ilân etmesi ve 
nihayet 18 Şubat 1952 de Türkiye'nin Kuzey 
Atlantik Savunma ittifakına girmesi.. Kronolo-
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jiye devam edelim 30 Mayıs 1953 günü Mosko-
vada Rus Dışişleri Bakanı Molotof Türk Büyük 
Elcisini davet ediyor makamına ve Sovyetler 
Birliğinin Türkiye'ye karşı hiçbir toprak id
diasında olmadığını ve Boğazlar cihetindeki em
niyetini ISovyetler Birliği için olduğu gibi, 
Türkiye için de kabil şartlar altında temin et
meyi mümkün addettiğini kendisine bildiriyor. 

Görülüyor ki, Türkiye'nin Kuzey Atlantik 
Anlaşmasına girmesi, toprak bütünlüğüne ve 
hâkimiyet hakkına vaki tecavüs üzerine olmuş
tur ve Türkiye'de savunma bakımından, büyük 
bir rahatlık meydana getirmiştir. Bunun, 
Türk kamuoyundaki, Türk Parlamentosundaki 
o zamanki ifadesini, çok güzel bir şekilde, 18 
Mart 1952 günü NATO ile ilgili anlaşmanın 
Millet Meclisinde tasdiki sırasında, Cumhuri
yet Halk Partisinin sayın sözcüsü Trabzon Me
busu aFik Ahmet Barutçu'nun şu sözlerinde gö
rüyoruz : 

«idealimize uygun olan bu neticeyi, Cumhu
riyet Halk Partisi memleketin siyasî emniyetini 
müşterek akde bağlıyan bir vesika olarak kıy
metli saymaktadır. Millet olarak bu neticeyi, 
uzun fedakârlıkların bir neticesi olarak karşı
lıyoruz. Birleşik Amerika Hükümetinin bu mev
zuda Türkiye üzerinde gösterdiği alâkaya mü
teşekkir olduğumuzu ifade etmeyi zevkli bir 
vazife biliriz ve Hükümet, bu yoldaki gayret
lerinden ve millî bir politikanın vâsıl olduğu 
bir merhale olarak, tehlikelere karşı siyasî yeni 
bir teminatın mukavelesini hazırlamaya muvaf
fak oldukları için tebrik ederiz. Kuzey Atlan
tik Paktını millî bir eser olarak tasvibediyo-
ruz.» 

O günden bu güne Kuzey Atlantik ittifakı'-
nın memleketimizin dış güvenliğini temindeki 
rolüne devam ettiğine biz samimiyetle inanıyo
ruz. 

Hiç şüphe yok ki, Kuzey Atlantik ittifakı'-
nm, imzalanmasından bu yana uluslararası sah
nede önemli değişiklikler olmuş ve bunun so
nucunda ittifakın siyasî hedefleri yeni boyutlar 
kazanmıştır. Daha doğrusu, olayların değişme
si, «sulh içinde birlikte yaşama» şeklindeki Sov
yet doktrini, Doğu ile olan ihtilâfın yapısını 
değiştirmiş, fakat temel sorunların ehemmiye
tini asla azaltmamıştır. 

8 , 2 . 1972 0 : 1 
Şöyle ki : 1987 yılında Harmel raporu ile ve 

1968 Haziranında Reyhjoviki'de Dışişleri Ba
kanları Toplantısında alman karar ile, Sovyet
ler ve Doğu Avrupa memleketleri ile münase
betlerin düzeltilmesi, silâhsızlanma ve kuvvet 
indirimi konularında temas kararı alınmış ve 
Doğuya çağrıda bulunulmuştur. Fakat, iki ay 
sonra Sovyetlerin ve dört Varşova Paktı üyesi 
dovletin Çekoslovakya'yı istilâsı ile cevap veril
miştir. Bunun üzerine, aynı yıl Brüksel'de yapı
lan ortak bildiri hâlâ tazeliğini muhafaza et
mektedir. 

Bildiri şu : «Sovyet önderleri kuvvet politi
kasına taraftar olmaya devam ettikleri süre te
reddütler devanı edecektir, ittifak azaları, karşı 
tarafı saldırıdan ya da diğer basla çeşitlerinden 
caydırmak için, siyasî danışmaların elzem oldu
ğu kanaatindedir.» 

Başta Alman meselesi olmak üzere, Avrupa'-
daki esas meseleler çözülmemiş olarak kalmak
ta dsvam ettiği ve istikrarsızlık ve miiphemiyet 
durumu karşılıklı kuvvet indirimine engel ol
makta dsvam ettiği sürece, NATO ittifakı kuv
vet dengesini ve yumuşamayı sağlamak, nihai 
bir hal tarznnıı bulunmasının temin gayesi ile, 
güvenlik ve istikrar unsuru olarak desteklen
mesinin tabiî olduğu kanaatindeyiz. Kaldı ki, 
biraz evvel arz ettim Harmel raporunun 7 nci 
maddesinde açıkça belirtildiği gibi, «ittifak 
asalarının bağımsız devletler olarak siyasetleri
ni müşterek kararlara tabi kılmak mecburiyet
leri yoktur, ittifak, bilgi ve görüş teatisi için, 
müsssir bir foram temin etmekte olup, bu sa
yede müttefiklerden her biri kendi siyasetini 
kararlaştırma imkânına sahiptir. Her üye. ger
ginliğin giderilmesi yollarını araştırırken. Sov
yetler Birliği ve Doğu Avrupa memleketleri ile 
münasebetlerinin düzeltilmesinde kendine dü
şen her şeyi yapmalıdır.» denildiğine göre, bi
zim için Doğu Avrupa memleketleri ile münase
betlerimizi tanzim ile NATO ittifakının hiçbir 
kısıtlayışı tarafı yoktur ve zaten Türkiye böyle 
bir politikanın içinde de değildir. Bu bakım
dan, Türkiye'nin çıkarları, gerek kendi güven
liğini sağlamak, gerek Avrupa'da yumuşamayı 
ve gerçek barışın tesisini sağlamak için NATO'-
nun bu yoldaki gayretlerine katkıda bulunma
ya devamı icabettirir kanaatindeyiz. 
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Muhterem senatörler, 

Dışişleri Bakanlığımızın, geçen yılki faali
yetleri arasında, kanaatimizce en önemlilerin
den birisini, Türkiye ile Ortak Pazar arasındaki 
ilişkilerde yeni bir döneme girilmesi için yapı
lan çalışmalar ve özellikle bu çalışmaların içe 
dönük yönü teşkil eder. 

Malûmunuz olduğu üzere 1 Aralık 1964 ta
rihinde yürürlüğe giren Ankara Anlaşmasının 
geçiş döneminde uygulanacak olan Katma Pro
tokol ve diğer belgelerin tasdik işlemleri, geçen 
yılın içinde tammalanmıs ve Yüce Meclislerimi
zin onayına mazhar olmuştur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilgili tartış
maları, geçiş dönemini tesbit eden bu protoko
lün tasdikine dair kanun tasarısı Yüce Senato
dan geçerken uzun uzadıya tartışılmış ve siyasî 
partiler ile gruplar görüşlerini ifade imkânını 
bulmuş olduklarından, hususta ancak son geliş
melere temas etmek istiyorum. 

Katma protokol ve belgelerin «Altılar» par
lamentolarınca onaylanması işlemi devam et
mekte ise de, bunun zamana vabeste olması göz 
önüne alınarak, Katma Protokolün ticari hü
kümlerini bir önce tatbike koymayı sağlayan 
1 Eylül 1971 tarihinde yürürlüğe giren anlaş
mayı çok olumlu karşıladığımızı ifade etmek 
isterim. Bu sayede, iki istisnası dışında, bütün 
sanayi ürünlerimiz Ortak Pazar memleketlerine 
ihraçlarında gümrük muafiyetinden yararlan
maktadır. Tarım ihraç ürünlerimizin de % 90 
dan fazlası keza gümrük muafiyetinden ve çe
şitli indirimlerden istifade etmektedir. 

Yüksek malûmlarınız olduğu üzere, Avrupa 
Ekonomik Topluluğuna, Fransa'nın İsrarından 
vazgeçmesi ile, başta ingiltere olmak üzere, 
Norveç, İrlanda ve Danimarka'nın da girmesi 
kararlaştırılmış bulunmaktadır. 

Katma Protokolün, evvelce Avrupa Ekono
mik Topluluğuna altı devletin ortak olduğu za
manda hazırladığı ve Türkiye'nin bu memleket
lerle olan münasebetlerindeki ticaret hacmma 
göre hazırlandığı yüksek malûmunuzdur. Şimdi, 
dört devletin de iltihakı ile ortaklık 10 devlete 
çıktığına göre, yani topluluğun piyasası, ticarî 
hacmi büyüdüğüne göre, Katma Protokolün de
ğerlendirmesinin ve adaptasyonunun yapılması 
zaruridir. Zaten Katma Protokol, iktisadî geliş

me gayretlerimiz sırasında ortaya çıkabilecek 
güçlükleri giderebilecek koruma tedbirlerini bi
zatihi kendisi ihtiva etmektedir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun iktisadi 
cephesi yanında, siyasî yanı da gittikçe ağır 
basmaktadır, ikinci Dünya Harbinin bitimi ve 
âdeta Avrupa'nın iflâs tarihi olan 1945 yılından 
beri, Avrupa'nın eski itibarını alması için ya
pılan çabaların ve Avrupa entegrasyonunun ilk 
ciddi adımı Avrupa Ekonomik Topluluğu ol
muştur. Alman devlet adamı Adenauer'in dedi
ği gibi; bu plân, Avrupa Birliğinin başlangıcı
dır.» 

Muhterem heyetinizin malûmu olduğu üze
re, 20 nci asrın ikinci yarısında iktisadî kudret, 
siyasî kudretin öncüsüdür. Robert Morjalin'in 
dediği gibi, muayyen bir dönem derecesinin öte
sinde, iktisadî kararlar, siyasî kararlar oluver-
mektedir. 

Bugün, Avrupa Ekonomik Topluluğu, dün
yanın üçüncü büyük gücüdür, hatta son dört 
devletin iltihakı ile birinci gücü haline gelmiş
tir. 1969 yılında Lahey'de Avrupa Ekonomik 
Topluluğu devlet ve hükümet başkanlarının 
zirve konferansında alman kararlarla, topluluk, 
siyasî konuları da iyice kapsayan bir durum 
almıştır. En son Orta Doğu mevzuunda yapıl
mış olan toplantı da, Avrupa Ekonomik Toplu
luğunun siyasî davranışının bariz bir misalidir. 

Burada bir hususu Sayın Hükümetin dikkat 
nazarına sunmak isterim : Türkiye her ne ka
dar Ortak Pazarın tam bir ortağı henüz değilse 
de, mevcut hukukî münasebetlerimiz bakımın
dan bu siyasî toplantılara iştirakinin temini için 
gerekli teşebbüslerin yapılması lüzumludur ka
naatindeyim. Bilhassa, iki gün sonra Saym Dı
şişleri bakanları ile temas yapmak üzere seya-
hata dair Altıların dışişleri bakanları ile temas 
yapmak üzere seyahata çıkmak üzere bulundu
ğu şu günlerde, bu seyahattan bilistifade bu 
mevzuda da bir katkıda bulunacağı kanısında
yım ve kendisine bu seyahatinin, Türkiye'nin 
menfaatleri bakımından muvaffakiyetli geçme
sini temenni etmekteyim. 

Muhterem senatörler, 
Millî bir davamız olan Kıbrıs meselesi, hepi

mizin büyük bir hassasiyetle üzerinde durduğu
muz ve kararlı olduğumuz bir dış politika me
selesidir. Burada, Kıbrıs ihtilafının Yüksek He-
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yetinizce malûm olan safhalarını tekrar etmeyi I 
zait addederim. Kıbrıs mevzuunda, halen için

de bulunan durum, yani cemaatlerarası görüş
meler Rumların Enosisten vazgeçtiklerini ve 
Devletin bağımsız olarak kalmasını kabul ettik
lerini beyan etmeleri üzerine, 1968 yılı ortala
rında başlamıştır. Rumların bağımsızlığa sami
miyetle sarılmamaları, dolaylı şekilde Enosisi 
masabaşmda elde etmek istemeleri ile akamete 
uğramış bulunmaktadır. Şimdi, daha geniş bir 
çevrede görüşmelere devam etmek durumu ha
sıl olmuştur. Türkiye, Yunanistan, Birleşmiş 
Milletler, Türk cemaati ve Rum cemaati arasın
da yapılacak olan beşli görüşmelerin uygulanış 
şekli hakkında yapılmakta olan çalışmaların, ne 
neticeye vardığı veya varacağı hakkında şu an
da malumat sahibi değiliz. Fakat, cemaatler 
arasında yapılmış olan ikili görüşmelerde nihai 
hal tarzı hakkında bir prensip anlaşmasına, bir 
önanlaşmaya varılarak bugünkü beşli seviyede
ki müzkerelere geçilebilseydi, daha faydalı 
olurdu kanaatini ifade etmek isterim. Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreter Siyasî İşler Yardımcı
sının teşebbüslerinin faydalı sonuçlar vermesi 
hepimiz için temenniye şayandır. Dört yıla ya
kın bir zamandan beri Türk Cemaatinin hak ve 
menfaatlerini korumak üzere ortaya koyduğu, 
anavatanın da desteği ile toplum olarak teşki
lâtlanmak ve kalkınmak üzere gösterdiği çaba
yı takdirle karşılıyoruz ve bu gelişmelerin aynı 
devrenin bizim bakımından müspet yönü şeklin
de mütalaa ediyoruz. 

Sayın Dışişleri Bakanının Bütçe Komisyo
nunda belirttiği gibi, Türkiye'nin ve cemaati
mizin meşru ve anlaşmalara dayanan hukuku
nu koruması yolunda Devletçe ve milletçe be
nimsenen kararlılığı Hükümetin devam ettire
ceğine İnanmaktayız. 

Muhterem senatörler, Orta Doğu mevzuuna 
da kısaca temas etmek istiyorum. 

Birinci Cihan Harbinde İngilizler tarafından 
kullanılmaya başlanan ve sonraları benimsenen 
ve Uiîiumileşen bir tabir olan «Orta Doğu» daki 
politik durum hakkında temel görüşümüz, da- | 
ha evvelki yıllarda da huzurunuzda arz ettiği
miz gibi şudur : Çok uzun yıllardır huzur ve is
tikrar arayan bu bölgede, anaprensiplere ria
yetkar bir bitaraflık politikası ile barışın sağ
lanmasına yardımcı olmak. j 
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Türkiye, Orta Doğu'da bugüne kadar yapıcı 
ve basiretli bir politika izlemiştir ve çeşitli bağ
larımız olan Arap ülkelerinin meşru haklarını 
devamlı bir barışı temin edecek gayretlerin ya-
çiğnemeyecek, muhasım tarafları tatmin eden 
nmdadır ve yanında olmalıdır. 

Orta Doğu'daki fiilî durum ise şudur : 1970 
Ağustosundan beri devam eden ateş kes sıra
sında barışçı bir çözüm yolu bulunamamış ve 
muhasım taraflar geçen zamanın kendi aleyh
lerinde olduğu inancı içinde silâhlanma ve sü
per devletlerden yardım temin etme gayreti içi
ne girmişlerdir. Geçtiğimiz hafta, Mısır Devlet 
Başkanının Moskova'da ve israil Savunma Ba
kanının Amerika'da bulunması, durumu açıkça 
göstermektedir. Fakat, her iki süper devletin 
Orta Doğuda, neticesinin nereye varacağı ıbelli 
olmayan bir savaşa imkân vermeyecekleri inti
baı kuvvetlidir. Nitekim, geride bıraktığımız 
ayın son günlerinde Prag'da yapılan Varşova 
Pakti üyeleri Devletleri Zirve Toplantısında, 
muhtemel Orta Doğu savaşma karışmayacakla
rı bildirilmiştir. Bununla beraber, Orta Doğu 
ihtilâfı ciddiyetini muhafaza etmekte, Akdeni-
zin kuvvet muvazenesini, bilhassa Doğu Akde
niz bölgesinin huzurunu Ibozmakta devam et
mektedir. 

Muhterem senatörler, geride bıraktığımız 
yılın dış olayları içerisinde üzerinde durulmaya 
değer bir konu da, merkezî savunma paktı ile 
müttefikimiz olan Pakistan meselesidir. 

Yüksek malumunuz olduğu üzere, Pakistan'
da yapılan son genel seçimlerden sonra, Doğu 
Pakistan sorunu ortaya çıkmış bulunmaktadır. 
Hiç şüphesiz bu husus, o zaman Pakistan'ın bir 
iç sorunu idi. Her hangi yabancı bir devletin 
müdahalesi olmamak lâzımgelir idi. Anlaşmaz
lığın bir diğer cephesi meydana çıktı; Pakis
tan'dan kaçarak Hindistan'a sığman mülteciler 
meselesi. Hindistan bu mevzuda hiç şüphesiz 
başta Pakistan'ın, sonra 'Birleşmiş Milletlerin 
ve diğer aracı devletlerin barış yolu ile temin 
etmek istedikleri çözüm yollarına iltifat etme
yerek, silâhlı çatışma yolunu tercih etti. Tür 
kiye, ihtilâfın başından beri, gerek Birleşmiş 
Milletlerde, gerek siyasî temaslarında biran ev
vel ateş kesilmesi ve işfgal altındaki Pakistan 
topraklarının tahliyesi için ve silâh gücü ile ol
du bittiler yaratılmaması için bir gayret gös-
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termiş (bulunmaktadır ve Birleşmiş Milletlerin 
bu yoldaki kararını desteklemiştir. 

Muhterem senatörler, şimdi yeni bir duruma 
ortaya çıkmıştır. Doğu Pakistan'da yeni bir 
devlet, Bengaldeş Devleti doğmuş bulun makta
dır. Türk Hükümetinin yakın geleoektski tutu
mu daha da kassaslafmTş bulunmaktadır kanaa
tindeyiz. Türkiye'nin CENTO ittifakı içinde 
bulunması, (bir kısım Arap devletlerinin dinî 
dayanışma düşüncesi, bir kmm Afrika devlet
lerinin kendi içlerindeki azınlıklara numune ol
maması düşüncesi, Bengaldeş'in tanıma mevzu
unda, durumu hassaslaftırmaktadır. Burada, ob
jektif bir ölçü içerisinde, yeni devletin her ne 
olursa olsun Batı demokrasilerince Hindistan 
ve Sovyet Rusya'nın eline ve nüfusuna bırakıl
maması düşünülmelidir. Ve bu sebeple Bengal
deş'e karşı ortak bir davranışa müracaat edile-
bilir kanaatindeyiz. Birkaç gün evvel, ingiltere 
ve sekiz ülkenin yeni devleti tanıdığını ilân et
mesi üzerine, Ravalpindi'den alman ajans habe
rine göre, Bengaldeş'in tanınması dostane ol
mayan bir hareket olarak nitelenmiş ve fakat, 
bu memleketlerle (diplomatik ilişkilerinin kesi
lip kesilmiyeceği açıklanmamıştır. Bu mevzuda, 
Pakistan Devlet Başkanı Butto'nuıı, «Pakistan 
küçük bir memlekettir, Pakistan Halleştayn 
prensibini yürütecek güçte bir devlet değildir» 
sözlerinde hakikî durumun daha sarih bir sa
kilde ifade edildiği kanısındayım. 

Hiç şüphesiz hadiseleri daha yakından taki-
beden Hükümet Ve Dışişleri Bakanlığımız, bü
tün saydığımız bu faktörleri daha iyi değerlen
dirmek ve temkinli bir şekilde gerekli siyasî te
maslarla olgunla} tırar ak; kardeş, müttefik Pa
kistan'ın ve Türkiye'nin nıenfaatlanna uygun 
neticeye gideceği şüphesizdir. 

Muhterem (senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden evvel, geçen yıl içeri

sinde, zannediyorum Ağustos ayı içerisinde 
Türkiye, Çin Halk Cumhuriyetini tanımış bu
lunmaktadır. O tarihten beri bu mevzu hakkın
da açılmış olan polemiği tekrarlamak niyetinde 
değilim, yalnız belki de bir açıklık getirebilece
ği kanısı ile, şu noktaya temas etmek istiyo
rum : 

Türkiye, öteden beri Birleşmiş Milletlere sa
dık ve onun prensiplerine inanan, konuşmamın 
başında da arz ettiğim gibi, Devletimizin kuru

cusunun temel ittihaz ettiği, hedef olarak poli
tikamıza koyduğu «Yurtta ve cihanda sulh» 
prensibine inanan bir devlet olarak, küçük 
olsun büyük olsun, bütün devletlerin Birleşmiş 
Milletler de temsiline canı gönülden taraftar 
olan bir politikanın içindedir. Elbette -ki, zaten 
kandi toprakları üzerinde muazzam nüfusu ve 
gittikçe artan gücü ile kendisini kabul ettirmiş 
olan Çin Halk Cumhuriyetinin mevcudiyetinden 
bihabermiş gibi davranmakta devam etmekte 
bir fayda mütalâa ediyor değiliz. Yalnız, biz, bu 
tanıma yapılırken, kâfi derecede zarif ve ince 
bir politika takibe dilmediği kanısı içerisindeyiz. 
Çin Halk Cumhur ayetinin tanınmış olması, Tür
kiye'nin uzun yıllardan beri çok iyi münasebet
ler içerisinde bulunduğu Milliyetçi Çin ile iliş
kilerimizin kesilmesine, hattâ hoyratça kesil
mesine bir sebep teşkil etmemesi lâzımgelirdi 
kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Dışişleri Bakanlığımızın yeni teşkilât kanu

nunun, hasır olduğunu tahmin ettiğimiz bu ka
nunun Sayın Bakan tarafından kusa bir süre 
içerisinde Meclislere intikalinde büyük fayda 
olduğu kanısındayız. Bendeniz eski hükümetle
rin dış politikamız hakkındaki görüşlerini tet
kik ederken, bundan 20 sene evvel, 25 sene ev
vel dahi, Meclisteki Dışişleri bütçeleri müzake
relerinde birçok milletvekili arkadaşımın «Dış
işleri Bakanlığı Teşkilât Kanunu neye çıkarıl
madı» tarzındaki sorularına şahidoldum. 23 se
ne sonra biz de bu kürsüden aynı şeyi tekrar 
etmek durumunda kalıyoruz. Bu bakımdan, 
gerçekten zaman zaman büyük bir talih eseri 

i olarak kendileriyle temas etmek imkânını bul
duğumuz Dışişleri Bakanlığımız müııitesipleri-
nin, bilhassa son defa çıkarılan Personel Kanu
nu ile içinde bulundukları müşkül durumdan 
kurtarılmasında, teşkilât kanunlarının biran 
evvel çıkarılmasında gerçekten çok faziletli, 
dürüst ve gayretle çalışan bu Bakanlığımız 
mensupları için zaruret olduğu samimî inancı 
içerisindeyiz. 

Sözlerimi bitirirken, Adalet Partisi Senato 
Grubu adına bu bütçenin memleketimize, Dışiş
leri Bakanlığımıza hayırlı ve uğurlu olmasını te
menni eder, bütün parti grublarını ve Dışiş
leri Bakanlığımızın çok kıymetli müntesiplerini 
hürmetle selâmlarım. Teşekkür ederim efendim. 
(Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Adalı. 
2 —• Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür

lüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/559; 
Cumhuriyet Senatosu 1/17) (S. Sayısı : 16) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlarım, 31 nci 
Birleşimde müzakereleri yapılan Devlet üretme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 bütçe kanunu 
tasarısı açık oylarınıza sunulmuştur. Vazifeliler 
kutuları gezdirsinler efendim. 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi 
(1/551; Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

A — Dışişleri Bakanlığı Bütçesi (Devam) 
BAŞKAN — Söz sırası Sayın Suad Hayri 

Ürgüplü'de, buyurunuz efendim. 
KONTENJAN GRUBU ADINA SUAD HAY

Rİ ÜRGÜPLÜ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 

1972 yılı Dışişleri Bakanlığımız bütçesi üze
rinde Kontenjan Grubumuzun düşünce ve dilek
lerini arz edeceğim. 

Sayın Grup sözcülerinin her konuyu kapsıyan 
konuşmalarını tekrar etmiyerek ve yalnız ana-
hatlariyle işarete gayret edeceğiz. 

Türkiye Cumhuriyetinin dış siyaseti, Sayın 
Erim Hükümetlerinin 2 . 4 . 1971 ve 16.12.1971 
tarihli programlarından da görüldüğü gibi; (Dış 
politikamıza Atatürk ilkeleri yon vermeye de
vam edecektir. Bunlar milletlerarası ilişkileri
mizde bağımsızlık, egemenlik, ülke bütünlüğüne 
saygı ve içişlere karışmama) şeklinde ifade 
edilmiştir. 

Tetkik buyurulursa, bu yön verme Cumhuri
yetten beri her Hükümet programında aynen yer 
almış ve ölmez Ata'mızm dahiyane şevki idare
si ne kadar sadakatla uygulanabilmişse, aziz va
tana o ölçüde siyasî ve iktisadî itibar kazandır
mıştır. 

Büyük Atatürk'ün, hele dış siyasette bu yön
leri çok dar ve nıütevazi bir kadro ile nasıl tes
pit edip uyguladığı dikkate alınırsa, her çeşit 
başarının aralıksız bir takip, dikkatli bir değer
lendirme ve uygulama ve hepsinin üstünde mil
lî menfaat ve taviz kabul etmez bir egemenlik 
azminde yerini bulduğu görülür. 

1918 - 1923 e kadar 8 yıl durup dinlenmeden 
savaş veren büyük milletin eşsiz evlâdı : 

— Erzurum Kongresinden başlayarak mutlak 
egemenlik, tam eşitlik ilkelerine sıkı sıkıya bağ
lı olduğunu ve bunlardan fedakârlığı konuşma 
konusu dahi yapmıyacağını söyler, 

— Millî (hudutlar, misakı millî prensiplerini 
tespit ettikten sonra milletinin katlandığı müt
hiş 'fedakârlıkları gözünü kırpmadan karşıladı
ğını bildirir ve vatanının huzur ve refahı için 
«yurtta sulh cihanda sulh» umdesini ilân edip 
ömür (boyu (buna sadık kalır. 

— Hiçbir işini lâfta bırakmayan ölümsüz ön
der, aziz vatana kasteden, onu parçalamak için 
anlaşmalar yapan bütün etrafımızı (saran düş
manlarla, onur ve şerefinden 'zerre kadar feda
kârlık etmeden (sağlam dostluklar kurar, anlaş
malar yapar ve prensiplerini daima titizlikle ve 
dirilikle ileri ısürer. 

7 . 6 . 1926 da cemiyeti akvamın, arabulucu
luk ve uzlaştırma görevinden 'ayrılarak kendi 
kendine taâkem rolü vermesini, hakemlerin ise 
kendi hükümetlerinden aldıkları emir ve tali
mata «göre harekete memur 'olduklarını ve ne
ticede Ikararların bu yönlde çıkacağını (belirte
rek; egemenlik (haklarımıza taallûk eden 'her
hangi (bir meselede (herhangi bir hakem huzu
runda (kendi kararımız dışında hiçbir kararı ka
bul etmeyeceğimizi ilân eder. Zira Ata'mız ak
vam cemiyetimin kimlerin tesiri altında lolduğu-
nu çok iyi bilirdi. 

Sayın Bakanımızın da, Birleşmiş Milletlerin 
hangi blok ve grubların tesiri altında oldukla
rını çok iyi bildiklerine eminim. 

— Büyük Ata, Mac Arturla yaptığı çok mü
him konuşmasında, İkinci Cihan Harbinden çok 
evvel, Amerika'nın artık bitaraf kalamayacağı
nı ve bir harb olursa katılacağını söyleyerek 
harbi evvelden önleme tedbirlerini tavsiye eder. 
Milletlerarası bir tordu lüzumundan, revizyo
nist emelleri önleyecek usullerden, Japonya'
dan, Asya'dan (başlayarak Almanya'da Hintler 
ve italya'da Mussolini siyasetinden (bahsettik
ten ısonra, ayrılırlarken, «Temenni edelim ki, 
vaziyeti (biz yanlış »görmüş 'olalım ve dünyanın 
mukadderatım ellerinde tutan Devlet adamları 
'halklı çıksınlar» demiştir. 

Bu noktada bir (hâtıramı arza müsaadenizi 
rica edeceğim. 
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iki yıl.evvel Brüksel'de evinde ziyaret etti
ğim Paul Hanri Spaak bana, «Amerika dünya
nın jandarması ve her ise müdahale eden ban
keri olmak 'hevesinden vazgeçmezse, çıkacak zor-
lukları yenmek pek zor olur» demiştir. 

işte Türk siyasetinin banisi ileriye (bu kadar 
aydınlık olarak görmüş, göstermiş, düşmanlar
la dost 'olmuş, dünyanın en büyük lideri olmuş, 
egemenlik ve -istiklâlde dünyaya yön vermiş, iti
barımızı o kadar yükseltmiştir ki, 1923 te Lord 
Gürzon aynen; «Türklerden Cemiyeti Akvama 
girme vadini 'aldım» diye övünmüstür. 

— 31 . 5 . 1933 ite Baron Aloisi, rahmetli Ro
ma sefirimizi Mussolini adına ziyaret ederek, 
«Mussolinin Ibana verdiği emri aynen size bildir
mek isterim; Akdeniz siyasetinin mihveri Tür
kiye'dir, yalnız bu memlekete kesin itimadımız 
vardır, siyasetimizin esası bu dostluğun tahki
mi olacaktır. Bunları Atatürk'e ulaştırmanızı 
ricaya memur edildim» demiştir. 

Atatürk bu fgibi sözlere kapılacak ve Güney 
kıyılarımızdaki emelleri unutacak, realist siya
sette Igevşiyecek in'san olmadığı için, yurtta ve 
dışarda daima kuvvetlenme, isiyasî gelişmeleri 
günü gününe takibedip değerlendirmeye bakmış 
ve uygulamada 'tavizsiz, millî çıkarlarımıza yüz-
deyüz uyan bir siyaset takibinden biran vazgeç
memiştir. Şartlar geliştiğinde de; «Kendi me
selelerimizle uğraşıp dururken, artık milletler
arası alana girdik, birçok taahhütler yükleni
yoruz, bunlar ne gibi vaziyetler doğurur diye 
uyumadan düşünüyorum. Ama hayırlı (olacak
tır, yaşarsak 'önümüze çıkacak zorlukları da 
bundan evvel 'olduğu gibi, şaşmaz prensipleri
miz İçinde yenmeye çalışırız ve yeneceğiz» de
miştir. 

Aziz arkadaşlarım. 
Başımız sıkıştıkça çare mi arıyoruz, kuvvet 

mi arıyoruz; tükenmez kaynak Atatürk'tür. 
Buraya kadar Atatürk'ün tazeliğini hâlâ 

muhafaza eden dış siyasetimize ait binlerce say
fa tutacak prensip ve ilkelerden çok ufak kısım
larını arz ettim. Hükümet programı da bu ilke
leri açıkladığına göre mesele takip, 'tetkik de
ğerlendirme ve uygulamaya kalıyor. 

Şartlar değiştikçe geçmişin tecrübelerinden 
yararlanmak zaruridir. Bugün dünya iki devin 
açık - kapalı savaşlarının tesiri altında tehlike
lerle doludur. Ufukta üçüncü Tbir dev belirdi, 

tesirleri yakında 'görülecek. AET topluluğu; 
nüfus, kalifeye işçi, ilerlemiş sanayii, malî kud
reti ve her şeyi ile dördüncü dev »olma yolunda
dır. Yakın gelecekte (başka kuvvetler ortaya çı
kacak ve bunlar 'çeşitli bölgeleri, milletleri ken
di 'siyasî tesirleri altına ve nüfuz sahalarına 
alma çarelerini artıracaklardır. Bu etkenler al
tında dış siyasetimizin ne kadar 'güç 'olduğunu, 
ne (kadar dikkat ve gayret istediğini anlamak 
zor değildir. Bugünkü paktların, arabulucu 
gayretlerin hepsi de; millî çıkarlarımızı sağla
yıcı azimli çalışmalarda asla ıgevşememek, alda
tıcı oyunlarına kapılmamak, etrafımızdaki »çok 
tehlikeli gelişmeler karşısında haklarımızı her 
yönden sağlamak ve ileri sürmek 'hakkımızdır. 
Bunun için grupumuz Dışişleri Teşkilâtımızın 
Atatürk'ün, yurdu her badireden 'kurtaran, ser
güzeştçi 'siyasetten uzak, ama mutlaka egemen
lik ve kesin »eşitliğe dayalı siyasetini şerefle de
vam ettirebilmesi için bazı mütalâa ve dilekle
rimizi de arz edeceğiz. 

Bakanlığa girişte, belli sayıda, çok ciddî 
Mr imtihanla, asgari iyi bir lisan, ekseriyetle iki 
lisan bilen Atatürk evlâtları 'girerler. Bir süre 
iç hizmetten sonra dış göreve giderler ve gene 
ağır bir imtihanla başkâtip olurlar ve (böylece 
ilerlerler. Buna rağmen Bakanlık daha tesirli 
bir vadfe başarabilmek için hem adet hem ka
lite bakımından büyük ihtiyaçlar karşısmdadır. 

ÎG görevin sabit bir kadro ve bilhassa bazı 
ileri memleketlerde olduğu gibi demirbaş uz
manlarla takviyesi jürinde olur. Belli lisanlar 
yanında dünya siyasî teşkilâtında ve temsil 
edildiğimiz memleketlerde diğer bazı lisanlara 
vâkıf yeni bir kadro yetiştirmek zarureti var
dır, Bir memleketi iyi tanımak, siyasî ve ilmî 
çalışmalarım yalandan takibedebilmek, temas
ları, müzakereleri iyi yürütmek için oranın di
lini iyi bilmek icabediyor. Bunun yanında 
belli ihtisas şubelerinde çalışmalarından fayda
lanılacak değerli uzman bir kadronun şimdiden 
yetiştirilmesi yoluna gidilmesini tavsiyeye lâik 
görürüz. 

Bilhassa iktisadî ve malî kudretin günümüz
de siyasî itibarın temelini teşkil ettiğini düşü
nürsek (ki, 40 yıl evvel Ata'mız buna işaret et
miştir.) Dışişlerinin kıymetli mensuplarının 
ekonomik, malî işlerde ciddî vukuf sahibi olma
ları ve ayrıca yurdun ekonomik plân ve prog-
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ramlarını da yakından bilmelerinin kazancı çok 
büyük olur. Bakanlık sarf eden, gelir getirme
yen bir teşkilât olarak görünürse de bir müza
kere, bir andîaşma, bir anlaşma eski yıllarda 
nasıl yurdu ufak hatalar ve kifayetsizliklerle 
milyarlarca zarara sormuş ise, çok ehliyetli bir 
kadro yurda milyarlarca menfaat sağlar. Bu 
değerli genç kadro elde vardır. Kadro mahrııtn 
yükseldikçe üzücü bir tıkanıklık meydana gel
mekte ve merkezde görevi tesirsiz bir büyük el
çiler grupu meydana gelmektedir, Bazan da ie-
temiye istemiye bizde temsilcisi olmayan ve ak-
rsclite kimselerle vazife yapabilecek yerlere ye
ni elçiler tayini icp/bediyor. Merkez memurları 
ile dış görevlerde olanlar arasındaki hayat şart
ları farla, iç gör 5 ve den eni erin çoğunda acele 
dışarıya gitmek eğilimini doğurmakta ve içer
deki vazifelerine gönülden sarılmalarını önle
mektedir, Hâriciyenin içerde ve bilhassa dışarı
da tesirli vazife görebilmesi için temaslarının 
devamlı olması, bulunduğu, memleketi ve insan
ları iyi tanıması şarttır. Tayin ve nakillerin çok 
dikkatli olması, çabuk yer değiştirmeden kaçı
nılması ve Rotation sisteminin matematik ol
masından ziyade politik olmasına itina edilmesi 
Dışişlerinin çalışmalarını daha semereli kılar 
kanısındayız. 

Dışişleri, dısardaki her çeşit çalışma ve 
olaylardan, Tür^-re'ye ait her konudan menıl 
ve muhatap sayılır, fakat birçok teşkilât daire
lerinin tesiri dışm'da kalırlar. Bu konunun 
ahenkli bir iş birliğine ka,vuşturulması yerinde 
olur. 

Dışişlerinin kıymetli arşivlerinin, çeşitli ko
nulara ait rapor, müzakere ve gizli vesaikinin 
mevzulara göre hemen bunlunür bir tasnif usulü
ne taM olması faydalan sağlar. Milletlerarası 
teşkilâtta mühim mevkileri işgal etmek. Dışiş
leri Bakanlığımıza bağlı ve onların teklifi ve 
Barbakanın onayı ile seçilecek zevat tarafından 
kabul edilmesi, emin olun ki, hem hakkımız hem 
vazifemizdir. Bugün böyle mevkilerde bulunan 
yepyeni memleketlerin temsilcilerinin vatanla
rına neler sağladıklarını çok değerli bakanımız 
hepimizden iyi bilirler. Uran yıllar bir memle
kette görev alan bÜ3n.ik elçilerimizin merkeze 
avdetlerinde vazife gördükleri memleket hak
kında eser vermeleri gelenek haline gelirse, bü
yük yarar sağlanır. 

Afrika Kıtasının Atatürk rehberliğini örnek 
alarak kavuştuğu yeni 'bağımsızlık devrinde 
bize çok müsait zeminden gereği gibi yararlan
mak için değerli elemanlarımızı oralarda akre-
dite ederek görevlendirmek, sıkı temas birliği 
kurmak büyük menfaatler sağlar. 

Mısır ve Suriye'deki emlak işlerimizin sürüp 
giden müzakere ve uyuşturucu taktiklere karşı 
dinamik ve ciddî müzakere safhalarına geçmek
te ısrarın, alâkalı memleketlerle olan dostluğu
muz içinde yararlı olduğu anlatılmalıdır. 

'Kıbrıs davamızla ulu Atatürk'le devlet ada
mı Venizelos'un, yılların kin ve düşmanlıkları
nı geçmişe gömerek, temelli olacağına yıllarca 
umut bağladığımız Türk - Yunan dostluğuna 
çok tehlikeli gölge düşüren insanların, Dışişle
rimizin, insan haklarına, müşterek menfaatlere, 
milletlerarası sulha, Akdeniz emniyetine daya
nan çeşitli alternatiflerine kulak tıkamaları po
litik büyük talihsizliktir. Atamızın direktifleri 
ile zamanın Başbakanı Sayın înönü, Yunan 
Meclisinde 30 . 10 . 1933 günü yaptığı ve ha
raretle alkışlarla karşılanan konuşmasında ay
nen; «İki milletin bugün ve gelecekteki yüksek 
ve millî menfaatleri, dostluk ve güven esasları
na dayanan daimî ve samimî münasebetler güt
melerini gerektirmektedir» demiştir. 

Bu ifadeler ve samimî •kanaatîar devam et
tirilmiştir. Türkiye için Kıibrıs dâvası, arkasın
da 38 milyonun azim ve kesin kararla durduğu 
bir dâvadır ve millî dâvaların işi uzatarak, 
oyalıyarak yıpratılacağı zannı hem çok tehli
keli hem de demode bir usuldür. Kaldı ki, dos
tumuz Yunanistan'ın kendi komşularının hepsi 
ile ne çetin revizyonist hayatî problemlerinin 
olduğunu düşünmek dahi, Akdenizdeki Türk 
dostluğunun kendileri için paha biçilmez değe
rini kolayca anlatır. Derdi başından aşkın des
teklere umut bağlamak geçici olur. 

Son zamanlarda sıklaşan görüşmeler ve sarf 
edilen kesin 'diplomatik temaslardan kuvvetli 
bir ümidiniz olmamakla beraber; dostlukların 
da sarsılmaz samimiyeti ile NATO başta olmak 
üzere, bütün milletlerarası taahhütlerine ege
menlik prensiplerinden fedakârlık etmeden bağ
lılığı ile dünyaya örnek olan milletimizin bu va
sıf ve kararlılığını bütün komşularımız anlayış-

| la karşıladıkları ve gelişmesinden sevinç duy-
] dukları halde, komşumuz Yunanistan'ın tehli-
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keli olan dâvayı süratle 'karara vardırmada so
rumluluğunu yakında anlayacağını beklemekte
yiz. 

Avrupa siyasî ve iktisadî birliğinin tahak
kukuna çalışılan bir devirde parçalayıcı, ayırı-

• cı revizyonist siyaset, menfaatleri çok sıkı bir 
işbirliğini gerektiren Türk - Yunan müzakere
lerinden ümidin kuvvetli olmadığını ifade et
mekten müteessiriz. 

Yalnız şunu açıkça söylemek yerinde olur : 
\ Türkiye Cumhuriyeti 36 milyonluk, tarihi kan 

ve .şerefle yoğurulmuş millet olarak millî her 
davada hükümetiyle beraberdir. Milletlerarası 
taahhütlerini de tam egemenlik ve sınırsız ba
ğımsızlık prensipleri şartı ile Ata'nm temelini 
kurduğu sağlam, haysiyetli siyasetinde birlik 
ve beraberdir. 

Değerli arkadaşlarım, son mesut ve şerefli 
ziyaretlere işaret ederek, 50 yıldır savaşsız. 
sulh içinde yaşayan milletimizin, Uzak Doğu'da 
yıllarca devam eden kanlı savaşların, Hindis

t a n - Pakistan'ın milyonlarca insanlara felâ
ket kaynağı olan ihtilâflarının, başının altında 
silâhı ile uyumak zorunda kalan Arap - israil 
âleminin, istikrara hâlâ kavuşamamış Afrika Kı
tasının, Orta Doğu'nun, dengesi tehlikeli şekilde 
bozulmaya başlamış olan Akdeniz ve diğer de-

' nizlerin, yeni silâh yarışlarının dünyayı nereye 
götüreceği belli olmayan gelişmelerin, ideolo
jik gizli savaşların anavatandaki huzuru bozan 
gayretlerin öz yurdumuz üzerindeki etkilerinj 
den kaygu duyduğumuz ve bunlardan masum 
kalmamız için teşkilâtımızın takviyesi için tec. 
rübe devirlerini de açıklıyarak ileri sürdüğü
müz fikir ve dilekler üzerinde çok değerli Ba
kanımızın hepimizi aydınlatacağını beklediğimizi 
arz eder; Dışişlerimize çok zor görevlerinde ba
şarılar dileyerek hepinizi Kontenjan Grubu 
adına saygılarla selâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ürgüplü. 
Söz sırası Millî Birlik Grupu adına, Sayın 

Ahmet Yıldız'm. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 

Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Devletimizin uluslararası ilişkileriyle bu ev

rensel ortamdaki yaşantısını düzenleyen dış po
litikamız, Anayasamızın «Türk Ulusu dünya 
uluslar ailesinin eşit haklara sahip bir üyesi
dir.» Hükmünün nitelendirdiği biçimde, güven
li bir yaşamı sağlamayı amaç güder. 

Değer yargılarından, geleneklerden ve hatta 
inançlardan uluslararası ilişkilere değin, her 
alanda sarsıcı etkileri olan teknolojik gelişme
ler, dış politikada da, teknikte, bilimde ve eko
nomideki yetenekleri, etkinliğin temel unsur
ları haline getirmiştir. 

Klâsik kurallar ve moral değerler yerine 
maddî değerlerin etıküı olduğu çağımızda, ulus
lararası ilişkiler hızla yön ve nitetlik değiştir
mede ve dünya politik basınç odaklarıda çok 
kaygan bir yüzeyde, süreli yer değiştirmekte
dir. 

Çok üstün beceriği, uluslararası evrendeki 
değişiklikleri her an izleyen bir dikkati ve her 
olgudan, gecikmeden ve hiç bir fırsatı kaçır
madan yararlanmayı sağlayacak bir istihbaratı 
gerektiren bugünkü diplomaside, hiç bir olay
da, hesap dışı tutulmaması gereken yeni bir et
ken en üşün değerdedir. 

Bu etken, devletlerin eylem serbestilerini 
büyük ölçüde sınırlayan ve bir bakıma da ev
rensel güvenliğin sigortası haline gelen «deh
şet dengesi» dir. 

Büyükler arasında kurulan bu dehşet den
gesinin dış politik ilişkilerdeki etkileri, genel 
olarak, şöyle Özetlenebilir : 

1. Bir ABD - RUS savaşı, ancak hesap ve 
kontrol dışı bir çılgınlık sonucu olabilir. Dev
ler de, böyle bir duruma meydan vermemeye 
çok dikkat ediyorlar. 

2. Bu dengeyi bozacak biçimde, bir büyük
le başka bir devletin 'baş başa savaşı akıl dışı 
bir olasallık (sayılmaktadır. 

3. Küçük devletlerin savaşı da, büyüklerin 
denge (hesapları île sınırlanan bir süre ile an
cak sürebilir. Bu tür savaşlarda, büyükler, 
hakem gibi ânını bekliyor ve «dur» diyor. 

4. ideolojik yakınlığın ya da sistem (ben
zerliğinin, devletleri patron devletin emirlerine 
tutsak kıldığı dönem geride kalmıştır. Çağımız 
ulusallık çağıdır. En küçük devlet bile onuruna, 
bağımsızlığına »titizlikle sahip çıkıyor. 

Gerçekten, «Gerici» diye tanımladığı kimi 
devletleri Rusya desteklerken, komünist Yu
goslavya ve Romanya'yı da Rusya'ya karşı 
ABD desteklemekte, Çin'in ABD ile ilişkileri 
Rusya'nmkinden daha düşmanca değildir. Gü-
,,ney Avrupa'nın «faşist» diye tanımlanan ikti-
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darlariyİe, «Gerçek demokrasiyiz» diyen ülke
ler, 'öbür demokrasilerden daha yakın ilişkiler 
içindedirler. 

Pakistan - Hint savaşında, ayrılıkçı IMaocular 
karşısında Çin ve Amerika, yanlarında da Rus
ya görünüyordu. 

5. Bir dâvada, devleri karşısına alan kesin 
yenilgi, yanına alan kesin yengi sağlar. Bi
rini kesin olarak yanına alan kesin yenilgiyi 
önler. Ama, birini kesin olarak karşısına alan 
da kesin başarıyı 'sağlayamaz artık. 

6. Yeni emperyelizm ve yeni sömürgecilik 
diye adlandırılan politikanın savaş alanları, 
borsalar, bankalar, seçim meydanlarıdır bugün. 
Silâhları da, dış anamal, yabancı yardım, dış 
ticaret hadleri, az 'gelişmiş ülkelerde sanayileş
meyi önleyen montacılık ve politika komisyon
culuğu yoluyle (sömürdüğü ülkelerin adamları
nı dâvasında kullanmaktır. 

Bu durumda, savaşlara da, sırtından pazar
lık yapılacak, denge hesaplarında yararlanıla
cak ve ekonomik sömürüye hizmet edecek ölçü
de ancak izin veren «esnek karşılık» stratejisi 
uygulanmaktadır. Var olan büyük paktlar da 
ancak bu amaçlar için işleyebilecek haldedir bu
gün. 

Yan (tutmayan, hattâ hu politikanın başuy-
gulayıcılarının kendi bilim adamlarının da ki
tap yazarak doğruladığı bu gerçeklerin ışığın
da, Türk dış politikasının anakonularma iliş
kin görüşlerimizi sunacağız. 

Bu arada, sahibinin sesi rolündeki kişilerin, 
ya da gerçekleri 'göremeyen veya gördüğü hal
de özel amaçlarına kullanmak isteyenlerin bizi 
eleştirilerine, ya da (beğenmediği görüşleri doğ
ru olsa da yerme 'tutkusunda olanların etkile
rine kapılmadan »olayları gerçek yönleriyle an
latmaya çalışacağız. 

Konuşmamızı beş başlık altında sunacağız: 

1. Büyük devletlerle ilişkilerimiz, 
2. NATO, 
3. Ortak Pazar, 
4. Orta - Doğuyla ilişkilerimiz, 
5. Türk - Yunan ilişkileri ve Kıbrıs, 

Sayın arkadaşlar; 
Büyük devletlerle geçmiş ve bugünkü ilişki

lerimize genel nitelikleriyle değinmek isteriz. 
Türk - Amerikan ilişkilerinin Wilson ilkele

rinin aldatmacalığı, Devletimizi tanıma ve Lo-

zana karşı tutumu, YaTta'da Stalin'in isteklerine 
yeşil ışık yakması ve 1945 teki Sovyet emperya
list isteklerine karşı ingiltere aracılığiyle baş
vurduğumuzda, bize, «Başınızın çaresine bakın» 
demesi ile olumsuz bir geçmişi vardır. Fakat 
Stalin'in saldırganlığı sınır tanımaz hale 'gelin
ce, dünyanın ber yerinde politikasına destek ara
maya başlayan Amerika bize de yatkınlaşmaya 
başlamıştı. Böylece başlayan Türk - Amerikan 
ilişkileri, Stalin'in saldırganlığının ürkütücülü-
ğü ve Amerika yardımlarının insancıl ilkeler 
dışında 'hiçbir amaç gütmediği sanısının yanıl-
gısiyle, egemenliğimizi de gölgeleyen ve dış po
litikamıza önemli ipotekler koyan bir gelişme 
göstermiştir. Dolaylı saldırılara karşı imzala
nan Mart 1959 anlaşması Türk Hükümetini Ame
rikan koruyuculuğuna koyacak kadar ileri git
miştir. 

Dolaylı saldırı, cepheden değil içeriden Hü
kümete karşı bir t epki olursa ve Hükümet Ame
rika'ya başvurursa, Amerikan Anayasası esas 
olmak üzere Amerikan Cumhurbaşkanı Türki
ye'de Silâhlı Kuvvetler kullanma hakkına sa
hiptir bu anlaşma ile. 

Türk - Rus ilişkilerinin geçmişi de çok kötü 
olaylarla doludur. Atatürk - Lenin döneminde 
başlayan gelişme kısa sürmüş, Stalin'in emper
yalist, tutkuları ve daha sonraki iyi olmayan 
davranışlar ve Kıbrıs'taki canavarlığa verilen 
cesaretten sonra, birden bire bir dönüşe, bir iyi
leşmeye tanık olduk. Bu yeni politika çağın ger
çeklerine ve dehşet dengesine en uygun ve uy
gulanması zorunlu olan bir politikadır. Çağ her 
iki büyüğe de bunu zorunlu kılıyor. 

Görülüyor ki, süperlerle geçmiş ilişkilerimiz 
pek iyi değildir. Onların bugünkü tutumları da, 
ini niyetlerinden çok, yaşanılan genel dünya ko
şulları karşısında, bize karşı izlemeleri gereken 
politikanın gereğidir. Bundan ötürü, bizden 
hiçbir ödün, taviz istemeye hakları olmadığı 
gibi, bizden umabilecekleri karşılık da, kendi
lerinin izleyecekleri politikanın hak edeceği bir 
karşılık olduğunu bilmeleri gerekir. 

Bu arada, Çin Halk Cumhuriyetine karşı 
izlenen ve yıllarca eleştlregeldiğimiz yanlış po
litikanın değiştirilmiş olmasını, büyüklere kar
şı izlenmesini önerdiğimiz politikaya yönelişin 
bir belirtisi olarak değerlendirmekteyiz. 
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NATO : 
Dünya barışının korunarak bugünkü dehşet 

dengesine ulaşmada önemli katkısı olan NATO 
ya girişin bedelini faslasiyle girerken ödedik. 

Gerçekten, yeni sömürgeciliğin tertiplerin
den olan Bağdat Paktı için elden geleni yapma
ya, Kıbrıs da dâhil olmak üzere Anglo - Sak-
soıılarm Orta - Doğu politikalarını . destekle
meye, öbür NATO üyelerine eşit hak ve statü
ler istememeğe razı olup Kore'de 8 nci Ameri
kan ordusunun yok olmasını binlerce Türk'ün 
kanı pahasına ödedikten sonra, NATO ya girdik, 
Girişimiz doğru bir politikaydı; fakat dünya ve 
koşullar çok değişti. 

NATO bugün, kim ne derse desin, yalmz es
kimiş değil, eski etkinliğin], yitirmiş ve üyelere 
sağladığı güvenliği de sağlayacak durumda de
ğildir. Bunu en iyi anlayanlardan birisi de 
De Gaulle olmuştur, Wîllü Brandt onu izlemiş-
tir. 

Bu durum doğaldır, NATO mm bu aldığı 
durum doğaldır, kaçınılmaz sonuçtur, Balları
nın doğrudan bir savaşa girmeyi intihar say
dıkları, NATO ve Warşova paktlarının, tüm 
güçleriyle bir savaşmaya girecekleri düşünüle
mez. Başları savaşmayacak ama paktlar savaşa
cak, böyle bir savaş düşünülebilir mi? Bu pakt
lar savaş öncesi sorunları için ve esnek karşılık 
stratejisi ile, süperlerin, ortaklarının sırtından 
pazarlık edebilmelerini sağlamak için kullanıla
caklardır. Bu pazarlığa alet olmayan, ya -da bi
rinin işgalinden sonra öbürünün gelip kurtar
ması gibi iki katlı yıkıma razı olmayan ülkeler 
için bu paktların hiçbir yararı kalmamıştır bu
gün dünyada. Saldırının yrmi tanımlanması ve 
esnek karşılık stratejisi karşısında NATO, gü
venliğimizi sağlayan değil, irademiz dışında yü
kümlülüklere bizi itecek niteliktedir. Saldır-yi 
tanımlıyor, İçine girdiğimiz pek anlaşılmıyor. 
Esnek karşılık alıyor, kesin savunmanın Türk 
sınırında yapılacağını kimse garantileyemiyor. 
Böyle bir pakt içinde kesin güvenliği olacak 
demek kolay değildir. 

Bir yanılgı içinde olmayan, özel amaçla ça
ğın gerçeklerini görmezlikten gelmeyenler dı
şında, bu yargılarımızı yalanlıyacak sağduyulu 
Kr kimsenin bulunacağını sanmayız. Fakat, ko
nunun ulusun kaderi üzerindeki olağanüstü 
önemini politika bencilliklerine feda etmek iste

yen kimi kasıtlı görüşleri de cevaplandırmak is
teriz. 

Millî Savunma Bakanlığı Bütçesi görüşülür
ken, bu durumun sonucu olarak, bir Türk - Rus 
savaşı olasallık dışı göründüğü, devlerin savaş
masına katılmamızın yanlış olduğu ve asıl soru
nun devler dışında karşılaşabileceğimiz savaşla
ra hazır olmamız geerfctığiııi söyleyince, çağın 
gerçeğini bilen herkesi isyan ettirecek karşılık
lar aldık. Bizim; tarihimizin ününe yaraşır bi
çimde ulusal onur ve bağımsızlığımızı korumak 
için hiçbir saldırıdan yılmayan bir ulus oldu
ğumuzun heyecanmı, o söylerimizi bencil amaç
larına. sarmaye yapmak isteyenlerden daha 
inançla yaşatabildiğimizi onlar da bilirler. 

Bir Rus - Amerikan savaşının olamıyacağını 
her aklı erenin kabul ettiği, Alman dergisinin 
deyimi ile, böyle bir savaşta ilk saldıranın ikin
ci ölen olacağını söyliysn sayın Millî Savunma 
Bakanının bile söalerinıizi anlayamamış olması
nı hayretle karşıladık. 

Sayın Bakan Amerikan uzmanlarını bile şa
şırtacak bir tezi savundu. «Devler, birbirlerini 
yok edecek gücde olduklarından savaramayacak
lar.» diyor. Doğru ama, bunları yok edecek güç
te olmayan bir ülkenin onlarla savaşmasını muh
temel kabul ediyor. 

Yok edecekler birbirleriyle savaş anlayacak
lar, çünkü yok edilebilirler, ama yok edemeye
ceklerle savaşları normaldir. 

Dengeyi korumada titiz davranan süperlerin, 
birinin bir küçük devletle savaşmasiyle göz göre 
g-ire dengenin aleyhine çevrilmesine seyirci ka
lacak bir akılsız tutumda bulunacaklarını san
mak, bisira anlayamadığımız dahice bir seziş 
olabilir ancak. Seyredecekler, küçükleri birer 
birer birisi temizleyecek sıra kendine gelecek. 
Süper devletlerin liderleri, hiç olmazsa bizdeki 
devlet adamı rolündeki kişiler kadar olsun ça
ğın gerçeklerini görebildiklerinden, dengeyi 
bozmamaya dikkat edeceklerini sanıyoruz. Arap 
- İsrail savaşı da bu sanıyı doğruluyor. 

Hint - Pakistan savası da bu sanıyı doğrula
dığı gibi, dış güdere fazla güvenmenin nelere 
mal olacağını da gösterdi. 

Gerçekten, Amerika ile Çin'in yardıma koşa
cağını sanan ve bunu bir şifre ile General Niya
zi'ye bildiren Yahya Han'ın kardeş ülkenin başı
na getirdiği felâketten ders alınmalıdır. 
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Aklın ve çağın gerçeklerine dayanan tezimi
ze «sınırda teşrifatçı bulundurma» anlamını ya
kıştırmayı, söyleyeni de utandıracak bir bilinç
siz dil sürçmesi sayıyoruz, Hiçbir suretle kendi
sini hedef almayan ve gerekçesine değil de esa
sına katıldığını ifade ettiği tezimizi araç yapa
rak, bize en kırıcı sözleri yönelten Sayın Baka
nın asıl amacının ne olduğunu bilemiyoruz, ama 
bizim amacımız sudur : 

Bugünkü dehşet dengesinden ötürü, akıl dışı 
sayılan duruma göre hazır olalım derken, öbür 
komşularımızla başbaşa kalabileceğimiz bir sa
vaş için hazırlıklarımızın eksik olmamasını öne
riyoruz. Küçükler arasındaki savaşların ancak 
birkaç gim sürebildiği ve dengeyi bozacak anda 
da, büyüklerce durdurulduğu ve savaş durduğu 
andaki kazanç ve kaybın kolay kolay bir kez 
daha değiştirilemediğini görüyoruz. Kendi başı
mıza yapacağımız böyle bir savaşa hazır olma
mak en kötü sonuçları doğurur. 

Kıbrıs bunalımında bu duruma düşmüştük. 
«NATO içinde bizim için gerekli değil» ge

rekçesiyle, bir tek çıkarma aracımız olmadığın
dan, bunalım başladığı zaman yolcu gemileriyle 
ancak çıkarma yapabilecek durumla karşılaştık. 
Tanrıya şükür, bugün, «60 tane var» diyor Sa-
jan Deniz Kuvvetleri Komutanı. O kötü politika
nın savunucuları, yolcu gemileriyle çıkarma zo
runda Türkiye'yi bırakan politikanın savunucu
ları, «Neden çıkarma yapılmadı?» diye yerme
lerde bulundular. Neyle yapacaktık? Yolcu ge
mileriyle... 

Devler değil ama, onların kışkırtıp destekle-
yeoekleriyle de savaş zorunda kalabiliriz. 

Bütün bunların tersine de olsa, bağımsızlığı
mıza yönelecek bir saldırı nereden gelirse gelsin, 
ona boyun eğmeyi Türkün şanına ve onuruna 
yakıştıracak sözlerin, şaka bile olsa, aldı başın
da bir Türkün ağzından duyulmaması gerektiği 
kanısındayız, önerdiğimiz savunma politikası 
da, bu en gerçek dışı duruma bile en uygundur. 

Sayın Millî Savunma Bakanı dahil, sözlerimi
zi anlamak istemeyen ya da iç politikanın ben
cil amaçlarına alet yapmak isteyenlere iki ger
çeği en kesin dille bir daha belirtmek isteriz. 

Kurulan dehşet dengesini korumak için bü
yükler çok titiz davranmaktadırlar. Birisinin 
bir küçükle savaşarak dengeyi iyice öbürünün 
aleyhine çevirmesine seyirci olamıyor; böyle bir 

durumu intihar sayıyor bugün. Böyle bir tu
tuma yol açacak olaylarda çok sert davranıyor
lar. Karşıdaki de ileri gitmekten kaçmıyor. 

Eisenhower'in Orta - Doğu, Kemıedy'nin Kü
ba ve Rusya'nın son Hint - Pakistan Savaşında
ki tutumları gibi kesin tutum alınca, birisi, kar
şı taraf ileri gitmiyor. Arap - İsrail çatışmasında 
ise her ikisi de sert durum aldı ve savaşı durdur
dular. Zımnî de olsa, anlaşırlarsa ancak, bir bü
yük bir küçüğe saldırıyı göze alabiliyor; Çekos
lovakya'da olduğu gibi. 

Sayın Bakan çok iyi bilir; Eus orduları Çe
koslovakya'ya girmeden kısa süre önce Rusya'
nın Waşington Büyükelçisi Johnson'ia konuşma 
yaptı; konuşmadan biraz sonra Eus orduları Çe
koslovakya'ya girdi. Arkasından bütün dünya 
bunu lanetlerken Johnson, «Blok içi iştir, karış
mayız.» dedi. Fakat biraz sonra, Rusya Yugos
lavya ve Romanya'ya karşı sertleşince sertçe 
karşısına çıktı. «Bu kadar anlaştık, daha fazla 
nereye gidiyorsun?» der gibi bir anlamdı bu. 

İ. Biz ve bütün Orta - Doğu, böyle bir an
laşmaya konu edilemez. 

2. Bütün bunların tersine,, bir Rus saldırı
sında, tek başına bile kalsak boyun eymeyi hay
siyetsizlik saymayacak bir tek Türk'ün var ola
bileceği düşünülemez. 

«Ya bağımsızlık, ya Ölüm» parolası Türkiye 
Cumhuriyetinin kuruluş hamurunun mayasıdır. 
Bizim gibi, bu maya ile ruhu yoğrulmuş insanla
ra, amaçları ne olursa olsun, leke sürmek istiyen-
lere biraz olsun utanma tavsiye ederiz. 

Arkadaşlarım, bütün bunlara karşı, şu anda 
NATO'dan çıkacak durumda olmadığımızı, çık
mamamız gerektiğini nedenleriyle birlikte Millî 
Savunma Bakanlığı bütçesi üzerinde konuşma
mızda anlatmıştık. 

«Amerika verdiği donatımı geri isteme hak
kına sahip değildir, biz istediğimiz gibi kullanı
rız», ya da «üzerinde, Amerikan malıdır yazılı 
olduğu halde onları geri isteme hakları yoktur.» 
diyenlerin demagojilerine, bu işleri çok iyi bi
len, değerli bir diplomat Dışişleri Bakanımızı 
hedef yapmak istemediğimiz için, ondan önceki, 
partili olmayan Sayın Işık ve Sayın Olcay'la ol
duğu gibi, Devlet adamı seviyesine ve uzman dü
rüstlüğüne yaraşan bir diyalog kurulabileceği 
inancıyle gerçekçi olan önerilerimizi sunmayı 
daha uygun bulmaktayız. 
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Ülkemizin çıkarlarını bencil parti çıkarlarına 
âlet etmek isteyenlerin etkisinde kalmayan bir 
politika izleyeceğini sandığımız Sayın Bayül-
ken'e sunmak istediğimiz öneriler özet olarak : 

1. NATO'nun ve ikili anlaşmaların egemen
liğimize aykırı düsen ve güvenliğimizi bozan 
hükümlerini değiştirmeye ve NATO'suz da sa
vunmamızı sağlamaya çalışmak ve hele NATO 
sona erince başımızın çaresine bakacak hale gel
me politikasını izlemektir akılcı tutum. 

2. NATO'nun dışındaki görevleri yapmamı
zı engelleyen, ya da güçleştiren (Kıbrıs'ta oldu
ğu gibi) hükümleri tez elden değiştirmelidir. 

3. Düzeltilmesi bir olup bittiyle önlenen ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin dahi deneti
minden kaçırılan «Temel Anlaşma» adlı yeni 
ipoteğin sakıncalarını azaltıcı yönde çaba göste
rilmelidir. 

Orta - Doğu ile ilişkilerimiz : 
Emperyalizmin tarih boyunca en dinmez bir 

iştiha ile sömürüsünü sürdüregeldiği Orta - Do
ğu, bugün emperyalistlerin en çirkin entrikaları
na sahne olmaktadır. Emperyalizmin yavrusu 
olarak doğan israil, hiçbir anlaşmayı ve Birleş
miş Milletler kararını dinlemeyen bir siyasal zor
ba halinde, bölgede rahat ve huzur bırakmamak
tadır. Bu tutum değişmedikçe bölgede süreli 
bir barış sağlanamaz, iç sorunları ve siyasal çe
kişmeleri yüzünden güçlü bir varlık göstereme
yen Araplar, bu siyasal zorbalığa cesaret ver
mektedirler. 

Kardeş Pakistan'ın iç işlerine silâhlı bir saldı
rı halinde karışan Hindistan'ın tutumu da, siya
sal zorbalığın başka bir örneğidir. Bu Hint zor
balığı ve Yahya Han skandalinin kardeş ülkede 
yarattığı durumdan derin bir üzüntü duymakta
yım. 

Sayın Başkan Butto'nun da belirttiği gibi; 
Amerika, Çin ve Sovyetlerin bu savaşa ilişkin 
tutumlarının, aralarındaki denge hesaplarına da
yandığını biz de biliyoruz. Üzerinde ısrarla dur
duğumuz denge sorununun bu ibret verici örne
ğinden ders alınmasına, Amerika ile Çin'in açık
ça yan tutmasına karşı denge hesaplarını daha 
iyi tutturan Rusya'nın en başarılı çıkmasının 
Yahya Han'ın gerçekleri görmemesinden doğdu
ğuna, dikkatleri çekmek isteriz. 

Kim kârlı çıkarsa çıksın, en zararlı çıkan Pa
kistan'dır ; bundan en üzülen de biziz. Bir karde

şimizin yarısı vücudundan koparılıp alındı. Ger
çi kopan da, kendinden koparılan da bisim için 
birer kardeştir; fakat, bölünmeyen büyük karde
şin yaşatılabilmesi idi içten dileğimiz. Fakat, bu
gün ayrılık gerçekleşti. Ayrılanların ikisini de 
yine kardeş sayarız. Hattâ birleşmeleri umudu 
sona erince, (Bireşmelerini dileriz), yeni Devleti 
de tanımalıyız kanısındayız. Birleşirlerse mut
luyuz, birleşmezse onu da tanımakta gecikmeme-
liyiz. Bu kardeşçe davranışımızı öbür kardeşle
rimizin anlayışla karşılaması ve hattâ onunla 
kardeşçe ilişkiler kurması da içten dileğimizdir. 

iki ülkede de bulundum, izlenimlerim her 
Türk için gurur kabartıcıdır. Batı Pakistan'
da, Devlet Başkanından tutunuz da herkes, en 
yakın ilgi ile, hatta ingiliz generallerini çağırma
dığı yemek ziyafetlerine çağırmış bulunuyordu. 
Bir Türk Yüzbaşısına gösterilen bu ilgi Türk 
oluşundan başka bir nedene dayanmıyordu. 

Doğu Pakistan'da bir yüzbaşıya, Devlet 
Başkanı Halikuzzaman bütün Devlet erkânının 
bulunduğu bir ziyafet tertibedip yatını emrine 
verdiği zaman, ziyafette bütün herkesin bulun
duğu bir yerde; «islâm şartı Türk'ten başkaları 
için 6 dır, bu 6 ncı şart Türk'e sevgi ve saygı
dır.» dedi. Bunu söylediği zaman, heyecan göz 
yaşlarım kaşığımın şerbeti haline dönmüştü. 

işte, bütün diplomasi ve protokol kurallarını 
aşan, yakın, içten bir sevgiyle bize bağlı olan iki 
ülkeye elbette yakından ilgi duyarız. 

Yakından tanıdığım ve nitelikleriyle siyasal 
felsefesine gerçek bir saygı duyduğum Butto 
başta olsaydı, o kardeş ülkenin başına böyle bir 
felâket gelmezdi elbette. Yetenekli ve yetenek
siz kişilere Devlet koltuklarını teslim etmenin 
sonuçları bakımından güzel bir derstir. Pakis
tan için büyük bir talihsizlik olan Yahya Han 
yönetiminden sonra başa geçen yeni Başkanın, 
felsefe yakınlığı içinde bulunduğu indra Gandi 
iktidariyle, aklın egemen olacağı ilişkiler kur
masını umutla beklemekteyiz. 

Hükümetimizin, Orta Doğunun bu iki çok 
önemli sorununa ilişkin tutumunu olumlu karşı
lamaktayız, akılcı bulmaktayız. Bu konularda 
bizim için en dikkat edilecek husus, devlerin 
olaylara karışması halinde, irademiz dışında bir 
savaşa sürüklenmeye yol açabilecek olup bitti-
lere fırsat vermememizdir. 
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Ortak Pazar : 
Ekonomik uyum ve bütünleşme taahhüdüyle, 

az gelişmiş bir ülke olarak gelişmiş sanayici ka
pitalist ülkelerle kurmakta olduğumuz ortaklı
ğın geleceğine kuşku ile bakmaktayız. Katma 
Protokol bu kuşkumuzu artırmıştır. 

Yunanistan tarım ve sanayi ürünlerinde «ser
best giriş» elde ettiği halde, biz sanayide bile, 
onlarla hiçbir yarışma yapamayacak alanda bile 
kontenjanlara bağlandık, sosyal konularda da 
gereken ödülleri alamadık. Ankara Anlaşması
nın 1976 da Türkiye ile Ortak Pazar arasında 
öngördüğü işgücü hareket serbestisi bile daha 
sonraki yıllara atıldı. 

Yunan Devlet adamı MaJkenzi'nin; «Gençli
ğimiz Avrupa'da iş peşinde koşarken, ülkemiz, 
zengin yabancıların tatil ve güçsüzler yurdu ha
line gelmesin» uyarması onların yöneticilerini 
uyardı. Onun korktuğu ülke haline gelme teh
likesinden biz henüz kurtulmuş görünmüyoruz. 

Uzmanlarımızın, özellikle Plânlamanın, an
laşmanın sakıncalarını giderici önerilerine karşı 
başına yansıyan direnişlerine karşılık Harter 
raporunun iyi incelenmesini ve liberal kapita
lizm ilkelerine göre işleyecek olan bu ortaklığın 
sistemi gereği bizi hangi durumlarla karşılaştı
racağının çok iyi hesaplanmasını rica ederiz. 
Sayın Olcay'ın, kuşaklarımızı paylaştığı kanısı
nı veren çabalarının Sayın Bayülken dönemin
de daha da kapsamlı ve köklü halde sürdürüle
ceği inancındayız, 

«Batılılaşıyoruz, Avdupalılar bizi kendilerin
den sayıyor» türünden bir tanzimatçı yanılgı-
siyle, coğrafya ile bilimsel ve teknolojik geliş
meleri birbirine karıştıranların tutkularından 
dış ilişkilerimizi arıtmalıyız. 

Ortak Pazarla ilgili olarak anlaşmada ve 
özellikle Katma Protokoldeki hükümlerin ön
gördüğü serbest piyasa mekanizmasının sanayi
leşmemizi engelleyeceğini belirterek, görüşleri
mizi paylaşan Plânlamanın basma yanşayan ra
porunu övgü ile karşılamaktayız. Uzmanlara 
olan güvenliğimizi artıran bu rapor, bizim için, 
pîanlamayı kurmanın en büyük ödülü sayılmak
tadır. 

iç politika ve çıkar hesaplarına karışmaması 
halinde, uzmanlarımızın yurt sorunlarına ger
çekçi çözümler bulmaya yeterli olduklarına da 
bir kanıttır bu rapor. 

Belirtegeldiğimiz ve planlama raporunda da 
belirtilen sakıncaları gidermek amacıyle Sayın 
Bayülken ve Sayın Aytür'ün Ortak Pazar baş
kentine gitmelerini ve Sayın Başbakanın da 
konuya önemle eğildiğine ilişkin haberleri umut
la karşılamaktayız; başarılar dileriz. 

Yurt sorunlarını ilgiyle izleyen, iyi eylem
leri takdirle ve uygun bulmadıklarımızı da eleş
tiriyle kamu oyuna sunmak geleneğimizin bir 
gereği olarak belirttiğimiz davranışları gönül
den desteklediğimizi belirtmeyi görev sayarız. 
Doğruya doğru, eğriye eğri geleneğinin bir ge
reği sayarız bu davranışı değerlendirmeyi. 

Bu arada, Birleşmiş Milletlerin uzmanların
ca belirtilen ve resmî belgelere geçen ve yan 
tutmayan bilim adamlarının kitaplarında belir
tilen dış yardım ve yabancı sermayeyle yaratı
lan çıkmazdan kurtulmanın yolunu da bulma
lıyız. 

Zengin ülkelerin, kendi açılarından önemsiz 
sayılacak borçları vererek onların değerlerinin 
çok üstünde ödünler, tavizler sağladıkları, bu 
yolla da işlerine yarayan bozuk düzenleri o ül
kelerde yaşattıkları, verdiklerini pahalılaştıran 
ve aldıklarını ucuzlatan ticaret hadleri oyun-
lariyle verdiklerinden çok götürdükleri halde, 
yoksul ülkelerin altında ezildikleri borç yükü
nü de giderek ağırlaştıran politikalarına Dışiş
leri yetkililerimizin dikkatlerini çekmek isteriz. 
Birkaç örnekle bu dikkat çekmenin Önemini size 
de sunmak isteriz. 

1. Birleşmiş Milletler istatistiklerine göre; 
zengi ülkeler, ticaret hadleri oyunlariyle yok
sul ülkelere yılda 10,5 milyar dolarlık zarar ver
diriyorlar. Ve yıllık yardımla yabancı sermaye 
de bundan daha az. Bu oyunun sonucu yoksul
ları 41 milyar borç altına sokmuşlar. 

2. Brezilya delegesi 1962 de Para Fonu Kon
feransında diyor ki : «1954 te 19 çuval kahvey
le aldığımız otomobili şimdi 32 çuvalla alıyoruz.» 
Eminim ki bugün 45 çuvala çıktı o. 

3. Ünlü Britanica Ansiklopedisi; 1966 da 
gelişmiş ülkelerin az gelişmişlere verdikleri 
1 130 milyon dolara karşılık 4 951 milyon do
lar geri aldıklarını yazıyor. 4 katma yakın... 

4. 1950 den sonra yabancı sermaye yatırım
dan kaçmıyor, koyduğundan çok götüren bir 
kap - kaç yol seçiyor. 1951 - 1961 arası yatırım 
oranını % 45 ten % 15 e düşürmüş, kap - kaç-
çılığa öncülük vermiş. 
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Bu kötü politikalarının az gelişmiş ülkeler
deki komisyoncuları ve yaşatmak istedikleri 
kötü düzenden yana olan politikacılariyle sağ
ladıkları desteklerin hikâyeleri, bilimsel belge
lerin ibret sayfalarını doldurmaktadır. 

Bu politikayla az gelişmiş ülkelerin içine 
itildikleri kısır döngüden ülkemizi çıkarmalıyız. 
Yeni emperyalizmin ve yeni sömürgeciliğin 
bu .oyununu kavrayamayanlarımda ve halita 
tonun avukatlığını yapanlara rastlamamız üziün-
ta berkidir. 

Ktonuşnlamıizm son bölümü 'olarak Yunanis
tan ve Kıbrıs'a ilişkin (görüşlerimizi sumuıyorum. 

Dostça geçinmemizin, 'her türlü çekişme -
•d'en kaçınma mısın ve yakın işlhirliği yapma
mızın, her 'ikimizin de yararına olacağı ve 
aksi 'tutumun ise ancak 'başkalarının hine ya
rayacağı gerçeklerin: ve «Megaio - id'ea» has-
lığııyla içlimizde entrikalar peşinde (koşmanın 
akıldışı ib'ir tutum 'olduğunu Yunanlılara (bir 
türüü anlatmadık. 

Anadolulu ele geçirime macerasının fiyas
kosundan ve Megaio - İdea'nm gülünç bir 
kuruntu olduğu anlaşıldıktan !sonra, Venize-
los'la başlayan ve Ege Damlz'ınin fbdisi ayıran 

değil Ibirleşltliren (bir dostluk alanı haline gel
meye başlamasından @onras eiiki hastalıkların 
depreşmesi ve 'Batılı 'büyük müttefiklerimizin 
verdikleri ce'sare:tl'e, ilişkilerimizin gidsrek bo
zulması büyük bir talihsizlik olmuştur. 

Snosîs mânisinin asgın ibir depreşmesi ile 
komaya giren ilişkilerimin. Türk - Yunan 
dostluğunu oksijen ©alırına kaldırmıştı. Bu 
durumu kavramış görünen ysni yenetieihr 
dönemlinde, ilişkilerimizi bo'zan başkonu olan 
Kılbrıs sorununu akîlcı bir çözüme bağlan
ması daha kolay olaibüir. 'Basından büyük 
işlerle uğraşan Yunanistan, Ibu suretle hiç 
olmazsa bizimle dost geçinerek sorunlarına 
.çözüm hulma fırsatı bulabilir. Büyüklerin ilti-
ımajsları ile kıyılarımızı saran bütün adaları 
ele geçindikten sonra, 'sonuncusu olan Kıbrıs'a 
da konmalarına göz yumamayacağımızı an
laması gereken Yunanlılara, bu soruna akılcı 
ibir çöziüm bulabilmesi amacıyle bir düşün
sel yardımda bulunimak isiteriz. 

Kılhrıs : 
:Kılbrii3 konusundaki kararsız, süreli yön 

değiştiren, çoğu kez ne dediğini bilmeyen, 

(başkalarının isteklerine uymayı bir beceri sa
yan, karşımızdakilerde hiçbir zaman görme
diğimiz iyi niyeiiere ulmüt bağlayan, anlam
sız 4 ilkeli şablon diplomasisinden sonra, Ma-
kari'oa'un «Üniter devlet» tezinde karar kı
lan «diplomatik ekandallar dizgisi» diye adlan-
dınilalbilecek tutumun, Saiyın (Büyüliken döne
minde değişeceği umudundayız. Karşımızdaki-
îere ica ^beğendirmeye çalışan, «Bir tezde ıs
rar edsr&ök anlaşatmayız» diyerek (boyuna tez 
değiştiren, ikili görüşme uıyutimacısmdan me
det uman, çıkan fırsatları kaçıran talihsiz. 
tutumdan diplomasimiz çok zarar gördü ve 
'bunun bedelini de soydaşlarımız çok pahalı 
olarak ödedi. 

Bu tutumun değişeceği umudu uyanan ve 
Birleşmiş 'Milletler Gene! Sskretsrinin yardım-
cısıisınm son görüşmeleri ile, bu umutları kuv
vetlendiren 3on dönemde, bizi kaygılandıran ki
mi tutumlara da değinmek isteriz. 

iSayın Olcay, son çöızlütm hiçbir zaman Ma-
karüos yönetimlinin olamayacağını, Kipriano'-
nuzı «Üniter Devie't» sözüne bağlanan man
tığın haslta olduğunu, bu tezin bir Rum düşü, 
hayali olduğunu söyler; aynı zamanda Sayın 
Dsnktaş ise, «üniter devlet rejimi» deyimini 
kullanarak, ona dayalı çözümden söz eder. De
ğerli bir diplomat olarak tanıdığımız Atina 
'Büyükelçimiz de, Makirios'un Çağlayan yö-
ıiBtimlne 'kabul ettirip 'savundurduğu Üniter 
B&7İ3t tezini savunur. 

Henüz yalanlamadı ama, basma yansıdı 
bunlar-

(Bakanı ile zıt tezleri savunan büyükelçi
miz ve soydaşlarımızın lideri, hkim değil de 
karşımısdakilerin tezini tutuyor. Bu nasıl 'dış 
pclitikadir? 

(Bu politikanın .cesaretlendirdikleri bakın 
neler söyledi ayni salmanda : 

ıMakarios diyor ki; «Atina razı olsa, Eno
sisi derhal ilân edeceğim.» 

Arkasından da Palamas, sözleri yorumlaya
rak, bunun Yunan Hükümetinin Enosisi reddet
tiği anlamına gelmeyeceğini, söylüyor, yani 
«Reddetmiyoruz Enosisi» diyor ve Grivas'm. 
Adaya gitmesini bilmemesini aklın alamayaca
ğını bile bile, alay edercesine, bundan haberi 
olmadığım ve Grivas'a karışamayacağını söylü
yor. 
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Yani, bir oyun karşısındayız. Makarios - Gri-
vas - Cunta Triosu Enosis için fırsat beklerken, 
ona, yol açacak, Iböyle bir kapıyı açacak «Üni-
ter Devlet» tezini bizim elçimizin ve Benktaş'm 
savunur gibi görünmesi, anlaşılır bir şey değil. 
Bu durumda, lıiç olmazsa bundan sonra, dünya
ca kabul edilebilir, soydaşlarımızın haklarına 
ve ulusal yararlarımıza en uygun tezi saptaya
rak kararlılıkla savunmalıyız. 

Saym arkadaşlar, sözlerimizin sonunda çok 
önemli saydığımız bir - iki noktaya değinerek 
özetleyeceğim. 

Dış politikayı, iç politika amaçlarına ser
maye yapmak, ya da seçim yatırımı olarak kul
lanmak çok sakıncalıdır. Bu yanlış ve ulusal 
yararlara aykırı tutumla Londra - Zürih anlaş
malarını hâlâ övenlere raslıyoruz; Londra - Zü
rih Anlaşmalarını hâlâ övenler var, 

Makarios'un, hiçbir zaman var olmayan iyi 
niyetleriyle, ingiltere ve Yunanistan'ın işbirlik
lerini ya da karşı 'çıkmayacaklarına inanan, 
saflıktan başka, hiç garantisi olmayan anlaş

maların, bugünkü çıkmazı hazırlayan tuzaklar 
ve Makarios cinayetlerine önceden verilmiş fet
valar olduklarım hâlâ kabul etmeyenler vardır. 

Bu anlaşmaları en istemeyen bizdik. Büyük 
Millet Meclisimizin kararı anlaşmaların tersiney-
di, io zaman alınmıştı karar, istemiyorduk bun
ları. Anlaşmaları Amerika destekledi, İngiliz 
formülleştirdi, Yunanistan ve Makarios, «İlk 
aşamadır, sırası gelince istediğimizi yapma yo
lunu bize açmıştır» diye kabul etti. Biz diren
miştik, kabul etmiyorduk, fakat bunalım baş
ladığında dediler ki, «Gerekli aşama geldiği za
man yapacağımıza yolu açık tutuyor bunlar.» 
O an geldiği zaman, anlaşmanın asıl sahipleri 
kenara çekildi, onu bir zamanlar istemeyen biz
ler tek savunucusu olarak kaldık. Biz savunu
yoruz, imza edenler yok. 

«Denize düşen yılana sarılır» türünden, bu
gün de biricik dayanağımızın bu anlaşmalar ol
duğu doğrudur, ama bunların iyi olduklarını, 
çok mübarek bir sonuç hazırladıklarını ispatla
maya yetmez. Dayanacağımız siyasal temel bu
dur, anlaşmalara dayanarak gidebiliriz. Bunu 
savunursak, verdiğimiz halklardan daha fazla
sını vermiş bir davranışın savunucusu haline 
düşeceğimiz için, üzerinde duruyoruz. 

iç politikamızın dış politikaya yansıması, 
yani iç politikadan diplomaside yararlanılması 
ne kadar olagansa (iç politika dış politikaya 
yansır, ondan dış politikada yararlanılır) dış 
politikanın, diplomasinin iç politikaya yansıtıl
ması o ölçüde yanlıştır, iç politikadan dış po
litika güc alır; dış, politikadan iç politika güc 
almaz ve iç politikada dış politika kullanılmaz. 

Bu gerçeği kavrayıp, uygulamada partili ol
mayan Dışişleri bakanlarından Saym Işık ve Ol
cay gibi, onların verdikleri güzel örneklere çok 
iyi ve yenisini katacağına inandığımız Sayın 
Bayülken'in, yıllarca bu inançla savunageldiği-
miz, ilkelerini Atatürk'ün dış politikasından 
alan görüşleri uygulama fırsatım bu dönemde 
bulacağını umuyoruz. 

Bu umutla, Sayın Bavulken döneminde çok 
yetişkin Dışişleri Bakanlığının kadrosunun be
lirttiğimiz yönde, bütçeden yararlanarak, ger
çekten özlemlini duyduğumuz, kişiliği olan, tüm 
bağımsızlığı amaç 'edinen akılcı bir dış politika 
uygulamasına araç olması dileğiyle, Grupumu-
zıın en iyi dileklerle saygılarını sunar, hepinizi 
selâmlarım. (Alkışlar) 

Bizce 'bu tez şudur: Tüm bağımsız, Enosis'e 
kapalı, toplumların haklarına uluslararası bir 
güvence sağlayan ve yabancı üslerden de arın
mış bir 'Kıbrıs tezi... 

Bu tezin foiçbir ilkesini çürütecek bir ge
rekçeyi kimsenin ileri süremeyeceği gibi, Rus
ya da bunu benimsediğini resmen açıkladı. 
Üçüncü dünya devletlerinin de benimsiyeceği 
bu teze, Amerika da, ancak haksız bir yan tut
makla karşı çıkabilir. Üçüncü dünyanın karşı 
çıktığı esas ilke, yabancı üslerdir. Yabancı jüsleri 
biz de savunmazsak, onların da söyliyeceği bir 
söz kalmıyor. 

Şimdiye değin böyle bir kararlılık göstere
mediğimiz igibi, Sovyetler bizim tezi beğendiği 
halde, resmen açıkladıkları halde, Makarios'un 
Moskova ziyaretinde, onlara kendi tezini benim
setmesinde de, Ibizim tutumumuzun hata payı 
büyüktür. 

Gerçekten, bir yandan ilişkileri düzeltme zi
yaretleri sürüp giderken, öbür yandan gereksiz 
düşmanlık edebiyatı akılcı bir politikayla bağ
daşamaz. Devlerle düşmanlık değil, verdikleri
nin karşılığını alacak garçekçi bir politika izle
mek zorundayız. Bu arada, elbette ittifakları
mıza bağlıyız. Bunu anladığımız zaman, ilişki
leri bu sağlam temele oturtabiliriz. 
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BAŞKAN — Şahısları adına söz alan sayın 
arkadaşlarımı arz ediyorum: 

Sayın Şevket Akyürek, Sayın Hamdi Özer, 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Tayfur Sökmen, 
Sayın Orhan Akça, Sayın Bahadırlı, Sayın Faik 
Atayurt, Sayın Ragıp Üner, Sayın Dr. Öztürk-
çine, Sayın Mehmet Hazer. 

Söz sırası Sayın Akyürek'te, buyurun efen
dim. 

ŞEVKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem üyeler; 

Kısa bir zaman içerisinde ancak bir mevzua 
temas etmek mecburiyetindeyim. 

Parlamentomuz dış memleketlerdeki temas
larda bulunmak üzere, Parlamentolar Birliğine, 
NATO Birliğine ve Avrupa Konseyine üye se
çerler. 

Parlamentolar Grubuna ve NATO Grubuna 
Parlâmentomuzdan seçilecek üyelerin nelere 
sahibolmaları lâzımgelirken ne şekilde seçildik
lerine dair 30 . 11 . 1971 tarihinde gündem dı
şı bir konuşma ile Erzurum Senatörü Sayın Ali 
Hocagll acı bir şekilde hakikatları ortaya koy
du. Buradaki acı hakikatelerden kastım; biraz 
evvel konuşmasını dikkatle dinlediğim Sayın 
Ürgüplü arkadaşımın da ifade buyurdukları gi
bi, eğer dışarda biz temaslarımızda hakikaten 
muvaffak olmak ve netice almak istiyorsak, 
orada lisanı kuvvetli olan arkadaşların bulun
ması lâzımgelir, aksi takdirde, ancak çarşı pa
zar lisanı ile orada susmaktan başka bir şey 
yapmamız mümkün olmaz. 

Bu gibi durumları önlemek için 1964 sene
sinde Meclise bir kanun verildi. Bu kanunda, 
«iyi lisan bilmesi ve iyi lisan bildiğini tevsik 
eden vesikaları ibraz etmesi şarttır» deniyordu. 
1964 senesinden bu yana bu kanun bir türlü 
yürümedi. Senatoya geldi ve Senatodan da 1968 
senesinde ufak bir değişiklik yapılmak suretiy
le, Karma Komisyona iade edildi, Karma Ko
misyonda bekler, işte, Ali Hocagil arkadaşım 
da bunun şikâyetini yapmıştı. 

Ben, altı seneden beri Avrupa Konseyinin, 
Türk Parlamentosunu temsil eden 10 üyesinin 
delegasyon başkanlığını yapmaktayım. Konseyi
mize seçilen arkadaşlar arasında zaman zaman 
çok iyi lisan bilenler oldu, zaman zaman hiç lisan 
bilmiyenler de oldu. Arkadaşlarımıza her hangi 
bir ithamda bulunmak benim şahsıma düşmez. 
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Yalnız, Avrupa Konseyi, diğer Parlamentolar 
Birliği, NATO Birliği gibi değildir. Avrupa 
Konseyine biz. 1949 dan itibaren senede 
1 250 000 dolar (20 000 000 lira) veriyoruz. Bu
rada 10 üyemiz var. Almanya, Fransa, italya ve 
İngiltere'den sonra - ki, onların 18 üyesi var -
en çok üyesi olan Türkiye'dir. Zaman zaman iki 
tarafa ayrılan Avrupa Konseyi üyelerinin içe
risinde, 10 üye bir noktaya vurduğu zaman, 
büyük işler başarmış oluyor. Âdeta katalizatör 
vazifesini görüyoruz. Çünkü, gruplar ayrıldığı 
zaman, ortada on rey büyük rol oynuyor. Bu 
itibarla, bu arkadaşların bulundukları komis
yonlarda vazifelerini tam yapmaları ancak li
sanla mümkün oluyor. 

Şimdi, 1965 ve 1970 senesinde nüfus sayımı 
yapıldı. Bu nüfus sayımından sonra bizim 35 
milyona yükseldiğimiz tescil edildi ve Konsey 
de bizim üye adedimizin 14 e çıkması mümkün, 
fakat, bunun için Hariciyeden bir hareket olmu
yor. Olmaz, ben de olsam yapmam. Çünkü, on 
üye gider de içerisinden yalnız beş tanesi vazife 
görürse, dört tanesi vazife görürse, diğerleri 
lisan bilmediği için hiçbir vazife göremezse 14 
üye gitse ne olacak? Hiç gitmesin daha iyi. Hat
tâ bundan evvel Meclis Bütçesi görüşülürken, 
bu konsey için ayrılan paranın 1 liraya indiril
mesi için takrir dahi verildi, ben de ona rey 
verdim ama, kabul edilmedi, reddedildi. 

Avrupa'da temsil edilmemiz için iyi lisan 
bilmek mecburiyetindeyiz. Bu konudaki kanu
nun biran evvel çıkması lâzımdır. Parlâmento
lar Birliği ve NATO Birliği için Erzurum Sena
törü Osman Alihocagil arkadaşımın konuşmala
rını Sayın Bakanın tetkik buyurmalarını rica 
edeceğim ve bu kanunun da çıkması için artık 
zamanının geldiğini kendilerine arz etmek iste
rim. 

Muhterem arkadaşlarım, ben bu arada bir
kaç mevzuu da maalesef açıklamak mecburiye
tindeyim. 

Konuşmacılarımız, fazla lisan bilmediği için, 
âdeta burada yaptığımız gündem dışı bir ko
nuşma gibi (konuyla hiç İlgisi, alâkası yoktur, 
fakat hazırlanır, gelir) ya Hariciye Vekâletin
de hazırlattığı, yahutta Strazburg'taki daimî 
delegemize hazırlattığı bir yazıyı okumaya ça
lışır. 

Bakın, kısa bir zamanda ne gibi bir hâdise 
ile karşılaştım : Böyle bir yazıyı, lisana tam 

146 — 



C. Senatosu B : 32 8 . 2 . 1972 O : 1 

hâkim olmadığı için okuyamayan bir arkadaşın 
kullandığı lisanın aksi lisanı, benim bildiğim li
sanı kulaklıktan dinlerken, suflör ve tercüman 
«çok affedersiniz konuşulanı anlamıyorum, size 
tercüme edemiyeceğim, affedersiniz konuşmacı
yı anlayamıyorum» diyordu, bu bir. 

ikincisi : 
Biliyorsunuz orası da aynı parlamento gibi, 

22 komisyon var, bu komisyonlardan birisinde, 
Türkiye ile alâkalı bir mevzu konuşuluyor. 
İskandinav memleketleri tarafından, Türkiye'yi 
ilgilendiren konu ciddiyetle konuşulurken (le
himize olan bir mevzu) Komisyonda Türkiye'yi 
temsil eden arkadaşlarımızdan da bir teşekkür 
yahutta bir söz beklenirken, arkadaşımız mev
zuun yarısında çıkıyor. Genel Sekreter ve Ko
misyon Başkanı Heyet Başkanı olarak beni ça
ğırdılar; «Acaba bu arkadaşınız niçin bıraktı 
çıktı? Acaba sizin fikrinizin dışında ayrı po
zisyonda mı, yahut da sizinle bir ihtilâfı mı 
var?» dediler. Söylediğim şu oldu: Biz Türk 
olarak, şimdiye kadar her zaman burada gös
terdik ki, bizim memleketimizi alâkadar eden 
mevzularda, ister bu 10 arkadaşımızın içerisin
deki üye solun en ucunda olsun, isterse sağın 
en ucunda olsun, biz, bir noktada hareket 
ederiz; bunda endişeniz olmasın dedim. «E.. 
o halde niye yaptı?» Anlamamıştır dedim. 
«Nasıl anlamaz?» dediler, «İtalyanca konuşul
du, Almanca konuşuldu, İngilizce konuşuldu, 
Fransızca konuşuldu, arkadaşınız hepsini din
ledi, kulaklık bile takmadı». Ben de hiç birini 
anlamadığı için dedim. Buna beni mecbur etti. 

BAŞKAN — Sözünüzü lütfen bağlayın, sü
reniz bitti efendim. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — İki nok
ta var, arz edeyim efendim. 

Üçüncü mevzu: 
24 Mayıs'ta Ankara'da ve istanbul'da «Sci

ence Teknoloji» Komisyonunun toplantısı oldu. 
Burada bütün yabancılar konuştu, fakat bizim 
komisyon üyelerimizden kimse konuşmadı. Ni
hayet, heyet başkanı olarak, Türkiye'nin bir de
legasyonunun da konuşmuş olması için, beş 
madde üzerinde mühim mevzuları ortaya attım. 
Bu mevzuda da bana, kendileri Komisyon Baş
kanı, «Strazburga gittiğiniz zaman bu konuları 
Komisyonda görüşelim, bunların hepsi mühim
dir, değerlendirelim» dediler. Maalesef, Ko

misyondaki arkadaşlarımız orada gittikleri za
man, bunu okudular, fakat hiçbir cevap verme
dikleri için, olduğu gibi dosyaya kaldırıldı. 

Son olarak, Sayın Başkanın müsamahasına 
sığınarak, bunun daha enteresanını arz edece
ğim. 

Lisan biliyor diye bir arkadaşımızı seçtik, 
arkadaşlar seçmiş; «lisan biliyorum» dedi, biz 
de onu seçtik. Divanda bizim haberimiz yok, 
en son gidişimizde, Türkiye'de Ordu Kuman
danlarının 12 Mart 1961 tarihinde Millet Mec
lisi Başkanlığına bir muhtıra verdiği kıymetli 
arkadaşlarımızın malûmudur. Kıymetli arka
daşlarımız yine bilmektedirler ki, bu muhtıra
dan sonra, Türk demokrasisi nazik günler ge
çirmiştir ve geçirmektedir. Türkiye'de demok
rasinin bütün müesseseleri ile yerleşmesi hadise
sinde Avrupa Konseyinin rolü büyük olacaktır; 
bu rolün büyüklüğü nispetinde, Avrupa Konse
yine bu - Konseye mensup devletlere ve üye ar
kadaşlarımıza da tek tek büyük sorumluluklar 
düşecektir. Türkiye'de, yaşadığımız nâzik gün
lerin iyiye dönmesinde, dar boğazların aşılma
sında Avrupa Konseyinin hem rolü, hem de me
suliyetleri büyük olacaktır. Avrupa Konseyin
de Türkiye'nin meselesi henüz resmen tartışıl
mamıştır ve gündeme bu konu alınmamıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, biz buradan gider
ken, Konseyin üyelerinden, Başkanlarından, he
yet başkanlarından; bizim dahilî bünyemize 
karışmayın, biz bunu, kendi bünyemizde halle
diyoruz, o itibarla lütfen siz her hangi bir mev
zu açmayın dedik ve bunu Konsey Başkanı 
Reverdin'den rica ettik. Simidi, bu yazı okun
duktan sonra, Başkanlık Divanında, 'benim ga
yet değer verdiğim, gayet tabiî ki, konseyin 
içerisinde de değer verdiğimiz ve kendilerine 
ismen buraida teşekkür etm'eyi vazife bildiğim 
Emin Paksüt, Nihat Bayramoğlu, Reşat Zaloğlu 
ve Ali Doğerli arkadaşlarımın çalışmaları saye
sinde hakikaten yine bunun şeklini değiştir
dik ve nihayet Emin Paksüt ve Nihat Bayram
oğlu arkadaşlarımın politik komisyonda bulun
maları sayesinde, Re ver dinden rica etmek sure
tiyle, Reverdin, böyle ıbir konuyu açtırmadı. 
«Bunu, Türkiye 'kendi bünyesinde en iyi bir şe
kilde halletmektedir ve ıbunu böylece bıraka
lım» diye 'bu mevzuu kapattık. Arkadaşlarım, 
bizim ne konseyin mesuliyetine ait bir ihtiyacı-
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mız var, ne de onların eorumluiuğuna ait bir 
ihtiyacımız var... 

BAŞKAN — Süreniz bitti efendim, 4 dakika 
geçti. Genel Kurulun kararım ara ediyorum, 4 
dakika geçtiniz, istirham ediyorum efendim. 

ŞEVKET AKYÜRBK (Devamla) — Bir 
cümle ile bitirmeme müsaade eder misiniz efen
dim? 

Muhterem arkadaşlarım, durumun nezake
tini görerek 'ben, bilhassa Dışişleri Bakanımız
dan, konseye seçilecek üyelerin lisan bilen kim
selerden olnıasmı ve bilhassa grubu olan Kon
tenjan G-rufbundan bir arkadaşımızın da, Millî 
Birlik Grubu arkadaşlarımızdan da bir arkada
şın konsey üyeleri araşma katılmağını memle
ket için faydalı mütalaa etmekteyim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Sayın Hamdi özer? Yok. Sa

yın. Dikeçligil. 
Kürsüye davet edildiği zaman, bulunmayan 

arkadaşlarımız, söz hakkından feragat etmiş sa
yılacaklardır, bir kez daha arz ederim efenaim^ 

Buyurun efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, çok tecrübeli politikacı olan Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü Beyefendiye teşekkür ederim. 

Hakikaten, içimizde özlediğimiz, şahsiyeti: 
bir politikanın belirtilerini vo olması lâsımgsl-
diğini dile getirdiler. 

Biz, Cihan devleti kurmuş bir milletiz. Ta
rihte büyük roller oynamrpzdır. Yine ifade 
edildiği gibi, Millî Mücadeleden eık';ıktan son
ra, o anda dahi Türk Milisti dış p3İitikada şah
siyetini muhafaza etmiştir. Bugünün karanlık 
günlerinde böyle 'bir şahsiyetli Devlet Iıer sa
man için sulh unsuru olabilir ve saîışiyeSIi "bir 
politikanın arkasından gider, Tahmin ediycrurn 
ki, kıymetli hariciyecilerimiz bunun içindedir. 

Ahmet Yıldız arkadaşımızın da belirttiği gi
bi, bizim milletimize büyük miraslar bırakılmış
tır, bu tarihî değerlerimizi hariciye me'iZıpları
nın güzel bir şekilde kullanacağını da talimin 
etmekteyim. 

Orta Doğu 'bu vaziyetle... Haddizatında Or
ta Doğu'nun bu vasiyette olacağını La'wreneo 
hatıratında belirtmişimdir; «Osmanlı impara
torluğu ortadan kalkacaktır, ama hiçbir saman 
Orta Doğu'nun yakası bir araya gelmeyecek
tir, daimî surette bir kargaşakk içerisinde bulu
nacaktır» demiştir. 
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Yine, son sadrazamlardan Halim Sait Pana, 
Malta'da, devrin büyük lorduna, Wilson'a ge
niş bir deklarasyon hasırlıyarak, Osmanlı impa
ratorluğunun bir cihan devleti olduğunu, sulh 
unsuru olduğunu ve badirelere sürüklenmeme
sini açıkça belirtmiştir. 

Şimdi, istiklâl Mücadelesinden çıkan şahsi
yetli Türkiye'nin elbette dünyanın nizam dev
letini kurduğu için, daimî surette bu noktalara 
dikkat etmesi ve aynı samanda gençlere bir 
ümit kapısı açarak, Hıfzı Oğuz Bekata arkada
şımızın, ağabeyimizin de belirttiği gibi, tam bi
taraf bir politikanın içerisinde olması iktiza et
mektedir. 

Niyazi Berkes, «islâm Memleketlerinde Sos
yalizm, islamcılık ve Milliyetçilik Hareketleri» 
adlı kitabında, Tunus'ta Osman Kavakla ko
nuşmasını nakleder ve «Bu izahat benim üze
rimde çek büyük tesir yaptı» der. 

Bunu izah etmekten maksadım; bise ecdadı
mız nasıl bir miras bırakmıştır, hariciyecileri
miz bu mirası nasıl kullanmalıdır ve nasıl bu 
meseleleri, değerlendirmelidir keyfiyetini ifade 
içindir. 

Kitapta ifade edilen husus şudur: «Bu, Türk 
tarihinin en sanlı sayfalarından biridir. Avrupa
lılar bunları anlatmıyorlar, inkâr ediyorlar. Tu
nus'un Türk devrini bir gerilik, bir barbarlık 
dönemi olarak yıllardan beri çocuklarımıza an
latıyorlar. Tunus'a, ulusal benliğini veren Türk 
idaresi, Türk dönemidir. Ondan önce Tunus yok
tu ve ondan sonra da «Tunus lıer zaman vardı 
ve bize özgü meselelerini bırakan sizin ecdadı-
mzdır.» 

Altında devam etmektedir yine, Atatürk gi
bi şahsiyetli bir insan çıksa da; FU Orta Doğu 
memleketlerini bir ar^ya iopiasa. yani bir siyasi 
birlik haline getirse, önderliğini yapsa da bu 
badirelerden kurtulsa diye: «Biz. ne kadar is
terdik ki, Mustafa Kemal'in birliği Türkiye ve 
Türklüğüne o eski şanlı günlerin Türkleri gibi 
bize kadar gelebilsin.,» devam ediyor, 

Yazar, «Benim üzerimde bu büyük tesir yaptı» 
diyor ve büyük tesirlerini uzun uzun anlatı-
yoı, inceliyor. Şu halde, biz her nereye gitsek 
ecdadımız bize geniş bir miras bırakmıştır ve 
bu mirası biz güzellikle kullanabiliriz. 

«Siz bize yardım et şeydiniz de istiklâlimize 
biz öyle kavuşsaydık ve biz bunu arzuluyor-
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duk» diyor, «Ama, siz bize yardımcı olmadınız» 
diye dertleniyor, devam ediyor. 

Şu halde, bizim şu veya bu milletin arkasın
da değil, bilakis kamplaşan milletlerin arasın
dan çıkıp, tamamen müstakar bir siyasetle, 
onlara Dünya muvazenesinde oynayabileceğimiz 
özgürlük taraftarı rolümüzü göstermek mecbu
riyetindeyiz. Bunun böyle olabilmesi için elbet- -
te, sayın ağabeyimizin ifade ettiği gibi, bu dış 
memleketlere, bilhassa Afrika memleketlerine, 
Orta - Şark memleketlerine gidecek elçilerimiz, 
genç sefirlerimiz kifayetli olmak ve bilhassa 
oranm lisanını iyi bilmek mecburiyetindedir 
kanaatımca. 

11 ıiû: r.:ırda; verinde Kudatitribiiig'te, ya
zan Yusuf Hashacib bir elcinin gittiği yerin li
sanını, âdetlerini örflerini ve mahallî şartla
rını gayet iyi bilmesini o zamandan söylemiştir, 
vasıflarını belirtmiştir. Bugün onlara yakınlı
ğımızı temin edebilmek için, mutlaka o mil
letlerin lisanlarını yeni gençlere öğretmek 
mecburiyetindeyiz. Diğer milletler, başta Rusya 
olmak üzere, başka yerlere elçilerini sefirlerini 
gönderirken onkrın lisanını öğretiyor ve bilhas
sa hassasiyetle bunun üzerinde duruyor. Biz y?I 
nız bir tek lisan üzerinde durmakta devam ecl ~~ 

ruz, Bunun üstüne çıkmak lâzım. Bizim hiç bir mil
lete hıncımız yok ve diğer taraftan müsamaha 
ile bakarız. Yalnız, bizim Hariciyecilerimizin 
dış Türklerle ilgisini ben şahsan yeterli bulma
maktayım. Danlmasınlar, bu böyledir. 

Biz tekrar imparatorluk kurma peşinde de 
değiliz, sulh unsuru bir Devletiz. Ama, bizim. 
soydaşlarımızın haysiyetli, şerefli, millî gurur
ları incitilmeden, ve Türklükleri yok edilmeden 
o memleketlerde yaşamasını istiyenlerdeniz, iste
mek mecburiyetindeyiz. 

Meselâ, bizim memleketimizde yaşıyan va
tandaşlarımız olan Rumlar en müreffeh insan
lardır, ve bizden farklı muamele görmezler. 
Ama, şunu hemen ilâve edeyim ki, Batı Trak
ya'daki Türk kardeşlerimiz bizdeki Rum va
tandaşlarımız kadar onlar tarafından iyi mua
mele görmezler, zorluklar görürler; banka kre
dilerinde, tahsillerinde şunda bunda, hatta hat
ta dinî vecibelerini unutturarak, «Siz es/ki Yu
nanlılarsınız, ondan sonra size Türkler Yunan
lılığınızı unutturarak Türklüğü aşılamışlardır, 
sizin dininiz budur» diye propagandalara teves

sül etmenin gayreti içinde bulunmaktadırlar. 
Onun için, nasıl ki biz, bir insan millet olarak 
buradaki vatandaşlarımıza insanî muamele ya
pıyor, kendimizden ayırmıyorsak; Batı Trakya'-
daki Türklerin hakkını hakkaniyetle bizim mü
dafaa etmemiz ve onların erimesine meydan 
vermememiz iktiza etmektedir. 

Gene bu arada Kerkük'te (Gazetelerde oku
duk ve okuyoruz) bizden olan kardeşlerimizin 
çektikleri ıstırap sonsuzdur. Buradaki Kerkük
lü Türklerin en ileri geleninin öldürüldüğünü 
gazetelerden okuduk ve kendi lisanlarıyle ted
risatı yapamadıklarını gene gazetelerden oku
duk. Ne dereceye kadar doğrudur, sayın Dışiş
leri Bakanı burada izahat vereceklerdir, ama, 
biz başkalarına iyi muamele yaparken, bizim 
kendi kardeşlerimize kötü muamele yapılması
nı da bizler arzu etmeyiz. 

BAŞKAN — Sayın Dîkeçligil, lütfen bağla
yınız. 

HÜSNÜ DÎKEÇLİGİL (Devamla) — Bağlı
yorum sayın Başkan.' Gençlerin millî gururunu 
rencide etmektedir. O bakımdan, sayın Dışişleri 
mensuplarımızın, dış Türklerin erimemesi ve 
bunların iktisadî, sayasî ve kültürel yönden 
ayakta kalması bakımından aktif rol oynama
sını hassaten istirham eder, saygılarımı suna
rım. (Aüfkıslar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim, 
. Sayın Tayfur Sökmen... 
TAYFUR SÖKMEN (Cumhurbaşkanınca S. 

İT.) — Muhterem Başkan, muhterem arkadaş
larım, 

Görüşülmekte olan Hariciye bütçesinin mem
lekete hayırlı olmasını temennisinde bulunduk
tan sonra, aziz Atatürk'ün dünyaca takdir edi
len devri dilârasında Hariciye Vekâletini dira
yetle 12 sene yürüten, bu arada memlekete fay
dalar sağlayan, muahedeler akdedip Hatay da
vasında da değerli hizmetler görmüş olan Hari
ciye Vekillerinden kıymetli dostum merhum 
Tevfik Büstü Arası, bugün burada Hariciye Ve
kâletinin bürçesinin görüşülmesi münasebetiyle 
hürmetle anmayı vicdan borcu saymaktayım. 

Diğer hususları Sayın Ürgüplü veciz bir ifa
de ile dile getirip temennide bulunmuşlardır. 

Komşumuz Suriyelilerin zaman zaman Ha
tay üzerinde çıkardıkları çatlak seslerine dair, 
geçenlerde hususî bir konumamızda Muhterem 
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Hariciye Vekiline arz etmiş olduğum için bura
da tekrarına şimdilik lüzum görmeyerek, maru
zatıma son verir, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sök
men. 

Saym Orhan Akça?.. Yok. Sayın Bahadırlı 
vazgeçtiler. Sayın Faik Atayurt, buyurun 

M. FAİK ATAYURT (Uşak) — Sayın Baş-
ikan, saym senatörler; Dışişleri Bakanlığı büt
çesi üzerinde çok kısa maruzatta bulunmak üze
re söz almış bulunuyorum. 

Memleketimizin dış politikası; hiçbir tesire 
kapılmaksızın, Yüce Atatürk tarafından tespit 
edilmiş bulunan temel prensiplere uygun bir şe
kilde Türk Hariciyesi tarafından memleket ya
rarlarına en uygun bir şekilde uygulanmakta 
ve mümkün olan başarılar sağlanmaktadır. An
cak, bu politikanın tatbikatında zaman zaman 
bâzı duraklamaların bulunduğunu ve bâzı te
reddütlerin geçirilmiş olduğunu görüyoruz. 
Bunlara yeni bir ruh ve dinamizm verilerek, 
yurt çıkarlarına uygun ve daha seviyeli bir şe
kilde dış politikamızın yönetilmesi gerektiği 
ümit ve temennisini muhafaza ettiğimi arz et
mek isterim, 

Muhterem arkadaşlar; 
Komşularımızla olan münasebetlerimizde çok 

dikkatli bulunmamız gerektiğini, Karma Ko
misyonda yapmış olduğum kısa görüşmelerde 
de belirtmiştim. Bu arada, bilhassa Yunanistan'
la Türkiye'nin arasındaki ilişkilerde; Yunanis
tan'ın inatla takibetmekte bulunduğu Mega-
lo - idea (Büyük Yunanistan) fikrinin gerçek
leştirilmesi yolunda musir tutum ve davranış
lar içinde olduğu, Türkiye'nin takibettiği âdil 
ve büyük politikaya her alanda darbeler indir
mek için bütün çarelere sinsice başvurduğu bir 
gerçektir. 

Diğer taraftan. Kıbrıs konusunda takibedi-
len Enosiste her zaman müracaat edilen bir ga
ye olarak gözükmektedir. Halbuki, bu ne Yu
nanistan'ın, ne de Kıbrıs'ın menfatinedir. Aksi
ne, Akdeniz'de ve cihanda takibedilmesi icabe-
den sulhun temelini teşkil edecek unsurlara 
menfi etkisi olacak bir tutum ve davranıştır. 
Yunanistan'ın bu çocuksu tutum ve davranışla
rından mutlak surette vazgeçirilmesi için Türk 
diplomasisinin bunun karşısında kesin tedbir 

alması ve kesin bir tutuma girmesi zamanı gelip 
geçmiştir. Ve bu mesele görüşülürken, bütün 
Yunanistan ve 12 adalar da dâhil olduğu halde, 
heyeti umumiyesi üzerinde Türk millî politika
sının hâkim unsurunun ağırlık basması gerek
tiğine dikkatlerinizi çekmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlar, 
Gene yurt dışında muhtelif ülkelerde mevcut 

bulunan Türklerin hak ve menfaatleriyle de 
Dışişlerimizin gerektiği gibi alâkadar olması zo
runluluğu bulunduğu hepimizce kabul edilecek 
bir hakikattir. Buralarda Türk varlığının, Türk 
(kültür ve harsının ve Türk mevcudiyetinin tü
ketilmesi yolunda alınabilecek tedbirlere karşı 
koymak için ciddî ve dinamik bir dışişleri po
litikası takibedilmesi zaruretine inanıyorum. 

Gene önemli bir mesele olarak; son yıllarda, 
plânlı dönemde işçilerimizin yurt dışında çalış
maları sonucunda orada kapılabilecekleri muzir 
bâzı cereyanların, onlar içerisinde yaratacağı 
menfi tesirlerin ve tekrar yurda avdetlerinde bu
rada karşılaşılacak meselelerin şimdiden hesaba 
katılmak suretiyle, bunlar üzerinde de uğraşıl
ması gerektiği inancını taşımaktayım. 

Bu kısa maruzatımdan sonra, Dışişleri Ba
kanlığı bütçe rakamları üzerinde kısaca tevak
kuf etmek yerinde olacaktır. 

596,9 milyon lira cari harcama, 13,9 milyon 
lira Bayındırlık Bakanlığındaki yatırım ve 
113,6 milyon lira da transfer olmak üzere 724,4 
milyon liradan ibaret bulunan Dışişleri Bakan
lığı Bütçesinin 52 milyar liralık konsolide büt
çeye oranı, takriben % 1,4 etmektedir ki, bu 
çok küçük bir rakama tekabül etmekte, mü-
tevazi bir rakam halinde kendini göstermek
tedir. Ancak, (A/1) ve (A/2) cetvelleri topla
mı 710,5 milyon liraya tekabül etmektedir ki, 
Bakanlığa aidolmayan 482,5 milyon liralık, 
yani Bakanlıkla direkt ilgili bulunmıyan öde
nekler miktarı bundan tenzil edildiği zaman, 
bu Bakanlığın reel bütçesinin 228,1 milyon li
raya indiği görülmektedir. 

Bakanlığın öteden beri takibedilen toptan 
ödenekleri ile bu reel bütçe arasındaki mukaye
seler ele alındığı takdirde, bu Bakanlığın 1972 
reel bütçesinin tüm bütçesine oranının % 32 
olduğu görülmektedir. Bu oldukça düşük bir 
rakamı ifade etmektedir. Ancak, reel bütçenin 
Bakanlık toptan bütçesine oranları 1967 de 
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% 59, 1968 de % 63, 1969 da % 63, 1970 de ı 
% 57 iken, kesin sarfiyat % 64 ile karakterize 
olmakta, 1971 de bu oran % 59 ve 1972 de de 
% 32 ye baliğ olmaktadır. 

Yalnız, bütçe tekniği ve usulü bakımından 
bazı noktalar üzerinde tevakkuf etmek zarureti 
vardır. Bunlardan birisi, 12,111 nci maddede 
dış kuruluş memurları aylıklarının ödenekleri
nin hesabında takibedilmiş bulunan usul ve 
mevzuata tam tevafuk etmeyen bir ödenek tah
sisi cihetidir. Burada 125,5 milyon liralık bir 
ödenek yer almış bulunmaktadır. Konması ge
reken fiilî sarfiyata göre konması gere
ken ödenek ise 110,5 milyon liradır. Aradaki 
fark 15 milyon lira etmektedir. 

Gerçekten, bu dış kuruluş memurları aylık
ları emsalle alâkalı bir keyfiyettir. Bizim usul 
ve mevzuatımıza göre 5,75 ilâ 9 oranında de
ğişmekte bulunan emsali, Bakanlar Kurulu 
tayin ve tespit etmektedir. Yeniden bu emsal 
üzerinde durulmakta olduğunu ve bunun 6,5 
ilâ 9 oranında değiştirilmek suretiyle doların 
devalüasyonundan sonra - ki, bu devalüasyon 
% 7,89 idi - :% 10 ilâ % 15 oranında bir artış 
öngörülmektedir; fakat böyle bir ödeneğin büt
çede bu miktarda fazlalıkla yer alabilmesi için 
evvelemirde Bakanlar Kurulu kararının istih
sal edilerek Resmî Gazetede yayınlanmış olması 
ve icabeden formalitelerinin ikmal edilmiş ol
ması gerekiyordu. Aradan bir hayli zaman 
geçmiş olmasına rağmen, böyle bir emsal deği
şikliği hakkında muamele yapıldığına rastla
mış değilim. Eğer, hakikaten bu ödenek ma
halline masruf bir şekilde, az da olsa dış kuru
luş memurları aylıklarında yükseltme mukar
rer ise - ki, yapılması mukarrerdir - bu takdir
de bu formalitenin ikmali gerekmektedir. 

BAŞKAN — 'Sayın Atayurt, lütfen bağla
yınız efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

Diğer önemli bir husus da, 12,852 noi mad
dede Cumhurbaşkanı ve Başbakanın yurt dışı 
yolculuk giderleri olarak 1971 de konulmuş bu
lunan 705 bin liralık bir ödeneğe mukabil bu 
yıl 1,5 milyon lira fazlası ile 2 205 000 lira ko
nulmuş bulunmasıdır. Burada yaptığımız sathî 
bir sondaja göre, Sayın Cumhurbaşkanının üç 
defa, Sayın Başbakanın da iki defa yurt dışı- | 

i na çıkması hususu kararlaştırılmak suretiyle 
böyle bir ödenek konulmuştur. 

Sayın senatörler; memleket menfaatlerinin 
icabettirdiği dış seyahatlerin yapılmasının lü
zum ve zaruretine inanmaktayım. Ancak, ibir 
defa bütçe usulü ve tekniği bakımından 12,852 
de memzucen mütalâa edilmiş bulunan bu öde
neğin birbirinden tefrik edilerek ne kadarının 
Sayın Cumhurbaşkanının seyahatlerine, ne ka
darının da Sayın Başbakanın seyahatlerine 
aidolduğunun bir defa belli edilmiş olması ica-
bederdi. 

İkincisi; ıSayın Cumhurbaşkanlığının ve 
Sayın. Başbakanın ayrı ayrı bütçeleri mevcut 
bulunduğuna göre, bu ödeneklerin Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinde değil, kendi muhasebe ve 
tahakkuk ve mahsup mekanizmalarının işleme
sine ait usuller veçhile kendi bütçelerinde yer 
almış olması gerekirdi. 

BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Atayurt, 
lütfen bağlayınız. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bağlı
yorum Sayın Başkanım. 

16,450 nci maddede gözüken, dış memleket
ler de Türk varlığını koruma ve tanıtma gider
leri bu yıl 30 milyon lira fazlasiyle geçen seneki 
artırmalar da dikkate alınarak 378 milyon lira 
olarak yer almış bulunmaktadır ki, bunun art
mış olmasını ve realist bir rakamla ifade edilmiş 
olmasını şüphesiz memnuniyetle karşılamak ge
rekir. Ancak, bunların harcamasında maksada 
ve gayeye uygun bir tasarruf tatbikatının da 
yer edeceği temenni ve ümidindeyim. 

Sayın Başkan, hariç ülkelerde Dışişleri Ba
kanlığı, Millî Savunma Bakanlığı, Millî Eğitim 
Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü, 
Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve MİT gi
bi muhtelif kuruluşların dağınık teşkilâtlarına 
ve ayrı ayrı yerlerde oturmaları gibi bir durum
la karşılaşmaktayız. Evvelâ bunların tevhide-
dilmesi ve masraflarının kısılması, kuruluş ve 
oradaki görevlerinin gayelerine uygun bir sevk 
ve idareye bağlanması hususunda Millî Savun
ma Bakanlığının bazı ihtirazî kayıtları olmasına 
rağmen, gayret ve itina edilmesinde memleket 
yararları görmekteyim. Diğer taraftan, tanıtma, 
propaganda ve emsali giderlerde de yine Dışiş-

I leri Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, Turizm 
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ve Tanıtma Bakanlığı, Basın ve Yayın Genel 
Müdürlüğünün bası müşterek görevleri olmuş 
bulunmasına rağmen, bunların perakende ve 
münferit çalışmalar halinde kalabildikleri de 
dikkati çekmektedir. Keza, bunların da birleş
tirilerek belli bir hedefe, gayeye ulaştırılması 
gerekmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Atayurt, tam dört daki
ka fazla konuştunuz, takdirine bırakıyorum 
efendim. 

M. FAİK ATAYURT (Devamla) — Bunun 
da Çalışma Bakanlığı tarafından tevhidediîme-
sinde fayda görüyorum. 

Sayın Başkana ve Genel Kurula, müsamaha
larından dolayı da ayrıca şükranlarımı arz eder, 
teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri ka
nun tasarısına oyunu kullanmayan sayın üye 
varsa lütfen kullansınlar efendim. 

Sayın Profesör Ragıp Üner, buyurunuz 
efendim. 

RAGIP ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; kişisel 
görüşlerimi arz etmek üzere söz almış bulunu
yorum, maruzatım çok kısa olacaktır, 

Gecen yıl Dışişleri Bakanlığı Bütçesi konu
şulurken görüşlerimi belirtmiş, Birleşmiş Mil
letlerde vazife gören Büyükelçimizin değerli ve 
bilgili hizmetlerinden bahsetmiştim. Bugün, de
ğerli diplomatımız Sayın Halûk Bayüiken arka
daşımızın Dışişleri Bakanlığı görevini almış ol
masını büyük bir memnunlukla karşılyorum, 
Sayın Bakan, Türkiye'nin iç ve dış meselelerini 
çok iyi bilen bir siyaset adamıdır. Kendisinden 
-büyük hizmetler bekliyor, muvaffakiyetler di
liyorum. 

Şimdi bütçe münasebetiyle dilek ve temenni
lerimi kısaca arz edeceğim. 

Amerika'da yaşayan Türk vatandaşları, bil
hassa Newyork'taki vatandaşlarımız, her vesile 
ile Hükümetin alâkasızlığından şikâyet etmekte
dirler. Memnuniyetle görmekteyiz ki, bugün 
Amerika'da ekseriyeti aydın kişilerden ibaret 
olan bir Türk kolonisi teşekkül etmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, bütün dünyada dış 
münasebetlerde koloniler baş rolü oynamakta
dır. Bilhassa, Yunanlıların Amerika efkârı 
umumiyesiııde oynadıkları rol ortadadır. Bun
lar, gazeteleri, radyo yayınları ve toplantılariyle 
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buhmmadıkları ülkenin siyasetine âdeta tesir 
icra etmektedirler. Bundan başka New - York'-
ta Türkiye'yi temsil eden resmî teşekküllerimiz 
ayrı ayrı semt ve mahallelerde âdeta birbirin
den habersiz olarak çalışmaktadırlar. Oradaki 
Türk'ler bir bina satınalarak bunları bir araya 
toplamak arzusu içindedirler. Bakanlığın, bu 
duruma bir kolaylık göstermesini de rica edi
yorum, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son dört 'beş yıl içinde afyon ve eroin ko

nusu Amerika'da Türkiye'ye kargı bir antipati 
doğmasına sebebolmuştur. Amerika'da nereye 
gittimse, Türk olduğumu duyanlar, hemen af
yon ve eroinden bahsetmeye başlıyorlardı. Ame
rikalılara göre Amerika'ya giren eroinin % 80 i 
Türkiye'den gönderilmekte ve Türk'ler Ameri
ka gençliğini zehirlemek için afyon ekmektedir. 
İşte her Amerika'İmin fikri ve düşüncesi bu
dur. Buna karşı Türkiye sükût etmiştir, sanki 
suçu kabul etmiştir. Memleketimizin yılda an
cak 200 ton afyon istihsal ettiğini, bu miktarın 
Amerika'daki afyon içenler için ancak beş gün
lük bir madde olduğunu onlara anlatacak kim
se çıkmamıştır. Fikrimce, Dışişleri Bakanlığı 
bir beyaz kitap çıkararak afyon durumunu, af
yon siyasetini behemahal Amerika efkârı umu
miyetine anlatmalı, afyon ekiminde son aldığı
mız kararları dünyaya duyurmalıdır. 

Geçen yılda bu kürsüden ifade etmiştim; 
Amerika Türkleri yakından tanımıyor, tanıta
cak bir vasıtamız da yok. Amerika'da yaşayan 
Türk'lere sordum, «Bizi tanıtacak tek vasıta 
Kore muharebeleridir; halbuki bu konuda ya
zılmış ne bir broşür, ne de küçük bir kitap var» 
dediler. Türkiye'ye dönüşümde araştırdım, Ce
lâl Dora'nm 1963 yılında yayınlanmış bir kitabı 
var, adı «Kore Savaşında, Türk'ler;» hiç olmaz
sa bu kitabın İngiliz'ceye çevrilerek bastırılma
sını ve Amerika efkârına arzını rica edeceğim. 

Bu arada nazarı dikkatimi çeken bir nokta
ya da değinmeden geçemiyorum. 

Amerika'da Sauth Caroline Eyaletinde, Co-
I iumbia şehrine 43 kilometre mesafede Sunten 
j şehri civarında 50 bin kadar mevcutlu bir Türk 

azınlığının varlığmdan bahsettiler. George Was-
l hington'un muharebelerinde, onun saflarında 
i harbettikleri söylenen böyle bir Türk topluluğu 
• var mıdır? Bakanlığın bu konuda alâkasını rica 
{ ediyorum. 
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Muhterem arkadaşlarım, dost ve kardeş Pa
kistan'ın uğradığı saldın karşısında her Türk'
ün duyduğu büyük üzüntüyü belirtmek isterim. 
Bundan otuz esne evvel henüz Pakistan ve Hin
distan birbirinden ayrılmamış iken, Saym Bur
han Felek Başkanlığında bir Türk Heyeti Hin
distan'a gitmişti. Değerli gazetecimizin anlattı
ğına göre, Türk'leri görmek isteyen Pakistanlı
lar, haftalarca yaya yürüyerek ta uzaklardan 
Kar asi'ye gelmişler, sanki mukaddes bir varlı
ğa el sürer gibi Türk'lere ellerini ve yüzlerini 
sürmüşlerdi. Kıbrıs harekâtı sırasında Pakis
tanlı kardeşlerimizin Türk Ordusuna gönüllü 
yazılmak için sıraya girdikleri de hepimizin 
malûmudur. Resmî dairesinden bakkal dükkân
larına kadar Atatürk'ün resmi bulunan hiza 
karşı bu kadar büyük bir sevgi taşıyan, bizi 
kutsal olarak tanıyan dost ve kardeş Pakistan'a 
tutumumuz daha samimî olmalıdır kanaatinde
yim. 

Cezayir'de bağımsızlık savaşı veren kahra
manların çaldıkları millî marş Atatürk" ismi ile 
başlıyordu. Tunus'un bağımsızlığına karşı bi
zim takındığımız tavrı Sayın Habib Burgiba 
'burada Cumhuriyet Senatosu kürsüsünde ifade 
ettiği zaman çok müteessir olmuştum. 

Sözlerime burada son verirken, Dışişleri Ba
kanlığı bütçesinin milletimize hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce iSenato'yu saygı ile selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Profe
sör Üner. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen
dim?.. Oy verme işlemi sona ermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, daha konuşacak iki 
arkadaşımız ve saym bakan var. Bu nedenle, 
14,30 da toplanılmak üzere 32 nci Birleşimin bi
rinci Oturumunu kapatıyorum. Teşekkür ede
rim, 

Kapanma saati : 13,00 

, . > — - s 3 » - 0 < « ^ — <•• 

İKİNCİ OTURUM 
ti>- naası -lı jC 6%J'\J 

BAŞMAN . üaike/nvakili Hayrı Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bekriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin 2 nci Oturu
munu açıyorum. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
devam edeceğiz. 

Söz sırası Sayın Doktor öztürkçine'nin, bu
yurun. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Adalet Partisi Grub Sözcüsü Dışişleri Ba
kanlığının teşkilât kanununun çıkmadığını be-
J:.A ettiler. Ben bu konuyu daha da ileriye gö
türeceğim. 1298 tarihli Şehbenderler Nizamna
me-i - Dahiliyesi ve 1300 tarihli Şehbenderlere 
da'ir talimat hâlâ yürürlüktedir; 1856 Islahat 
Fermanını mütaakip, 1862 yılında çıkarılan Fe
ner Rum Patrikhanesi için uygulanan nizamna
me daha hâlâ yürürlüktedir, 

23 Ağustos 1923 tarihli ve 340 sayılı Lozan 
Andlaşmasınm kabulüne dair Kanun, Patrik
hane ile ilgili hiçbir hüküm ihtiva etmediği hal
de, Lozan Konferansında Patrikhanenin mün
hasıran dinî ve ruhanî konularla iştigal eden 
bir müessese olduğu kabul edilmiştir. 

Kulağımıza geldiğine göre, Patrikhane Kıb
rıs konusunda bazı Rum teşekküllerinden eno-
sis için yardım toplamakta imiş; acaba Hükü
metimiz bu hususta ne gibi tedbirler almakta
dır? 

Bendeniz bu, Osmanlı imparatorluğu zama
nından beri yürüyen nizamnameler hususunu 
bir sözlü soru ile sorduğumda, Sayın Dışişleri 
Bakanlığından aldığım cevap 22 . 3 . 1969 ta
rihlidir. Aradan uzun zaman geçmesine rağmen, 
ne yazık ki, Osmanlı imparatorluğu zamanm-
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dan kalan nizamnamelerle, emirnamelerle Ha
riciyemizin yürütüldüğünü de üzüntü ile söyle
mek isterim. 

Dış ülkelerden anavatana gelen vatandaşla
rımızın durumunu, her Dışişleri Bakanlığı Büt
çesinde dile getirmeye çalışırız. Meselâ, Yugos
lavya'dan gelen vatandaşlarımızın orada kazan
mış oldukları sosyal haklar, Türkiye'ye geldik
leri zaman intikal etmemektedir. Yugoslavya, 
İnsan Hakları Beyannamesini imzalayan ve Tür
kiye'de aynı beyannameye imza koyan bir Dev
let olduğuna göre, aslolan da insanın sosyal 
haklarının devam etmesi olduğuna göre, bu du
rumun düzeltilmesi gerekmektedir. Nitekim, 
Yugoslavya'da Türk asıllı olanlar, Avusturya'
ya veya italya'ya gidip de oranm tabiiyetine 
geçtikleri zaman oradaki sosyal hakları, sanki 
oranın vatandaşı imiş gibi devam etmektedir. 
Bizdeki ise, gayriâdil bir durumdur; bunun bir 
an evvel düzeltilmesi gerekmektedir. Bu husus
ta yaptığımız konuşmalara o zaman aldığımız 
cevapta; «Anlaşma devam etmektedir» denmek
tedir. Aradan uzun bir zaman geçmesine rağ
men, ne yazık ki, bu imkân sağlanamamaktadır. 

Bâzı arkadaşlarımız Ortak Pazara değindi
ler. Ben Ortak Pazar meselesinde daha da ileri 
gitmek isterim. Para değerimizin muhafazası, 
Gümrük Birliğindeki hususlar nazarı itibara alı
nırsa, biran önce Ortak Pazar ülkelerinde para 
birliğine doğru gidilmesi zorunluluğu vardır. 
Hükümetin bu husustaki tedbirleri acaba nebr-
dir? 

Doğu Almanya hudutları içinde kalan Türk
lerin ve bunların gayrimenkullerinin durumuna 
gelince : 

Muhterem arkadaşlarım, burada her Dışişle
ri Bakanlığı Bütçesinde konuşuruz; sorduğu
muz suallere aldığımız cevaplarda; «Biz Doğu 
Almanya'yı tanımıyoruz» denmektedir, Halbu
ki, Doğu Almanya'yı tanımamış olmalarına rağ
men orada arazisi olan bazı devletler, Doğa Al
manya'yı tanıyan diğer devletlerin aracılığı ile, 
bunların gayrimenkullerinin temini cihetine git
tikleri halde, bizim Türk Hükümetlerin, ne ya
zık ki, aradan uzun yıllar geçmesine rağmen, 
belki milyarlarca lira değerinde olan bu gayri-
menkullerin hak ve hukukunu aramamış olduk
larını da üzüntü ile belirtmek isterim. 

I Çin Halk Cumhuriyetinin tanınması Hükü
metimizin bileceği bir iştir. «Bunu niçin tanıdı
nız» veya «tanımadınız» diye sormak, bizim hu
dudumuzun dışında olan bir konudur. Tanınma
lıdır veya tanınmamalıdır hususunun nıünakere-
sini yapacak değilim, ama Milliyetçi Çin ile olan 

I ilişkilerimizin kesilmesinin de doğru olmadığı 
kanaatindeyim. Nitekim. Sayın Demirel Hükü
meti Moğolistan Halk Cumhuriyetini tanıdığı 
halde, Milliyetçi Çin ile ilişkilerimizi asla kes-
memiştir. Kıta Çin'i ile ilişkiler kurulurken, Mil
liyetçi Çin ile ilişkilerimizin kesilmesinin sebe
bi nedir? Bir senatör olarak bunu öğrenmek, 
her halde faydalı olacaktır kanaatindeyim. 

Demin de bir nebze bahsetmiş olduğum Lo
zan Andlaşmasmm, bugünün şartlarına uygun 
olarak yeniden gözden geçirilmesi hususunda 
Hükümetimizin bir düşüncesi var mıdır? 

Sayın Süleyman Demirel Hükümeti zamanın
da, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal 
Almanya Hükümeti arasında Sosyal Güvenlik 
Sözleşmesinin bâzı maddeleri değiştirilmiştir. 
Meselâ, Almanya'da çalışan işçilerimizin çocuk 
zamlarının, eğer bunlar Türkiye'de oturuyor 
ise, bu çocuklara bakanlara (yani Türkiye'ye) 
gönderilmesi öngörülmektedir, Bu gayet güzel 
ve âdil bir durumdur. Bu, Millet Meclisinden ve 
Cumhuriyet Senatosu Sosyal İsler Komisyonun
dan geçti ve kabul edildi; inşallah diğer komis
yonlardan da bir an evvel geçer. 

Yine burada emekli hakları da tanınmakta
dır. Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığına ta
bi olan bir memur, Almanya'ya işçi olarak gitti
ği zaman, Almanya'daki geçen hizmetlerini bir
leştirme imkânı hâsıl olmaktadır. Burada gözü
müzün önüne bir mevzuat dikiliyor. Türkiye 
Cumhuriyeti Emekli Sandığındr.n ilişkisini beş 
sene müddetle kesmiş olanlar yeniden Emekli 
Sandığı ile ilgili bir vazifeye girdiklerinde, o 
beş senelik müddet ve ödediği prim yanmakta
dır. Almanya'ya işçi olarak giden memurlarımı
zın, acaba bir mevzuat değişikliği ile bunların 
beş sene, altı sene çalıştıktan sonra kazanmış 
oldukları haklarının zayi olmaması hususunda 
Sayın Dışişleri Bakanımızın düşünceleri neler-

j dir? Bunları da öğrenmek her halde yerinde 
olacaktır kanaatindeyim. 

Arz edeceğim diğer bir konu da şudur : Bi
rinci derecede Devlet memuru olan kimselere 

j yurt içi' seyahatlerinde 38 lira, yurt dışında se-
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yahatlere de 19,05 lira, ceman 57,05 lira günde
lik verilmektedir. Bu günümüzün hayat şartla
rına uygun olmadığına göre, hiç olmazsa Hari
ciye Vekâletine bağlı ve dış ülkelerde çalışan 
memurlarımız için, bir an evvel ya Bütçe Kanu
nunun 12 nci maddesine bağlı (H) cetvelinde 
veya 6245 sayılı Harcırah Kanununda değişik
lik yapılması lâzımdır. Bu hususun da şiddetle 
ele alınması zorunluluğu vardır. 

Son olarak temas edeceğim bir konu da; dış 
ülkelerin temsilcileri Türkiye'de kaldıkları sü
rece, onların ikametgâhları için muayyen bir 
kira ödenmektedir. Pakistan dahi, bir ataşemi-
literini veya bir hariciye memurunu bir yerde 
oturttururken, Devletin haysiyet ve şerefine 
uygun bir kirayı ödediği halde, Türk hariciye
sinin bundan mahrum bırakılmasının sebepleri 
nelerdir? Benim isteğim, bu gibi sosyal denge
sizlikler giderici âcil tedbirlerin biran önce 
Yüce 'Meclislere sevk edilmesidir. Bu hususu 
sayın Bakandan rica eder, bütçenin hayırlı 
olmasını dilerim, 

IEAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın öz-
türkçine. 

(Sayın Mehmet Hazer?... Yok. Başka söz 
isteyen sayın üye de yok. Söz, Dışişleri Ba
kanı Sayın Halûk iBayülken'indir. Butyurun 
efendim-

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN — Sayın B'aşkan, Cumhuriyet (Senatosu
nun 'sayın üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığının 1972 malî yılı büt
çesi, müzakere ve onayınız için huzurla
rınıza gelmiş bulunuyor. Bu hususta yerleş
miş teamüle uyarak ve bilhassa gerek grub-
ları adına, gerek şahsan söz ailmış bulunan 
sayın senatörlerimizin ortaya koymuş olduk
ları fikirleri, dilekleri, eleştirileri da gözönün-
de bulundurarak malumat arzına çalışacağım. 

Evvelemirde çok sayın senatörlerin gerek 
Bakanlığım m'en'supları ve teşkilâtı hakkında, 
gerekse naçiz şahsım hakkında lütfettikleri 
pek nazik ifadeler, iyi dilekler için kalbi te
şekkürlerimi arz etmek isterim. Gerek bu teş
vikkâr sözler, gerek Ibiz» çalişimalarımıizda ışık 
tutacak olan eleştiriler, telkinler; şunu te
min eitmek isterim ki; dikkatle nazarı itilbara 
alınacak ve öniümlüzdeki yılın çalınmalarında 
elimizden geldiği nispette bu hususların ye
ne getirilmesine gayret olunacaktır. 

Yapılmış olan kıymetli (beyanlarda ve eleş
tirilerde ortaya açıkça çıkan ve şayanı şük
ran bir şekilde kaydetmek istediğim (bir hu
sus da, dış politikamızın millî hüviyetinin bu 
beyanlarda gayet belirli (bir şekilde ortaya 
konmuş olmasıdır. Şunu inanarak ifade et
mek isterim ki, millî çıkarlarımızın sağlan
ması esas ve şaşmaz hedefimizdir. 

(Sayın senatörler, 
Dış pioli'tika konularının çok yoğunlaştığı 

ve süratle geliştiği bir dünyada yaşıyoruz. 
Geçen yüzyılda en az yarım asırlık bir 

devreye yayılan diş politika gelişmeleri, ça
ğlımızda Ibeş on öeneıye sığmakta; gelişme sü-
ratindeki artışla müterâfik olarak dış politika 
olaylarının sayısı da artmaktadır. Başka flbir 
deyimle dünya küoülmiüş, tarihin akışı hızlan
mıştır. Bu şümullü değişikliğin şüpflıeslz ki, çe
şitli sebepleri vardır. Bunların en başta ge
lenlerinden biri; hiç şüphe yok ki, ulaşımda, 
haberlegbede ve giderek basın ve yayın vası
talarında gerçekleşltirilen ıbaşdöndürücü tek
nolojik gelişmelerdir. Bu gelişmeler milletleri 
(birlbirine çok yaklaştınmış, ulusal ve feolgesel 
nitelikteki kamuoylarının yanında, bir de dün
ya kamuoyu teşekkül etmiştir. Eskiden dün
yanın her hangi Ibir köşs'sinde vukuagelip 
de mahallî kalajbilen veya öyle telâkki edi
len olaylar, işaret ettiğim bu gelişme neticesi, 
süratle dünyanın her yerinde duyulmakta, 
dünya kamuoyunun !bir nevi malı olmakta, 
'bunlara karşı çok çeşitli tepkiler gösterilmek
tedir. 

Bu durumun talbiî bir neticesi olarak, sa
yısı hayli kabarık dış politika sorunlarını, 
akımlarını ve hatta akım belirtilerini öngör
mek, yakından izlemek, 'memleketimizin güven
liği ve millî çıkarlarımız arasından değerlen
dirmek, ona göre tedbir ve tertiplerimizi al
mak gibi güc ve ağır bir görevle karşı kar
şıya (bulunuyor, Bakanlık olarak, (bunu en iyi 
şekilde yerine getirmek için gayret sarf edi
yoruz. 

İzahatım esnasında Bakanlığımın iştigal 
sahasına giren çok çeşiitîi konuları Yüce Heye
tinize tafsilen arız edebilmek şüphesiz ki, kısa 
bir müzakere celsesinde mümkün değildir. Bu 
itibarla dış piolütika koniniarıimi'zın ibelli baş
lıları üzerinde durarak ve bilhassa sayın se-

— 155 — 



C. Senatosu B : 32 8 . 2 . 1972 O : 2 

natörler tarafından Ifcemas edilen konulan dik
kate alarak, g&ti&m (bir yılın ımlüimlkün olduğu 
kadar açık ve gerçekçi bir tarzda dış poli
tika tablolarını ç'izıneiye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Maruzatıma, bir uzvu olarak çok yakından il

gili bulunduğumuz Avrupa kıtasındaki geliş
melere değinerek başlamak istiyorum. II nci 
Dünya (Savaşının yıkıntılarından güçlükle ve 
büyük emek ve gayretler paihasma sıyrılmış 
olan Avrupa milletleri, kuta üzerimde güveni
lir bir barış nizamının teessüsünün, bu kıtada
ki milletlerin hepsinin yararına olduğu hakika
tini gitgide daha fazla idrak etme şuuru dçinde 
görünmektedirler. Bu husustaki genel kanı, son 
birkaç yıldır Avrupa'da ıgittikçe geliştiğini mü
şahede eylediğimiz yumuşama havasının en baş
ta gelen nedenidir. Federal Almanya'nın Sov
yetler Birliği ve Polonya ile, «kuvvete başvur
mama» gayesine müteveccih Moskova vs Varşova 
Andlaşmalarım gerçekleştirmesi; Çekoslovak 
Hükümetiyle görüşmelere başlamış olması 
II nci Dünya Savaşının sonundan beri Avrupa'
yı ve dünyayı, zaman zaman çok tehlikeli buna
lımların eşiğine Ikadar getirmiş olan Berlin ko
nusunda dört büyükler arasında bir anlaşmaya 
varılması; bunu da Almanlar arasında konu
nun tatbikatına mütaallik diğer (bir anlaşmanın 
izlenmesi gibi gelişmelerle, yumuşama havası, 
arkada bıraktığımız yıl zarfında, daha da yer
leşmiş ve belirli hale gelmiştir. Almanlar ara
sındaki meselelerin halli hususunda yapılmak
ta olan temasların da saydığım bu olumlu geliş
melere paralel olarak, müspet bir sonuca ulaş
masına intizar olunmaktadır. Bu hava içinde Av
rupa'daki güvenlik meselelerinin, ilgili bütün 
milletlerin katılacakları bir veya bir seri güven
lik ve işbirliği konferanslarında görüşülerek, 
çözüme bağlanması fikri gittikçe daha fazla kuv
vet kazanmaktadır. Varşova Paktı ISiyasî İstişa
re Komitesinin son Prag toplantısı sonunda ya
yınlanan bildiride bu konuda takınılan ve daha 
esnek olduğu intibaını veren tutumu müttefik
lerimiz gibi biz de gerekli dikkat ve itina ile in
celeyeceğiz. 

Türkiye, bölgesinde ve dünyada barış ve sü
kûnun teessüsüne matuf dış politika prensip
lerine uygun olarak bu gelişmeleri memnunluk 
la karşılamıştır ve bunlara şimdiye kadar oldu

ğu gibi, bundan böyle de olumlu katkısını getir
meye devam edecektir. Bu yönde çalışırken, bu 
gelişmelerin sağlam ve devamlı bir esas üzerine 
oturtulabilmesinin, ancak milletlerarası hukuk 
kurallarına riayetle ve öncelikle ahde vefa ve 
milletlerin hak eşitliği, istiklâl ve hükümranlı
ğına ve toprak bütünlüğünün karşılıklı (saygı ve 
içişlerine karışılmamak gibi anakurallara sami
miyetle bağlılık göstermekle mümkün olabilece
ği gerçeğini Hükümetiniz, hariciyeniz Ibiran için 
göz önünde uzak bulundurmamaktadır. 

Sayın senatörler, 
II nci Dünya Savaşının hitamından son yıl

lara gelinceye kadar,Avrupa, zaman zaman teh
likeli bunalımların ortaya çıktığı bir mihrak 
noktası olmuştur. Bugün ise, Avrupa'da yerleş
mekte olduşuna biraz önce işaret eylediğim yu
muşama havasına mukabil, Orta Doğuda, Gü
ney ve Güney Doğu Asya'da diğer birtakım 
tehlikeli bunalımlar sürüp gitmektedir. Bütün 
dünyaya şamil ve bütün ülkelerce benimsen
mekte olan bir barış ve emniyet nizamı kurul
madıkça, milletlerin güvenliği bakımından cid
dî tehlikeler teşkil eden dış politika bunalımla
rının mahallî ve şekil değiştirerek ortaya çık
ması, ya da devam edip igitmesi tabiîdir. Böy
lesine kaypak ve değişken bir ortam içerisinde 
her ülkenin dış güvenliğini sağlamada müessir 
çare ve vasıtalar aramasından daha haklı bir 
şey olamaz. Türkiye NATO Savunma İtttifakı-
na bu düşünce ile katılmıştır ve ittifak bugün 
için memleketimizin dış güvenliğini temindeki 
önem ve değerini muhafaza etmektedir. Bu ne
denle, Türkiye Kuzey Atlantik İttifakını, itti
faka katılış yıllarında olduğu gibi samimiyetle 
desteklemekte ve bittabiî gerek ittifak içerisin
deki ve gerek ittifak dışındaki gelişmeleri de 
büyük bir dikkatle izlemekte ve değerlendir
mektedir. 

ittifakın kuruluş yıllarındaki koşullarda de
ğişiklikler olduğu ve soğuk harb devresinin ge
ride kaldığı doğrudur. Buna rağmen, ittifakın 
mevcudiyet sebebinin devam etmekte olduğuna 
inanıyoruz. Zira dünyanın diğer köşelerinde za
man zaman ortaya çıkan bunalımlara, hattâ si
lâhlı çatışmalara rağmen Avrupa'da bir yumu
şama havasının gittikçe yerleşmesinde, ittifakın 
bu kıtada sağlamış olduğu istikrar ve güven
lik hissinin büyük hissesi olduğunu müşahede 
etmeye imkân yoktur. 
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Ancak ittifakın hem savunma, hem de yumu- ] 
şama alanlarındaki hizmetini devam ettirebil
mesi, güvenlik sorunlarına verilen önemin azal-
tılmamasma ve bugüne kadarki müessiriyetinin 
temelini teşkil eden üyeler arasındaki istişare, 
'tesanüt ve işbirliğinin devam ettirilmesine sıkı 
sıkıya bağlıdır. Bu husus, geçen Aralık ayı ba
şında Brüksel'de yapılan son NATO Bakanlar 
Konseyi toplantısında bütün üyelerce tekrar te
yide dilmişt ir. Amerikalıların, Varşova Paktı 
üyeleriyle karşılıklı kuvvet indirimi üzerinde 
bir anlaşmaya varılmadan, Avrupa'daki kuv
vetlerinde azaltmaya gitmeyeceklerini beyan et
meleri bu açıdan olumlu bir davranış olmuştur. 

NATO hakkındaki sözlerime son vermeden 
önce ehemmiyetle belirtmek isterim ki, bu itti
fakın bizim açımızdan değeri sadece güvenlik 
ve yumuşama unsurlarına istinadetmemektedir. 
Türkiye hürriyet nizamına değer veren, çağdaş 
uygarlığın istinad ettiği ilkeleri paylaşan ve ce
miyet olarak gelişmesini bu yollardan gerçek
leştirmeye çalışan bir ülkedir. Bu itibarla, Ku
zey Atlantik İttifakı Türkiye'nin Batı camia-
sıyle değerli bağlarından biri olması nedeniyle 
bizim için ayrı bir anlam ve önem de taşımak
tadır. Batı camiasıyle olan rabıtalarımızı ittifak 
içinde olduğu kadar ittifak dışında ve ikili 
plânda da güçlendirmeye önem atfetmekteyiz. 
Bu çerçeve içinde, Majeste İngiltere Kıraliçesi-
nin gecen Eylül ayında memleketimize yaptığı 
ziyareti Türkiye - ingiltere münasebetlerinde 
yeni bir merhale olarak memnuniyetle kaydet
tik. Ocak ayı içinde Sayın Başbakanımızın Fran
sa'ya yaptığı ve benim de katıldığım resmî zi
yaretin de Türkiye - Fransa münasebetlerinde 
verimli bir ikili işbirliği devresinin başlangıcı 
olacağım ümidediyoruz. Bütün bu değeri aşi
kâr ilişkilerin, yüce milletimizin ananelerine 
uygun bir şekilde, millî çıkarlarımız ve eşitlik 
prensibi dairesinde korunup daha da geliştiril
mesine çalışıldığı pek tabiîdir. I 

Sayın senatörler; 
Dış politikamızın anailkelerinden biri de, 

hemen bütün ülkeler tarafından da aynı şekilde 
uygulanmakta olan sosyal, politik ve ekonomik 
rejim farklarını ülkeler arasında iyi ilişkilerin 
gelişmesinde engel olarak görmemektir. Bu esas
tan hareketle, Hükümetimiz, Doğu Avrupa ül
keleri, özellikle Kuzey komşumuz Sovyetler I 
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Birliği ile ilişkilerimizin egemenlik, bağımsızlık 
ve toprak bütünlüğüne karşılıklı saygı; hak eşit
liği ve içişleri karışmama esasları dairesinde ge
lişmesini mümkün ve bunun tarafların yararına 
olacağı kanısındadır. Gerçekten, Sovyetler Bir
liği ile olan ilişkilerimiz karşılıklı bir anlayış 
havası içerisinde gelişme yolundadır. Sovyetler 
Birliği Yüksek Şûra Prezidyum Başkanı Ekse
lans Podgorni'nin önümüzdeki baharda.gerçek
leşmesini beklediğimiz ziyaretinin bu olumlu ha
vaya yeni bir katkı teşkil etmesini temenni ede
riz. 

Doğu Avrupa'nın diğer sosyalist ülkeleriyle 
olan ilişkilerimizi de az evvel andığım prensip
ler çerçevesinde geliştirmekteyiz. 

Balkan ülkeleri ile ilişkilerimizin hudut ve
ya bölge komşuluğu gibi özel bir cephesi oldu
ğunu gözden uzak tutmuyor ve bu ilişkileri iyi 
komşuluk zihniyeti içinde yürütüyoruz. Karşı
lıklı anlayış havasında gelişmekte olan bu iliş
kilerin dünyada ve bölgemizde barış ve güven
liğe katkıda bulunacağına inanmaktayız. 

Sayın senatörler; 
Orta - Doğuda dünya barışı ve özellikle böl

genin güvenliği için ciddî bir tehdit teşkil eden 
uzun geçmişli bir buhranın sürüp gitmekte ol
masından üzüntü ve endişe duymaktayız. 

1970 Ağustosundan bu yana bölgede ateş -
kes'in fiilî olarak devam etmesi, Başkan Sedat'
ın Mısır'ın israil ile bir barış anlaşmasına hazır 
olduğunu beyan etmesi gibi memnunluk verici 
aşamalara rağmen, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin Özel Temsilcisi Büyükelçi Jarring'-
in Güvenlik Konseyinin 242 sayılı kararma uy
gun olarak giriştiği çabaların sürüncemede kal
ması hayal kırıklığı yaratmıştır. Meseleyi çö
zümlemek üzere girişilen teşebbüslerden müşah
has bir neticenin sağlanamayışından dolayı ba
riz bir tedirginlik görülmektedir. Bu konuda 
ümitsizliğin ve karamsarlığın yaygınlık kazan
ması, halihazır sükûnun ve barışçı çözüm yolla
rının yararına olmayacaktır. Bu itibarla, biz 
Özel Temsilci Jarring'in, Birleşmiş Milletler Ge
nel Kurulunda 13 Aralık tarihinde Türkiye'nin 
de katıldığı olumlu oylarla kabul edilmiş bulu
nan kararın hükümlerine uygun olarak, bir an 
evvel görevine başlamasının lüzum ve faydasına 
inanıyor; ilgili bütün tarafların Büyükelçi Jar-
ring ile ciddî ve yakın işbirliğinde bulunmala-
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rmı, Kudüs'ün statüsünde tek taraflı olarak de
ğişiklik yapılmamasını ve bu konuda Birleşmiş 
Milletler kararlarına uyulmasını, bölgeyle ilgili 
büyük devletlerin gerginliği artırıcı ve taraf
lar arasındaki dengeyi bozucu davranışlardan 
kaçınmalarını diliyoruz. Bu hususta yalnız dile
mekle de kalmıyoruz sayın senatörler, çalışma
larımızı, teşebbüslerimizi bu hedeflere göre ayar
lıyoruz. 

Jarring Misyonunun anlaşmazlığa nihai bir 
çözüm şekli bulmasına değin, bölgedeki gergin
liği azaltabilmek amacıyle, Amerika Birleşik 
Devletlerinin israil ile Mısır arasında, Süveyş 
Kanalının açılmasını da sağlayacak bir ara an
laşmasının gerçekleştirilmesi için çaba sarf et
mesini memnunlukla karşılamış. Zira Süveyş 
Kanalının yıllardır kapalı kalmasını, ilgili Or
ta - Doğu ve Akdeniz memleketleri için yarat
tığı ekonomi ve ulaştırma güçlükleri büyük ol
muştur. Bu durumun bir an önce giderilmesi ve 
242 sayılı meşhur ve malûm Güvenlik Konseyi 
kararma uygun nihaî bir hal tarzının mütem
mim cüzü olarak, Kanalın yeniden seyrüsefere 
açılması için, süratle bir «Modus vivendi» ye 
varılmasını temenni ediyoruz. 

Burada şu husus üzerinde durmak istiyo
rum : Böyle bir ara anlaşmanın 242 sayılı Gü
venlik Konseyi kararında öngörülen umumî bir 
çözüm içerisinde, onun mütemmim bir cüzü ola
rak temin edilmesini arzu eyliyoruz. 

israil'in bu fikre son defa göstermiş olduğu 
muhtelif haberler vasıtasiyle öğrenmiş olduğu
muz tepkiyi, olumlu ve ümit verici bir gelişme 
olarak kaydetmek isteriz. 

Sözü gelmişken, Birleşmiş Milletlere de mü
saadenizle kısaca temas etmek isterim. 

Bir kısmını biraz önce zikrettiğim, milletler
arası ilişkilerin temel prensiplerini Anayasasın
da toplayan bu evrensel kuruluş, barışın korun
ması yolunda değerli çabalar harcanmasını 
mümkün kılan, milletlerarası bir forum niteli
ğinde bulunmaktadır. 

Birleşmiş Milletlerin, dünyanın muhtelif 
yerlerinde başgösteren anlaşmazlıkları izale 
gayesiyle giriştiği, tarafsız ve olumlu şekilde 
tecelli edecek faaliyetlerini, memleketimiz, bun
dan önce olduğu gibi bundan sonra da destek
lemeye devam edecektir. 

Sayın senatörler, bundan evvelki, görev ye-
rimin Birleşmiş Milletler olması münasebetiyle, 
bu konuda müsaadenizle sizlere biraz daha ma
lûmat arz etmek isterim. 

Genellikle bütün dünyada ve bu arada mem
leketimizde de bazı çevrelerde, Birleşmiş Mil
letlerin sanki devletler hukuku kaidelerinin dı
şında ve üstünde ve devletlerin üzerinde bir 
yetkiye sahip teşkilâtlanmış gibi farz edildiği 
ve bıı sebeple, çözümlenmesine çalıştığı, müza
kere ettiği konularda uğradığı başarısızlıkları, 
böyle bir düşünce tesiriyle teessürle tespit eden 
bir izah tarzına raslanılmaktadır. 

Halbuki, yüksek malûmları olduğu üzere, 
Birleşmiş Milletler, tamamiyle egemen ve hepsi 
eşit haklara sahip üyelerin meydana getirdiği 
bir uluslararası teşekküldür ve devletler üstü 
yetkisi yoktur. Birleşmiş Millelerin; Güvenlik 
Konseyi gibi icra unsuru sayılan organ dahil, 
almış olduğu kararlarda, beş devamlı üyenin 
reyleri dahil olmak üzere ve geri kalan dokuz 
gayridaimî üyenin de müspet reyleri inzimam 
etse dahi. bu kararların devletlerin hükümran
lık hakları karşısında tatbikini sağlayabilecek 
bir kudreti yoktur. 

Yine, yüksek malumları olduğu üzere, Bir
leşmiş Milletler Anayasası hazırlandığı zaman
larda, bilhassa. beş daimî üye arasında dünya 
barışının sağlanması ve yasada öngörülen pren
siplerin gerçekleşmesi için, değerli bir işbirliği 
kurulabileceği ve bu sebeple beş daimî üyenin 
devamlı surette birlikte hareket edilebileceği 
gibi bir faraziyeden hareket olunmuştur. Bu dü
şünceye ilâveten, Birleşmiş Milletler üyelerinin, 
bilhassa daimî üyelerin, Birleşmiş Milletlerin 
alacağı kararları, bilhassa Güvenlik Konseyinin 
ittihaz edeceği kararları, icabında askerî güc 
kullanarak yerine getirilebilmesini teminen bir 
güce de sahip kılınması öngörülmüştü. Yine, 
muhterem senatörlerimizin bildiği gibi, bu hu
suslar gerçekleşmemiştir ve gerçekleşememiş
tir. Bu itibarla, Güvenlik Konseyinde, demin de 
işaret ettiğim veçhile beş daimî üyenin müspet 
reyi ele dahil olmak üzere, 15 üye tarafından it
tifakla alınmış olan kararların, seneler geçmiş 
olmasına rağmen tatbikatının yerine getirilme
diğini hepimiz üzüntü ve esefle müşahede et
mekteyiz. 

Bunlara misal olmak üzere, yüksek huzuru
nuzda, Keşmir meselesini ve Arap, İsrail har-
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binden sonra ittifakla kabul edilmiş olan 242 
sayılı Kararı sadece birer misal olarak zikret
mek 'isterim. 

Bunun dışında, G-enel Kurul tamamiyle tav
siye mahiyetinde kararlar alan bir teşekkül
dür ; bunların vacib - ül ifa bir tarafı yoktur. 
Nasıl olsun ki, Güvenlik Konseyi kararlarının 
tatbik ettirilebilmesi için dahi, demin arz ettiği 
durum ortadadır. 

Bütün bu noktaları kısaca bilgilerinize sun
duktan sonra, şu sual hatıra gelmektedir : Peki, 
öyleyse bu Birleşmiş Milletler ne yapar? 

Sayın senatörler, 
Birleşmiş Milletler; temeli iyi hazırlanmış 

vs gerçekten ilerde milletler arasında iyi kom
şuluğa, sağlam prensiplere dayanan bir haya
tın vücuda gelebilmesi için, böyle bir 'milletler
arası hayatın bir gün gerçek olabilmesi için ve
rimli çalışmalar yapar. Bu hususta değerli ka
rarlar alan, sözleşmeler hasırlayan ve geçen 
çeyrek asır içerisinde başlamış olan faaliyetle
riyle yavaş yavaş bir dimya efkârı umumiyesi 
oluşunum?, yardım eden kıymetli bir müessese
dir. Hiçbir memleket ve millet Birleşmiş Millet
lerin bu faaliyetlerini dikkate almamazkk ede
mez ; bunları yakından izlemek mecburiyetinde
dir. Bu müessesenin içerisinde oluşan fikirlerin 
ve ortaya atılan yeni gelişmelerin takibi sure
tiyle, milletlerarası hayatta, ilerdi vukua gele
bilecek hususları peşinen bilmek ve değerlendir
mek ve buna göre münasibolacak kararları ala
bilmek fırsatını veren bir müessesedir. 

Ayrıca saym senatörler, Birleşmiş Milletler, 
oraya üye olan memleketler için bir prestij ye
ridir. Üye olan memleketler, yaptıkları katkılı 
çalışmalarla orada memleketleri adına iyi isim 
yapabilirler; demin kısaca arzma çalıştığım bu 
yeni gelişmelerde olumlu roller oynayabilirler. 

Ayrıca, saym senatörler, Birleşmiş Millet
ler; küçük milletler için, kendi eşitliklerini, 
devletler arası hukukî kurallara göre tespit 
edilmiş olan bu nazari eşitliklerini oradaki 
kürsü vasıtasiyle ve büyük küçük farkı gözet
meden, her devletin bir reyi olması hasebiyle 
ifade edebilen ve bundan dolayı kendi benlik
lerini, kendi kendilerini hissedebilen ve sebeple 
de diğer teşkilâtlardan belki de daha fazla 
ehemmiyet verilen bir kuruluştur. 

Ayrıca şunu da arz etmek isterim ki, Birleş
miş Milletler bugün 132 njayz sahiptir. Bu 132 

üyeden bir kısmı, herhangi bir şekilde, ikili ve
ya daha fazla ittifaklar manzumeleri içerisinde 
kendi güvenlikleri bakımından herhangi bir 
ilâve savunma imkânı sağlayabilmiş memleket
ler değillerdir. Binaenaleyh, Birleşmiş Millet
ler; onların, kendi istiklâl ve egemenliklerini, 
toprak bütünlüklerini koruyabilmek yönünde de 
başvurabilecekleri, dertlerini anlatabilecekleri 
tek merci olarak gözükmektedir. Binaenaleyh, 
Birleşmiş Milletleri, kısaca anlatmaya gayret 
ettiğim bu özellikleri, bu zayıf ve güçlü yönle
riyle değerlendirmekte fayda olduğunu talimin 
ediyorum. 

Prestij bakımından, müsaadenizle üç beş ke
lime daha söylemek istiyorum. 

Oradaki çalışmalarla, teklifler getirmek su
retiyle ve diğer usullerle memleketlerin yeni 
prestijler sağlayacağına işaret ettim. Bu bakım
dan, şükranla arz etmek isterim ki. memleketi
mizi orada temsille görevlendirilmiş pek çok de
lege arkadaşlarınız, büyükelçi arkadaşlarınız bu 
yollarda büyük mesailer sarf etmişler ve zaman
la bu mesailer birbirine inziman ederek bugün 
oldukça iftihar edilebilir bir seviyeye ulaşmıştır. 
Meselâ, evvelce üzüntüyle zikredilen Birleşmiş 
Milletler Sekreteryasmda ve önemli müessese
lerinde kâfi derecede Türk temsilcisi bulunma
dığı, Türklerin bundan faydalanmadığı yolun
daki şikâyetlerimiz,' tahmin ediyorum ki, de
min de arz ettiğim gibi, oradaki arkadaşları
nızın ta uzun senelere varan ve birbirini tamam
layan faailiyetieri neticesinde bugün itminan 
verici bir seviyeye gelmiştir. İsmini zikretmek 
istemiyorum, evvelce bizden çok daha faydalı 
ve yukarı seviyede rol onadığı ileri sürülen ve 
temsil edildiği bildirilen memleketlerden Tür
kiye öne geçmiştir ve temsil meselesinde kendi
sine ayrılan kotayı gerek sayı bakımından, ge
rek ağırlık bakımından birkaç misli" geride bı
rakmıştır. 

Saym senatörler, Birleşmiş Milletler konu
sunda iken, müsaadenizle bir iki kelime de As
ya - Afrika memleketleri ve Lâtin Amerika 
memleketleriyle olan ilişkilere dokunmak iste
rim. 

Bu ilişkileri iki esaslı safhada mütalâa et
mek faydalı olur. Birisi; yüksek malumları ol
duğu üzere, bu memleketlerle ticarî, iktisadî 
bağlantılar kurulur ve aynı zamanda çağımızda 
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moda Gİdıığu veçhile teknik ve iktisadî yardım
da bulunulur. Benim anlayışım şudur ki, mem
leketimiz bu ülkelerle siyasî bakımdan her sene 
gittikçe artan bir şekilde, eskiden beri şükranla 
kaydetmek istediğim faaliyetlerin de birbirine 
eklenen halkalar gibi ortaya çıkardığı yeni ge
lişmelerle daha iyi tanıma yolundadır. İktisadî 
ve ticarî ilişkilerimiz bakımından faydalanma
mız için fırsatlar, imkânlar mevcuttur ve bun
ların bir kısmından daha şimdiden memleketi
mizin iktisatçıları, tüccarları, sanayicileri isti
fade etme yoluna gitmeye başlamışlardır. 

Diğer taraftan, bu memleketlerle yakın iliş
kiler kurulması yalnız tanıtma yönümüzden de
ğil, milletlerarası çeşitli teşekküllerde herhangi 
bir meselede desteğe ihtiyacımız olduğu zaman, 
şüphesiz ki, bu iyi kurulmuş ilişkilerden fayda
lanmamız mümkündür ve bu gibi hallerde bu 
memleketlerle ilişkilerini iyi düzenleyen ülke
ler, hiç şüphe yok ki diğerlerine nispetle daha 
sağlam bir testek, hiç olmazsa manevî destek 
temin ederler. Bu konuda da Sayın Heyetinizi 
temin etmek isterim ki, Türk Hariciyesi bundan 
evvelki yıllarda olduğu gibi, bundan sonra da 
bu hedefler üzerinde gayretle ve samimiyetle ça
lışmaya devam edecektir. 

Sayın senatörler, 
Hepimizin üzerinde üzüntü ile durduğumuz 

ve muhterem hatipler tarafından da değinil
miş olan bir konu Pakistan - Hindistan ihtilâfı 
olmuştur. 

Pakistan ve Hindistan arasında, kuruluşla
rından beri mevcut bulunan, zaman zaman çe
şitli şekil ve alanlarda patlak veren anlaşmazlık 
ve gerginlik hali, bildiğiniz gibi geçen yıl için
de süratle bir merdivenlesnıe ile silâhlı çatışma 
halini almış ve masum kütlelere büyük ıstırap
lar getirmiştir. 

Yapılan son genel seçimlerden sonra, Doğu -
Pakistan'ın Pakistan'dan koparak özgür bir 
devlet haline gelmek temayülünü göstermesi 
karşısında, Pakistan Hükümetinin toprak bü
tünlüğünü korumak amacıyle bâzı tedbirlere 
tevessül etmiş olduğunu biliyorsunuz. Esasında, 
Pakistan'ın bir iç sorunu olarak ortaya çıkan 
bu konunun, topraklarına sığman milyonlarca 
mülteci nedeniyle Hisdistan'ı da çok yakından 
ilgilendirdiği şüphesiz ki bir vakıadır. Bizim 
arzumuz, bu ihtilâfın başından beri meseleye ba

rışçı bir çözüm yolu bulunması idi ve şüphesiz 
ki bu, tercihe sayandı. 

Ancak, yapılan çeşitli barışçı çözüm yolları 
tekliflerinin kabule nıazhar olamaması sonucu, 
silâhlı çatışmalar bildiğiniz gibi başlamış, Do
ğu - Pakistan'a Hint kuvvetleri girmiş, neticede 
burada bağımsızlığını ilân eden bir devlet bazı 
ülkeler tarafından da tanınmıştır; basıları da 
tanıma yolundadırlar. 

Pakistan Hükümeti, bu yeni kurulan devleti 
tanımaya giden bir kısım devletlerle münasebet
lerini kesmiş, bir kısmında ise elçiliklerini 
çekmekle yetinmiştir. Bazı ingiliz Milletler
arası Topluluğu ülkelerinin de bu devleti tanı
ması üzerine Pakistan mezkûr teşkilâttan çekil
miştir. 

Bundan çeyrek asır önce, müşterek ideal
leri paylaşarak birlikte Pakistan Devletini 
kurmuş, yaratmış olan Doğu ve Batı Pakistan 
arasında uygun görülecek bağların korunma
sında, her iki tarafın da zamanla bir fayda gör
meleri ihtimali gayri mevcut değildir. Bu bağ
ların şu veya bu şekilde muhafazası için barışçı 
birtakım çabalar harcandığını da biliyoruz. Me
selenin her iki tarafı da tatmin edecek bir şe
kilde çözümlenmesini diliyoruz. 

Diğer taraftan Doğu Bengai'de halen Hint 
birlikleri bulunmaktadır. Bu durum devanı et
tikçe, ülkenin bağımsız bir devlet olabilme nite
liğine erdiğini şimdiden kestirmek şüphesiz ki 
mümkün değildir. Bunun anlaşılması için ilk 
şart, bu birliklerin orayı terk etmeleridir. İkin
ci şart da, Doğu Bsngal idarecilerinin dış tesir
lerden anada olarak ülkeyi ycîn^me imkânına 
sahip kılınıp küınamıyacaklarmın anlaşılması-
dır. 

Doğu BeııgaVdj 1070 Aralık ayında hür se
çimler yapılmıştır. Pakistan Cumhurbaşkanı da 
bu seçimleri kaşanan liderlerle temasa hazır ol
duğunu açıklamış bulunmaktadır. 

Pakistan Devlet Başkanı Züifikar Ali Butto 
24 Ocak tarihinde Ankara'ya resmî bir ziyaret
te bulundu. Kendisiyle çok faydalı görüşmeler 
yaptık. Devlet arası ilişkilerde kuvvvet kulla
nılmaması, Hint - Pakistan alt kıtasında barış 
ve istikrarın korunması için Genel Kurulun 
7 Aralık 1971 tarihinde ve 104 oyla; ve Güven
lik Konseyinin de 21 Aralık 1971 tarihlerinde 
aldıkları kararlara riayet edilmesi, silâhlı kuv
vetlerin karşılıklı ger] çekilmesi, harb esirleri-
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nin iacle edilmesi; Pakistan'ın iki kesimi arasın
daki müstakbel ilişkilerin, seçilmiş ilerler ara
sında yapılacak müzakerelerle yeniden tanzim 
edilmesi hususlarında mutabakata vardık. 

Pakistan Cumhurbakanı, Türkiye'nin son 
bunalım sırasında Pakistan'a sağladığı kuvvetli 
destek ve bu hususta iki ülke arasındaki yakın 
dostluk ve ittifakın ruhuna uygun olarak yap
mış olduğu diplomatik teşebbüsler için, Pakis
tan Hükümeti ve milletinin şükranlarını bildir
di. Yayınlanan Ortak bildiride daha etraflı ola
rak belirtilen yakardaki prensipler çerçevesin
de, kardeş ülkenin bu sorununa barışçı yollar
la tatminkâr bir çözüm tarzı bulunması mem
leketimizin samimî dileğidir. 

Sayın senatörler, gecen yılın iki önemli dış 
politika olayı da, Oin Halk Cumhuriyeti ile iliş
ki kurmamız ve bu ülkenin Birleşmiş Milletler 
Teşkilâtına kabulüdür. 

Tanımaya tevessül edilmeden önce konu, 
Nisan ayında Yüce Meclislerin tasvibine sunu
lup onaylanmış bulunan Hükümet programın
daki ifadeye uygun olarak, ulusal çıkarlarımıza 
uygunluğu açısından dikkatle incelenmiş ve 
olumlu sonuca varılması üzerinde iki ülke ara
sında Paris'te büyükelçilikleri vasıtasıyle baş
layan temaslar, 5 Ağustos 1971 tarihinde ya
yınlanan bir ortak bildiri ile iki ülke arasında 
diplomatik ilişkiler kurulduğunun ilânı ile so
nuçlanmıştır. 

Konu, o tarihlerde Yüksek Meclislerin Dışiş
leri Komisyonlarında etraflı müzakerelere vesi
le teşkil ettiği ve bu ülkeyi tanıma nedenleri
miz üzerinde uzun uzun durulduğu için. bura
da, bu hususlara yeniden avdet etmek istemiyo
rum. Nitekim, muhterem hatipler de konunun 
bu tarafı üzerinde durmadılar. Ancak, belirt
mek gerekir ki, 800 milyona yakın bir nüfusa 
sahip Kıta Çin'in üzerinde fiilî hâkimiyetini te
sis etmiş ve bu 'hâkimiyetin devamlılığı husu
sunda her hangi bir kuşkuya yer bırakmıyacak 
şekilde yerleşmiş bir idareyi görmemezlikten 
gelmek, şüphesiz ki, çıkarlarımıza uygun düşmi-
yeçektir. Çin Halk Cumhuriyetini tanımakla 
her hangi bir yarar sağlamak bahis konusu ol
masa bile, esasen mevcut fiilî bir durumu tas
dik etmekten başka bir şey yapmamış olacak, 
buna mukabil dış politika imkânlarımızı daha 
doğru değerlendirebilmek yeteneğine kavuşa

caktık. Tanımayla bunlar gerçekleştirilmiştir. 
Diplomatik temsilciliklerin karşılıklı olarak 
açılması hususunda varılmış olan mutabakat 
çerçevesinde, konuyla ilgili çalışmalar vs temas
lar y lir ütülmekte dir. 

Bizim Çin Halk Cumhuriyetini tanımamız
dan takriben 2,5 ay sonra kadar Birbsmis Mil
letler Genel Kurulunda cereyan eden nıüsaker-3-
ler neticesinde, bu ülke, 35 e karsı 78 oy ile 
Çin'in tek 'hukukî temsilcisi olarak teşkilâta ka
bul edilmiş ve daimî üye sıfatiyle Güvenlik 
Konseyindeki yerini almıştır. 

Bu ülkeyi tanımamızın ilk müşahhas netice
sini Kıbrıs'taki Barış Gdicünün görev süresinin 
uzatılması meselesi Aralık ayı içinde Güvenlik 
Konseyinde görüşülürken müşahede eyledik, 
Çin, prensip itibariyle, her 'hangi bir nam altın
da Birleşmiş Milletlerin başka ülkelere asker 
göndermesine karşıdır. Bu prensip tutumuna 
rağmen, kendilerine Kıbrıs meselesi izah edi
lince, karar reye geldiği zaman olumsuz oy kul
lanmadıkları gibi Birleşmiş Milletler deki usul
ler bakımından biraz daha nazik ve ince bir tu
tum diye niteleyebileceğimiz oya katılmama ka
rarı almışlardır. Ayrıca yapmış oldukları be
yanda da, Kıbrıs sorununun, esas itibariyle bir 
müstemleke sorunu olduğunu belirttikten son
ra, meselenin bütün ilgililerin eşit müzakereler 
yoluyle halledebilecekleri bir sorun okluğunu 
belirtmişler; Cemaatler arası müzakerelerin de, 
iki cemaat için eşit seviyede cereyan etmesi ge
rektiğini ileri sürmüşlerdir. Takdir buyuraca
ğınız veçhile, Birleşmiş Milletler bakımından 
değerlendirildiğinde, bu ifadeler ve bu tutum 
Türk Cemaatı ve Türkiye'nin yararları bakı
mından tecelli etmiştir. 

Sayın senatörler, Hükümet programında da 
belirtildiği gibi, Kıbrıs davası milletçe benim
sediğimiz ve Hükümet olarak üserinde büyük 
bir hassasiyetle durduğumuz Türkiye'nin en 
önemli dış politikası sorunudur. 

Bildiğiniz gibi, bu sorunun nihai şekilde çö
zümüne yardımcı olmak ve böyle bir çözümün 
imkânlarını araştırmak amacıyle (Kıbrıs'taki 
Türk ve Rum toplumları temsilcileri, 1968 orta
larında araştırıcı nitelikteki toplumlar arası gö
rüşmelere başlamışlardır. Üç yıl devam eden bu 
görüşmelerde arzulanan şekilde bir ilerlsma sağ
lamak mümkün olamamıştır, Bmi'inla bsrav3r, 
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g'ayrıresnıî nitelikte olmasına rağmen. 1983 
olaylarından sonra iki toplum arasında ilk defa 
olarak bu seviyede doğrudan doğruya temas 
kurulabilmiş olması, Adada nispî de olsa sükû
netin sağlanmasına ve birtakım mahallî günlük 
meselelerin kısmen de olsa ^çözümlenmesine yar
dımcı olmuştur. Toplumlar arası görü}meleri, 
geçen Ağustos ayında açıkça belirmiş olan ölü 
noktadan kurtarabilmek için çeşitli gayretler 
sarf edilmiştir. 

Selefim Sayın Olcay, Yunanistan Dışişleri 
Bakan Yardımcısı Mösyö Palamas ile Ekim ayı 
başında New - York'da görüşmüştür. Benim de 
hazır bulunduğum bu görüşmelerde, Kıbrıs so
rununun çözümlenmesi için neler yapılabilece
ği hususu ele alınmıştır. Türkiye ve Yunanis
tan Dışişlerinin şefleri bilâhara Birleşmiş Mil
letler Genel Sekreteriyle de görüşmüşlerdir. Bu 
temasların sonucunda, çıkmaza girmiş bulunan 
toplumlar arası görüşmelerin canlandırılması 
ve daha etkili kılınması amacıyla, görüşmelere 
Türkiye ve Yunanistan ile Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreterinin Kıbrıs'taki özel temsilcisi
nin iştiraklerini ve yardımlarını öngören bir 
fikir ortaya atılmıştır. Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreter Yardımcısı Dr. Guyer, Lefkoşe ve 
Atina'da temaslarda bulunduktan sonra, ahiren 
Ankara'ya gelmiştir. Kendisiyle faydalı temas
lar yaptık ve beşli görüşmelerin usul ve esasla
rı üzerinde görüşlerimizi karşılayan bir anlayı
şa vardık. Bu formül çerçevesinde başlayacak 
genişletilmiş görüşmeler yine devletin müstak
bel iç düzeni üzerinde cereyan edecek, araştırı
cı nitelikte olacak, uluslararası andlaşmalarm 
geçerliliği hususundaki temel anlayışımızı hiç
bir şekilde haleldar etmeyecektir. 

Genişletilmiş şekildeki bu yeni toplumlar ara
sı görüşmelere karşı, iyi niyetli, yapıcı bir tu
tum içerisindeyiz. Ancak, iyimserliğimiz, ölçülü 
bir iyimserliktir. Zira, mevcut müşkülleri bil
mezlikten gelemeyiz. Bir süre önce de ifade et
tiğim gibi, Kıbrıs Devleti Türk ve Rum cema
atlerinin iki ortak sıfatıyl'e kurdukları bir 
Cumhuriyettir. Andlaşmalar bunu kati şekilde 
milletlerarası' hukukta da tescil etmiştir. Tak
sim, Enosis'e karşı bir savunma olarak ortaya 
çıkmıştır. Bu tarihî gerçeği tersine çevirerek, 
«taksimden çekiniyoruz» bahanesiyle, Türk ce
maatinin meşru ölçüler içerisinde ileri sürdüğü 

1 taleplerin arkasında gizli niyetler aramak, iyi 
niyetli ve yapıcı bir tutum olamaz, özellikle, 
Enosis'in olup bittilerle ve diğer yollarla elde 
edilemiyeceği sabit olduktan sonra, bunu; ör
tülü, gizli Enosis diyebileceğimiz formüller al
tında denemek de olumlu sonuç verecek bir 

i tutum değildir. 
Diğer bir olumsuz gelişme de, son zamanlar

da Kıbrıs'ta Rum toplumu içinde kurulan bir
takım grupları silâhlandırmak için Ada'ya ye
niden silâh ve cephane ithal edilmiş olmasıdır. 
Maksadı ne olursa olsun, Adada gerginliği artı-

! raca'k ve Türk toplumunun güvenliğini tehdi-
dedebilecek nitelikte gördüğümüz bu faaliyet
ler hakkında ilgili devletleri ve Birleşmiş Mil
letleri uyarmış bulunuyoruz; lüzumlu tedbirle
ri de alıyoruz. 

Türk cemaatinin, Kıbrıs Devletinin bağım
sızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğünde eşit 
haklara sahip bir ortak olduğu Rum tarafınca 
kabul edilir ve bunun icapları samimiyetle be
nimsenirse, halen karşılaşılan müşkülât büyük 
ölçüde ortadan kalkabilir ve toplumlar arası 
görüşmelerde bir terakki kaydolunabilir. Dile
ğimiz, kısaca temas ettiğim bu gerçekleri göz 
önünde bulunduran, iyi niyetli karşılıklı gay
retlerle toplumlar arası görüşmelerde terakki 
kaydedilmeğidir. Bu amaca ulaşmakta Yuna
nistan'ın da olumlu katkılarda bulunması için 
imkân vardır. Beklenildiği şekilde tecelli ettiği 
takdirde, bu yoldaki katkılarının çeşitli yön-

j lerd'en önemini ve değerini şüphesiz ki gereği 
i gibi takdir etmekten geri kalmayız. 

Sorunun nihai şekilde çözümlenmesine de
ğin, hükümetimizin, kendisinden evvelki bütün 
Türk hükümetleri gibi üzerinde hassasiyetle 
durduğu ve duraaağı huras, Türk toplumunun 

j can ve mal güvenliğinin sağlanması, hukuku
nun korunmağı, idarî, iktisadî ve sosyal prob
lemlerinin en verimli, en ziyade güç sağlayacak 
şekilde halli için gerekli bütün yardımların ya
pılmasıdır. Bu tedbirler alınmış ve alınmakta
dır. Türkiye'nin ve cemaatimizin meşru andlaş-
malara dayanan hukukunun korunması yolun
da Devlet ve milletçe benimsediğimiz devamlı 

I kararlılık, tediye ihtiyaç göstermeyecek derece
de açık ve sarihtir. 

j Sayın senatörler, müsaadenizle Avrupa Eko-
! nomik Topluluğu ile ilişkilerimize dair birkaç 
| ses söylem3k istiyorum. 
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Türkiye Avrupa Ekonomik Ortaklığı süreci 
içinde geçiş dönemi koşullarını kapsayan Kat
ma Protokol ve diğer belgelerin onaylanmaları
na ilişkin Kanun, 22 Temmuz 1971 tarihinde 
Yüce Meclislerce kabul olunmuştur. Bunların 
Altılar Parlamentolarınca onaylanması işlemi 
devam etmektedir, ilk olarak Fransa onay iş
lemini tamamlamıştır. Katma Protokolün 1 
Ocak 1973 te yürürlüğe girmesini bekliyoruz. 

Bu durumu göz önünde tutarak, Toplulukla 
bir geçici andlaşma izmalamak suretiyle Kat
ma Protokolün ticari hükümlerinin 1 Eylül 1971 
tarihimde yürürlüğe konulmasını sağladık. Bu 
suretle ihraç ürünlerimize çeşitli sektörler iti
bariyle tanınan indirimler, daha erken bir ta
rihten itibaren geçerli olmaya başlamıştır. 

Ortaklığımızın geçiş dönemi andlaşmaları-
nm, gerek Parlâmentomuzda, gerek kamu oyun
da zaman zaman uğradığı eleştiriler malumu
nuzdur. Bu eleştirilerde ileri sürülen hususlar
dan Ortak Pazar üyeliğimiz ile tam çelişki ha
linde olmıyanların, Katma Protokol hükümleri 
çerçevesinde peyderpey yerine getirilmesi için 
bütün gayretler sarf edilmektedir ve edilecek
tir. 

Topluluktan yeni tavizler almamızı sağlaya
cak bir olanak da, ingiltere, Danimarka, Nor
veç ve irlanda'nın katılmalarıyla Topluluğun 
genişlemiş olmasıdır. Ortaklığımızın yeni du
ruma intibakı amacı ile başlayan müzakereler
de, ticarî, malî ve sosyal alanlarda ek tavizler 
istedik. 

Ortak Pazara tam üye olmadan önce, sana
yimizin gelişmesine engel olacak mahiyette uy
gulamalarla (karşılaşılmaması için, gerektiğinde 
müzakereler yolu ile ayarlamalara gidileceği 
Hükümet programımızda ifade olunmuştur. 
Bu konuda gerekli öntemaslarda bulunmak 
üzere 10 Şubat tarihinde, beraberimde teknis
yenler ve Devlet Planlama Teşkilâtının Sayın 
Müsteşarı olduğu halde Altılar nezdinde kısa 
bir ziyarette bulunarak altı ülkenin Dışişleri 
bakanlarına Türkiye'nin görüşünü ve ihtiyaçla
rını anlatacağım. 

Sayın senatörler, buraya kadar vaki beya
natımla muhterem hatiplerin ileri sürmüş ol
dukları konular hakkındaki görüşlerimizi açık
layabilmiş olduğumu sanıyorum. Şimdi, mü
saadenizle umumî beyanat içerisinde cevaplan

dırmaya imkân bulamamış olduğum hususları 
da, notlarıma bakarak, ayrı ayrı ilgili arkadaş
larımızın ileri sürdükleri hususlara dair görüş
lerimizi bildirmeye gayret edeceğim. 

Zannediyorum Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, 
lütfettiği geniş tahlilide dokunmuş olduğu muh
telif konular arasında, Kıbrıs meselesi bakı
mından çok önemli bir noktaya da diğer arka
daşlarımız gibi temas buyurdular, Yunanlıların 
bir görüşünü belirttiler. Dediler ki: «Yunan
lılar daha ziyade, (Türkiye ile Yunanistan ara
sında ilişkiler düzelsin ve bundan da Kıbrıs 
meselesinin halli işinde yararlanmak mümkün 
olur) umumî görüşündedirler ve tabiatiyıle bu 
görüşün, bu düşünce tarzının ihtiva ettiği bir
takım tehlikeler ortadadır.» 

Şunu belirtmek isterim ki sayın senatörler, 
biz Kıbrıs meselesinin hallinin, evvelemirde bu 
meselenin hallinin ve bunun halli suretiyle ara
mızdaki ilişkilerin arzulanan şekilde gelişebile
ceği düşüncesindeyiz. Binaenaleyh, zannediyo
rum ki, Sayın Bekata'nın ileri sürmüş olduğu 
ve diğer muhterem hatipler tarafından da be
lirtilmiş olan görüşle Hükümetin, Hariciyenin 
görüşü arasında bir paralellik mevcuttur. 

Sayın Erdoğan Adalı; NATO, Ortak Pazar, 
Kıbrıs, Orta Doğu, Bemgaldeş ve Çin'i tanımak 
gifbi pek çok konuları kapsayan uzun ve istifa
de ile 'dinlediğim beyanlarında, genellikle arz 
etmiş olduğum cevaplarla karşılayamadığımı 
zannettiğim bir hususa da işaret ettiler ve zan
nediyorum ki şöyle buyurdular: «Elbette Çin 
Halk Cumhuriyeti realitesini gömuemezlikten 
gelemezdik, fakat tanıma yapılırken, öyle zan
nediyorum ki, çok ince bir politika, çok ince 
bir tutum içinde de bulunmamış olabiliriz.» 

Bütçe Karma Komisyonundaki beyanatım 
ve izahatım sırasında da bu konuya dair sual
lere cevap verirken zannediyorum, samimiyetle 
şu hususu belirtmiştim: Esas itibariyle Hari
ciyeniz, bütün bu ve buna benzer konularda 
icabedeni yerine getirirken, elbette gerek Türk 
Milletinin asırlardan beri kendisine mütevaris 
hasletlerine ve milletlerarası ımüıcamele ve ne
zaket kaidelerine azamî riayeti göstermekten 
ancak zevk duyar ve bunu bir vazife addeder. 
Bununla beraber, ilişkilerin kesilmesi gibi hiç 
de arzuya şayan olmıyan durumlar tahaJddüs 
ettiğinde, sayın senatörler, tahmin ederim ki 
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benimle lütfen şu hususta mutabakat halinde 
bulunabilirler: Elbette her tarafta ve bilhas
sa ayrılan tarafta büyük hassasiyetler olabilir. 
Bu hassasiyetlerin haklı tarafı olabileceği gibi, 
fart-ı hassasiyet şeklinde tecelli eden durum
lar da ortaya çıkabilir. Benim alakalı servis
lerimden almış olduğum malûmat, bu ayrılış 
konusunda Hariciyenin ilgili dairelerinin elle
rinden gelen nezaketi, yardımı esirgemedikleri 
yolundadır. Sizlerden de ricam; Hariciyenizin, 
ananelerine uygun olarak bu yolda hareket et
miş olduğuna inanmanızdır. Başka türlü bir 
hareketi, Hariciyenizin ananelerine uygun ol
mayan bir şekilde bir hareketi bizden bekle
memenizi istirham ederim. Eğer, buna rağmen 
bazı yanlış anlayışlar olmuşsa, bunlar da belki 
arz ettiğim gibi o çok hassas durumlarda orta
ya çıkabilmiş birtakım anlayış farklarıdır. 

Teşkilât Kanunu hakkında birçok arkadaş
larımız ve bu arada da Sayın Adalı görüşle
rini lütfettiler. Müsaade buyururlarsa, Teşki
lât Kanunu ve Hariciyenin ihtiyaçları ile ilgili 
hususlarda bize pek geniş tecrübelerinin de ne
ticesi olarak, hem bir şart babında hem telkin 
babında bazı fikirler lütfetmiş olan Sayın Suad 
Hayri Ürgüplü'nün de dokunduğu noktaları ele 
almak suretiyle malumat arzına çalışayım. 

Efendim, teşkilat meselesi, yüksek malumla
rı. olduğu üzere, Hariciye için usun yıllar önce 
gereği gibi düşünülmüş ve o zamanın icaplarına 
göre bazı tedbirler almmış idi. Filhakika eski 
dosyalan karıştırdığımızda, 25 Haziran 1927 ta
rihli ve 11üi- sayılı Hariciye Vekâleti Memurin 
Kanunu. Hükümet lâyihasında su cümleleri bu
luyoruz : 

<.Müdafaa! Milliye cephesinin sahayi siyasî
sinde müdafafileri olan Hariciye memurlarının, 
Cumhuriyetini izin menafi! âliyesine hizmet ede
bilecek bir şekilde yetişmelerini temin ve terfi 
V8 terfihlerini muayyen ve sabit kaidelere rapt 
maksadiyle tanzim olunan bu kanun...» 

Ve yine diğer bir kısmında, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Bütçe Encümeni mazbatasında da 
şu ifadeleri görüyoruz : 

«Hariciye mesleğinin nezaketi mahsusası der-
kâr olduğundan, lâyiha! kanuniyenin diğer mü
masil teşkilât kanunlarından tefrikan mütalâa 
vs tetkiki En^ünıenimisce de tensip olunmuştur.» 

Yüksek malumları olduğu üzere, o zamanlar 
ısdar olunan Hariciye Teşkilât Kanunu, hakika

ten bunun bir kariyer, bir ayrı meslek olduğunu 
tespit etmiş ve ona göre umumî Devlet lıidema-
tından ayrı birtakım usulleri vaz'etmişti. Mese
lâ, kuvvetli bir imtihanla alınma usulü. Saniyen, 
başka vekâletlerde pek olmadığı üzere, Müste
şarın Riyasetinde bir imtihan komisyonu kurul
ması ve ayrıca bu komisyonun bütün inzibatî 
tedbirlerle ve özlük hakları ile meşgul olması. 

Hariciyeye ait bu ezellikler dolayısiyle mese
lâ bakanlar bu komisyonlara esas itibariyle hu-
kukan başkanlık edemezlerdi. Kendileri, tabia-
tiyle Bakan olarak her zaman komisyona gele
bilirler ; fakat komisyonun başkanı eskiden Müs
teşar, bilâhara Genel Sekreterdi. Komisyon, bir 
ilâ dördüncü dereceye kadar eski kanundaki me
murların terfi ve terfihlerini ve tayinlerini elde
ki talimatnamelere göre yapar ve ondan sonra 
Bakana sunardı. Bakan, tabiatiyle icranın başı 
olarak burada eksiklikler görürse, yanlışlıklar 
bulursa bunu tekrar Komisyona iade eder, te
zekkürünü rica ederdi; fakat komisyonun İsrarı 
vaki olacak olursa. Bakan, ancak ve ancak o Ko
misyon mensuplarını ba?ka yere tayin etmek ve 
dağıtmaktan başka bir yetkiye sahip değildi. 

/Zannediyorum ki, bu eski ve halen meye üt. 
Teşkilât Kanunundaki usul, biraz evvel lâyiha
daki ars etmiş olduğum fikirlerden de mülhem 
olarak, bu teşkilâta girecek arkadaşların sükı 
bir disiplin altında olması, iyi bir seçme imti
hanından geçmesi ve her kademede bir kontrol 
altında bulunmasını öngörüyordu. 

Malumları olduğu üzere, zarnsn değişmiş. Ha
riciye teşkilâtı çok genişlemiş, dış ilişkiler bü
yük bir hacım ifade etmiş ve bunun yanında dış 
ilişkiler dediğimiz zaman da yalnız Hariciye 
mensupları değil, belki bugün Hariciye mensup
ları kadar da diğer bakanlıklarımıza mensup, 
muhtelif konularda dışarıda vazife gören ve bit-
tabiî Devleti temsil etmekte olan büyükelçinin 
idaresinde vazife gören çeşitli elemanlardan mü
teşekkil geniş bir kadro daha vücuda gelmiştir. 

Biz, Hariciye teşkilâtı olarak bu konuda muh
telif tasarılar hazırladık. Sayın senatör arkadaş
larımızın belirttikleri ve benim de oklukça bir 
üzüntü ile burada tekrar etmek durumunda ol
duğum husus, şüphesiz bu teşkilât kanun tasarı
larının hasırlanmış, son halini almış olmalarına 
rağmen, usun yıllardır bir türlü Yüksek Meclis
lere sevk edilmemiş olması keyfiyetini huzuru-
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nusda tescil etmektir. Yaln-s bilebildiğim sondan 
bir evvelki teşkilât kanun tasarısı ile durumu ars 
edeyim. Bazan da Hariciye Vekâletinin bu tasa
rıyı getirememesine bası kanunî mecburiyetler 
diyebileceğim durumlar mani olmuştur. Filhaki
ka 1086 senesinde bu kanun yüksek Meclislere 
sevk edilmek üzere iken, malûmları olduğu 
üzere Devlet Personel Kanunu çıkmıştır ve o 
zaman bize, «Devlet Personel Kanunu çıktı, bu 
kanun kati şeklini almadan ve orada getirile
cek yenilikler tespit edilmeden teşkilât tasarı
sını ileri süremezsiniz ve Meclislere götüremez
siniz.» dediler. Binaenaleyh, Personel Kanunu
nun çıkması dolayısı ile Hariciye Teşkilât Ka
nununun birkaç sene gecikmiş olduğunu biliyo
rum. 

Sayın senatörlerin ve bu arada Sayın Suad 
Hayri ürgüplü'nün belirttiği noktalardan pek 
çoğu, filhakika memnuniyetle müşahede etmiş 
olduğum veçhile, yeni hazırlanan metinde mev
cuttur. Bu yeni hazırlanan metin de, tahmin 
'buyuracağınız veçhile eski metinlerden istifa
de edilerek hazırlanmıştır. Bunlar arasında 
adet ve kalite bakımından takviye konusu, dü
şündüğümüz bir konudur, Belli lisanlar yanın

da diğerlerine ehemmiyet verilmesi, daha o ka
nunu beklemeden Hariciye Teşkilâtınca ele alın
mıştır. Bugün şunu memnuniyetle Yüce Senato
ya arz etmek isterim ki, birkaç gün evvel ikmal 
edilmiş olan idarî memurlar sınavında yalnız 
Fransızca, İngilizce değil, italyanca, Kumca 
Arapça ve sair gibi lisanlarda dahil olmak üze
re çok kaliteli 25 ten fazla memur başarı gös
termişlerdir. 

Sabit bir kadro kurulması çok önemli bir 
husustur; bunu her zaman düşünmüşüzdür. Bil
hassa hukuk müşavirliği konusunu da düşünmü
şüzdür ve diğer daireler bakımından da nazarı 
dikkate almışızdır, fakat sayın senatörler, eski 
bir Hariciye memuru olarak şu tecrübemi de 
sizlere arz etmek isterim; memleketimizin mev
cut şartları dairesinde, bunların muvacehesinde 
eğer burada sabit kadroda hizmet edeceklere 
bir uzman sıfatı ile tatmin edecek bir maddî 
karşılık gösteremezsek, bu saibit kadro hiçbir 
işe yaramaz ve çok çabuk dejenere olur. Nite
kim bendeniz Hariciyeye intisabettiğim 
1S42 - 1943 yıllarında bizim az - çok buna ben
zer bir sabit kadromuz vardı, fakat bu 
sabit kadro umumiyet itibariyle gayet küskün, 
dargın ve kırgın elemanlardan müteşekkildi. 
Çünkü, dışarıya gitmek bir ikramiye, içeride 
kalmak bir ceza şeklinde telâkki edildiği müd
detçe, maalesef bu gibi kırgınlıklara, küskün
lüklere yer olacaktır. Asıl şimdi şu noktaya gel
mek istiyorum: Yüksek Meclislerimizin de yar-
dımlariyle, dışarıya gitmeyi bir mükâfat, içeri
de kalmayı bir mücazat olmaktan çıkaracak şe
kilde sizin huzurunuza bir Teşkilât Kanunu ile 
gelmek emelimizdir. Asıl mesele burada düğüm
lenmektedir. Dışarı gitmek bir mükâfat değil, 
çok sorumlu bir vazifeyi, çok hassas bir vazi
feyi yerine getirebilmek için büyük emekler ver
meyi kabul etmek ve aynı zamanda büyük fe
ragatle çalışmayı kabullenmek demek şeklinde 
anlaşılmalıdır. Böyle olduğu takdirde, şüphesiz 
ki, saibit kadro ile seyyal kadro arasında fazla 
bir fark kalmaz. 

Dışişlerinin tüm dış teşkilâtı kontrolü mese
lesi, muhterem senatörlerler malumlarınız ol
duğu üzere, ahiren kalbulen edilen 1173 sa
yılı Kanunla hemen hemen sağlanmıştır. Devle
tin dışarıda temsilde birliği hususu temin edil
miştir. Bundan ötesi, doğrudan doğruya nıuiıte-
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Şimdi, vazîıeyi devraldığım şu fiilen bir ay, 
hukukan iki aylık müddet içerisinde, tahmin 
buyuracağınız veçhile ilk el attığım konulardan 
birisi bu husus olmuştur. Geçenlerde yayınla
dığım genelgede de bunları bütün teşkilâta açık
ladım. Durum şudur: Teşkilât Kanunu olarak 
bir metin hazırlanmıştır, büyük gayretlerle ha
zırlanmıştır ve bu metin derhal içeride ve dışa
rıda bütün teşkilâtımız mensuplarına günderil-
mesini ve bir ay içerisinde - gönderilme ve alma 
müddeti dahil - düşüncelerini, görüşlerini, tel
kinlerini bildirmelerim rica ettim. Bu görüş
lerin alınmasını müteakip, bunları ayıklamak 
için, muhtelif rütbelerde bulunan arkadaşların 
mümessillerinden mürekkep bir heyetin kurul
masına tevessül ettim. Bu heyet, gelecek olan 
fikirleri ayıklayacak ve bunların kati şeklini 
Bakana tevdi edecektir. Binaenaleyh, öyle tah
min ediyorum ki, bir buçuk ilâ iki ay zarfın
da - eğer yeni bir kanunî imkân bizi bundan 
mahrum etmezse - yüksek Meclislerinize arzula
dığımız şekilde ve sizin de arzuladığınız şekil
de kâmil bir teşkilât kanunu tasarısını sunmak 
durumunda olacağız efendim. 
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lif vekâletlerden gelen ve hariçte büyükelçinin 
riyasetinde çalışan unsurların, gerçek bir işbir
liği zihniyeti ile mütehalli olmaları ve bunların 
yapılmaması halinde de büyükelçinin elindeki 
yetkileri hemen ve salâhiyetle kullanabilmesi 
ve ayrıca da büyükelçilerin böyle bir yetkiyi 
süratle kullanmaya ihtar edilmesidir. Bunlar 
yapıldığı takdirde, hiç şüphe yok ki, bu işbirli
ği zihniyeti çok çabuk gelişir ve yeşerir. Bugün 
için söyleyebileceğim husus, şikâyeti mucip bir 
durumun olduğu kanaatinde değilim. 

Sayın Suad Hayri Ürgüplü ve diğer bazı 
muhterem senatörler Suriye ve Mısır'daki em
lâk konusuna da değindiler. 

Mısır'daki emlâk meselesinde yapılan hızır-
lıklan Bütçe Komisyonunda arz etmiştim. Bun
lar, 2 000 kadar talepnamenin değerlendirilme
si ve incelenmesi şeklinde yürümektedir. Mev
zubahis rakamlar büyüktür. Bir müzakere, bir 
diyalog ?cılmıştır. 

Suriye'ye gelince, yine Bütçe Komisyonunda 
ars etmek imkân ve şerefini kazınmış olduğum 
gibi. daha çabuk ve daha müşahhas bir netice 
alabilmek imkânları belirmiştir. Suriyelilerle, ! 
^üyü'k bir ihtimalle Nisan ayında, verimli ola
cağını tahmin ettiğimiz bir müzakere safhası
nın içine gelmiş bulunuyoruz. Hariciye Vekiliniz 
diğer ilgili bakanlıklarla işbirliği yaparak bü
tün hazırlıkları tamamlamış, belgeler hemen he
men tümü ile incelenmiş bir duruma gelmiştir. 
Binaenaleyh, Suriye ile yapılacak olan müzake
relerde. öyle tahmin ediyorum ki, hiç değilse 
miihiınce bir kısmı ile olumlu neticeler alaca
ğız ve bu konuda mutazarrır olmuş olan vatan
daşlarımızın da dertlerinin mühimce bir kısmı 
halledilmiş olacaktır. Bunu ümit ve temenni 
ediyorum. 

Sayın Yıldız, diğer muhterem senatörler gibi 
yapmış olduğu gayet geniş tahlilinde, gerçek
ten çok önemli ve ilgi çekici noktalara dokun
du. Sanırım ki, dokunmuş olduğu noktalardan 
mü binice bir kısmına hazırlamış olduğum beya
natta mukabil görüşleri arz etmiş durumdayım. 

Bası önerilerde bulundular. Bunların hepsi
ni aynı süratle not alabildiğimi zannetmiyorum, 
fakat şunu ifade etmek isterim ki, bu önerilerin 
ruhu hakkında almış olduğum notlar, bizim esa- ] 
sen takibettiğimiz faaliyete paraleldir. Bunla
rın arasında bir fark görmüyorum. Esas beya- j 

natımda da arz etmiş olduğum gibi; memleketi
mizin millî çıkarları, eşitlik prensipleri daimî 
surette düsturumuz olmuştur. Bütün Türk Hü
kümetleri gibi bu hususta en büyük hassasiyeti 
göstereceğimizden, eminim ki, muhterem sena
törler gibi Sayın Yıldız da bir lahza dahi te-
reddüdetmeyecektir. 

Ortak Pazar konusunda malumat arz ettim. 
Ortak Pazar konusunda Sayın Yıldızın dokun
duğu bir husus, gerçekten bir eleştiri konusu ol
maktadır. 

Muhterem senatörler, müsaadenizle «millî 
çıkarlar» konusunda iki kelime ile düşünceleri
mi arz etmek istiyorum. 

Hepimiz millî çıkarlardan bahsediyoruz ve 
bunların üzerinde hepimiz mutabıkız. Bu millî 
çıkarlar nelerdir? Bu millî çıkarları kimler ta
yin eder? Ortak Pazar konusunda da diğer ko
nularda da, zannediyorum ki bu hususta bir an
layış, bir fikir mutabakatına varabilmek bizi 
yapıcı tenkitlerle her zaman ve sevinerek karşı 
karşıya bulunduracak, öbür taraftan belki lü
zumsuz münakaşalara meydan bırakmayacaktır. 

Bendenizin anladığı, millî çıkarların genel 
bir tarifi şöyle olabilmektedir: Millî çıkarlar, 
iki şekilde teessüs eder, oluşur. Birisi, memle
ketimizin yetkili organları vardır; bu organlar, 
evvelâ muhtelif Devlet daireleridir, bakanlık
lardır ve onlara bağlı müesseselerdir. Bu mües
seseler, memleketimizin menfaatlerini gerek di
rektif alınış olarak, gerek direktif almadan ken
dilerinden incelerler, birtakım önerilerde bulu
nurlar. Bunlar en alt kademelerden yavaş ya
vaş yukarı kademeye doğru çıkar, aynı şekilde 
yukarı kademelerden aşağı kademeye direktif 
şeklinde gelir. Bütün bu öneriler, düşünceler 
muayyen raporlar, teklifler halinde yukarı ka
demelerde oluşturulduktan sonra Devletin - Eğer 
kurmuşsa - bununla ilgili organlarında incele
nir. Bu organlarda incelendikten sonra, Bakan
lar Kuruluna kanun teklifleri halinde veyahut 
da kanun teklifine lüzum olup olmayacağına 
dair düşüncelerle gelir. Eğer bunlar birer ka
nun teklifi halini alıyorsa Yüksek Meclislere 
sevk edilir. Yüksek Meclislerde eleştirilir; enine 
boyuna konuşulur, tenkit edilir ve neticede tas-
vibedilen bir metin halinde ortaya çıkar. Hükü
met ve Hükümetin organları bunları tefrik eder; 
bunun dıs ilişkilerle alâkalı olan kısımlarını Hü-
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kümetin dış politikasını yürütücüsü olan Dışiş
leri Bakanlığı büyük bir titizlikle yerine getir
meye çalışır. 

Ben öyle zannediyorum ki, bilhassa 1960 tan 
buyana çeşitli Devlet teşekküllerimiz, bakanlık-
lararası kurullar ve birtakım özel kuruluşlar 
ortaya çıkmıştır. Buralarda gayet geniş etütler 
yapılmaktadır vs yine sanıyorum ki, Millî Gü
venlik Kurulu da millî cıkarlanmızm muhtelif 
tabakalardan incelenmek suretiyle gelen ve ora
da münakaşa ve müzakeresi yapılan bir merkez 
haline gelmiştir. Oralarda da tartışıldıktan son
ra arz ettiğim gibi Bakanlar Kuruluna bir tav
siye mahiyetinde intikal eder. 

Bu, benini anlayabildiğim kadar ve bir mik
tar da gerek akademilerde, gerek iSiyasal Bil
giler Fakültesinde devletler hukuku ve jeopo
litik konusunda bir nebze öğretim üyeliği yap
mış olmamdan mütevellit kitabî kısmında zik
rettiğim hususlardır. 

Millî çıkarların diğer bir kısmı da, şüphesiz 
ki memleketin bütün aydınları tarafından ge
rek yasılan kitaplar, gerek ele alman makale
ler, gerek basında ileri sürülen, eleştirilen fikir
ler sekli s. d*3! tezahür eder. 

Bunların dışında yine bir memleketin, bir 
milletin ananelerinden mütevellit, talihinden 
gelen bir akısı vardır. O, belki de ani olarak 
gözükmez, daha ziyade geniş, derin nehirlere 
benzer. Akıntı olup olmadığı dahi görülmeyebi
lir, fakat bu tarihin seyri itlinde mevcuttur. Bü
tün bunlar, bir milletin, arz etmeye çalıştığım 
ananelerinden, felsefesinden, yöneldiği istika
metlerden oluşan manevî değerler, diğer taraf
tan efkârı umumiye dediğimiz ve demin arz et
meye çalıştığını çeşitli vasıtalarla ortaya çıkan 
düşünceler, bunlar da millî çıkarların hesaplan
masında, millî çıkarların ayarlanmasında tesir 
icra ederler. Zannediyorum ki, millî çıkarların 
tarifi tespiti ancak böyle olabilir. Başka bir yer
den millî çıkarın tarifini beklemeye imkânımız 
yoktur. 

Bunun yanında şunu da arz etmek isterim; 
millî çıkarlar, egemenlik, toprak bütünlüğü, 
istiklâl gibi mefhumlar dışında muhakkak ki, 
zaman aşımı ile yeni değerlendirmelere tabi tu
tulur. Ortaya çıkan yeni birtakım vetireler, ge
lişmeler teknolojide, iktisatta, sosyal anlayışta 
husule gelen yenileşmeler bu millî çıkarların 

devamlı surette bir gözden geçMlmesi lüzumu
nu bize işaret eder. Zannederiyorum ki, zaten 
Devlet devamlı bir yaşayıştır, millet devamlı 
bir yaşayıştır; işte bütün bu konular bu şekilde 
oluşur ve gelişir. Binaenaleyh, bu kadro ve an
layış içerisinde tekrar teyidetnıskten şeref du
yarım ki, Hariciye Vekâletiniz, ittifaklar da da
hil olmak üzere her türlü küçük ve büyük men
faatlerimizi ancak ve ancak bu zaviyelerden 
ele alır, bu şekilde yerine getirmeye çalışır ve 
sonunda da Yüce Meclisler önünde hesap verir. 

Kıbrıs konusunda şu hususu arz etmek isti
yorum : Zannediyorum Sayın Yıldız, çok ince 
bir noktaya değindiler ve «Son sözü hiçbir za
man Makarios söyleyemez; Sayın Olcay böyle 
dedi, Denktaş üniter Devleti savundu, Atina 
Büyükelçimiz de ona benzer bir tutum içinde» 
buyurdular. Müsaadelerine sığınarak şunu be
lirtmek istiyorum : Kıbrıs davası, bİLİm için 
İâakal 1347 yıllarında başlamış, 1354 yıllarında 
milletlerarası kuruluşlar önüne gelmiş, ondan 
sonra gerek memleketimizde, gerek memleketi
mizin Yunanistan'la münasebetlerinde, gerek 
ittifaklar içerisinde ve hattâ bundan da daha 
geniş ölçüde diğer dünya memleketleriyle mü
nasebetlerimizde muhtelif roller oynamış, basan 
miyar olmuş, bazan mihrak olmuş ve icap ve 
şartlara göre değişiklikler göstermiş; bir keli
me île toplamak icabederse, uzun bir süre içeri
sinde devam etliği için, demin arzına çalıştığım 
değişen şartlara intibak etmek mecburiyetini 
isteyerek ve istemeyerek almış bir konudur. 

Yalnız burada değişmeyen nedir? Bendeniz 
Sayın Yıldız'a şunu arz etmek isterim : Benim 
bildiğim kadar, Türk Milletinin güvenliği bakı
mından Kıbrıs'ın arz etmiş olduğu ehemmiyet 
hiçbir zaman değişemez. Antlaşmalarla elde et
miş olduğumuz hakları dünyada hiçbir kuvvet 
bizden alamaz. («Bravo» sesleri) Milletlerarası 
hukuk bunun katiyetle belirtmiştir. Bazan ant
laşmalardan mütevellit hukuk kullanılamaz ve
ya kullanılır, ama bu hukuk rsf'edilemez. 
Üçüncüsü, Türk cemaatini Adadan atmak, onun 
haklarını yok etmek imkânı benim kanaatımca 
mevzuubahis değildir. Türk Milleti ve onun 
Meclisleri hiçbir zaman böyle bir şeye müsaade 
etmez. 

Bu üç tane büyük vetireyi kabul ettikten 
sonra, müsaade buyururlarsa, diplomasinin bü
tün inceliklerini kullanarak, zamanın şartlarına 
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göre, muhakkak surette aldanıldığı veya alda
tıldığı gibi bir muhakeme tarzının içine girme
den, bu üç anahedefin kullanılması yolunda 
gayret sarf edildiğini ve tarafımızdan bu şekil
de çalışılacağını beyan etmek isterim. 

öyle zamanlar vardır ki, muhterem (sena
törler, sizlere tarihten misaller vermek benim 
için hak nasinaslık olur; fakat müsaadenizle 
bir hususa temas edeyim; öyle zamanlar olur 
ki, beyanat vermemek bir meselenin halli için 
daha önemli olabilir; bazı zamanlar vardır, ve
rilen 150 beyanatla ancak ufak bir kısım kıır-
tarılabilir. Bu incelikleri (hepiniz gayet yakinen 
biliyorsunuz, milletlerarası ilişkilerin geçirdiği 
tahavvülleri şüphesiz ki, yakından takibediyor-
sımuz; binaenaleyh, diplomasi bakımından şunu 
arz etmek istiyorum İri, talıavvülâta lütfen bak
mayınız, esas iğin içinde devam eden anahedef-
lerdeki mutabakatımız ve kararımız üzerinde 
şaşmaz olduğumuzu ifade etmekle yetmeyim ve 
Sayın Yıldız müsaade ederlerse bu izahatımı 
kâfi bulsunlar. 

Sayın Şevket Akyürek çok önemli bir konu
ya dokundular. Tabiatıyle memleketimizin tem
sili, hangi sahada olursa olsun, gerek hariciye 
memurlarımız vasıtasıyîe, gerek dış teşkilâtta 
vazife almış diğer bakanlıklarımız vasıtasıyîe, 
onların memurları vasıtasıyîe, gerek parlöman-
terlerimiz vasıtasıyîe ve gsrsk Hükümet erkânı
mız vasıtasıyîe dış temsil konusu, her zaman 
hassasiyetle üzerinde durulacak ve üzerine göl
ge düşürülmesini istemediğimiz bir konudur. 
Bundan eminim ki. bu hususta mutabakat umu
midir. Bütün mesele, bu umumî mutabakat için
de iyi bir tatbikatı nasıl sağlarız? Madem ki, ko
nu daha ziyade yüksek parlömanterleri ilgilen
dirmektedir vs kanun ksndileri bakımından ha
zırlanan bir kanundur, elbette temennimiz Sa
yın Akyürek'in ve muhterem arkadaşlarının bu 
husustaki kanunu biran evvel çıkabilecek hale 
getirmeleridir. Bendenizden, Dışişleri Bakanı 
olarak bu hususta ancak ve ancak dilimin dön
düğü derecede bir tavsiye, bir görüş, bir müta
lâa iktiza ediyorsa; bunu vermekten, bunun 
söylemekten, bu 'izahatı yapmaktan hiçbir za
man eskinmem; arkadaşlarıma düşüncelerimi, 
ne zaman arzu ederlerse, davet ederlerse söyle
rim. Eğer bu konuda Dışişleri Bakanı olarak 
meselenin hallinde bir hizmetim olabilirse şeref 
duyarım, zevk duyarım emin olsunlar. 

Dil meselesi üzerindeki görüşleri (hakikaten 
çok önemli. Yalnız muayyen bir konuda, yalnız 
Avrupa Konseyinde değil, bu tabiatıyle bütün 
dış temsil meselesinde önemli ve arz ettiğim gi
bi yeni Teşkilât Kanunu ile ve arada aldığımız 
pratik tedbirlerle muhtelif lisanların hariciye 
memurlarımız ve dışarı gidenler tarafından kul
lanılabilmesi, öğrenilebilmesi için muhetlif ted
birleri düşünüyoruz ve bunları süratle yerine 
getirmeye çalışacağız. Gerçekten dışarıya gön
derdiğiniz elemanların vazife görebilmeleri için, 
muayyen bir dil bilgisine mecburiyet olduğu in
kâr kabul etmez bir vakıadır. 

Sayın Dikeçligil'in fevkalâde istifade ile din
lediğim bu beyanatı arasında, şüphesiz bizi he
yecanlandıran ifadeleri de oldu. Ecdadımızın 
bize bıraktığı 'kıymetli mirasın değerlendirilme
si, temin ederim ki, (Sayın Dikeçligil'i, bunun 
değerlendirilmesi her zaman, her dakika üze
rinde durduğumuz bir konudur ve bu baıbda ne 
gibi teknik ve müşahhas tedbirler alınabileceği
ni düşünüyoruz, düşündük. Benden evvel de 
hariciyemizde bu konuda hazırlanmış teklifler 
vardır, tasarılar vardır; ben de yenilerini geti
receğim. Her halde, bundan azamî derecede is
tifade etmemiz bir zarurettir, aynı zamanda 
akılcılıktır kanaatimce. 

Diğer milletlere öncülük etmek, diğer millet
lere bu tarihten tevarüs etmiş olduğumuz has
letler dolayısıyle bir nevi ağabey vaziyetinde 
olmak; bunlar şüphesiz ki, arzuya şayan ve ça
lışmalarımızı ışıklandıran hususlardır sayın se
natörler; fakat diğer taraftan da sizlere şunu 
beyan etmek isterim ki, bu güzel düşüncelerini
ze mukabil büyük miktarlarda olmamakla bera
ber, hariciyenizin özellikle, dış teşkilâtınızın ge-

j nellikle ihtiyaçları hususunda hasırlayacağımız 
teklifleri getireceğiz. Büyük malî yükler olma
yacaktır; fakat asgari anlamdaki bu malî yük-

j 1er, bu malî imkânlar sağlanmazsa, tahmin bu-
! yürürsünüz ki, yalnız söz ve arzu ile bunlar ye-
i rine getirilemez. Binaenaleyh, bu teklifleri ge-
! tirdiğimiz zaman, öyle düşünüyorum ki, bütün 
' sayın senatörlerden ve Meclis üyelerimizden 
! kıymetli desteklerini göreceğiz ve anladığım 

kadar verilen izahat, bize yapılan telkinler bu 
konudaki tekliflerimizin büyük bir kabulle kar
şılaşacağı ümidini vermektedir, bunları da yap-

İ maktan geri kalmayacağız. 
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Sayın Dikeçligirin, dış Türklerle ilgilenme 
konusundaki temas ettiği hususlarda şunu be
yan etmek isterim ki, Hariciye teşkilâtı olarak 
ilgileniyoruz ve kendilerine, arzu ettikleri tak
dirde, bizzat malumat vermeyi ve teferruatını 
orada anlatmayı tercih ederim. Hiç şüpheleri 
olmasın ki, milletlerarası kaidelere uygun ol
mak şartiyle, andlaşmalara uygun olması şar-
tiyle ve tabiatiyle gerek bahis konusu soydaş
larımızın huzur ve rahatları gerek memleketi
mizin âlî menfatleri bakımından ayarlı olması 
kaydiyle yapılan şeyler vardır, yapılacak şey
ler vardır; bu, hukuk kurallarına uygun faali
yetlerin devam ettiğini, evvelden de mevcudol-
duğunu ve bundan sonra devam edeceğini bil
dirirken, ayrıca teferruatlı malûmat almak is-
tiyen diğer senatör arkadaşlarımız olursa, ken
dilerine de özel surette ilâve bilgiler vermekten 
zevk duyacağımı ifade etmek isterim. 

Sayın Mehmet Faik Atayurt'un, Bütçe Kar
ma Komisyonunda olduğu gibi burada da isti
fade ile dinlediğimiz fikirlerini not ettim. He
men hemen içerisinde hiçbir fikir yok ki, ken
dileriyle âdemi mutabakat halinde olayım. Bi
lâkis hepsiyle mutabıkım. Dış politikamızın yü
rütülmesi konusunda, Yunanistan'la ilişkilerin 
özelliği meselesinde, ENOSİS konusunda, işçi
ler konusunda, hülâsa bütün bu konularda ken
disiyle tamamiyle mutabıkım ve elimizden gel
diği nispette bunların en iyi şekilde yürütül
mesi için gayret edilmektedir ve edilecektir. 
Bakanlığımın Bütçesi bakımından teknik iza
hatlarını hem Bütçe Karma Komisyonunda lüt
fettiler hem burada lütfettiler; gerçekten bi
zim bütçemiz 700 milyon lira gibi gözükmekle 
beraber ,hakikati halde 222 milyon liralık bir 
gerçek Dışişleri Bütçesinden ibarettir, gerisi 
tamamiyle Dışişlerinin haricindeki konulara 
sarf edilmektedir. Biz aracıyız ve umumî bütçe 
içerisindeki nispeti de % 32'dir. öyle zannedi
yorum ki, değerli senatörler, bu miktarda bir 
bütçe ile ve 550 kişilik bir Dışişleri meslek 
kadrosu ile ve ona ilâve edilen 450 kişilik de 
idarî memur kadrosuyla, yüz küsur misyonu, 
bunların 70'i büyükelçilik ve delege olmak üze
re, nasıl idare ettiğimizi ve bugünkü seviyeyi 
nasıl muhafaza ettiğimizi muhakkakki kendi 
kendilerine soracaklardır. Binaenaleyh, gerek 
Teşkilât Kanununu sunarken, gerek diğer hu

suslarda, şahıs teklifleri getirip bu hususlarda 
yardımlarım rica edeceğim. Çünkü, demin de 
arz ettiğim gibi, bâzı maddî imkânlar asgarî 
anlamda olan maddî imkânlar işlerin görüle
bilmesi için maalesef bir zaruret, bir lüzumdur. 

Bütçenin teknik kısımları üzerindeki ifade
lerinde, aynen Komisyonda da arz ettiğim gibi, 
bunların bir kısmı anane halini almış olarak o 
şekilde bütçeye konmaktadır. Mamafih gelecek 
yıllardaki bütçemizde, bunun bütçe tekniğine 
daha uygun bir hale ifrağ edilip edilmiyeceğini 
tetkik ettireceğim. Bir imkân olursa memnuni
yetle telkinlerini nazarı itibara almak isteriz. 

Sayın Üner, kısa fakat özlü beyanlarında 
bilhassa dışarıdaki Türkler konusu üzerinde 
durdular; Amerika'daki Türk toplumunun ilgi 
görmesi meselesini belirttiler. New York'taki 
resmî temsilciliklerin bir binada toplanması 
konusuna değindiler. Kendileriyle tamamiyle 
mutabakat halindeyim. Çünkü New York'tan 
geliyorum, ihtiyaçları biliyorum ve bir Hükü
met politikası ve tutumu olarak şunu arz et
mek isterim ki, dışardaki cemaatlerimizle, top
lumlarımızla mümkün olabildiği nispette, daha 
yakından ilgilenmek vazifemiz olacaktır. Ame-
rika'daki toplumumuz hakikaten seçkin bir 
topluluktur, içinde doktorlar, mühendisler ve
saire vardır ve orada, ilerde, diğer bâzı memle-
ketelerde elde etmiş oldukları maddî ve manevî 
tesirleri bize getirebilecek bir toplum olarak 
mütalaa edilebilir. Binaenaleyh, gerek onların 
maddî varlıkları ile yapabilecekleri hususları 
bir heyet marifetiyle tetkik ettireceğim, gerek
se bizim Hükümet olarak, Dışişleri olarak ne
ler yapabileceğimizi tespit edeceğiz. 

Bir binanın kullanılması meselesi ise etüt 
halindedir. Bâzı müşkülleri varır. Çünkü, çe
şitli devlet dairelerin ihtiyaçları aynı tarzda te
celli etmiyor. Meselâ bir turizm bürosu, istan-
bulu nazarı itibara alırsak, istiklâl Caddesine 
veyahut Cumhuriyet Caddesine benzer bir yer
deki binada bulunmak ister. Bir konsolosluk şe-
hirin merkezini, vatandaşa kolay ve yakın yer
de olmasını ister. Ticaret ataşesi daha ziyade 
ticarî bir bölgeyi, faal bölgeyi seçer. Büyük 
şehirlerde bunların kolay olmadığını takdir bu
yurursunuz. Fakat, haber aldığıma göre New 
York'daki çalışmalarda hemen hemen bu teşek
küllerimizden pek çoğunun ihtiyaçlarını karşı-
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layaJhilecek merkezî bir yer bulunmuş imiş, bu
nu incelettireceğim; imkân olursa bir araya gel
meleri hususunda diğer bakan arkadaşlarımla 
da konuşacağım. 

Afyon, eroin meselesi : 
Bu konu hakikaten bundan bir sene kadar 

evvel bize karşı çok üzücü bir dereceyi almıştı. 
Belki bası kısımlarda hâlâ daha bu mm yan te
sirleri devam etmiş yahut etmekte olabilir. Bir 
hususu belirtmek isterim ki; Hariciyemiz çok 
küçük ve dar imkânlarına rağmen bu gibi yayın
lara karşı sakıt kalmamıştır, önemli gazeteler
de çıkan her yazıya, gerek doğrudan doğruya 
sefaret ataşeleriınizce, hatta basan gerektiğinde 
büyükelçilerce, basan da daha müessir bir yol 
olan orada yerleşmiş vatandaşlarımız veya bize 
karşı sevgi besleyen o memleketin tabiiyetini ta
şıyan kimseler marifeti ile açıklamalar gönder-
tilmiş ve büyük televizyon kumpanyalarında, 
meselâ gayet iyi hatırlıyorum CBS'ele afyon ko
nusunda bir yayın yapıldığı zardan, sefaret 
müsteşarı ondan bir gün sonra mevcut yayını 
inceleyip onunla ilgili karşı cevabı ikinci günü 
yayında vermek imkânını bulmuştur. Bunu 
söylemekle meselenin halledilmiş olduğu gibi 
bir iddiada bulunmuş olduğum sanılmasın. Çün
kü, Amerika gayst geniş bir ülkedir. Malumu
nuz olduğu üzere bizim Waşhiııgton'da bir se
faretimiz, Newyork'da bir başkonsolosluğumuz, 
Şikago'da bir başkonsolosluğumuz vardır, bir 
de Los - Ânce-les'de bir başkonsolosumuz vardır. 
Bütün memurlarını ve imkânlarını toplasanız,, 
bunlar 50 kişiyi geçmez. Bunun bir ele para me
selesi vardır. Bir televizyonda yayın yapabil
mek için cevap hakkını kullanmak gibi nezaket 
veyahut da basan tanınmış bir imkân dışında 
para ile konuşulur. Binaenaleyh, ,bu teşekkül
lerimizin ayrıca özel bir tahsisatı mevcut değil
dir. Buna mukabil, bu gibi yayınları bize kar
şı yapanların malî imkânları sonsuz denecek 
kadar geniştir ve bunlardan bir kısmı muhak
kak ki muayyen bir gaye ile yapılmış idi. O se
beple, böyle geniş, bir yayma bizim bu imkânla
rımızla aynı derecede cevap verebilmemiz, onu 
önlememiz mevzuu bahis olamaslı. Fakat şu 
intibaımda öyle zannediyorum ki yakılmıyorum; 
son defa alınan, Meclislerimizce tasvibedilen ka
rardan sonra bu gibi üzücü hadiseler, yayınlar 
hemen hemen yok denecek kadar azalmıştır. 
Bilâkis, Türkiye'nin almış olduğu cesur ve ör-
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nek kararı gösteren, bunu misâl veren yayınlar 
mevcuttur. Bu arada kendilerinin telkin etmiş 
olduğu bir beyaz kitap çıkarılması ve bilhassa 
Amerika'daki tanıtma bakımından, meselâ Ko
re savaşlarına dair bahsettikleri kitabın ingiliz
ciye çevrilmesi gibi hususları tetkik ettirece
ğim. imkânımız mevcutsa, memnuniyetle bun
ları yaparız. 

Bu tanıtma konusunda eğer vakitlerinizi sui
istimal eimedimse, önemli gördüğüm bir noktayı 
da belirtmeye müsaadelerinizi rica ederim. 

Muhterem senatörler, tanıtma konusu bilhas
sa Batıdaki büyük ve geniş memleketlerde bi
zim buradan görebildiğimiz vasıtalarla yapıla
mamaktadır. Tanıtmada muvaffak olmak iein 
cok geni?, bir plânla oabşmak lâzımdır, o da 
şudur : O memleketlerin hasırımda, aydm 
zümrelerin meslek erbabının mühim olanları ile 
devamlı ilişkiler kurmak suretiyle ve onlar va-
sıtasiyle yayınlar yaptırılması sağlanacak ger
çekten bir geniş tanıtmaya gidilebilir. Bunun 
güzel bir misalini arz etmek istiyorum. Geçen 
Mayıs ayında Wisconsm'da birkaç Türk profe
sörün enayak olduğu, benim ve Washington 
Hâyükclş'cârân de memnuniyetle desteklediği
miz Türk - Csmardı Tarihi Tetkikleri Konferan-
.-, top] j-rrı^:.:!;; Amerikalı ve diğer yüze yakın 
•.roic^-T gelmiştir ve orada yapılan gayet güzel 

~"'.ğle'" â r kitap halinde bastırılmak üzeredir. 
âı rd.ır uıâvirölts talebelerine yayınlanacaktır. 

Bizim, Hariciyede üzerinde durduğumuz bir 
kemi da, elçiliklerimizden bunu rica ediyoruz; 
o memlekette ilk mektep, orta mektep gibi tan
ka! seviyelerinde, kurumlarında okutulan kitap
larda Türkiye hakkında bir şey var mıdır, yok 
mudur, bunu öğrenmeğe çalışıyoruz ve imkân 
olursa dostane bir şekilde Türkiye hakkında, 
Türkler hakkında kabul edilebilecek ve objek
tif bilgileri oraya dercettimıeğe çalışacağız. 
Zannediyorum ki; tanıtmanın bir faslı böyle 
bir geniş plan İçerisinde olabilir ve büyük mu
vaffakiyet sağlar. Diğer taraftan; sayın Üner'-
in bahsettikleri ve diğer senatörlerin dokun
dukları muayyen konuları da ihmal etmek için, 
böyle bîr geniş tanıtma planının mevcudolması 
lüzumu bir sebep teşkil etmez. Muhakkak ki; 
her konu üzerinde de ayrıca çalışmak faydalı
dır. Bu meselede en ufaktan başlayarak en bü
yüğüne kadar giden her türlü faaliyet lüzumlu-
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dur ve bunları yapanlar takdir edilmelidir. 
Bendeniz bu fikirdeyim ve binaenaleyh, yapıl
mış olan telkinleri bu şekilde teşkilâtını değer
lendirecektir. 

Sayın Rifat öztürkelns çok faydalı ve de
ğerli telkinlerde bulundular. Teşkilât Kanunu 
hakkındaki fikirlerimi arz •ettim. Konsolosluk 
Nizamnamesi bakımından dedikleri doğrudur. 
Bir konsolosluk tasarısı hazırlanmıştır ve bunu 
da çok ümit ve temenni ederim ki; yakın bir 
zamanda bakanlıkların mütalaası alınarak Mec
lisle! imiz 3 sunabilelim. 

Patrikhanenin enosis için yardım topladığı 
meselesi, bendeniz daha evvelce, bes sene evvel 
burada iken muttali olmuş olduğumuz bir konu 
idi,. Hafızam beni yanıltmıyorsa, tam doğrulu
ğunu tespit edememekle beraber, bunun üzerin
de durduk ve şimdi o talihten bu yana zanne-
diyorum ki, gözle görülebilir bir şekilde böyle 
bir faaliyete imkân yoktur. Gizli olanları belki 
yakalayamayız; fakat, yakalandığı takdirde 
müsebbipleri gereği gibi cezalandırılırlar. 

Ortak Pazar konusunda genellikle fikirleri
mi arz ettim. Para birliği gibi, üzerinde durduk
ları gayet hassas noktalar mevcuttur. Gerek 
sanayimiz, gerek diğer hususlar, gerek para 
birliği meselesi hepsi yakından izlenmektedir. 
sırası geldikçe bunlarla ilgili tedbirler alına
caktır. Şimdilik para birliği konusu bu kadar 
önde ve âcil bir durum ve mahiyet arz etme
mektedir. 

Doğu Almanya'daki gayrimenkullerimiz hak
kındaki telkinlerini, düşüncelerini not ettim. 
Bundan bu anda bir malumatım yoktur. Ne gibi 
bir imkânımız varsa, memnuniyetle kullanaca
ğım. 

Almanya'daki işçilerimizle ilgili görüşmeleri 
sırasında, memurlarımızdan dışarıya gidenlerin 
emeklilik haklarından müstefidolmaları için 
Dışişleri Bakanlığının bir şey yapıp yapamaya
cağını sordular. Bu konuyu ela tetkik ettirece
ğim. Bilmiyorum, eğer, Dışişleıi Bakanlığı ola
rak bir şey yapabilirsek memnun olurum, eğer 
biz yapamazsak, bir hükümet konusu ise veya 
diğer bir bakan arkadaşımı ilgilendiriyorsa 
onlara meseleyi götürürüm, Her maiükârda Hü
kümet sinesinde yapılabilecek bir şey varsa, 
memnuniyetle elimizden gelen yardımı esirge
meyiz. 
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Zannediyorum, gerek harcırahlar konusun
da, gerek lojman konusunda dısarda hizmet ve
renlerin kendilerine mevdu vazifelerle uygun 
bir seviyede yaşamaları ve bilhassa bu yaşama
dan kastettiklerinin de yabancılarla faydalı te
maslar yapabilmeleri olduğunu gayet iyi anla
dım. Ben de öyle tahmin ediyorum ki; biraz 
uzunca olan ve muhtelif konulara değinen ve 
bilhassa teşkilâtla ilgili olan beyanlarında bun
ları jıe kadar ehemmiyetli addettiğimizi ve bi
naenaleyh, bunların kanunî tedbirlerini almak 
için çalıştığımızı arza gayret ettim. Ümidede-
rim ki; bu konuda alacağımız tedbirler çok 
uzak olmayan bir tarihte Yüksek Meclislere 
takdim edilir ve kendilerinin, değerli senatör-
ierimizin ve Yüksek Meclislerimizin üyelerinin 
yardımları ile dış hizmetlerin ifası ve bu arada 
onun başlıca nüvesini, esasını teşkil eden Dışiş
leri teşkilâtının huzur içerisinde, güvenç içeri
sinde memleketinin alî menfaatlerini korumak 
yolundaki faaliyetleri sistemli, nizamlı, kanuna 
dayanır, akla dayanır bir şekilde yürür ve ge
lişir. 

Bu hususlarda göstermiş olduğunuz yüksek 
anlayışa, şahsım ve Bakanlığım adına lütfetti
ğiniz pek nazik, pek ince duygulara ve sözlere 
şahsan ve bakanlığım mensupları adına teşek
kürlerimi tekrar ederim. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. (Alkış
lar.) 

BAŞKAN — 3ayın Bakan, iki sayın üyenin 
sorulan var efendim. 

Evvelâ 'Sayın Sabahattin Orlıon, soru hak
larının mahfuz tutulmasını bir öneri ile istemiş
lerdi. Saym Bakanın beyanlarında sorunuza ce
vap bıüamadmızsa, buyurunuz Sayın Orhon. 

SABAHATTİN OEHON (Giresun) — Sayın 
Başkanım, kısa bir soru soracağım; Sayın Ba
kanın delâletlerinizle cevaplandırmalarını isti
yorum. 

BAŞKAN — Rica ederim buyurun efendim. 
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Kısa 

bir müddet önce Marmara Denizinde yabancı 
bandıralı bir geminin kazaya uğradığı, bu ge
minin Türk Tahlisiye Teşkilâtından yardım al
mayarak kendi yabancı bandıralarını taşıyan 
gemiler ve yine kendi yabancı bayrağmı taşı
yan silâhlı kuvvetlere mensup vasıtalarla kur
tarılmış olduğunu havadis şeklinde duyduk. 
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Hangi mevzuatımıza dayanılarak bu faaliyete» 
müsaade edildi ve Türk hükümranlık haklarını 
zedeleyecek herhangi bir hal var mıdır? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-

KEN (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

Efendim, bu konu kanunlarımıza, milletle
rarası kurallara uygun bir şekilde cereyan et
miştir. Fırtınalı bir denizde kazaya uğrayan 
genıinin imdat istediği tespit edilmiş; İçişleri 
Bakanlığımız, Dışişleri teşkilâtımız ve Genel
kurmay derhal, anında bu konuda istişarelerde 
bulunmuşlar, işbirliği halinde vaziyeti tespit et
mişlerdir. Milletlerarası kurallara göre, askerî 
bir gemi olan bu teknenin fırtınalı bir denizde 
kazaya uğraması halinde, kendisine arzu edildi
ği takdirde yardım etmek imkânı vardır. Ken
disi yardım istemezse, kendi vasıtaları ile temin 
edebilir. 

Bizim tahlisiye gemimiz oraya gittiği za
man, daha evvel vaka mahalline gelen diğer 
bir gemi marifetiyle tayfasının alındığı ve ge
minin kendi haline bırakıldığı görülmüştür ve 
ayrıca bir yardım istenilmemiştir. Bilâhara, ge
minin kurtarılması bakımından da yine kendi 
vasıtaiarıyle gemiyi kurtarma imkânını bulmuş
lardır. Binaenaleyh, üç yetkili merdimizin iş
birliği halinde yapmış olduğu tetkikat ve me-
ssbyi takibinde varılan sonuç; bizim hiçbir şe-
kilds hükümranlık haklarımızın rencide edil
mesi gibi bir vaziyetin mevcudolmadığı, tama-
miyle milletlerarası hukuk ve mevcut taahhüt
lerimize uygun bir şekilde hâdisenin cereyan 
ettiğidir. Şayet kendi vasıtaiarıyle bunu yapa
mamalardı, o takdirde bizim tahlisiyemiz kendi
lerine yardım edecekti. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır, te
şekkür ederim, 

Sayın Ahmet Demir Yüce, lütfen sorunuzu 
sorunuz efendim. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — Za-
tıâliniz vasıtasıyle Sayın Bakandan soracağım 
soru, bundan evvelki soru ile aynı mahiyette 
idi. Binaenaleyh, Sayın Bakan cevabını vermiş
lerdir. Yalnız, ben soruma şu noktayı ilâve et
mek istiyorum : 

Bugün dünyada açık deniz ve karasuları 
mefhumunun yeni birtakım tariflere tâbi tu

tulması keyfiyeti müzakere edilmektedir. Bi
naenaleyh, muhtelif görüşler, açık deniz mef
humunu ve kara mefhumunu bir esasa bağla
mak çabasındadırlar. Burada devletlerin men
faatleri de mevzubahsolmaktadır. Marmara De
nizinde vukubulmuş olan hâdise Sayın Bakanın 
/ermiş olduğu izahat çerçevesi içerisinde yeni
den güzden geçirilecek niteliktedir. Çünkü, 
Hontrö Mukavelenamesi, boğazlar nizamını tan-
'im ederken Marmara Denizinin durumunu 
aeakût geçmiştir. Binaenaleyh, Sayın Bakanın; 
ir ecnebi şilebin karasularımızda vukubulmuş 

3İan karaya oturma hâdisesinin kurtarma ko
nusu bir, 

Bu geminin terkedildikten sonra hukuk ge
rgince kime aidolacağı konusu, iki; 

Kesinlikle hallolmadığı iddiaları mevcut 
ken, Marmara Denizinin durumunun, açık de

nizlerin yeniden tespiti muvacehesinde bir tâ-
iz mahiyetinde olan tutumu, tehlike teşkil eder 
ini etmez mi? Bu hususu nazarı itibara aldılar 
m almadılar mı? 

BAŞKAN — Cevap verecek misiniz Sayın 
Bakan?.. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN (Devamla) — Arz edeyim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-

TEN (Devamla) — Efendim, Sayın Demir Yü-
-îe'nin üzerinde hassasiyetle durdukları nokta
lar bizim de aynı hassasiyetle üzerinde durdu
ğumuz noktalardır. Nitekim, bu bir şilep değil, 
askerî bir gemidir. Binaenaleyh, mahiyeti ve 
statüsü başkadır, demin de arz etmiştim. 

İkincisi, 25 Ocak tarihinde sefaret, bizden 
ilk gönderilen ve kaidelere uygun olarak gelen 
ÖC-26 sayılı kurtarma gemisinin kurtarma fii
lini yerine getiremediği ve ilâveten bir askerî 
nakliye nakliye gemisi ve diğer römorkörlerin 
"le bu kurtarma ameliyesine yardım etmesini is
tediği vakit, kendilerine cevaben, fevkalâde ha
lin sona ermiş olduğu, binaenaleyh, buna müsa
ade edilemiyeceğ; bildirilmiştir ve bunun üze
rine mezkûr Sovyet Askerî Gemisi CC - 26 rö
morkörü ile kurtarılmış ve o şekilde gitmiştir. 

Binaenaleyh, gördüğünüz veçhile Hariciye 
Vekâletiniz ve diğer ilgili makamlarınız nizam
lara ve kurallara uymayan bir talebolduğu za
man bunu derhal reddetmesini bilmiştir. 
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Açık deniz ve kapalı deniz konusuna ge
lince; bu hususta çok nazik ve hassas bir nok
taya dokunuyorsunuz. Hakikaten denizlerin sta
tüsü ile ilgili olan çalışmalar katî bir neticeye 
varamamıştır. Yanlış hatırlamıyorsam, hafızam
da yanılmıyorsam, Cenevre'de birkaç sene ev
vel akdedilmiş olan Deniz Hukuku Konferan
sında, muhtelif konular ele alınmıştı. Bunlar 
içerisinde; açık deniz, kapalı deniz tarifleri, bo
ğazlar, geçiş yollara ve saire mevcuttu. Kara
sularının genişliği mevzuu da bahis mevzuu idi. 
O konferans sırasında temenni mahiyetinde, 
daha ziyade Batı memleketlerince bir teamül 
olarak tatbike başlanan birtakım projeler geç
miş, fakat bunlar bir karar mahiyetini alama
mıştır. 

Malûmları olduğu üzere, şimdi, deniz dibinin 
gayri askerileştirilmesi ve buradaki bütün mad
dî imkânların, insanlığın müşterek malı sayıl
ması ve buradan yapılacak muhtelif iktisadi is-
tihsalât ve sairenin neticelerinden keza bütün 
insanlığın faydalanması yolunda bir teklif, bun
dan iki sene evvel Birleşmiş Milletlere getiril
miş ve bu teklif halen muhtelif müzakere saf
halarından geçerek üç komite halinde belirli 
bir çalışma şekline inkılâbeylemiştir. 

Türkiye, bu grupların üçünde de mevcut
tur ve hattâ bu grupların bir tanesinde asbaş-
kanlık da Türkiye'ye aittir. 

Biz, bu çalışmalarda, demin temas buyurdu
ğunuz hususun, millî çıkarlarımıza uygun bir 
şekilde tespiti için gayret sarf ediyoruz. Bunu 
ancak müzakerelerin intacettiği devre ve yine 
ilk Cenevre Konferansında olduğu gibi bir ba
şarı mı yoksa bir başarısızlıkla mı bu müzake
relerin sonuçlanacağı keyfiyeti tescil edecektir. 
Şimdiki durum budur. Daha fazla yerleşmiş 
katî, sarih bir kural mevcudolduğunu hatırla
mıyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
Böylece Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerin

deki müzakereler sona ermiştir. Teşekkür ede
riz Sayın Bakan (Alkışlar) 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinde bölümlere ge
çilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

A _ DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 

Bölüm Lira 

11.000 Ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 164 481 175 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 5 192 661 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

15.000 Kurum giderleri 39 072 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 389 493 504 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalma-
lar 27 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 94 744 702 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 3 625 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 7 488 256 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Böylece Dışişleri Bakanlığı bütçesi Senato-
muzca kabul edilmiştir. Aziz milletimize ve Dış
işleri Bakanlığının seçkin mensuplarına hayırlı 
olmasını dilerim efendim. 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçe
sine geçmeden evvel açık oylarınıza sunulan 
sıra sayısı 16 olan Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün 1972 yılı Bütçe kanun tasa
rısına 129 olumlu oy verilmiş ve bu suretle bu 
tasan da Cumhuriyet Senatomuzca kabul edil
miştir. 

B — ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/558; Cumhu
riyet Senatosu 1/16) (S. Sayısı : 15) (1) 

i. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/570; Cumhuriyet Sena
tosu 1/26) ($._ Sayısı : 25) (2) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresine geçiyorum. 

Bütçe Karma Komisyonunun Sayın Sözcüsü 
hazır. Bakanlık erkânı lütfen yerlerini alsınlar. 

Bu arada söz alan sayın üyeleri arz ediyo
rum : 

Millî Güven Partisi Grupu adına Sayın En
ver Bahadırlı, Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ahmet Demir Yüce, Millî Birlik Grupu adı
na Sayın Haydar Tunçkanat. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grupu adına 
Sayın Enver Bahadırlı 'nmdır; buyurun efen
dim. 

M. G. P. GRUPU ADINA ENVER BAHA
DIRLI (Hatay) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar, 

Millî Güven Partisi Cumhuriyet Senatosu 
Grubu adına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı 1972 malî yılı bütçesi üzerinde görüş ve te
mennilerimizi arz edeceğim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 4951 
sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
25 . 12 . 1983 tarihinde kurulmuştur. 

Kendisine bağlı veya ilgili mühim kurumlar 
olan birinci ve ikinci beş yıllık kalkınma plan
larının öngördüğü yatırım programına büyük 

(i) 15 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

(2) 25 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonuna 
eklidir. 

ölçüde iştiraki bulunan Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının toprak, su, enerji, maden ve 
petrol kaynaklarının araştırılması ve işletilmesi 
gibi önemli vazifeleri vardır, 

Bakanlık, henüz bir teşkilât kanununa kavu
şamamıştır. idarî hizmetlerini bağlı kurumların 
yardımları ile yürütebilmektedir. 

Bakanlık, iş icabı istihdam ettiği teknik per
sonelin bazı haklarını yerine getiremediğinden 
teknik personel mağdur duruma düşmüş idi. 
Durumu düzeltmek amacı ile çıkarılan 
19 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3434 sayılı ek gös
tergelere ait kararname gereğince yapılacak 
ödemelerin uygulanmasının sağlanmasını te
menni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Memleketimizdeki petrolün aranması, üreti

mi ve satışı işler', üzerinde daima önemle dur
duğumuz bir konudur. 

Petrolün aranması işlerinin, millî çıkarları
mıza en uygun şekilde ve esas itibariyle Devlet 
müesseseleri eliyle yapılmasına taraftarız. Ya
bancı petrol şirketlerinin daha önce aldıkları 
ruhsatlara dayanılarak yapacakları faaliyette 
iyi niyetlerinin gözönünde tutulmasını, bu şe
kilde hareket etmeyen yabancı şirketlerin ruh
satlarının hukuk kurallarına uygun olarak geri 
alınmasını lüzumlu sayıyoruz. 

Millî kurumlarımızın bu alandaki faaliyetle
rini sınırlayıcı mevzuat hükümlerinin değişti
rilmesi ve bu kuruluşların gelişmelerini sağla
yıcı tedbirlerin alınması görüşündeyiz. 

Millet Meclisi grubundaki arkadaşlarımızın 
verdikleri önergeler üzerine yapılan Meclis 
araştırmaları ile millî menfaatlerimize uygun 
bir hizmet ifa ettiğimiz inancındayız. 

Memleketimizdeki petrol arama, üretim ve 
satışı işlerini organize edecek «Petrol Reformu 
Kanun tasarısı» nın memleket yararına uygun 
şekilde biran önce çıkarılması için ciddî gayret 
sarf edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 
Petrol ameliyelerini yapmakta olan Türkiye 

Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışmalarının bü
yük ölçüde arama faaliyetlerine hasrediidiği, 
Batman Rafinerisinin 700 bin tondan 1 milyon 
tona tevsi edilmesine çalışıldığı, 3 milyon ton
luk izmir Rafinerisinin bu yıl içerisinde kısmen 
işletmeye açılacağı, ipraş Rafinerisinin tevsi edi
leceği anlaşılmaktadır. Kurumun elinde ham-
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petrol nakliyatında kullanılmakta olan muhtelif 
çapta 638.400 kilometre boru hattı bulunmakta
dır. 

1972 programında ehemmiyetli proje yatırım
ları bulunan Kurumun başarılı hizmetler ifa et
mesini temenni ederiz. 

Bir diğer millî kuruluşumuz olan Petrol Ofi
si halk ve Millî Savunma ihtiyaçları için lüzumlu 
petrol ve müştaklarını satmalmak, depolamak ve 
satmakla görevli iken K/1092 sayılı kararla NA
TO akaryakıt tesisleri ve boru hatları işletmesi 
de görev olarak verilmiştir. 

Küçük bir sermaye ile kurulan Ofisin, bugün 
güçlü bir kuruluş haline geldiğini ve teşkilâtını 
yurt sathına yaydığını memnuniyetle müşahede 
etmekteyiz. 

Ofisin, bu başarıya ulaşmasında yetişkin ve 
değerli elemanlarının feragatkâr çalışmalarının 
önemli rolü olmuştur. 

Petrol Ofisi, halen bir teşkilât kanununa sa
hip değildir. Kendi hüviyetine ve şahsiyetine 
kavuşması halinde, kendisine verilen hizmetleri 
daha i}Ti bir şekilde yerine getireceğine inanmak
tayım. 

Şimdiye kadar yapılan çalışmalar müspet bir 
sonuç vermemiştir, iş başındaki Hükümetin bu 
önemli konuyu mutlaka halletmesini dilemekte
yiz. 

Petrol Ofisinin 1972 programının başarıya 
ulaşmasını temenni ederken, Ofis mensupların
dan akaryakıt satış istasyonlarını karayollarımı-
zın inkişafına göre ve iklim şartlarına uygun tip
te yapmalarını ve eskimiş istasyon ve pompala
rını değiştirmelerini, satış istasyonlarının depo
larındaki akaryakıtı sık sık kontrol ettirerek 
evsaf değişikliğine her ne suretle olursa olsun 
mahal bırakılmamasını memleket menfaatleri 
açısından rica etmekteyiz. 

Burada bir noktaya daha işaret etmek istiyo
rum. Petrolle ilgili tüm faaliyetlerin bir kuru
luş bünyesinde toplanması hususundaki deliller 
yeterli görüldüğü takdirde Petrol Ofisi ile Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortakbğmın birleştiril
mesi mümkün olabilir. Ancak, her şeyden evvel 
bu birleşmenin sağlayacağı menfaatler açısından 
açıkça ve tam olarak ortaya konmalıdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Petrol müştaklarından yeni kimya maddeleri 

üreterek birçok sanayi dallarına ucuz hammad

de temin etmek maksadiyle kurulan Petro - Kim
ya Anonim Ortaklığının Yarımca'daki bir kısım 
tesisleri faaliyete geçmiştir. 

Kurumun, bu yıl içerisinde yeni ünitelerinin 
faaliyete geçmesi beklenmektedir. 

Kalkınma çabası içerisinde olan memleketle
rimizin özellikle sanayi kesiminin ihtiyacını kar
şılayacak maddeleri imal eden Kurumun, İz
mir'de yapacağı ikinci tesis için faaliyetlerini 
tamamlamasını temenni ederiz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsü, memleketi

mizin maden envanterinin çıkarılması, bulunma
sı ve değerlendirme imkânlarının araştırılması 
ve işletilmesine ilişkin usul ve metotların tetki
ki gibi hizmetleri yürütmektedir. 

Enstitünün, maden potansiyelimizin ortaya 
çıkarılması ve önemli görülenler üzerinde dik
katli bir arama faaliyetine geçmiş olması mem
nuniyetimizi mucibolmaktadır. 

Enstitünün bugüne kadar yaptığı çalışmalar
dan ve aramalardan madenlerimizin zengin ol
duğu, özellikle krom, bortuzları, civa, mermer 
ve lületaşı rezervleri bakımından kaynakların 
yaygın olduğu tesbit edilmiştir. 

Enstitünün, 1972 yılında araştırma ve yatı
rım faaliyetlerinde programını başarı ile yürü
teceğini ümit etmekteyiz. 

Elektrik işleri Etüt idaresinin işleri meyanın-
da olan elektrik planlaması ve istatistikle ilgili 
hizmetleri 15 . 7 . 1970 tarihinde kabul edilen 
1312 sayılı (Türkiye Elektrik Kurumu) Kanu
nu ile kısa adiyle TEK'e verilmiştir. 

Elektrik işleri Etüt idaresi bu hizmetler dı
şındaki işleri görmektedir. 

idarenin etüt ve proje çalışmalarında gerek
li gayretin gösterildiği ve memleket ihtiyaçlarını 
karşılamaya yöneldiği anlaşılmaktadır. 

1972 yılı programında öngörülen faaliyetle
rinin başarılı olması için idarenin hizmet ala
nının belrli hale getirilmesi lüzumuna işaret 
etmek isteriz. 

Etibank Genel Müdürlüğünün hizmetleri, sa
dece malden kaynaklarımızın dıeğerlendirilme-
sine ve bankacılığa inhisar ettirilmiştir. 

1971 yılı programında yer alan projelerden 
büyük kısmının gerçekleştiği anlaşılmaktadır. 
1972 yılı programında yer alan maden, kimya 
metalürji alanlarındaki faaliyetlerinin de ger
çekleşmesini temenni ederiz. 
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Madenciliğimizin geliştirilmesi, ekonomimi
ze geniş istihdam gücü kazandıracak ve ihra
cat değerlerimizi artıracaktır. Karma ekonomi 
anlayışı içerisinde özel sektörün bu alanda kre
di ihtiyacını karşılayacak maden bankasının 
faaliyete geçirilmesi için gayret gösterilmelidir. 

Muhterem arkadaşlar, 

Bilindiği üzere, Türkiye Elektrik Kurumu 
Genel Müdürlüğü, Elektrik işlerini bir elde top
lamak, üretim, iletim, dağıtım ve ticaretini 
yapmak, köy elektrüklendirilmesini temin et
mek ve ilgili makina ve malzemeyi imal etmek 
üzere kurulmuştur. 

Kurumun, 1970 yılı sonu itibariyle olduk
ça geniş bir üretim ve dağıtım faaliyetine giriş
tiği anlaşılmaktadır. 

1970 yılı itibariyle 36 000 köyden 2 027 kö
kümüz elektriğe kavuşmuştur. Bu miktarı çok 
az bulduğumuzu, köylerimizin elektriğe ka
vuşması için daha hızlı gayret ve teşebbüslere 
ihtiyaç bulunduğunu önemle belirtmek isteriz. 

İkinci plan hedefi yılda 500 köyümüzün 
elektriğe kavuşturulmasını öngörmektedir. Ku
rumun bu alanda puan hedefine ulaşmayı sağla
yamadığını görmekteyiz. Bugün köylerimizin 
büyük çoğunluğu bu zarurî ihtiyaçtan istifade 
imkânı bulamamaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın hazırlanması için 
gerekli inceleme ve araştırmalara girişildiği şu 
sıralarda yeni imkânlarla hedefe ulaşmayı 
sağlayacak tedbirlerin alınması, imalât ve da
ğıtım faaliyetini artırması ve hızlandırması ke
sin bir ihtiyaçtır. 

Sanayinin ve şehirleşmenin hızlı gelişmesi 
dolayısiyle, elektrik enerji tesislerimizin sürat
le gelişmesi lüzumu aşikârdır. 

Hudut köylerimizin ve kentlerimizin ayrı 
bir programla elektriğe kavuşması için girişi
len teşebbüsün mutlaka başarıya ulaştırılmasını 
istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlar, 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 

Müdürlüğü, bilindiği üzere taşkömürü ve linyit 
gibi kömür madenlerini aramak ve işletmek, 
imal ve satışını yapmak işleriyle görevlendiril
miştir. 

Kurumun bölgesel üretim ve tüketim politi
kasının neticesi olarak Çorum ve Beypazarı'nda-
ki linyit ocaklarından sonra Erzurum'da Şark 

linyitlerini dıe işletmeye açtığı ve taşkömürü 
istihsalini bir miktar artırdığı anlaşılmaktadır. 
Ancak, taşkömürü ve linyit ihtiyacının her yıl 
artmakta bulunması hasebiyle bu üretimle ihti
yacın karşılanamadığı bir gerçektir. 

Son aylarda kömür sıkıntısının büyük öl
çüde artması, vatandaşlarımızı, üzüntü ile ifa
de edelim ki derin endişe ve ıstıraba sevk et
miştir. 

Bu konuda Hükümetçe alman tedbirler han
gi gerekçeye dayandırılır ise dayandırılsın, han
gi mazeret ileriye sürülür ise sürülsün, alınmış 
olan tedbirler kifayetli ve yeterli olmamış ve 
bu konu kamu hizmetlerinin vatandaş gözünde 
iyi işlemediği tarzında haklı yorumlara yol aç
mıştır. Alınan tedbirlerin, zaman ve genişlik 
bakımından yetersizliği hasebiyle sıkıntının gi
derilemediğini açıkça söylemeye mecburuz. 

Memleketin gerçek ihtiyacının karşılanabil
mesi için üretimi artırmak, stok yapmak ve 
yurda yaygm köklü tedbirlere ihtiyaç vardır. 

Vatandaşlarımızın hayatî önem taşıyan ya
kıt ihtiyacının mutlaka giderilmesi ve haklı şi
kâyetlerin önlenmesi için her tedbirin vaktinde 
alınmasını Hükümetten beklemek hakkımızdır. 

Muhterem arkadaşlar, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının büt

çesinin müzakeresi dolayısiyle çok hayatî bir 
konuya daha işaret etmeden geçemiyeceğim. 
Bu konu, büyük şehirlerimizde özellikle Anka
ra'da vahametini artırmış olan hava kirlenmesi 
konusudur. 

Medenî memleketlerde daha çok motorlu na
kil vasıtalarının tevlidettiği hava kirlenmesi, 
bizde bilhassa ısınmadaki usullerimizin iptidai
liğinden ve ısıtmada kullanılan maddelerin ha
va kirlenmesini geniş ölçüde artıran vasıfların
dan doğmaktadır. 

Bugüne kadar belediyelerce zaman zaman 
ele alındığı iddia edilmiş bulunmasına rağmen, 
hava kirlenmesi konusunda ciddî ve ileri bir 
adım atılmış değildir. 

Hükümetin, daha fazla gecikmeden konu
yu salim bir sonuca ulaştırmasını bekliyor ve 
bu husustaki gayretlere Parlamentonun bütünü 
ile müzaharet edeceğinden emin bulunuyoruz. 

Sözlerime son verirken 1972 yılı bütçesinin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ve 
memlekete hayırlı olmasını şahsım ve grubum 
adına diler, Yüce Heyete saygılarımı sunarım. 
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BAŞKAN — Teşekfkiür ederim Sayın Baha
dırlı. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Ahmet De
mir Yüce... 

A. P. GRUBU ADINA AHMET DEMİR 
YÜCE (Zonguldak) — Sayın Başkan ve muh
terem arkadaşlarım; 1972 malî yılı Enerji ve 
Taba Kaynaklar Bakanlığı Bütçesini Adalet 
Partisi Grubu adına eleştirmek üzere huzuru-
zu işgal etmiş bulunuyorum; hepinizi Grubum 
ve şahsım namına hürmetle selâmlarım. 

. 30 dakikalık bir müddet içerisinde, bu dere
ce büyük kapsamlı işler yapan ve büyük ilgili 
teşekküllere malik olan bir bakanlığın bütçesi 
ve ona müteferrik işleri ile ilgili eleştirilerimiz 
sadece noktalara temas etmekten ibaret kala
caktır. Bu balamdan, bir fikrî silsile içerisinde 
şayet kalamazsam, beni mazur görmenizi istir
ham ederim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, yapı
lan tüm yatırımların % 22 sinden başlayarak, 
1971 yılında % 40 ma kadar baliğ olan bir mik
tarını üzerine almış en büyük yatırımcı bakan
lıklarımızdan birisidir. Binaenaleyh, Türk eko
nomisindeki yeri de gayet tabiî ki, o nispette 
önemlidir. 

insanoğlu tabiata hâkim olabilmek için bit
mez tükenmez bir gayret sarf etmiştir. Dünya
da ve hattâ şimdi de kâinatta, bulunan her 
maddeyi kendi istifadesi 'için kullanma çabası 
ve aşamaları içerisindedir. Maden cevherini çı
karmak ve ondan metal olarak istifade etmenin 
yollarını bulma, suyu zaptı rapta alma ve top
rağı sulama, medeniyet tarihinin en esaslı döne
meçleri ve tarihe dönem ismi veren kısımlardır. 
Bu istifadelerin baş unsurlarından biri de, mu
hakkak ki, enerji ve ona olan hâkimiyettir. 

Enerji, her zaman insanın büyük hedefleri
ne ve daha iyi bir dünya rüyalarına anahtar ol
muştur. Denebilir M, mağara adamı ateşteki 
enerjiyi ısı olarak ve aydınlatma için kullandık
tan sonra medeniyet yolculuğuna çıkmış ve be
kasını sağlamak için de, vücut kuvvetinden, so
pa ve ok yayından faydalanmıştır. O zamandan 
beri insanın maddî refahı için araştırmaları; 
geniş ölçüde kömür, petrol ve çeşitli elektrik 
enerji şekillerine gem vurmak yolu ile olmuş
tur. Modern çağlarda insan, enerjiyi daha zor 
gayelerle kullanmak için karmakarışık ve tesiri 

gittikçe artan araçları geliştirmiştir. Bugün 
Aya gidiş, kimyasal enerjiye gem vurulması ile 
mümkün olabilmiştir. Yarın gezegenlere yolcu
luk, atom çekirdeğindeki enerjinin geme vurul
masına bağlı olacaktır. 

Enerjinin bütün karmakarışıklığı içinde, 
nasıl kavranmaya başladığının ve günlük haya
tımızda nasıl iş yapar hale getirildiğinin hikâ
yesi, bilimler tarihinin en heyecanlı ve en ilginç 
bir faslını teşkil eder. 

Democrite'den Enrico Fermi'ye kadar daha 
binlerce beyinden geçerek bugünkü üstün sevi
yeye ulaşan insanoğlu, daha da büyük inkişaf
lara doğru adımlarını atmakta iken; Türkiye'
nin bütün inkişaflar seyri içerisinde, daima ge
riden takipçilikten kurtarmasını temenni etmek 
en büyük dileğimiz, en büyük arzumuz ve en 
büyük duamızdır. Binaenaleyh, bu büyük arzu, 
Türk Milletinin büyük isteği Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığımız marifetiyle ancak ye
rine getirilebilecektir. 

Türkiye'de enerji tüketiminin fert başına, 
petrol eşdeğeri üzerinden, 600 kg. olduğu ve 
bunun nüfus artışı dolayısıyle sabit bir rakam 
olarak kalmakta devam ettiği ve buna mukabil, 
komşularımızın bu rakamların çok üstünde bir
takım gelişmelere eriştikleri nazarı itibara alı
nırsa, Türk Milletinin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığından ve onun camiasının muhte
rem teknisyen ve elemanlarından beklediği kal
kınmanın ehemmiyeti daha ziyade tebarüz eder. 

1963 yılında kurulmuş olan Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı, mevzuubahis hizmetleri 
planın öngördüğü hedefleri tahakkuk ettirecek 
bir tarzda acaba yapabilmiş midir? 

Bu vazifeyi kemaliyle yapmış olduğunu söy
lemek maalesef mümkün olamıyacaktır. Her 
ne kadar, bakanlığın iştigal sahası içindeki ko
nularda muvaffakiyete ermiş olduğu hususlar 
varsa da, bunlar birtakım kanunlarla kurulmuş, 
kendine bağlı teşekküllerin, iyi organize olmuş 
teşekküllerinin münferit görüntülü diye tavsif 
edebileceğimiz faaliyetlerinin neticesidir. Bu 
bakanlık kendisine mevdu hususlarda, etkili bir 
koordinasyon ve etkili bir kontrol mekanizma
sını işletebilse, muhakkak ki, bağlı kuruluşları
nın başarıları daha fazla olurdu. Esasen kuru
luşundaki gaye de muhakkak ki, budur; ancak 
bu hususu tam istenen mânada yapabildiği id-
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dia edilemez, çünkü hâlâ bir kanunu mevcut 
değildir. 

Her sene yapılan tenkitlere ve temennilere 
rağmen ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar bakanla
rının bu. kürsülerden her sene vermiş oldukları 
sözlere rağmen, bu dev teşekküle ait kanun he
nüz çıkarılmamıştır. Birinci enerji tüketiminin, 
gayriticarî enerji kaynakları oranının azaltıla
rak, ticarî enerji kaynaklarına doğru bir yöne
lime gidilmesi, beş yıllık kalkınma planlarının 
hedeflerindendir, Beş Yıllık Plânlarda göste
rilen hedeflere, oran olarak, aşağı - yukarı yak
laşmaların vuku bulduğunu görmek memnuni
yet bahştır; ancak, adedi olarak gayeye erişile-
mediği de bir hakikattir. 

Ticarî yakıtlar kalemlerinde bir miktar de
ğişikliğin vukubulduğu görülmekte ise de, yani 
odun ve tezek gibi gayri ticarî yakıtların azal
masını da temin hususunda gayretler sarf edil
mişse de, bunların 1970 - 197İ ve 1972 yılları 
programlarında aynı miktarlar üzerinden göste
rilmiş olması, Türkiye'nin adedi olarak her han
gi bir mesefe katetmeniiş olduğunun delilidir. 

Türkiye'de yaklaşık olarak % 35 odun ve 
tezek gibi ticarî olmıyan birincil enerji kaynak
ları tüketimi hâlâ hâkimiyetini devam ettirmek
tedir. 

Muhterem senatörler, yukarda arz etmiş ol
duğum bu konunun hallinin pek de kolay olma
yacağım müdrikiz, ama, Devlet olarak da bu 
meseleyi behemahal halletmek mecburiyetinde
yiz, Bu durumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının esaslı bir enerji politikası ve bir 
enerji, programlamasını yapamamış olmasından 
ileri geldiğini söylemek mümkündür. Bu husus, 
muhtelif vesilelerle, muhtelif şahıs ve teşekkül
ler tarafından söylenegelmiştir. Yüksek Denet
leme Kurumunun denetlemekle vazifeli kılındığı 
İktisadî Devlet Teşekküllerinin enerji ile alâka
lıları hakkında tanzim ettiği raporlarında, bu 
temenniye her sene rasiannıaktadır. 

Devletin enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı eliyle, bu konuyu dağınıklıktan kurtarıp 
koordine etmesi ve uzun vadeli bir plân ve 
programa raptetmesi lâzımdır. Bunun için de 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Kanunu
nun biran evvel çıkarılması gerekmektedir. Bu
nu Hükümetten ve Parlâmentodan hasseten is
tiyoruz. 
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Muhterem senatörler, 
Madencilik, imalât sanayii ve enerji alt sek

törlerini kapsayan sanayi sektörü katma değeri 
için ikinci Beş Yıllık Plânda öngörülen büyü
me hızı % 12 dir. Ancak, özellikle yılın ikinci 
yarısında meydana gelen durgunluk nedeni ile, 
1970 yılında art?.ş hızının % 2,5 olarak gerçek
leşebildiğini görüyoruz. 1970 yılında hızlanan 
anarşik olayların, muhakkak ki, direkt veya en-
direkt yollardan bu neticenin tahassülünde 
büyük rolü olmuştur, özel sektör yatırımlar
dan çekilmiş, kamu sektöründe de yatırımlar 
hedeflere ulaşamamıştır. Büyük projelerde 
proje tatbik zamanının iyi hesaplanmadığı ve 
başka bir deyimle, Türkiye realitelerine göre 
hareket edilmeyerek, saman unsurunun kısa 
tutulduğu, ilmî çevreler ve Devlet Plânlama Teş
kilâtı tarafından da kabul edilen bir hakikattir. 
Binaenaleyh, 1970 e yetişeceği sanılan büyük 
projelerin tahakkuk etmemesi de, bu zayıf neti
cenin tahassürünün nedenlerinden birini teşkil 
edebilir. O s&idyB inhisar eden eksikliğin di
ğer senelere de kümüiâtif olarak intikali de 
mümkündür. Nitekim, aynı sektörün 1971 bü
yüme hızı % 8,7 olmuş ve 1971 de de ekonomik 
istikrar sağlanamamış olmasına rağmen, bu ne
tice istihsal edilmiştir. 

istihdam sorunu ve toprağa ve tarıma bağlı 
nüfusun sanayi sektörüne intikali, madencilik, 
imalât sanayii ve enerji alt sektörlerini kapsa
yan, sanayi sektörünün % 12 ve daha fazla nis
petlere eren bir büyüme hızına kavuşması ile 
salâha erişeceği muhakkak bulunduğuna göre, 
bu konuya Hükümetimizin büyük önem vermesi 
enerji bakımından gerekmektedir. Kamu sek
törü yatırımlarının 1972 senesinde, bütçe mülâ
hazaları ve Kamu iktisadî Teşebbüslerinin kay
nak 3"aratamamaları veya kaynak eksiklikleri 
sebebiyle tahakkuk edemiyeceği görüşü bütçe 
müzakereleri esnasında etkin şekilde ifade olun
muştur. Bütçede indirimlerin yapılması veya 
gelirlerin tahmin edilen seviyelere çıkamaması 
bu neticeyi doğuracaktır ve bu neticenin de ya
tırımlara tesir edeceği beyan olunmaktadır. Bu 
menfî neticenin tahassülü ise, % 12 büyüme 
hızına erişmemize bittabi mâni olacak ve plân 
hedefleri bir kere daha tahakkuk edemiyecek-
tir. Böyle bir tehlikeyi uzak bir ihtimal olarak 
nazarı itibara almak, bizce tedbirsizlik olarak 
kabul edilebilir. Belirmesi muhtemel olan bu 
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halin telâfisi, hiç olmazsa hususi sektörün bu I 
sahaya intikal eden ciddî yatırımlarını kuvve
den fiile çıkarmasını temine matuf bir çabanın 
gösterilmesidir. j 

1971 yılı ilk yarısında asayiş yönünden bir 
istikrar sağlayan Hükümetin hususi sektör kesi
mine emniyet veremeyen bir tutum içinde ol
duğu muhakkaktır. İkinci Erim Hükümetinin 
getirmiş olduğu emniyet havasının 1972 yılında 
devam etmesini ve yaratılacak iyi bir vasat içer
sinde yatırımlarına devamı sağlamasını, kamu 
sektörü yatırımlarının tehlikesinin bir süpabi ı 
olarak kabul etmek gerekmektedir. Döviz re
zervlerimizin müsait oluşu, bu kesim yatırım
larının tahakkuk etmesini mümMn kılacak un
surlardan biriin teşkil etmektedir. 

Hususî sektör derken, gayette tabiî ki ilmî, 
ekonomik esaslara uygun, kaptıkaçtıdan arî, 
vergisini veren ciddî teşekkülleri kasdediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Anayasanın 130 ncu maddesi, tabiî servet

ler ve kaynakların Devletin hüküm ve tasar
rufu altında olduğunu, bunların aranması vs 
işletilmesi hakkının Devlete ait bulunduğunu, 
arama ve işletmenin Devletin özel teşebbüs 
ile birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğru
ya özel teşebbüs eliyle yapılmasını kanun açık j 
iznine bağladığını söylemektedir. j 

Bu maddeye göre tabiî servetler Devlete | 
aittir ve sadece kanun ile arama, işletme veya 1 
imtiyaz haklarını ahara devretmektedir. Maden î 
Kanunu ve Petrol Kanunu bu maksatlarda çı- j 
karılmış olan kanunlardır. Madenlerle ilgili \ 
hükümler Maden Kanununda toplanmakta ve j 
Maden Dairesi de bu hükümlerin tatbikcisi ol- ! 
maktadır. Şunu katiyetle ifade edebiliriz ki, j 
hangi görüşün ifadesi olursa olsun, maden ka- ı 
nunları yalnız başına her hangi bir fayda sağ
lamaya kâfi gelmezler. Onu tatbik edecek, iyi 
organize olmuş, müessir müeyyideler tatbikine 
salahiyetli bir maden polisi niteliğinde kuvvetli 
bir Maden Daresi olmazsa, en iyi hükümleri ih
tiva eden bir maden kanunu yine de gayri kâfi 
kalmaya mahkûm olacak demektir. 

Maden Dairemiz, Devletin malı olan tabiî 
servetlerin kötü istismarına bugüne kadar 
maalesef muvaffak olamamıştır. Direnin ele
mandan, teçhizattan yoksun çehresi, bütün 
iyi niyetine rağmen etkili bir teşekkül olma- i 
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sına mani teşkil etmiştir. Maden Kanununda 
bazı değişikliklerin yapılarak ciddî arayıcıya 
ve işleticiye daha iyi imkânlar veren, yeraltı 
servetlerinin kötü istihsalini, yani istismarını 
önleyen bâzı hükümlerin getirilmesini şart ola
rak görmekteyiz. Hükümetin yeni bir maden 
kanununu Meclislere sevk etmiş olduğunu öğ
renmiş bulunuyoruz. Bunu memnuniyetle kar
şıladık. Ancak, maden kanunu tasarısı hüküm
lerinin emin ve salim istihsali artırıcı olmasını, 
istihsali azaltıcı olmamasını temenni ederiz. 

Şurasını da belirtmekte fayda umarız İd, 
linyit işletmelerinin kati vasıflarının belirtil
memesi suretiyle devletleştirileceklerinin ba
sma intikali (ki buna Hükümetin hiç ihtiyacı 
yoktu, mal esasen Devletindir ki, yanlış bir 
prezantasyondur) bu sahada istihsalin azalması 
faktörlerinden birini teşkil etmiştir. Linyit kö
mürü istihsalinin, yani maden kömürü istihsa
linde plan hedefinin tahakkuk ettirilememiş ol
duğu bir devrede, bunun Türkiye enerji tüke
tim alanında yarttığı menfî ortamda daha da 
istihsal düşümüne müncer olacak bir netice ya
ratmasından haklı olarak endişe duyarız. Hü
kümet, üu anlayışın doğuracağı menfî tesirle
rin giderilmesini temin edecek ve hususî sektö
rün istihsalden içtinabetmelerini önleyecek ay
rıntılı bir açıklamayı muhakkak yapmalıdır. 

Maden Dairesinin reorganizasyonunu ve 
onun hem salâhiyet, hem de eleman yönünden 
takviyesinin süratle etüt edilmesini ve yerine 
getirilmesini zaruri görmekteyiz. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ve ona bağlı teşekkül
leri ve ilgili teşekkülleri fevkalâde etkiiiyen 
657 ve 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun yürürlüğe girmesinden sonra birçok tek
nik personelin mağdur duruma düşmüş bulun
duğu bir hakikattir. Devlet Memurları Kanunu 
bâzı yan ödemelere imkân vermiş bulunmasına 
rağmen, bu hükümlere ait yönetmeliklerin uzun 
müddet çıkarılmamış bulunması ve tatbik gö
rememesi mağduriyetlerin devamına sebebol-
muş ve tatmin ümitlerinin yitirilmesi neticesi
ni doğurmuştur. Bu yüzden birçok yetişmiş 
eleman ayrılmıştır. Çalışmakta olan personelin 
de huzursuz olduğu muhakkaktır. Bu durum
dan büyük yatırımcı Bakanlık fevkalâde mü
teessir olmaktadır. Hükümet olarak bütün 
daireleri etkisi altında bulunduran bu perso-
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nel sorununa süratle bir çare bulunmasını has
saten istirham eyliyorum. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve Elektrik 
İşleri Etüt İdaresi 1935 yılında kurulmuş, fev
kalâde iyi esaslara istinadettirilmiş, ilmî birer 
müessesemizdir. Bunlar Türkiye'ye cidden fay
dalı hizmetler görmüşlerdir. Maden ve Tetkik 
Arama Enstitüsünün iyi bir mazisi ve muvaf
fak bir hizmet grafiği vardır. Birçok mehafil 
bunu her yönü ile münakaşa etmekte iseler de, 
Maden Tetkik Arama Enstitüsünün niteliklerini 
bilmeden yapılan bir münakaşalar hakikatin 
ifadesi olmasa gerektir. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü, kanunun kendisine vermiş olduğu 
esaslar içerisinde 1935 yılından bu yana Türki
ye'ye cidden faydalı hizmetler görmüştür. Bazı 
hizmetleri istenilen bir tempoda yapamamışsa, 
bu onun malî yönden o derecelere varacak im
kânlara sahibolamamasmdan ileri gelmiş olarak 
telâkki edilmelidir. Aynı mahiyette olan işlerin 
dağınık ellerde yapılması yerine, koordinasyo
nu temin ederek bir elde toplanması ve o el ta
rafından yapılmasında faydalar vardır. Hal 
böyle iken, Maden Tetkik Arama Enstitüsünü 
üç ayrı enstitü haline ifrağ etmek çabalarının 
sürdürüldüğünü görmekteyiz. Biz böyle bir tat
bikatın bir toplama yerine bir dağılma tevli-
detmesinden ve çok iyi kurulmuş olan bu güzel 
müessesemize zarar vermesinden endişe ederiz. 
Bunun böyle olmayacağına dair esaslı ve muk-
nî sebeplere ihtiyaç vardır. 

15 . 7 .1970 tarihinde kabul edilmiş olan 1312 
sayılı Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu, Elek
trik işleri Etüt idaresi tarafından yapılagel-
nıekte olan birçok işin TEK tarafından yapıl
masını emretmiştir. Bu durum muvacehesinde, 
Elektrik işleri Etüt İdaresine ait 1312 sayılı 
Kanunun değiştirilmesi şart olmuştur. Kanunun 
değiştirilerek idarenin her türlü mühendislik 
araştırma, etüt ve planlama işleri yapacak bir 
hale getirilmeleri hususunu hararetle destekle
diğimizi bildiririz. Bu kanunun biran evvel ha
zırlanması ve çıkarılması istirhamlarımız arasın
dadır. 

Etibank Genel Müdürlüğü dev kuruluşları
mızdan biridir ve Türk ekonomik hayatının ön
cülerinden olmuştur. Bu müessesenin dev tesis
lerinden bahsetmeyi lüzumsuz addediyorum. 
Yalnız Ergani tesislerinin komple olarak biti

rilmesi artık lâzımdır. Türkiye'nin Ergani ve 
Murgul ile beralber istihsal etmiş olduğu bakır 
miktarı düşmüştür. Her iki ünitesinin bilister 
bakır istihsali yekûnunun 25 - 30 bin ton civa
rında olması gerekirken, bu miktarın 9 - 10 bin 
ton eksiği ile, 15 - 18 bin ton civarında seyret
mesi üzücü olmuştur. Türkiye senelerce 10 bin 
ton bakır tüketim veya ihraç imkânından mah
rum kalmıştır. Bu hal gayet tabiî ki bakır cev
heri tenorunun düşmesinden, yani düşük tenör-
lü cevher, ile çalışmak mecburiyetinden ileri 
gelmiş ise de, düşük cevherli maden cevheri ile 
çalışmak mecburiyetinde kalınacağının zama
nında tahmin edilememesinin, edilmiş olsa dahi 
zamanında harekete geçilmemesinin, zenginleş
tirme tesislerinin ve tamamlayıcı ve tevsii tesis
lerinin program ve projelerinin birtakım yanlış 
ve karşı politik mülâhazalara istinat ettirilme
sinin rolünün olduğu da söylenebilir. 

Karadeniz bakır kompleksi tesislerinin tespit 
edilen termin plânı içerisinde yapılmadığı, 1971 
yılı sonunda biteceğine dair tespit edilen ikinci 
hedefin de tahakkuk etmediği görülmektedir. 
Türkiye'yi Ergani, Murgul ve Samsun olarak 
70 bin ton blister üreten bir memleket durumu
na getirecek olan bu projelerin, 1,2 milyon ton 
cevher istihsaline matuf Ergani Maden Deve-
lopmanı Projesinin dahi biran evvel tahakkuk 
ettirilmesini istirham ediyorum. 

Dünya krom fiyatlarında bir düşme vukubul-
duğu söylenmekte ve müşahede olunmaktadır. 
İhraç mercilerinin yüksek krom fiyatlarını tas
dik ettiği, dünya piyasalarını iyi takibetmediği 
için fiyat düşüşlerine ıttıîamm azlığından do
layı bulunan fiyatlar üzerinden «düşüktür» di
ye ihraca müsaade etmediği veya bâzı ahvalde 
de çok düşük fiyatları da tescil ettiği, bunun 
ise krom ihracını alabildiğine baltaladığı beyan
lar arasındadır. Tabiî ki, ihraç imkânını bula
mayan kromcu madendeki üretimini durdura
cak, istihsal azalacak, ihraç ve istihdam politi
kamıza dahi menfî tesir eden bir durum hasıl 
olacaktır. Hal böyle ise, yeni çarelere tevessül 
şarttır. Yok, mevzu hakikaten Türk kromu için 
dünya piyasalarında teessüs etmiş olan fiyatı 
muhafaza etmek çabası ve politikasından neşet 
ediyor ve Hükümet ve büyük ihracatçı Etibank 
bu müspet neticeyi istihsal etme azmi içerisin
de kalıyor ve bundan muvaffak olacaklarına 
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inanıyorlarsa, o saman mesele yok demektir. 
Yalnız, o takdirde de Hükümetin özel sektör is
tihsalinin düşmesine ve özel sektörün ihraç pi
yasasından çekilmesine veya ihraç imkânları 
ararken dünya fiyatlarına uymak gayesiyle, 
yüksek tenörlü cevherini alçak tenörlü cevher-
miş gibi göstererek bu miktarda aşağı fiyatla 
satarak, böyle ihraç imkânı sağlamasına mani 
olacak bazı tedbirleri alması mümkündür. Bu
nun muhtelif şekilleri tatbik edilebilir, özel sek
tör Etibank işbirliğinin ne memleketin, ne de 
bu istihsal gruiblarından bazılarının zarar gör
mesine meydan vermeden bu konuyu halletme
si kabildir, ikinci Dünya Savaşı sırasında bu 
nevi tatbikatlar vukubıümuştur. Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının bu konuya eğilme
sini talebediyoruz. 

Etibankm bankacılık hizmetlerinin 1972 yı
lma değin bir hayli inkişaf ettiğini ve 1956 da 
kurulan bu ünitenin 1971 sonu itibariyle 49 mu
vaffak şubeye erdiğini görmekten dolayı mem
nunuz. 

Türkiye Kömür işletmeleri Kurumu, Türlü
ye'de kurulmuş bulunan en eski maden işletme
lerini sinesinde toplayan, dev bir 'kuruluştur. 
Büyük çapta işçi istihdam eden bu kuruluşun 
problemleri de hepinizce malumdur. Taşkömü
rü istihsalinde planın emretmiş olduğu hudut
lara varılamamıştır. Bunun muhtelif nedenleri 
mevcuttur. Hükümetin, bu nedenlerin üzerine 
ciddiyetle eğilmesini istirham ediyoruz. 

Bu sene halk yakıt yönünden çok ıstırap 
çekmiştir. Kömür fiyatları hudutsuz bir şekil
de artırılmış, üstelik kömür bulmak ayrı bir 
dert halinde halkın karşısına bir dev gibi dikil
miştir. Bu seneye kadar, bu derece acıklı bir 
manzara görülmemiştir. Bu halin giderilmesi 
için gösterilen Devlet çapındaki büyük çabalar
da, kışın ağır geçmesi dolayısiyle ayrıca etkili 
olamamaktadır. Bu halin biran evvel izalesi ve 
bir daha tekerrür etmemesi en halisane temen
nimizdir. 

Hüsnüniyetle olduğundan hiç şüphemiz 'bu
lunmayan, Bakanlık tasarruflarının, yanlış de
ğerlendirmeler şeklinde tecelli etmesinin bu se-
neki kömür faciasına sebebolduğunu söyleyebi
liriz. Kömür fiyatlarının çok yüksek seviyede 
tespiti, bu fakir halka çok büyük bir yük yük
lenmiştir. Bakanlık bu hakkını, iyi bir değerlen

dirmeye tabi tutmadan kullanmıştır. Bakanlık 
bu fiyat tasdiki hakkını, teshin sezonunun geç 
bir devresinde istimal etmiştir. Bakanlık tevzi 
programını tasdik hakkını, teshin sezonunun 
geç bir devresinde kullanmıştır. Taşıma devre
sinin full trafik mevsiminin başladığı zaman
lara getirilmesi, bu konunun o zamanlar tasdike 
tabi tutulması hata olmuştur. 

Hususî sektör işletmelerinin devletleştiril
mesine tevessüle kalkışılması - ki, burada bu
nun doğruluğu veya eğriliği hakkında, o ame
liye ve istekle ilgili bir fikir serd etmek isteme
diğimiz ve etmediğimizi peşinen beyan edelim. -
konusunun sadece yakıt açısından mütalâasını 
yapmak istiyoruz, 

Bu işe kalkışılması, bazı diğer işlerin; yani 
tevzi programlarının geç tatbiki, bayiler tâyini 
usullerinin yeniden vazı gibi işlemlerin devlet
leştirme ameliyesinin ifasına değin tehiri, o ka
nadın istihsalinin düşmesine sebep teşkil ettiği 
gibi, kaldırılması istenen bu kanadın ayrıca ga
yenin aksine parasal yönden ihyasına sebebolan 
bir neticeyi de doğurmuştur. Bir siyasî tercihin 
tatbiki ve hüsnüniyetle yapıldığından katiyen 
şüphemiz olmayan bu hatalı uygulama, bu ters 
tecelli ve bu seneki ağır kışın yarattığı etkiyle, 
inşallah kömür madenciliğimize verilmesi gere
ken ehemmiyeti, bütün Devlet ilgililerine hatır
latan, bedeli ağır ıstıraplı bir ders olur. 

Gazetelerde okuyoruz, kömürden kurtulmak 
istiyorsanız, «Bir günde sizi fuel - oil'e kavuş
tururuz v*e tesislerinizi değiştiririz» diyorlar, iş
te, Devletin kömüre vermesi icabeden ehemmi
yetin veciz bir misali daha. Fuel - oil'e dönüle
cek ve Türkiye dışarıya bağlılığına bir adım 
daha atacak. Buna müsaade edilmemesini, bun
dan ders alınmasını, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığını idare edenlerden ve Türkiye Kö
mür işletmeleri Kurumu mensuplarından bil
hassa istiyoruz. 

Elbistan, Afşin kömürlerinin bulunması, 
memleketimiz ve Doğu - Anadolu'muz için bü
yük bir nimettir. Bu kömürlerin istihsalini sa
dece bir termik santralı veya santralar yakıtı 
zaviyesinden ele almanın hatalı olacağı muhak
kaktır. Isıtma için, elektrik kullanma alışkan
lığı ve ekonomik yeteneğine gelmesi için, çok 
zaman isteyen o yurt köşesi halkının, ucuz ya
kıt ihtiyacının oradan karşılanmasında fayda 
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vardır. O halde, sadece termik santral yakıtı 
değil, direkt teshin ihtiyacında da kullanılması 
için planlanması ve programlanması icabeden 
ıbu yeni kömür işletmesinin, Türkiye Elektrik 
Kurumunidan alınarak, 'bu işin mütehassısı olan 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna verilme
sini, memleket yararına daha uygun bulmakta
yız. 

Hava kirlenmesi hususuna muhterem arka
daşlarım temas ettiler. Bu konunun artık bir 
Devlet konusu olarak ele alınması gerekmek
tedir. 

Köy İşleri Bakanlığının Teşkilât Kanununda 
bulunan köy elektrifikasyonu ile ilgili hüküm
lerle, TEK Kanununda bulunan yine aynı ko
nu ile ilgili hükümlerin, tatbikatta çelişkilere 
meydan verecek bâzı anlam karışıklıklarını ih
tiva ettiği muhakkaktır. Köy İşleri Bakanlığı 
Kanununun Parlâmentoya geri dönmüş olma
sından bilistifade hizmeti zedeleyecek bu çeliş
kinin kaldırılmasına, Hükümetin ve Parlâmen
tonun eğilmesinde fayda mülâhaza etmekteyiz. 

Türkiye Elektrik Kurumunun, % 8 muhak
kak kâr esasına göre hareket ederken, birta
kım Devlet teşekküllerinin yatırımlarının isti
nat ettirilmiş olduğu hesapların dışına çıkarak, 
ona elektrik vermesinin, o dev teşekküllerimizi 
ileride fevkalâde zor durumlara sokacağı mu
hakkaktır. Elektrik Kurumunun, kanununun 
bahşettiği imkânlardan istifade ederek, Eti-
bank'm diğer müesseselerin kurulmakta olan 
dev teşekküllerine ayrı bir enerji ücreti tatbi
ki şarttır. 

Petro - Kimya sanayinin temel sanayi ola
rak ele alınmasında fayda vardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyle, 
Petrol Ofisin aynı çatı altında birleştirilmesin
de faydalar vardır. Buna mütedair kanunun 
da süratle hazırlanarak Meclislere getirilmesi 
ve buradan çıkması iyi olacaktır. 

Büyük dev müessese, Türkiye'ye büyük fay
dalar sağlayan Devlet Su İşletmelerine müteda
ir birtakım kanunların da çıkarılmasında ve 
bunların süratle tatbikinde faydalar görmekte
yiz. 

DSİ idaresine, yabancı memleketlerde iş 
yapması imkânı sağlanmalıdır. Dünya piyasa
larına çıkacak vasıfta yetişmiş elemana, bilgi
ye, tecrübeye sahiptir. Yugoslavların dünya pi-

I yasalarında yapmış oldukları hususları, Devlet 
Su İşleri müessesesi yapacak kudrettedir. 

29 . 11 . 1971 tarihli ve 7/3505 sayılı Ka
rarnamenin, ödeneklerin projelerden, projelere 
kaydırılmasına mâni olan hükümlerinin yeni
den gözden geçirilmesini, tavsiyeye şayan gö
rürüz. 

Petrol konumuzu halleden 6326 sayılı Petrol 
Kanunuyla, 1954 yılında kurulan Petrol Daire
si faydalı hizmetler sevk etmiştir. Bu kanun ve 
onunla kurulan Petrol Dairesinin hizmete gir
mesinden sonra, petrol arama ve istihsal alanın
da bir hayli inkişaf vukubulmuştur. Bir dünya 
sorunu olan ve bir memleketin dünya politika
sında yeri olmasına veya dünya politikasında 
istismar emeli olarak intihap edilip, birtakım 
oyunların bir nüfus sahası telâkki edilmesine 
vesile teşkil eden ve bir memleket için çok mü
him bir zenginlik kaynağı olan petrol arama ve 
istihsaline ayrı ve dikkatli bir ehemmiyet ver
mek lâzımdır. 

Türkiye istihsalinin, her sene büyük mesafe
ler kaydetmiş olmasına rağmen Türkiye tüketi
mine yetmemesi ve tüketim hacminin süratli 
bir tempoyla artması muvacehesinde de, bu is
tihsal temposunun onu kovalayamaması bir ha
kikattir. 

1971 senesinde istihsal edilen yerli harnpet-
rolun, 1968 yılına nazaran % 15, 1970 yılma na
zaran da % 8 nispetinde düşük olması, ayrıca 
üzerinde durulması gereken bir husus olarak 
kabul edilmelidir. Onun için Bakanlığın, beya
nımızın başında da serdettiğimiz gibi, hazırla
yacağı usun vadeli enerji ve yakıt politikası 
içersinde mütalâa edilerek, petrol politikasını 
da tesirli hale ifrağ edebilme çarelerine teves
sül etmesini ve bu meyanda Petrol Kanununun 
bir an evvel tadiliyle, Petrol airesinin de daha 
başka ve müessir salâhiyetlerle teçhiz edilmesi
ni zorunlu bulmaktayız. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
bütçesi dolayısiyle, kendisine, bağlı ve ilgili te
şekküllerine ait eleştirilerimizi ve temennileri
mizi sunmuş bulunuyoruz. 

Adalet Partisi Grubu adına bütçelerinin, 
Bakanlığa, DSt ye, Petrol Dairesine ve ilgili te
şekküllerine ve memleketimize hayır ve uğur 
getirmesini temenni eder, Türkiye'ye Türkiye 

I katma çabası içerisinde bulunan bu camianın iş-
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çi, teknik eleman, memur bütün çalışanlarına 
başarılar dileriz. 

Saygılarımızla. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Haydar Tunçkanat. Bu
yurunuz efendim. 

M. B. G. ADINA HAYDAR TUNÇKANAT 
(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
siyle ilgili konuşmamıza, «Türkiye'nin ulusal 
bir enerji politikası var mıdır?» Sorusuyla baş
lamak istiyoruz. 

Bizim bu sorumuza 1972 Programında şöyle 
bir karşılık bulmak mümkündür. Gerçekte 1972 
Programında, «Genel ve uzun vadeli bir ener
ji planının bulunmaması, ülkenin enerji kay
naklarının gelişimini ve bunları en etkin biçim
de, israfa yer vermeden kullanma olanağını ka
yıtlayan etn büyük eksikliktir.» denilmekte
dir. Açıkça görülüyor İd, Türkiye'nin genel ve 
uzun vadeli bir enerji planı yoktur, bunun ne
deni ise, bir enerji politikasının olmadığı gerçe
ğinde yatar. 

«Plan değil, pilav lâzımdır.» Zihniyetinin 
bizi bu günedek ulaştırdığı noktayı bir örnekle 
tespit etmek gerekir; kişi başına yıllılk elek
trik tüketimi Türkiye'de 240 kilovatla, dünya 
ulusları grafiğinin en altındadır. Yunanistan 
513 kilovat, Bulgaristan 1248 kilovat ile bizim 
çok yükseğimizde yer almaktadırlar. Elektrik 
tüketiminin uygarlığın en belirgin ölçülerinden 
biri olduğunda birleşmeyen var mıdır, bilmem? 
Bizden çok daha az olanaklara sahip bu kom
şu ülkelerle aramızdaki mesafenin çokluğu 
karşısında, sanayileşmiş ülkelerle bir kıyasla
ma yapmıyacağım. Çünkü, aramızda aşılması 
zor karlı dağlar vardır. îmkân ve kaynak var; 
fakat gereği gibi değerlendirilemiyor. 

Ucuz, istikrarlı ve iç kaynaklara dayanan, 
kendi kontrolumuzda, bağımsız bir enerji kal
kınmanın temelidir. Yurdumuzda bu niteliklere 
sahip, 2 doğal enerji kaynağımız vardır. Bun
lardan biri maden kömürü, diğeri sudur. Plân
sız keyfî bir gidişin ve çeşitli çıkar çevrelerinin 
baskıları sonucunda enerji ihtiyacının karşı
lanmasında bazan suya, bazan kömüre ve ba
zan da fuel - oü'e öncelik verilmesi suretiy
le maliyetler normalin çok üstüne çıkmış 
ve enerji pahalıya maledilmistir. Bize gö
re öncelik, bugünkü sonuçlar ışığında 

i maden kömüründe olmalıydı. O zaman, 
Seyit Ömer projesi ihmal edilmez, su tut
maz Demirköprü barajı ve Keban barajı inşaa
tının 3 yıl gibi uzun süre gecikmesinden doğan 
enerji açığı da çoktan kapatılmış olur ve enerji 
sıkıntısı çekilmezdi. Keban'ın bugünkü açıklı 
durumu ve 5 milyara doğru hızla giden maliye
ti karşısında Elbistan projesi öncelik alır ve 
baraj için yer seçimi etütleri daha ciddî olarak 
yapılabilirdi. Hele ülkemizde yeteri kadar üre-
tilemediği için dışarıdan ithal edilen fuel-oil 
ile çalışan termik santrallann yapılmasın-
yurt çıkarları ile bağdaştırmaya imkân yoktur. 
Zengin kömür madenlerimizden çok ucuza üre
tilebilecek bir enerjinin yerine, dışarıdan her 
yıl milyonlarca döviz ödeyerek satın alınacak 
fuel - oil ile isletilecek termik santrallerin ya
bancı kredilerle kurulmasının öncelik kazanma
sının, hangi ulusal enerji politikasının gereği 
olduğunun açıklanmasında fayda görüyoruz. 

Sayın Bakan, geçmişin bu plânsız ve ulusal 
çıkarlarımızla bağdaşmayan davranışlarının ne
denlerini elbette açıklayacaklardır. Etibank'm 
ortağı olduğu Kepez santralini yine Etibank'ın 
açmış olduğu 7 milyon lira kredi ile özel teşeb
büse geçmesini sağlayan ve 12 Mart'dan sonra 
da istifa ederek dolgun bir ücretle aynı özel te
şebbüste müşavir olarak görev alan Genel Mü
dür ve devredilen bu santral hakkında ne dü
şündüklerini de öğrenmek isteriz. 

Keban barajına 1970 lerde su verilecekti. 
Maliyet ve üretim buna göre plânlanmıştı. 1972 
de su verilemiyeceği anlaşıldığına göre yıllık 
5 milyar KWh. lık bu enerji eksikliğinin yatı
rımları da etkileyeceği ve plân hedeflerine va-
rılamıyacağı da bir gerçektir. Bu büyük üni
te 3-4 yıl geciktiği için maliyeti de 2 katına 
yükselmekte ve geciken yıllar için yeni ve daha 
pahalı yatırımlara gidileceği anlaşılmaktadır. 
Fuel - oil veya geç kalındığı için acele olsun di
ye belkide gaz türbinine gidilmesi yolunu öne
renler olabilir. Eğer bu yola gidilirse, üretile
cek elektriğin KWh. nin 100 kuruştan daha aşa
ğı olmayacağı meydandadır. Bakanlık bu so
runların çözümlenmesinde nasıl bir yol tutacak
tır, bilmiyoruz. 

Bir gazete haberinde Keban barajının betan 
ayağının çatladığı bildiriliyordu. İlgililer ta-

I rafından yalanlanmayan bu haber doğru ise, 
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şimdiye kadar milyarlar sarf edilmiş büyük 
projenin geleceği ne olacaktır? 

1972 programında, ikinci Beş Yıllık Plân 
dlöneminde üretime geçirilmesi programlan
mış, özellikle hidroelektrik santrallerinin za
manında bitirilememesi elektrik enerji üretimin
de dar boğazlarla karşılaşılmasını ve ekono
mik olmayan çeşitli termik ünitelerin öncelik
le devreye alınmasını zorunlu kılmıştır. Bu du
rum bir yandan Türkiye'nin hidroelektrik po
tansiyelinden yararlanma olanağını gecikti
rirken, öte yandan hammaddesi ithal yolu ile 
sağlanan termik santrallerinin kurulmasına yol 
açmıştır denilmek suretiyle bu görüşümüz des
teklenmektedir. 

Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin de 
satmalınması yeni Enerji Kanunu gereğince 
zorunludur. 

«Özel teşebbüstür, ortaklarına kâr dağıtı
yor» gerekçesi, devletleştirilmesine engel olma
malıdır. Kârların tekrar elektrik enerjisini üre
tecek yatırımlara taJhsisi gerekir ki, bu yolla 
bunu sağlamak olanağı mevcut değildir. 

İzmit rafinerisinin bütan gazı üretimi, yüz
de olarak vaktiyle Aygaza satılmıştı. Bunun 
mahsurları ortaya çıkmış ve bugün dahi geniş 
şikâyetlere yol açmıştır. Bu gerçek ortada iken, 
İzmir'deki Ali Ağa rafinerisinin bütan gaz üre
timinin de daha fabrikanın temeli atılırken yi
ne yüzde üzerinden İpragaza satılarak mukave
leye bağlanmış olduğunu öğrenmiş bulunuyo
ruz. Bu geniş kapasiteli rafinerilerin üretece
ği bütan gazlarının uzun süre ile alıcı şirket
ler lehine yapılmış mukavelelerle bağlanmış ol
ması halkımızın ve Devletin çıkarları aley
hine olmuştur. Bu satışlar ton üzerinden ya
pılmalıydı. Rafinerilerin elinde de tanzim için 
bir miktar bırakılmalıydı. Bu yapılmamıştır. 
Satıcı şirketler bu gazın tonunu rafineriden 
1 185 liraya almakta ve halka tonunu 2 200 li
raya satmaktadırlar ki, ton başına 1 015 lira 
kalmaktadır. Ayrıca, alıcıdan kullandıkları tü
pün maliyetinin üstünde bir depozitoyu da ala
rak sermayelerine katmakta veya kullanmak
tadırlar. Hükümetin bu duruma halkın yara
rına olacağı için müdahale etmesi, gazın halka 
satış fiyatlarını ucuzlatmasının zorunlu oldu
ğuna işaret etmek isteriz. Bu konuda yapılacak 
hor türlü itiraz ve baskılara ve direnmelere kar
şı konulmalıdır. Hesap meydandadır. 

Ekonomik işletilebilecek linyit yataklarımız 
yurdun hemen her bölgesinde mevcuttur, özel 
teşebbüsün elinde bulunan bu yataklardan, he
men tümünün kâr gayesiyle gerekli şekilde iş-
letilmedikleri bugün çekilmekte olan sıkıntıla
rın yalnız bir tanesidir. Bunun yanında, fou du
rumdan yararlanan kömür mutemetlerinin 
bölgelerine tahsis edilen kömürleri başka yerle
re para karşılığında devretmeleri, kömür satış 
tevzii işlerinin düzenlenmemiş olması, tahsis 
işlerindeki yolsuzlukların uzun süreden beri bi
linmesine ve vatandaşın haklı şikâyetlerine ko
nu olmasına rağmen şimdiye kadar sorumlular
ca düzeltilmesi için hiçbir olumlu teşebbüste bu
lunulmamış olmasının da payı büyüktür. 

Birinci Erim Hükümetinin programında ve 
kısa süren icraatında uzun süredir düzensizlik 
içinde bulunan bu konuların, köklü bir şekilde 
olumlu çözümlere bağlanmaları için sürekli ça
lışmalar yapılmıştır. İkinci Erim Hükümetinin 
merkeze kayan programında her ne kadar bu 
konular daha yumuşatılmış ve yuvarlak ifade
lerle yer almışsa da, Sayın Başbakanın belirtti
ği gibi Birinci Erim Hükümetinin programında
ki esaslar da geçerli olduğuna göre Sayın Ba
kanın Türkiye'nin gerçeklerine uygun, ulusal 
çıkarlarının ve halkın yararları doğrultusunda
ki icraatı tamamlamasını içtenlikle diliyoruz. 

Bildiğimiz kadariyle tükenme payı ve komi
serlik gibi Anayasamıza uymayan, petrolün en 
ucuzunu satmalma hakkımızı önleyen ve içinde 
daha birçok kapitüler hükümler bulunan eski 
Petrol Kanununu değiştiren yeni bir tasarı ha
zırlanarak Başbakanlığa verilmişti. Bunun ge
ciktirilmesinin her günü Devlete ve millete mil
yonlarca liraya malolmaktadır. Bu tasarının 
hâlâ Meclise sevk edilmemiş olmasının neden
lerinin açıklanmasını ve Meclise süratle şevkini 
Sayın Bakandan rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; % 51 hissesinin özel teşeb
büse ait bir anonim şirket halinde kurulması; 
30 milyon dolarlık dış kredi verilmesi önşartı 
olan Karadeniz Bakır Tesislerinin yapımı, Eti-
bankm % 49 hissesine sahibolduğu bir şirketçe 
yürütülmektedir. Temeli 1967 de atılan bu tesi
sin en geç 36 ayda bitirilmesi gerekirken, bu
gün bu tesis hâlâ tamamlanamamış ve maliyet 
de bu oranda artmıştır. Yılda 40 bin ton bilister 
bakır üretmesi öngörülen bu tesisin Senato 
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araştırmasında 1971 Eylülünde üretime geçece
ği kesinlikle ifade edilmişti. Etibankın elindeki 
bakır izabe tesisleri ve bakır cevheri sahaları 
da bu şirkete devredilmiştir. 

Murgul'daki tesisin erken bakıma alınmış 
olması, Ergani bakır üretiminin de yılda 20 bin 
ton yerine 2 700 tona düşmesi, yurdumuzda ba
kır sıkıntısı yaratmıştır. İç tüketimi karşıla
mak için dışardan konsantre bakır ithali düşü
nülmektedir. Nereden nereye? Yıllık 40 - 50 bin 
ton bakır üretiminden vazgeçtik; Etibank yıl
lık kârının, yegâne kârı olan verimli tesisleriy
le zengin bakır yataklarını şirkete devretmek 
suretiyle uğradığı zararı nereden karşılayacak
tır? Hazinenin bakırın dış satışından uğradığı 
döviz kaybı nasıl yerine konacaktır? Bütün 
bunlar kendi yeraltı kaynaklarımızı nasıl de
ğerlendireceğimize dair ulusal bir politikamızın 
tespit edilmemiş olmasından ileri gelmektedir. 
Ulusal çıkarlarımız yabancıların çıkarları uğru
na bir mirasyedi kaygısızlığı içinde harcanmak
tadır. 600 - 700 milyon Tl. sına çıkabilecek bir 
tesis, zoraki genişletilmeler ve müzakerelerle 
kaybedilen zamanlar, anlaşma şartlarına uymak 
zorunluluğu ve de malzeme siparişlerindekl ge
cikmelerle yıllarca sürüncemede bırakılmıştır. 
Her geçen gün döviz kaybımız, sadece bu ba
kır tesislerin gecikmesinden dolayı 100 bin do
lardır; yılda 40 milyon dolar eder. Bakır tesi
sinin 1972 de de üretime geçeceği şüphelidir. 
Yükselmiş maliyet 1,5 milyarı aşmak üzere. Bu 
kadar uzun süre üretime geçemeyen ve maliye
ti yükselen bir tesis rantabl olur mu? 

Özel teşebbüs hissesi de garip bir hikâye. 
Devletin katkısı milyarların üstünde, adı özel 
teşebbüs. 

Millî Savunma Bakanlığının 1967 yılı Büt
çesinde Millî Birlik Grubu adma yapmış oldu
ğum konuşmada bor minerallerlyle ilgili olarak 
şunları söylemiştim : 

«Biliyorsunuz, Türkiye'de zengin borasit 
maden yatakları vardır. Bu madenlerin dünya
da tekelini kurmuş olan şirket Türkiye'de bo
rasit yoktur diye faaliyetini durdurmuş ve Tür
kiye'deki yatakları kapatmıştı. Daha sonra şa
hısların ve Etibankın elindeki ocakların işle
tilerek dışarıya satıldığını görünce bu şirket 
Amerika ve NATO nezdinde teşebbüse geçerek 
borasit madenini strateiik maddeler listesine 

aldırmaya muvaffak olmuş ve Türkiye'nin Av
rupa ve Demirperde ülkelerine borasit ihracatı
nı önlemeyi başarmıştır. 

Diğer taraftan, kendi ellerinde mevcut Ame
rika'daki madenlerinden cevher çıkartıp sat
maya devam etmişlerdir. Diyarbakır'da Ameri
kalılar ikili anlaşmalara göre kurdukları füze 
izleme radarları ve diğer hassas aletlerle ilk 
atılan sputniklerin bor elemanlı bir yakıt kul
landıklarını spektroskopi ile meydana çıkarmış
lardır. Tabiî bundan bizim haberimiz yok. He
men araştırmalara başlanıyor. Bugün artık 
borun hidrojen ile olan birleşiminden gayet 
hafif, fakat kalori kıymeti çok yüksek olan bir 
katı yakıt verdiği anlaşılmıştır. Yalnız bunun 
elde edilmesi bugün pahalı oluyor. Askerî alan
da kullanılması bir mahzur teşkil etmez; fakat 
yann bol ve ucuz olarak elde edilmeye başla
nırsa, bu yakıt ticarî alanda da geniş çapta kul
lanılacaktır. Bu gerçekler karşısında yine eski 

şirket ortaya çıkıp, Yabancı Sermaye Kanunundan 
faydalanarak hemen faaliyete geçmiş ve şahıs
ların elinde bulunan ruhsatları ucuz fiyatlarla 
alıp, 110 milyon ton değerindeki cevheri ihtiva 
eden sabaları kapatmak üzere Maden Dairesine 
başvurmuştur; «Senede 3 bin ton satamazsınız 
ve Türkiye'de borasit yoktur» diye. Sonra da 
bizim satışlarımızı 'önlemek için bu madeni 
NATO'nun stratejik maddeler listesine aldıran 
aynı yabancı şirket, tekrar Türkiye'ye gelip, 
110 milyon ton bor maden cevherini ele geçir
mek için teşebbüse geçiyor, imtiyazları ele ge-
çirsinler, gerisi çok kolay. Çünkü, sefirlerin ve 
Konsorsiyumun baskıları başlar, bunları bize 
para vermek ve yardım için pazarlık konusu ola
rak öne sürerler. Bugün Konsorsiyonda müşa
vir olarak çalışan mister Wilhınson bu borasit 
şirketinin hissedarlarmdandır. Yine Konsorsi
yumda müşavir olarak bulunan mösyö Zum-
behl Etibankın ferro krom 'ortağı Peckiny firma
sının memurudur. Onlar kendi çıkarlarını böyle 
korurlarken, biz ne yapıyoruz? Başımıza gele
ceklerden habersiz olarak memleketin zengin 
kaynaklarını birbiri ardından elden çıkarıyo
ruz» demiştik. 

Bu konuşmamız üzerinden 5 yıl geçti ve bo
rasit kamuoyuna mal oldu. Daha bilmediğimiz 
birçok gerçekler meydana çıktı ve yabancı şir
ketin içyüzü ve niyetleri iyice anlaşıldı. 
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12 Mart Muhtırasına kadar Danıştay karar
ları hu altın değerindeki yatakların bir kısmı
nın yabancı şirkete geçmesini önlemişse de onun 
dışında yeraltı zenginliklerimizin Anayasamı
zın 130 ncu maddesine uygun olarak işletilme
sini sağlayacak bir tasarı Hükümetçe Parlâmen
toya getirilmemiştir. Bu konuda yapılan her 
uyarma, Senato ve Meclis araştırmaları dahi 
Hükümetleri harekete geçirmeye yetmemiştir. 
12 Mart Muhtırasından sonra kurulan Birinci 
Erim Hükümetinin programında bu konular ke
sin çizgilerle ifade edilmişti; fakat Sayın To-
paloğlu'nun istifası ve ikinci Erim Hükümetinin 
programındaki yumuşatılmış ifadeler, bu yaban
cı şirkete ve onun Hükümetin© bu defa da ce
saret vermiş olmalı ki, şirket adına ingiliz Bü
yükelçisi Türk Hükümetine bir muhtıra ile baş
vurmuş ve daha sonra da Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından randevu alarak ko
nuyu kendileri ile de konuşmuştur. Bu suretle 
bizim 1967 de söylediklerimiz bir kez daha doğ
rulanmış oluyor. Ben, şimdi sizlere 26 . 1 . 1972 
tarihini taşıyan bu muhtırayı okumak istiyo
rum. 

«Boraks RTZ (Rio - Tinto - Zinc) Grubu 
Türkiye'deki sodyum borat endüstrisinin geniş
letilmesine katılmak yönünden özel bir durum
da olduğuna inanmaktadır. - Yani eskiden beri 
Türkiye'de iş yapmak isteyen şirket. - Böyle 
bir katkının sağlanacağı en önemli yararlar 
şunlar olacaktır: 

Boraks RTZ Grubu, sodyum borat madenleri 
konusunda geniş çapta üretimde bulunan tek 
kuruluş olup, maden arama ve işleme sahasında 
ihtisaslaşmış bir tecrübeye sahiptir. Boraks 
mamullerinin kütle halinde nakli ve yükleme
sinde diğer bütün şirketlerden daha fazla tecrü
besi vardır ve Roterdam'da Avrupa'nın tümü 
için borat depolama ve dağıtım amaciyle özel 
olarak inşa edilmiş bir deposu bulunmaktadır. 

Çeşitli ülkelerde büyük projelerin finans
manı konusunda rakipsiz bir tecrübeye sahip
tir. Borat mamulleri için Avrupa'da en büyük 
pazara sahiptir. Borat mamullerinin kullanıl
masını geliştirmek ve buna yardımcı olmak ama
ciyle dünya çapında ve diğer bütün şirketler
den daha üstün bir pazarlama ve teknik hizmet 
teşkilâtı sağlayabilir. 

Boraks RTZ Grupu, sağlayabileceği bütün bu 
olanakların ışığı altında Türkiye'de uluslararası 

önemi de haiz olacak şekilde bir borat endüstri
sinin geliştirilmesinin sağlanması konusunda 
Türkiye makamlarına büyük ölçüde yardımcı 
olacağı inancındadır. 

Boraks grubu Türkiye'de borat endüstrisi
nin geliştirilmesi amaciyle kendilerince yapıla
bilecek katla ve girişilecek işbirliğinin mutlaka 
Türk Hükümetinin politikasına uygun olması 
gerektiğini bilmektedir. Ve bu tür bir işbirliği 
için olanak sağlanmasını istemektedir. Türk 
Hükümetinin borat madenciliği politikasının 
yabancı işbirliğini tümü ile reddetmediği kanı
sındadır. Bu itibarla boraks RTZ Grubu, Türk 
makamlariyle, Türk Hükümetinin politikasına 
uygun düşecek ve RTZ Grubunun Türk Borat 
Endüstrisine iştiraki konusunda yeni bir esas 
sağlayacak tertipler üzerinde anlaşmaya varıla
bileceği kanısındadır. 

Yukarda maruz konularda Türk yetkilile
riyle etraflı bir müzakere yapılmadan daha be
lirgin tekliflerde bulunmak RTZ Grubu tarafın
dan mümkün görülmemektedir. Ve grup bu yıl 
içerisinde erken bir tarihte konuya ilişkin ola
rak Türk yetkilileri ile bu şekilde etraflı ve şü
mullü müzakerelerde bulunmak arzusundadır.-

Bunu İngiliz Büyükelçisi Dışişleri Bakanlı
ğına veriyor. 

Görülüyor ki, çok eskiden beri bilinen ve 
yabancıların bor madenlerimiz üzerindeki kont
rollerini sürdürebilmeleri için bilinen yolların 
hemen hepsinin deneneceği ve her seviyede çe
şitli baskıların yapılacağı ortadadır ve bunlar 
bugün başlamıştır. Belgesini de takdim etmiş 
bulunuyorum. 

Dünyadaki bor minaralleri rezervinin yarı
sından fazlası yani % 65 i yurdumuzda bulun
maktadır. ikinci durumda bulunan Amerika, 
rezervlerin 1/4 üne sahiptir. Rusya ve Çin'de 
bulunan rezervler ancak kendi ihtiyaçlarını kar
şılayabilmektedir, Amerika'da boraks üretimi
nin % 65 i US Boraks firması tarafından ya
pılmakta olup, bu firma dünya boraks piyasa
sına hâkim olan Boraks Holding Limited firma
sının bir koludur; yani Türkiye'de faaliyet gös
teren firmanın. 

Rio - Tinto Zinc Korparasyon Şirketinin sa-
hibolduğu Boraks Holding Grubu; ingiltere, 
Fransa, İspanya, Belçika, Holanda ve Arjan
tin'deki boraks firmalarının yüzde yüzü, Batı 
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Almanya'da % 51 i Hindistan'da % 45 ve 
Türkiye'de Türk Boraks Madencilik Anonim 
Şirketine % 80 oranında sahiptir, diğer % 20 
hisse Sırrı Yırcalrya aittir. Bu şirket, Eski
şehir Kırka bölgesinde en zengin ve kaliteli 
200 milyon ton rezervi bulunan sahaya sahiptir. 
1,5 milyon ton görünür rezervi bulunan Kütah
ya Emet bölgesi de aynı şirket tarafından işle
tilmektedir. 

Türkiye, kısa bir zamanda, planlı ve prog
ramlı çalıştığı takdirde yılda 100 milyon dolar
lık bir ihraç kapasitesine ulaşabilecektir. Bor 
asitin tekelini elinde bulunduran bu yabancı 
şirketin telâşı ve gayretleri de bundan ileri gel
mektedir. 

Bugüne kadar süregelen satış politikamızda 
olumsuz sonuçlar vermiş, Etibank ile özel sek
törü rakip durumuna getirecek fiyatların düş
mesine yol açmıştır. Ekonomik açıdan, strate
jik olan doğal kaynaklarımızın en verimli şe
kilde değerlendirilmesi için her memleket özel 
tedbirler almıştır. Çok geç kaldığımız bu ted
birlerin daha fazla geciktirilmesi ülkemiz ve 
kalkınmamız için hayatî bir değer taşımaktadır. 

Yalnız bor münarallerinin değil, bor bileşik
lerinin dahi üretim ve satışlarının birkaç fir
manın kontrolünde bulunduğu bir piyasaya özel 
ve kamu sektörü şeklinde ayrı ayrı rakipler şek
linde çıkmak yerine, tek elden düzenli, prog
ramlı ve bilinçli bir üretim ve satış politikası 
ile çıkmanın yararları ortadadır. 

Doğal kaynaklarımızı ve zenginliklerimizi 
değerlendirmek ve onları korumak, Anayasamı
zın gereği ve ulusal görevimizdir. Bu tedbirleri 
getirecek kanun tasarıları bir reform değildir. 
Yıllardan beri ihmal edilmiş ve bilinçli bir poli
tika izlenmemesi yüzünden yabancıların tekeline 
ve kontroluna verilmiş kaynaklarımızın ulusal 
kalkınmamıza katkıda bulunmasının sağlanması 
ve gasbedilmiş haklarımızın geriye alınması ola
caktır. 

Sayın senatörler; biz ingiltere Kraliçesinin 
Türkiye'yi ziyaretleri sırasında boraks konusun
da da İngiliz çıkarlarını koruma yönünde görüş
meler yapılacağı haberini almıştık o zamanlar. 
Fakat, Majestelerini ziyaretlerini sırasında or
tam ve şartlar uygun görülmediği için görüşme
nin daha uygun bir zamanda büyükelçi tarafın
dan yürütülmesi yoluna gidilmiş olduğu, biraz 

I evvel takdim etmiş bulunduğum muhtıradan an
laşılmaktadır. Bu bakımdan ben Sayın Bakanı 
bu konuda bir kez daha uyarmak istiyorum. 

Bugün az gelişmiş ülkelerin kalkınması, ya 
halkının emeğinden ve yahut da zengin doğal 
kaynaklarının - eğer varsa - değerlendirilerek 
yapılacak tasarrufların sınaî yatırımlara yönel
tilmesi ile mümkün olabilmektedir. Bugün Türk 
halkının büyük bir çoğunluğu kıt kanaat yaşa
makta ve dışarıya giden işçilerimiz de tasarruf -
lariyle planın amaç olarak aldığı; fakat bir tür
lü dengeye getirilemeyen dış ticaret açığımızı 
kapatmışlardır. Zengin doğal kaynaklarımızı da 
bu gayretlere katarak kalkınmamızı gerçekleş
tirecek, önemli iki unsur daha devreye girmiş 
olacaktır. 

Devlet Su işleri hakkında da birkaç söz söy
lemek isteriz. Kapalı bir kutu halinde çalışan 
bu teşkilâtın 6200 sayılı kuruluş Kanunu artık 
eskimiştir. Bunun değiştirilmesi zorunludur. Su 
bölgelerinde teşkilât kurarak oralarda faaliyet 

I gösterecek bu kuruluşun yatırım ve harcamaları 
sıkı bir kontrola tabi tutulmalıdır. Antalya'da 
bir bölge teşkilâtı kurulmuş ve bunun için mil
yonlarca yatırım yapılmıştır. Su bölgesi olma
yan ve eski Başbakan Sayın Demirel'in seçim 
bölgesinden öteye bir özelliği de bulunmayan İs
parta 'ya 10 milyon liralık bir bölge binası ya
pılması zarureti nereden doğmuştur? Planda 
böyle bir şey var mıdır, Devletin Hazinesini za
rara sokan bu sorumlular hakkında bir işlem ya
pılmış mıdır? 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Bu 
Bakanlığın plan ve programlara göre kamu ke
simi, parasal yatırımların büyük bir kısmını yap
maktadır; fakat fizikî gerçekleşmeler, plan ve 
program hedeflerinin çok gerisinde kalmakta ve 
noksan etütler, düzensizlikler, çıkar gruplarının 
baskıları, ulusal çıkarlarımız ve kalkınmamız 
doğrultusunda belirli bir politikanın bulunma
ması yüzünden kalkınmamızı ters yönde etkile
mekte, görünen ve görünmeyen zararları da yük
sek olmaktadır. 

Bakanlığın ve ona bağlı kuruluşların kadro
larında ehil kişiler çoktur; fakat bunlar, pasif 
görevlere itilmişlerdir. Kalkınma için kıt olan 
kaynaklarımızın belirli hedeflere yöneltilmesi 
zorunludur. Bu da inanmış ve bilinçli bir kadro 

I ile olur. Atatürk'ün deyimi ile «idareyi masla-
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hatçılar, reform yapamazlar.» Bakanlığın görev 
alanına giren işler, yerli ve yabancı büyük ve 
güçlü şirketlerin ve onların bağlı bulundukları 
devletlerin çıkarlariyle yakından ilgilidir. Yıllar
dır bu işlerin ulusal çıkarlarımıza uygun ve kal
kınmamızı destekleyici yönde düzeltilememiş ol
masının nedenleri burada yatmaktadır. 

Sayın Bakanın, yakından bildiiğmiz kişiliğin
den, bütün bu zor engelleri aşmasını bekliyoruz. 
Kendilerine yönelen bu güzel hizmet şanslarını 
Türk ulusunun mutluluğu doğrultusunda kullan
masını candan dileriz. 

Hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahısları adına söz alan saym 
arkadaşlarımı okuyorum : 

Sayın Şevket Akyürek, Sayın Lûtfi Bilgen, 
Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Hüsnü Dikeçli-
gil, Sayın Abdurrahman Kavak, Saym Halûk 
Berkol, Sayın Mehmet Hazer, Saym inkaya, Sa
yın Kalpaklıoğlu, Sayın Ziya Ayrım, Sayın Hil
mi Soydan, Sayın Ömer Ucuzal, Sayın Babüroğ-
lu, Sayın Şevket Akyürek. 

Saym Hüsnü Dikeçligil, söz sırasını Saym' 
Akyürek'e vermiştir. 

Saym Şevket Akyürek, buyurun efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Saym 

Başkan, muhterem üyeler; 

Enerji Bakanlığı memleketimizin prodüktif 
bakanlıklarından bir tanesidir. Dün de Sanayi 
Vekâleti müzakereleri dolayısıyla arz ettiğim 
gibi Devlet Personel Kanununda Devlet memur
larına tanınan haklardan bu bakanlığa bağlı 
İktisadî Devlet Teşekkülü mensubu teknik per
sonel istifade edememiş; istifade edemedikleri 
için de gayet tabiî daha müsait yer bulduğu za
man yavaş yavaş ayrılmışlardır ve ayrılmaya 
devam etmektedirler. Buradan ayrılan arkadaş
larımızın hepsi tecrübeli ve mesleklerinde haki
katen otorite olmuş kimselerdir. Bunlar fera
gatle Şark vilayetlerimizdeki fabrikalarda to
zun toprağın, zehirli gazın içerisinde çalışmak
ta olup, azamî ücretleri de 3 300 - 3 500 lira ile 
bir lojman ve bunun yanında bazı sosyal im
kânlardır. Halbuki, bu arkadaşlarımızın hepsi 
dışarda rahatlıkla 8 - 10 bin lira net maaş ala
bilecek kapasiteye ve imkâna da sahipdirler. 
Bunların istedikleri şok para değildir; bunla
rın istediği, Devlet memurlarına tanınan hakla
rın onlara da tanınmasıdır. Bu mevzuya Sayın 

Enerji Vekilinden - Dün Sanayi Vekilinden de 
rica etmiştim. - eğilmelerini rica ediyorum. 

Keza bu müesseselerde, bu fabrikalarda ça
lışan arkadaşlarımız, bilhassa Şark mıntakamız-
daki fabrikalarda çalışan arkadaşlarımız de
vamlı olarak politik yönlerden idarî makamlar
dan ve bulundukları yerin parti başkanları ta
rafından rahatsız edilmektedirler. Bunlara ar
tık bir son verilmesi lâzımdır. Bunun canlı mi
sali bugün Murgurda ve Maden'de, Ergani'de 
bakır istihsal eden fabrikalarımızda görmekte
yiz. Bize en büyük dövizi getiren müesseselerde 
rahatlıkla çalışan bir mühendis bulmak müm
kün değildir. O kadar ki, artık Bakanlık o mın-
takanın çocuğu olup da mühendis olanları, an
cak oraya tayin etmek mecburiyetinde kalmak
tadır. Bunun haricindeki mühendislere, ya fa
lanca adamımı alacaksın, yahut da benim şu de
diğimi yapacaksın yahut da mahallinde şu kıs
ma şunu yapacaksın diyerek bası hususlar em
poze ve bu şahıslar tedirgin edilmektedir. Bun
lar böyle devam ettiği müddetçe bu müessese
lerde rahat bir çalışmanın temin edilmesi müm
kün değildir. 

Keza, sosyal bakımdan bu arkadaşlarımız 
lâyıkıyle tatmin edilmiyorlar. Meselâ, benim 
hatırladığım Ergani Bakır İşletmelerinin sosyal 
bakımdan kendilerini bir sayfiye mahiyetinde 
istirahat edebilmeleri ve o kısma bağlanmaları 
için, Hazar Gölünün kenarında sosyal tesisler 
kurulması için karar verilmişti. Sonra ne oldu, 
ne bitti bilmiyorum; fabrika civarında tozun 
toprağın -içerisine yine bu fabrika kuruldu ve 
gayet tabiî sıhhî ve sosyal bakımdan bunlar ra
hatsız oldular. 

Bilhassa bakır üzerinde dün de konuşmuş
tum. Bakır istihsalimizin dahilde kullanılan kı
sımdan artan kısmını ihraeetmekteyiz ve bunu 
ihracettiğimiz zaman altın ve gümüşünü geriye 
almaktayız; fakat dün de arz ettiğim gibi Sa
nayi Bakanlığına bağlı olan kısımda, özel te
şebbüsün aldığı 8 - 10 bin tonluk bakır elektro
lize edildikten sonra, çamuru Avrupa'da enter
nasyonal bir laboratuvara gönderiliyor ve ora
da altın 16, gümüş 35 .gram olarak tespit edili
yor ve bu standart üzerine de biz dışarıya ih
racettiğimiz bakırlardan altını geriye almış olu
yoruz. Şimdi, özel teşebbüsün bu çamuru gön
dermesinden dolayı tespit edilen altın miktarı, 
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gümüş miktarı, benim kanaatimce doğru bir 
hareket olamaz. Eğer Bakanlık bunun üzerine 
dikkatle eğilecek olursa, bu özel teşebbüsün po
litik tesirlerle ve politika yapmış veya politika
da yüksek makamlar işgal etmiş kimselerin te
siri ile idare edildiğini görürlerse ve onların 
sahipleriyle müşterek çalışan muayyen kimseler 
olduklarını görürlerse, o zaınan benim bu söz
lerimin haklı olduğunu ortaya çıkarmış olurlar. 

Haddizatında bizim bakırlarımızda 16 gram 
değil, 33 gram altın; 35 gram değil, 120 gram 
gümüş vardır ve bunun yanında bizim îbakırları-
mızın içerisinde elektrolize den sonra dünyanın 
hiçbir bakırında olmayan hususiyet vardır M, 
0 da gümüşün iki misli nispetinde selenyum ih
tiva etmesidir. Bugüne kadar bakır ihracedilir, 
1 gram dahi selenyum memlekete gelmiş değil
dir. Selenyumun değeri ise gümüşün iki misli 
fiyatmdadır. O halde, milyonlarca liranın ne şe
kilde gittiğini tetkik buyurmalarını bilhassa ri
ca edeceğim. 

Arkadaşım Haydar Tunçkanat, bilhassa bo
rasit mevzuuna temas ettiler ki, yüzde yüz hak
lıdırlar. Yalnız hen zannediyorum ki, kendi gö
rüşlerini takviye edeceğim; rezerve 200 milyon 
ton değil, 10 milyar tonun üzerindedir. Yani 
senede .10 milyon ton, 50 milyon ton borasiti biz 
dışarıya satsak gene de bu rezervi bitirmemiz 
mümkün değildir. Çünkü borasit yatakları Es
kişehir'den başlıyor, Kütahya ve Afyon istika
metine ve bir kol da Balıkesir'e doğru gidiyor. 
Bunu, alâkadar olan arkadaşlarımız biliyor. 
Bugün sahası kendi özel teşebbüslerin çalıştığı 
sahalardan senede 300 bin ton civarında bir ko-
lomanit ihracediliyor. Haddizatında 300 bin ton 
değil, 3 milyon ton ihracetmek lâzım. Yine ar
kadaşımın söylediği gibi, muhtelif politik se
beplerle, daha açıkçası dalaverelerle bunların 
muayyen memleketlere satılması önlenmiştir; 
dışardaki entrikalar dolayısiyle. Bir boraks 
fabrikası bir asit borik fabrikası yapılmıştır; 
bunun satışı için alâkalı arkadaşlarımızın Av
rupa'da fellik fellik dolaştıklarını ve pazar 
bulmalarına imkân olmadığını biliyoruz. Ni
hayet pazar bulundu; ama gene lâyıMyle pazar 
bulunmuş değildir. Biz hakikaten kolomaniti-
mizi, yani borasiti değerlendirmek suretiyle 
satma cihetine gitsek, her halde memlekete da
ha büyük hizmet etmiş oluruz. Bu da ancak, 
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Devlet kuvvetiyle Devlet eliyle olacaktır. Bina
enaleyh, yabancı sermaye buraya gelip sahala
rı kapatmak ister. Evet, eğer kapatması ica-
bediyorsa, bizim o kadar çok sahamız var ki, 
ona verelim; ama şarta muallak verelim. O da, 
bir borasit fabrikası kursun, boraks fabrikası 
kursun, ihraç etsin. Onun ihraç edeceği maldan 
biz hakkımızı alırız. Bir ekonomide ticarî zih
niyetle hareket etmenin memlekete faydaları, 
gayet tabii ki, düşünülecektir. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız Sayın Ak-
yürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Sayın 
Başkan, acaba Dikeçligü'in hakkını da veriyor 
musunuz? 

BAŞKAN — Evet, Sayın Dilekligil'in hak
kını sırası gelince kullanırsınız efendim. Onun 
sırasına iki arkadaşımız var. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — öyle 
mi efendim? O halde, bir de bu kolomanitten 
sonra; senelerden beri biz dışarıdan gübre sa
nayii için fosforit alır ve biz fosforite aşağı -
yukarı milyonlarca lira veririz. Memleketimiz
de Mardin ve Urfa civarında fosforit bulun
muştur. Bunu 5 - 6 sene evvel o zamanın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı izah buyurmuşlar
dı ; biz fosforit yatakları bulduk ve bu yataklar 
gereğince artık bundan sonra fosforit almaya
cağız ve memleketimizin ihtiyacı karşılanacak
tır, demişti. Ama görüyoruz ki, Arap memleket
leriyle mukaveleler yapılmış ve senede 500 bin 
ton fosforit almmasma karar verilmiş. Ne oldu 
bizim Mardin ve Urfa civarındaki fosforit ya
taklarımız? Bunların da üzerinde durulmasını 
bunların da değerlendirilmesini yine Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığından rica ediyorum. 
Hürmetlerimle, (alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın Lûtfi Bilgen?. Yok. 
Sayın Salim Hazerdağll? Yok. Sayın Hüsnü 
Dikeçligil yerine tekrar buyurun Sayın Şevket 
Akyürek. 

ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Teşek
kür ederim ıSayın Başkan. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Fosforitten sonra yine memleketimizin mü

him ve bugün hakikaten değer taşıyan bazı ma
denleri var. Meselâ bundan 20 sene evvel ıs
rarla mağnezit madeni memleketimizde yok 
diye iddia edilirken, bugün Kütahya, Eskişe-
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hir, Konya ve Antalya civarında, hatta Anka- I 
ra civarında milyonlarca ton rezervi olan ve 
dünyada hakikaten bir değer taşıyan mağnezit 
ocaklarına sahibiz. Bir yabancı sermaye bunu 
bizim Enerji Bakanlığından yahut Sanayi Ba
kanlığından evvel görüyor; geliyor Eskişehir'
de bir tesis kuruyor ve memlekete senede 5 
milyon dolar döviz kazandırabiliyor. Alıyor ve 
«ro» olarak yollamıyor; kalsine ediyor, sinter-
leştiriyor ve bir taşımızı hiç olmazsa asgarî 40, 
âzami 100 dolardan satmak suretiyle memle-
te senede 5 milyon dolar karşılığında döviz ge
tiriyor. Niçin Etibank bu işle meşgul olmaz? 
Etibank'm da bu işle meşgul olması lâzım, çün
kü hakikaten memleketimiz volkanik bir arazi
dir ve her çeşit madenlerimiz mevcut. Gerçi, 
bir rezerv bazan bulunmuyor, ama bulunan 
rezervlerin de değerlendirilmesi mümkün. Kar
şımızda Yunanistan mağnezitten fevkalâde is
tifade ediyor. Yunanistan mağnezitten yalnız 
senede 30 milyon dolarlık satış yapıyor. O alı
yor sinterleştiriyor, kalsine ediyor satıyor. Böy
le büyük işlere Etibank'm el koyması lâzım. 
Bunlar yalnız şahısların güçleriyle olacak şey
ler değil. Bunlar büyük paralar yatırmakla 
mümkün olan şeylerdir. Bu itibarla, bu mev
zua da eğilmelerini de rica ediyorum. 

Kömür mevzuu 1962 senesinde ele alınmış
tı. Ben kömür madenlerine, kömür cevherine 
temas etmeyeceğim. Kütahya Azot Sanayiimiz-
de 300 bin ton kömür yakılmaktadır. Bu kö
mür gazı alınmak için yakılır; ama bir müddet 
hararete geldikten sonra, o linyit kömürü atı
lır. Halbuki, o zamanın Kömür işletmeleri 
Umum Müdürü gayet güzel, etütler yaptırmış
tı ve o etütler neticesinde de, o zamanki para 
ile 30 - 40 milyon lira ile bir tesis kurulmak su
retiyle ve % 8 nispetinde de taşkömürü ilâve
siyle atılan ve gazı alman kömür, sinterleş-
tirilmek suretiyle kokkömürü yapılacak ve An
kara'nın bütün ihtiyacını karşıladığı gibi, An
kara'yı da dumandan, tozdan ve saireden kurta
racaktı. Bunların üzerinde durulmaz. Neden 
durulmaz? Çünkü, bu işe bütün hayatını veren | 
bir umum müdürün filânca vekil geldiği zaman 
kaşı gözü beğeniimemiştir, «Gitsin» denmiştir. [ 
O gitsin der, o da gitmeyeceğim mücadelesini [ 
yapar ve haklıdır. O arkadaşı tedirgin ederiz, | 
o arkadaştan sonra da vazife bekleriz. Elbette- ; 
ki böyle bir netice almak mümkün değildir. \ 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından 
bilhassa rica ediyorum; işin başında hâkim 
olan ve vazifesini müdrik olan ve iş yapmak is
teyen umum müdürlerimize ve teknik persone
limize dokunmasınlar. Onların rahat çalışması
na lütfen yardımcı olsunlar. 

Bu mevzuda petrol ve bir de ipraş'la alâka
lı konuşmam olacaktî; fakat Haydar Tunçka-
nat, likit gazı konusunu çok güzel ifade buyur
dular. Ben ona temas etmeyeceğim. Yalnız, 
likit gaz mevzuunda arz etmek istediğim bir 
husus vardır. Likit gaz almıyor, sermayesi % 
100 yabancı olan bir kimseye veriliyor, o da 
tüplerin içerisine doldurarak satıyor, işte esas 
Enerji Bakanlığının üzerine elkoyacağı husus
lar bunlardır. Yabancı sermayeye, burada bir 
gazı satması için bayilik vermeye lüzum var 
mıdır? 

HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Kayseri) — Bravo. 

ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Bir ya
tırım yapmış olmadan böyle bir işe onu sokma
ya lüzum var mıdır? Eğer yapılmışsa, onların 
elinden bu yetkiyi almak yerinde olur. Buna 
yüzde yüz ben de taraftarım. 

Muhterem arkadaşlarım; bir de memleketi
miz ele ve dünyanın hemen hemen her tarafın-
da bitmekte olan mermer rezervi vardır. Sivas'
ta, bilhassa Tokat mıntakasmda vs Bilecik'te 
bugün Avrupa'da artık moda haline gelmiş olan 
oniks mermerleri vardır. Bu oniks mermerleri
ni, maalesef bizim özel teşebbüsümüz ancak 
kendi inıkaniarıyie 300 - 500 bin lira ile niha
yet; birkaç milyon lira ile bir şeyler yapıp sat
maya çalışır. Buna imkân yoktur. İtalya ve Yu
nanistan ile rekabet edebilmemiz için ve bun
lardan daha iyi mal satabilmemiz için, keza 
Pakistan'dan daha iyi onikse sahibolduğumuzu 
gbstermek için, buna Devletin el koyması lâ
zımdır. Devlet dediğini zaman, Etibankm el koy
ması lâzımgeldiğini belirtmek istiyorum. Çün
kü, hakikaten yalnız oniks işlenmiş ve bu oniks-
ler değerlendirilmiş olsa, bütçeyi karşılar. 1 
metrekiib oniks bugün 4-5 bin liraya satılmak
tadır. 3u, netice itibariyle dört köşe bir taş
tır; 1 nıetrekübü aşağı yukarı 2 ton gelmekte
dir. Bunların değerlendirilmesi ve bunlara Eti-
bankın yahut Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının eğilmesinde memleketin büyük men
faati olacağı kanaatindeyim. 
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Yalnız, bizim bir kusurumuz var. Biz daha 
ziyade bir hadise olduktan sonra farkına va
rırız ve ona güre değerlendirmeye 'Çalışırız. Şim
di, bunun misalini yine Ahmet Demir Yüce ar
kadaşım verdi; krom. Biz kromu ille inat ede
riz şu fiyattan aşağı satamazsınız deriz; anıa 
eğer biz biraz mütebbir bir tüccar gibi hare
ket etmiş olsak görürdük ki, Amerika ile Ro
dezya arasındaki ihtilâf halledilmektedir. Eğer 
Ibu ihtilâf halledilirse, krom fiyatlarının derhal 
düşecektir. Bunu hissetmeliydik ve onlar da
ha bu ihtilâfı halletmeden, biz eğer 40 dolara 
kromu satıyorsak, iki ay evvelden 20 dolar de
meliydik. O zaman bizim kromlarımız satılır
dı; ama anlaşma yapıldı, birden bire 40 dolara 
satılan krom 20 dolara düştü, özel teşebbüs ve 
resmî teşebbüs elinde 100 bin tona yakın krom 
kaldı ve satılamıyacak. 20 dolardan, 24 dolar
dan yukarıya krom satamıyacağız. Bunu bil
memiz ve bunu hissetmemiz lâzımdı. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim. 
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki 

efendim. 
Şimdi bir husus var. Arz ediyorum, bıraka

cağım. 

Bunun canlı misali var. Memleketimizin bir
kaç yerlerinde barit var. Barit bugüne kadar 
yalnız petrol sondaj kuyularında kesafeti 4,4 
olduğu için çamuru kolaylıkla yukarıya çıkar
mak için kullanılıyordu;; bir de baryum elde 
etmek için kullanılan âdi bir taş olarak vasıf
landırılıyordu. Bugün atom bombalarının te
sirlini geçirmiyen bir tek taş varsa o da barit-
tir. Bugün dünya atom bombalarından mü
dafaa edeceği binaları, baritle inşa etmeye 
başlamıştır. Biz daha baritin değerini anlayama
dığımız için hâlâ barit ocakları üzerinde bir 
çalışma yapamıyoruz. Muayyen arkadaşlarımı
zın elinde olan barit ocakları, ancak bu mak
satlarla yapılıp ihraçe diliyor. Dikkat buyursun
lar, Demir Perde gerisinde bugüne kadar ba
rit ihtiyacı yokken, barit istenmezken birden 
bire memleketimizden barit istemeye başlamış
lardır. Bunun sebeplerine biz, her şeyde oldu
ğu gibi olup bittikten sonra farkına varırız, iş
te Etiibankm titizlikle üzerinde duracağı bir 
husus da barit sahaları ve barit sahalarının üze
rinde bir hat tanıması cihetine gitmesidir. 

Hürmetlerimle (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Abdurrahman Kavak, buyurunuz. 
ABDURRAHMAN KAVAK (Sürt) — Sayın 

Başkan, muıhterem arkadaşlarım, ve Bakanlı
ğın güzide mensupları; hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Sayın senatörler; Bakanlığın bütçesi üzerin
de konuşan sayın arkadaşlarımın yapıcı ten
kit ve görüşlerine candan katılırım. Ben sade
ce bölgemize ait bası meseleleri dile getirmek 
isterim. Bölgemize ait bir konuya geçmeden ev
vel Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının Ge
nel Müdürünü ve mesai arkadaşlarını takdir
le anarım. Yine bu Umum Müdürlüğe bağlı, kâr, 
kış, tipi demeden vazife duygusunu her şeyin 
üstünde tutan bölge müdürünü, mesai arkadaş
larını, mühendis ve teknisyenlerini ve işçilerini 
şükranla anarım. 

Sayın senatörler; petrol bölgemizde çık
maktadır. Şimdiye kadar tek kimya tesisine ka
vuşmamanın hasreti ve teessürü içindeyiz. Bu 
tesisin biran evvel kurulması hususunu Sayın 
Vekilimizden istirham etmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarını; Devlet Su İşleri çalış
maları gurur vericidir ve yurda büyük eserler
le katkıda bulunmuştur. Vazifeleri şükranla 
anarım. 

Sayın senatörler; çok seneler bölgemiz ku
rak bir iklimin acı ve ıstırabını bize vermekte
dir. Bundan devlet ve fert büyük zararlarla 
başbaşa kalmaktadır. İlimizden geçen Başuğ, 
Kezef, Batman, Garzan suları üzerinde sula
ma tesislerinin kurulması için bir etüt var mı
dır? Var ise ne durumdadır? Bunu yine Vekil
den istirham ediyorum. 

Bu sene kış şiddetli bir şekilde geçiyor ve 
geçmekte. Kömür sıkıntısı hepimizin bildiği 
bir durum. İlçemiz olan Şirnak'ta Maden Tet
kik Arama tarafından yapılan sondajlara göre,. 
20 milyon ton civarında kömür bulunmakta
dır. Etüt harici sahalar bunun dışındadır. Bu 
kömür- halen Yeni Çeltik Şirketi tarafından ça
lıştırılmaktadır. Kömürün kalorisi 5 000 in üs
tündedir. Şirnak'da 90 liraya elde edilen bu 
kömür Diyarbakır'a nakledildiği zaman 160 li
raya mal olmaktadır. Bu kömür Ankara'ya nak
lolunduğu zaman, 400 liranın üstünde satılmak
ta; Tavşanlı'dan Diyarbakır'a giden kömür de 
500 liraya mal olmaktadır. Aldığım bilgiye gö
re buna sebep Kömür Tevzi Müessesesinin bu 
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bölgede bulunmayışıdır. Biz Vekilimizden böl- j 
genin ihtiyacına cevap verecek şekilde kömür 
tevzi depolarının açılışını istirham etmekte
yiz. Bu yapıldığı takdirde kömür vatandaşa da
ha ucuz mal olacak ve bu suretle orman katlia
mının da önüne gecilecelrfcir. Bu hususa tekrar 
istirham ederim. 

'Sözlerimi burada bitiriyorum. Hepinizi say
gı ile selâmlarım. Bütçenin milletimize, Bakan
lığa hayırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Âbdiür-
rahman Kavak. 

Sayın Berkol, buyurunuz. 
M. HALÛK BERKOL (istanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem senatörler; 
Maden mevzuu öteden beri karışık bir mev

zu; ama sadece mevzuatına yüklenmek doğru 
değil. Gayret, iyi niyet, ilim, teknik bunları 
halledebiliyor. Bakınız, 1966 dan sonra Devlet 
Plânlama Teşkilâtı büyük bir isabetle maden 
araştırmalarına girişti. Yerli proje ve fizibilite 
firmalarını destekledi, teşvikçisi oldu ve şu an
da bilebildiğim kadar dört projeyi de ikmal et
meğe muvaffak oldu. Bu projeler meyanında 
başta çinko gelmektedir. Bu projeler meyanın
da amyant var, bu projeler meyanında mermer 
var ve halen müspet bir safhaya intikal etmiş 
cıva var, Türkiye'mize ve Devletimize, eğer ya
nılmıyorsam, bilebildiğim kadar, bu dört proje 
40 milyon lira kadar bir meblâğa malolmuştur. 

Şimdi, bakıyorsunuz; acaba bu ikmal edil
miş çinko projesi ne safhada? Nereye gelmiş? 
Bulunmuş ve denmiş ki; «Kayseri bölgesinde 
asgarî beş milyon ton cevher var. Cevherin tak
riben % 90 kadarı % 12 - 20 aralarında % 10 
kadar bir miktarı da % 40 çinko ihtiva etmek
te.» Yine Devlet Planlama Teşkilâtının öncülü
ğü 'ile teşviki ile aracılığı ile bir şirket kurul
muş, Etibank da buraya yanılmıyorsam % 33 
civarında iştirak etmiş. Bu fizibilite etütlerine 
göre buraya kurulacak çinko tesisi - devalüas
yonu hesaba katmadan arz ediyorum - iç ve dış 
finansman olarak 150 milyon lira c'ivarında bir 
bedele mal olmakta. Senede 20 bin ton kadar da 
çubuk çinko istihsal edecek. Diğer yönden bakı
yorsunuz; 90 milyon lira sermaye, yanılmıyor
sam halkın da iştiraki ile toplanmış; demin arz 
ettiğim gibi 1/3 ü de Etihanktan verilmek üze
re bankaya yatırılmış. Proje hazır, fizibilite 
etütleri yapılmış. 

Türkiye'ye ne temin edebileceğini de şurada 
birkaç kelime ile de bilebildiğim kadar ifade 
edeyim, Türkiye'ye iyi ve sağlam bir döviz ta
sarrufu sağlayabilecek durumda. 150 milyona 
kuruluyor. Bunun dış finansman kısmı var, 
% 50 sini aşmıyor ve senede 20 bin ton kütük 
çinko "istihsal edebilecek. Diğer taraftan Türki
ye'nin halen çinko ithalâtına bakıyorsunuz, 40 
bin ton civarında. Bunun büyük bir kısmı bu
radan cevher olarak gönderiliyor, dışarda işle
niyor, Türkiye yeniden ithal ediyor. Bu mua
mele de halen devam etmekte muhterem arka
daşlarım. Bu fizibilite etütleri bitmiş, cevher 
orada, fabrika kurulabilir durumda. Deniliyor 
ki; «Dış finansman temin edilemiyor.» Bu man
tıkla pek kabili telif olmuyor. Böyle bir projeye 
nasıl dış finansman temin edilemiyor? Bilinen 
bir hakikat var ki, bu aranan sahalardan, 
fizibilitesi yapılmış sahalardan da dışarıya bir 
yandan cevher olarak iyi dereceli, şu % 10 kıs
mı dediğim, % 40 lık cevherler gönderiliyor ve 
yeniden kütük çinko olarak Türkiye'ye getirili
yor. Bu iş boyla devam ederse, sahada yapılan 
fizibilite etütlerinin kıymeti de kalmıyacak. 
Çünkü, zengin cevher ihracediliyor, mukabilin
de kütük çinko getiriliyor. Diğer yandan 90 
milyon liranın faizi ile de, mevcudolan şirket 
hayatiyetini idame ettiriyor. Bir şantiye binası 
yapmış, muayyen memurlarına aylık vermekten 
ileriye gitmiyor. 

Amyant mevzuunu bu kadar mufassal anla
tamayacağım, vakit daralıyor. Yalnız, şu kada
rını arz edeyim ki, yapabildiğim ve öğrenebil
diğim kadarı üe 7 bin ton liflik bir tesis 40 mil
yon liraya kurulabilecek. Bunun da fizibilite 
etütleri yapılmış, 300 bin ton lif rezervi asgarî 
rezerv olarak tespit edilmiş. Muhtemel olarak 
da Bıırsa'da, Sivas'ta, Hatay'da, Erzincan'da 
500 bin tonun mevcudiyetinden bahsediliyor. 
4 . 1 . 1972 talihli Resmî Gazetenin 27 nci say
fasını tetkik ederseniz bakıyorsunuz, senede 
Türkiye'ye 9 bin ton lif ithal edilmekte, 47 mil
yon 600 bin Türk lirasına tekabül etmektedir. 
Halbuki, bu tesis 40 milyon liraya kurulabile
cek durumda. 

Mermer : Bîermer de bu vaziyette. 45 bin 
metre mikâplık istihsal ve işletme tesisi takri
ben 80 milyon lira civarında kurulabiliyor. Na
mütenahi mermer rezervi mevcut. Her cinsin
den var. O kadar büyük bir rezerv ki; raka-
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mini dahi tam manası ile ifade eden yok.Yal
nız, bakıyorsunuz halen sadece 30 bin metre 
mikâbı istihsal edilebilmekte ve bunun 4 - 5 bin 
metre mikâbı ihracedilebilmekte. Bir tek civa 
projesi, yine Devlet Planlama Teşkilatımızın 
1966 dan sonraki faaliyeti ile müspet sahaya in
tikal etmiş. Orada da bir şanssızlığımız var. 
Faaliyete ya geçti ya geçmek üzere; fakat civa 
fiyatları bugün için dünya piyasasında düşük. 

Muhterem arkadaşlar; bunun yanında bakı
yorsunuz bir kampanya yapılıyor. Ben bor mev
zuuna, borasit mevzuuna girmeyeceğim, zaman 
çok dar; ama bunun kampanyası yapılıyor. Bu
gün bor ihracı, Türkiye'ye 8 milyon dolar ge
tirmektedir. 

Muhterem senatörler; nasıl olabileceğini bu
günden pek kestiremiyorum; ama elbette ki 
ben de canı gönülden borasitten Türkiye'nin 
gelirinin 100 milyon dolara, 150 milyon dolara 
çıkmasını arzu ederim. Her halde bu kolema-
nit ihracatıyla olamayacaktır. Kırka'ın haki
katen burada mühim rolü olacaktır ve yapabil
diğim temaslar kadarıyla Etibank bu yolda iyi 
çalışmalara girmiş bulunmaktadır. Bundan haz 
duyuyoruz; ama geçen akşam bir televizyon 
programında o programın anahedefiymiş gibi 
bordan ve linyitten bahsederken konuşmacılar, 
«Borasit fiyatını özel sektör düşürmüştür» de
dikleri zaman, özel sektöre haksızlık etmiş ol
dular. Tetkükat gayet açuktır; hiç kimseyi töh
met altında bırakmak istemiyorum. Çok eski 
tarihlere dayanmaktadır, özel sektör çok es
kiden borasit ihraç ederken, Etibank bu mev
zua temas etmiş ve Etibank fiyatını düşürmüş
tür. 

Şunu da arz edeyim: Bu fiyat düşürmeden 
sonra, bu karşılıklı düşürüş devam etmiştir; 
ama 1969 - 1970 senelerinde de şunu açıkça ifa
de edelim, tetkik etmek herkesin elinde, ihti
yarında, her şey açık, özel sektör daima Eti-
bank'tan daha pahalıya borasit satmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; zamanım doldu. Gön
lüm çok arzu ederdi ki, maden mezuunda Tür
kiye'mizin taşa, toprağa nasıl büyük dövizler 
ödediğini ve bunların Türkiye'de mevcudoldu-
ğunu, bir fosfat mıevzuunun 1962 den beri hal
ledilememiş olmasını mazur görmenin mümkün 
olamıyacağını ifade edeyim. Bir taraftan 8 
milyon dolarlık bor diyoruz; diğer taraftan 
gübre ithal ediyoruz, fosfat taşı ithal ediyoruz. 
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Nerede ise petrol e müştakkatına verdiğimiz 
para kadar, 500 milyon lirayı, 600 milyon li
rayı bulmakta. Bahsettiğim fosfat, Türkiye'de 
1962 den beri bilinmekte, bugün de % 28 civa
rında; eğer yanılmıyorsam 100 milyon tonun 
mevcudiyeti o tarihlerden beri ispat edilmiş du
rumda. 

Muhterem senatörler; bu hususta Enerji Ve
kâletinin çok yakinen ilgilenmesi gerekmekte
dir. Çünkü, bunlar bildiği mevzular; bilmeyen 
teknisyen arkadaşım yok; ama bu neden yapı
lamıyor? Çinkoculuğun da mı bir tröstü var? 
Bendenize var gibi geliyor; ama bu tröstlerle 
mücadele etmek lâzım. Mühim mevzu.. Maden 
Kanununda yapılacak mevzuat değişikliği el
bette mühim; ama Maden Reformu Kanun ta
sarısı hiçbir şeyi ifade etmez. Eğer reformları 
bu zaviyeden almazsak, mevzuatı istediğiniz ka
dar değiştirin, temel mevzulara, temel sorun
lara eğilmek lâzım.. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım muhterem se
natörler. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Mehmet Hazer buyurun 
efendim. 

MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Grubumuz adına Enerji Bakanlığı Bütçesi 
görüşmelerini hazırlıyan arkadaşımız rahatsız 
olduğu için maalesef bu görev yapılamamıştır. 
Yüce Heyetinizden özür diler, Enerji Bakanlığı 
mensuplarını da bu konuda malûmattar etmek 
isterim. Arkadaşımız âni hastalanmış olduğu 
için bu vazife yapılamamıştır. Yoksa, Bakan
lığın konularının önemi bizce malumdur ve ge
çen yıllar da üzerinde durduğumuz noktalar, 
bugün de yine Türkiye kamuoyunu olduğu gibi 
grubumuzu da ilgilendirmektedir. 

Bu noktayı böylece işaret ettikten sonra, 
şahsım adına bir iki özel konuya kısaca temas 
ederek huzurunuzdan ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlar; belki, benden evvel 
konuşan arkadaşlarım da temas etmiştir. Çün
kü temas ettiğim konular, herkesi ilgilendiren 
genel şikâyetlere ve ihtiyaçlara tekabül eden 
bir konudur; enerji meselesi ve bilhassa bugün
lerde herkesi ilgilendiren kömür işi. 

Türkiye'de çeşitli bölgelerde büyük rezerv
ler olduğunu yetkililerden zaman zaman duy
maktayız. Hakikatte de Türkiye'nin çeşitli böl
gelerinde linyit rezervleri vardır; fakat maale-
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sef bunlar rantabl bir işletmeye tabi tutulmamış, 
dağınık, parça parça, kimisi özel sermayenin 
yetersizliğinden, kimisi bilgisizlikten yeraltında 
beklemekte ve o civardaki halk da bu amansız 
kışlarda soğukları çekmektedirler. 

Bu cümleden olarak meselâ Doğu Anadolu, 
Erzurum, Kars, Ağrı bölgesi civarında, Tortum 
ve havalisinde oldukça zengin, dağınık da olsa 
kömür rezervleri olduğu söylenmektedir. Fa
kat,-ezel sektör, sadece bunu basit işletme usu
lü ile yüzeyde ne kadar bulabilirse almakta, 
gerisi de toprak altında kalmaktadır. 

Bu konu uzun müddetten beri Hükümetin 
bilgisi içindedir. Hatırladığıma göre Birinci 
Beş Yıllık Plân hazırlanırken, o zamanın Sana
yi Bakanı Fethi Çelikbaş'la biz bu konuyu ko
nuşmuştuk ve o bölgede yapılan incelemelerle, 
oradaki linyitlerin de Devlet yatırımı olmasa 
bile, Devlet katkısiyle bölge halkının ihtiyacına 
cevap verecek bir işletmeye kavuşturulacağını 
söylemişlerdi. Böyle hazırlıkların, böyle çalış
maların olduğunu da biliyorum; fakat bunların 
hepsi hazırlık safhasında, yarım halde ve maale
sef her yıl sorulmasına rağmen olduğu yerde 
durmaktadır. 

Bizim, Parlömanter sistemimizin bir eksiği 
kanaatimce şudur; mâlûmuâliniz bir kazai de
netim, bir idarî denetim ve bir de siyasal, yasal 
denetim vardır. Yasal denetim maalesef işlemi
yor. Bir yıl evvel eksik görülen, şikâyet edilen 
konulardan kaçının ertesi yılda tashih edildiği, 
yapıldığı, düzeltildiğine dair buraya bilgi veril
mez. Her yıl, arkadaşlar konuşur, partiler ko
nuşur, gruplar şikâyet eder; fakat meseleler ol
duğu yerde kalır. 

Bilhassa bu sene kömürde tatbik olunan 
usûl yanlıştır, iklimin de bunda etkisi olmuş
tur; ama bu yanlış başlangıç, Ocak ve Şubat ay
larında Türkiye'yi her bölgesinde sıkıştırmıştır. 
Bilhassa geri kalmış bölgelerde, meskenler gay-
rimüsaittir. Yani iklim şartlarına elverişli de
ğildir. En basit yakacak olan linyiti bulmak 
bir mesele. Ucuzlatılması beklenirken, özel ser
maye işin içine girmesin diye bir tedbir düşünül
müştür. iyi bir tedbirdir; ama bunun hazırlık
ları olması gerekirdi. Hiçbir hazırlık yapılma
dan, özel sermayenin kucağına atılmış, onların 
insafına terk edilmiştr. Linyiti 600 liraya satan 
özel sermaye var, 600 liradan pahalıya linyiti 
arayan ihtiyaç sahibi vatandaşlar var. 

Bunun sevkiyatı ve hazırlıkları mevsiminde 
yapılabilirdi. Bilinmeyen bir konu değildi; fa
kat, Kömür Tevzii Müessesesi gibi, Türkiye Kö
mürleri işletmesi Teşkilâtı gibi oldukça organi
ze, oldukça eski teşkilâtlarımız olmasına rağ
men - kelimeleri biraz tartarak söylüyorum - hâ
lâ bir aşiret idaresi halinde vatandaş ihtiyaçla
rı ele alınmıştır. Her insaf sahibi bu acı ger
çekleri görmektedir, fakat buna tedbir arama
sı, bulması lâzımgelen teşkilâtlar birbirinden şi
kâyetçidirler. Bakan, umum müdürden, umum 
müdür bakandan, bakan, mühendisten şikâyetle 
vakit geçirmektedir. 

Kanaatimce, kömür mevzuunda bir başka 
büyük hata daha yapılmıştır. Bunun hiçbir ma
zereti yoktur arkadaşlar. Kömüre durup durur
ken bir kalemde % 300 zam yapılmıştır. Elbet
te gerekçe gösterilecekti; ama böyle bir zam
mın 1972 Türkiye'sinde, sosyal Devlete daya
nan bir Anayasanın meri bulunduğu bir ülkede 
kimseyi kandırmayacağı da ortadadır. Hem sos
yal Devlet diyeceksiniz, hem bölgeler arasında 
denge kuracağız diyeceksiniz, hem halkın insan
ca yaşamasını vadedeceksiniz, hem de bir ka
lemde halkın en zaruri ihtiyacını % 300 artıra
caksınız. 

insan, ekmek yemeden bir gün yaşayabilir, 
su içmeden belki beş gün da yaşayabilir; ama 
soğuk bir yerde bir gecede donabilir. Sıfır altı 
41 - 42 derece olan yerlerde bu söylediklerim ol
muştur, bu bir mübalâğa değildir. 

Bu mevsimde, bu anda şimdiki Hükümet ve 
yanındaki mesai arkadaşları hemen bir tedbir 
bulabilirler mi? Bulamazlar. Fakat bunun bir 
sorumlusu yok mu, bu ne zaman düzelecek ve 
bunu kim düzeltecek? 

Mesele çok hicran verici bir konudur. Faz
la üzerine varmak istemiyorum; ama Ankara'
nın içinde bile bir keşmekeş vardır. Bugün yan
mayan kaloriferler, soğuktan titreşen insanlar 
vardır. Yalnız zengini, fakiri değil, her tabaka
daki insan bundan şikâyetçidir. 

Kömür var, vasıta var, Nasrettin Hoca'nm 
helvası gibi, helva yapacak adam yok. Mesele 
basit değil biliyorum. Çok yönlüdür, tedbir is
ter; ama yapılacak tarafları da vardır. Hiç ol
mazsa geçmiş yıllardaki kadar bir nizam, bir 
düzen uygulanamaz mıydı? 

Sayın Bakan, bu acı gerçekleri siz de bili
yorsunuz, biz de içimiz yanarak görüyoruz, al-
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dığımıs şikâyetlerden de öğreniyoruz. 
Yangın çıkmıştır... Söndürmek için ne yap

mak lazımsa, onu yapmak gerekir, iyisini son
ra yaparsınız; ama lüzumlusunu hemen yapmak 
için tedbirli olmanız lâzımdı zannediyorum. 

Bunu bu kadar izah ettikten sonra bir de 
petrol konusunda yine bir - iki nokta hususun
da Sayın Bakandan malûmat rica edeceğim: 

Petrol aramak için Doğu - Anadolu'da da 
birkaç sene çalışıldı. Bâzı bölgeler, bir zamanlar 
kapalı bölge adı ile anılıyordu. Mahzurlu taraf
ları var biliyorum, o taraflarını söylemeyeceğim. 
O kapalı belgeler araştırmaya açıldı ve ilk tet
kiklerde olumlu sonuçlar alındığı mütehassıs
lar ca ifade olundu. Fakat aradan bir müddet 
geçtikten sonra bir de baktık, o bölgeler terk 
edilmiş. Oradaki birçok ekipler geldi, arabalar 
geldi, iste heyetler gitti filân - ekip oradan baş
ka bir yere nakledildi. Sebep sorulunca, iste bil
mem kaç bin metre derinlere işleyecek sondaj 
makinları yokmuş, onun gelmesine intizar olu
nuyor. 

Ben, bu meselenin jeopolitik mahzurlarını 
biliyorum, Sayın Bakana onun için daha etraflı 
şeyler söylemek istemiyorum, fakat bu konuda 
Şimdiye kadar tatbik 'olunan çekingen uygulama, 
bugünün şartlarına uygun bir uygulama değil
dir. 

Hatırlarsınız, bir şamanlar, «Filân yerlere 
fabrika yapmayalım, işte düşman güzergâhıdır, 
düşman gelir alır filân.» deniliyordu... O gün için 
belki doğru idi; ama bugün bütün bir sathı cep
hedir. 

Filân yerde petrol vardır, filân komşu dev
let kusar veya filân komşu devletle ihtilâfa dü
şeriz gibi çekingenlikler, artık bu dönemin po
litikacı olmamak gerekir. 

BAŞKAN — Hem süreniz, hem de çalışma 
saatimiz bitti Sayın Hazer. 

MEHMST HAEER (Devamla) — Bitiyor 
efendim. 

O halde bir noktayı daha arz edeyim; baraj 
konusunda. Doğu Anadoluda benim seçim böl
gem 'Kars'ta iki barajın hazırlıkları yapılmış, 
yıllarca konuşulmuş, basma intikal etmiş, va
tandaşa duyurulmuş, İnatta bir kısmının arazisi
nin kamulaştırılmasına bile başlanmıştır. Bun

lar h3nüs sadece ilgili dairenin defteri arasında 
proje veya etüt halinde görülüyor. 

Bunlardan birisi Ruslarla yapılacak Arpa
çay Barajıdır. Bu barajın hikâyesi en az 10 se
nedir devam eder; yani daha evveli var, hazır-
kk safha-1, heyetler gelmiş heyetler gitmiş, köp
rüler yapılmış, yollar yapılmış, arazi istimlâki
ne başlanmış, her yıl başka bir yıla erteleniyor 
va har ertelenişte de Rusya'dan gelen heyetlerin 
çoğu yetkisiz geliyor; ama bizimkiler kadar 
mütereddit değiller, konuşuluyor, konuşuluyor 
şu kadar indirir, şu kadar kaldırır deniyor. Ben 
bu meseleyi 10 senedir takibederim, 10 senedir 
de bir arpa boyu yoî alınmamıştır. Bu konu bir. 

İkincisi, yine Kars bölgesinde Geçit Barajı 
iiye bir baraj ve Şahnalar regülâtörü. Ben bu
nun projesini yetkili mütehassısı ile beraber bir 
iki sene evvel tetkik etmiştim, Devlet Su İşleri
nin bir bürosunda, Hem hazırlığı görmüştüm. O 
yatkili satın bana temin ettiğine göre, «Mesele 
hasırdır, siyasî tercihin kullanılmasına kalmış
tır» ve bu arz ettiğim proje yine mütehassısla
rın ifade ettiklerine göre, 4 yılda kendisini 
amorti edecek kadar raritabl ve bölge için lü
zumlu. 

Bu p;ojenin bir başka 'önemi daha vardır; 
hudut civarındaki Rus köyleri, Rus kasabaları, 
Eus yolları geceleri aydınlıktır, ışık içindedir, 
bizim kasabalarımız, köylerimiz karanlıktadır. 
Hiç olmazsa, o ihtiyaçtan halkı kurtarmak için 
buna bir öncelik tanınması lâzımdı; tanınma
mıştır. Araş projesi denilen projenin bu kısmı 
kabnış, bugün nehirin bâzı kısımları dolmuş, 
yukardan su gelmiyor. İğdır kasabası da dâhil, 
Kars şehride dâhil bunların elektrikleri yanmı-
yor arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Hazer, lütfen çalışma sü
remiz de doldu; üç dakika geçti efendim . 

MEHMET HAZER (Devamla) — Peki biti
riyorum efendim. 

Sayın Bakandan ve yetkililerden bu konula
rın artık daha fazla uzatılmamasını, bâzı eksik
liklerin bahane olarak ileri sürülmemesini rica 
ediyorum. Başlamak bitirmektir. Başlayınız bi
ter. ihtiyaç uzun yılların ihtiyacıdır, bir sıkın
tılı bölgenin ihtiyacıdır, lüzumlu olduğunu mü
tehassıslar söylemişlerdir. 
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Bu kısa maruzatımla 'her halde derdimizin 
ibir kısmını olsun anlatmış oldum. İnşallah gele
cek sene bu konuya 'ben veya başka bir arkadaş 
burada değinme ihtiyacını duymayız. Teşekkür 
ederiz. 

BAŞKAN — Efendim, (bir bütçemiz daha 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin üçüncü oturu
munu açıyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 
üzerindeki müzakerelere devam ediyoruz. Şahıs
lan adına söz alan sayın üyeler: 

fSayın Cemalettin İnkaya, Saym Kalpaklıoğ-
lu, Sayın Ziya Ayrım, Sayın Hilmi Soydan, Sa
yın Ömer Ucuzal, Sayın Babüroğlu, Saym Hüsnü 
Dikeçligil, Şevket Akyürek bey yerine Sayın 
Lûtfi Bilgen. 

Saym Cemalettin İnkaya? Yok. Saym Kal-
paklıoğlu? Y ok. Saym Hilmi Soydan? Yok. Sa
yın Ömer Ucuzal, buyurunuz efendim. 

Saym Bakan, yerinde. Saym Komisyon Söz
cüsü?. Lütfen haber veriniz, efendim... intizar 
ediyoruz, efendim. Komisyon Sözcüsü lütfen. 
Komisyon Başkan veya Sözcüsü, Genel Kurul 
buna intizar ediyor, efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
ben geldim, daha Komisyon gelmediğine göre, 
söz sıram geçmemiş sayılır. 

BAŞKAN — Komisyonun Saym Başkanveki-
li geldiler. Sayın Hilmi Soydan'm itirazı varittir. 
Buyurun. 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bendeniz, 1972 senesi Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesi sebebiyle kişisel görüş
lerimi huzurunuzda arza çalışacağım. 

Bendenizin üzerindee durmak istediğini ko
nu, Türkiye'de sulama ve maden konusudur. 

var, Enerji Bakanlığı bütçesinden maada. Bu 
itibarla üç dört dakika geçmiş olmasına rağmen 
gece 20,30 da toplanmak 'üzere 32 nci Birleşimin 
ikinci oturumunu kapatıyorum efendim. 

Kapanma saati : 19,05 

Türkiye bir ziraat memleketidir. Türk nüfusu
nun % 74 - 75 i ziraatle iştigal etmektedir. Zi-
raatle iştigal eden bir memleket olarak, % 75 in 
iştigal sahasını teşkil eden Türkiye toprakları 
henüz sulanmamıştır. Türkiye, kaderini daima 
yağmura ve yağışa bağlamıştır. 

Muhterem arkadaşlar; bir iki sene zarfında 
yağış ziraî istihsalde bir ferahlık yaratabilmiş-
tir; fakat bu muvakkat mahiyettedir. Onun için, 
Türkiye'de sulama nispetini bugün komşularımı
zın durumu ile kıyaslayacak olursak, dûn vazi
yettedir. Bugün sulama Irak'ta % 35, iran'da 
% 11, Yunanistan'da % 12 ye yakın, Lübnan'da 
% 13 ve Suriye'de % 9 a yaklaştığı halde, Tür
kiye'de halen % 5,7 dir. Bu mevzu sebebiyle, su
lamadan mütevellit % 5,7 sebebiyle, sulanmayan 
kısır arazi hava şartlarına bağlı olup, attığınız 
gübre dahi yağış olmadığı zaman, istihsalin az 
olmasına sebebolmakta, vatandaş gübreden mü
tevellit borçlandığı gibi, ziraî istihsalden de bir 
şey almamak suretiyle mahrum kalmaktadır. Bu 
da, ziraî sektöre dolayısiyle % 25 nispetinde et
ki yapmaktadır. 

işte bu mevzu sebebiyle, Ceyhan havzası üze
rinde henüz etütleri yapılmış Göksu - Atatepe, 
Söğütlü, Hurman nehirleri üzerinde ve dolayı
siyle Ceyhan nehri üzerinde etütler yapılmış, 
sondaj ve amenajmanlarında müspet rapor ve
rildiği halde ve toprak tahlili sebebiyle de bura
da yapılan yatırımın dört senede amorti edeceği 
konusunda Ziraat Bakanlığının da raporu mev-

ÜÇÜNCÜ OTURUM 
Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN — Baskanve'Mii Hayri Mumcuoğlu 
KÂTİPLER : Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye üçok (Cumhurbaşkanınca S. ÜJ 
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cut iken, halen bu barajlarda bir inşa faaliyetine 
başlanmamıştır. Bunun sebebini veya hangi 
prorgam ve sene içerisinde başlanacağım Sayın 
Bakandan öğrenmek isterim. 

Bir de, Türk ekonomisine tesir eden ve Tür
kiye'nin kaderine taallûk edip, dolayısiyle ma
hallî bir dert olmayan Maraş'm Avsın ve Elbis
tan ovalarında, MTA' nm tespit etmiş olduğu 3,5 
milyar tonluk linyit rezervlerine temas etmek is
terim. 

Muhterem arkadaşlarım; 3,5 milyar tona ya
kın olan bu rezerv, gerçekte kalite bakımından 
1 200 kalorili ise de, bu rezervden sonra istihsal 
edilecek kömürün, gerek termik santralda enerji 
istihsal ve gerekse azot sanayii ve dolayısiyle 
tuğla sanayii bakımından temin etmiş olduğu 
mamul madde, memleket iktisadiyatına ciddî et
ki yapacaktır. Bu mevzuda MTA tetkikatmı yap
mış ve müspet raporunu vermiştir. Türkiye Kö
mür İsletmelerine intikali mevzuunda ıttıla kes-
betmiş bulunuyoruz. Maden Teknik Arama Ens
titüsünün tetkikatmdan sonra, Alman veya 
Fransız şirketlerinden birine bu kömürü tetkik 
ettirilmiştir. Hangi konu üzerinde program ve 
projesinin yapılacağı, ne zaman yapılacağı ve 
kaç milyon dolar veya marka ihale edileceği, ne 
zaman başlanacağı mevzularını da Sayın Bakan
dan öğrenmek isterim. 

Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim. 
Bir önerge var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe

si üzerinde altı sayın üye konuşmuş bulunuyor. 
Kifayetin oylanmasını arz ederim. 

Antalya 
Akif Tekin 

BAŞKAN — önerge üzerinde söz isteyen sa
yın üye? Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Şüphesiz yeterlik önergesinin kabulünden ev
vel verilmiş olan soru önergeleri ve Sayın Baka
nın konuşma hakkı mahfuzdur. 

Söz, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın 
Nezih Devres'te, buyurun efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NEZİH DEVRES — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun sayın üyeleri; 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşlarının 1972 Malî yılı bütçe ka

nun tasarısı, Karıma Bütçe . Komıisiyömumum 
çok değerli çalışmalarıyla som ışeklimi alarak, 
huzurumuza getirilmiş Ibulunmaktadır. Yüce 
Meclislerde bu kamuda yapılacak tmlüzakere-
ler, (Bakanlığımı B!üJtiçâsimin Genel Bütçe Ka
nunu içinde, 'en Cuumlu (biçimi allmasını sağla
yacak ve 'çalınmalarımıza ışık tutacaktır. 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanlığı, ku
rulduğu 1983 yılından itibaren ülkemto kalkın-
masmda en önemli görevleri alimiş (bir Bakan
lıktır. Nitekim, Birinci Beş Yıllık Kalkınma 
Planı dönemi yatırımlarının yüzde 212,2 -sini, 
ikindi Plan dönemi içimde i'se, yıllık toplam 
yatırımlarım 1968 yılında yüzde31,2 sini, 1969 
yılında yüzde 31,1 ini, 1970 yılımda da yüz
de 39,7 sini gerçekleştirilmiştir. 

(Bakanlığım, yurdulmuizun toprak, su, enerji, 
maden ve petrol kaynaklarımın ulusal çıkar-
lar?, en uygum bir Ibilçimd's araştırılması, plan-
Itomaısı, geliştirilme'si, değerlendirilinı'esi ve 
denz'tîeıımssi ile görevlendirilmiştir. Bu göre
vin yerine getirilmesi! (gayesiyle Bakanlığım, 
Türkiye'n?im taşkömürü. üretimimin tüımıünü, lin
yit üretimimin yüzde 70 ini, hamyetrol üreti
minin yüzde 29 unu, metal Imadenleri üretim 
'değerinin yüzde 80 inli, elektrik enerjisi üre
timinim yüzde 85 irai üreten, su kaynaklarını 
değerlendiren, yeraltı kaynaklarımı arayıp bu
lan ve satışını yapan deiv kuruluşları bünye
sinde toplamaktadır. 

•Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Bir ülkenin ulusal kalkınmasında., -doğal 

kpymaMarHîr.n değerlendirilmeli! büyük önem 
taşıdığı için, Bakanlığımın çalışmalarını ve 
bütçeteimi bu açıdan kıymeti emdirmıak gereği 
vardır. 

>Su kaynaklarımız : Yurdumuızıum 518 mil
yar metreküb değerindeki toplam yağırının 
yüzde 68 i çeşitli medenlerle değerlsmdiirile-
imısm'akte, ancak 80 millyar mıetreküfbü kulla
nılabilir değer alarak kalbi?! edilmektedir. 
Yeraltı su rezervimiz ise, 8 milyar metreküb 
kadar hesaplanmaktadır. 26 havzada yapıl
makta olan etü'dlere göre, su rejimiimiz'im düzen-
İsnımıösi için 481 adet su projesdnin uyıgu-
lamması gereklidir. Böylece yılda 4,6 milyon 
hektarlık bir sahamın sulama tesislerime sa
hip kılınması, 219 bin hektar arazinin taşkından 
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korunması ve 1,4 milyar MetreMifb suyum iç
me ve endüstride kullanılması kaibil- olacak
tır. Yeraltı ve yerüstü sularının zararlarını 
önlsmek, boı isuiardan çeşiltli Ibdıçimlerde yarar 
sağlamak görevi, Devlet Sn işleri Genel Mü
dürlüğüne verilmiştir. Bu Genel Müdürlüğün 
bütçe teklifi, 1972 yilında 2 milyar 700 (milyon 
liraya varimıştır. Teklifteki artış, bir önceki 
yıla kıyasla 600 milyon kadardır. Böylece 
enerji kesimi yatırımlarında yüzde 60, hizmet 
kesimi yatırımlarında da yüzde 68 oranında 
artış sağlanacaktır- Bu yatırımlarM gerçek
leşmesiyle 614 milyon metreküb su depola
nacak, ?8 bin hektar arazi sulanabilir ihale 
getirilecek, 9 bin hektar araızi taşkından ko
runacak Ve 9 (bin hektar bataklık kurutula-
çaktır. Ayrıca yılda 124 milyon metrekülb 
içme suyu getirilmiş ve 15 megawat güdünde 
enerji yaratılmış olacaktır. 'Başka bir deyimce 
bu yıl içimde 74 büyük su projesine 1 anfl-
yar 866 milyon liralık, 196 çeşitli işe de 63 
milyon 880 bin liralık yatınım yapılacaktır. 

Böylece, büyük öu işleri arasında (bulunan 
Bor - Akkaya, Devegeçidi, Çanakkale - Akhi
sar, Eskişehir - Porsuk, Düzce - Hasanlar, Ha
tay - Tahtaköprü, Karakocan . Kalecik, Kadı
köy, Karamanlı ve Yalvaç barajları bitirile
cek; Medik, Karaciomak ve Çoğun barajları 
da bitirilme aşamalarına ulaştırılacaktır. Bu 
yıl, Keban ve Gökçekaya gibi geciken bü
yük tesislerin yapımının hızlanıdınlmasma ça-
şıila©aktır. 

tekemiz için son derece büyük önem taşı
yan Aşağı - Fırat projesinin başlıca ünitelerin
den biri olan Karakaya Barajının servis yo
luna yıl içinde başlanacaktır. Enerji üretim, 
gücümüze 1500 Megawat ilâve edecek ve 180 
metre yükseklikte in?a olunacak Karakaya 
Barajı servis yolu için bütçeye gerekli ödenek 
konulmuştur. 

ISayın Başkan, Yüce Senatomun değerli üye
leri ; 

Konuşımama, petrol kaynaklarımızla il
gili bazı biligiler Vererek dsvam etmek istlyo-
ruim. 

Yurdumuzda gelişen sanayi ve ulaştırma 
sektörlüne paralel olarak petrol tüketimi bü
yük bir artış göstermekte ve her geçen gün 
petrole duyulan ihtiyaç artmaktadır. Gös
terilen bütün çabalara rağmen, bugün hâlâ 

| tükettiğimiz petrolün ancak yüzde 39 unu 
karşılayabilir durumdayız. 1971 yılında top
lam 3,5 milyon ton hampetrol üretilmiş, 5 mil
yon 344 bin ton hampetrol ise ithal edilmiştir. 

Üretimde 1970 yılına oranla, 1971 de yüz
de 8,3 azalma olmuştur. Tüketim ise devamlı 
arıtmaktadır. Buna mukabil bilinen, çıkarı-
laıbüir hampetrol rezervimiz ancak 38,3 mil
yon tondur. Bu yüzden, petrol arama işle-
rjne büyük önem verme zorunlnğu vardır. 
1971 yılı içinde 8 şirket arama ruhsatı iste
miş, bunlardan dördüne 32 tane ruhsat ve-
rjlım^ştir. Halen, şirketlerin elinde bulunan 
ruhsat sayısı 212 dir. Ruhsat alanlarının 
toplam yüsöiçümü 10 milyon 217 bin 868 hek-
takdır. Bunlardan 3,6 milyon hektarlık saha 
Türkiys Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. 
Arama ruhsat sahalarının, 4,2 milyon hektarı 
denizlerdedir. Demiz dilbindeki petrol arama
larına bu yıl içinde ağırlık verilecektir. Bu
gün dünya petrol Ye ,tabiî gaz istihsali yönün
den denizlerdeki kıta eşikleri ıbüyük önem gös
termektedir. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Bu yıl içinde petrol üretiminde en az 150 
bin ton artış olacağı hesaplanmaktadır. Tür
kiye Petrollerine ait Batıman Rafinerisinin 
tEvsii yıl içinde tamamlanacak ve böylevce 
yıllık kapasitesi 1 100 000 tona çıkarılacak
tır. İPRAŞ Rafiner^ındeki yabancı ortağın 
payı, mevcut anlaşmaya göre devralınacak ve 
bu rafineri, tamamen TPAO'nm malı olacaktır. 

Türkiye Petrolleri Anonim OrtaMığınca İz
mir - Aliağa'da yapımı dsvam etmekte bulu
nan rafinerinin akaryakıt ünitesi gelecek ay 
'hizmete girecektir. 

Aliağa Rafinerisinin, Türkiye'de ilk defa 
makina yağları üretecek diğer ünitesi, de, yıl 
içinde faaliyete geçirilecektir. Bu projenin ta
mamlanması için 1972 yılı içinde 500 milyon li
ralık bir yatırım öngörülmüştür. 

Aliağa Rafinerisinin de bütünü ile devreye 
girmesiyle toplanı nominal hampetrol tasfiye 
kapasitemiz 14 milyon tona ulaşacak, böylece 
ürün ihracına dönük çalışmalar yaplıabilecek-
tir. Ancak, rafinerilerin bu yıl işleyecekleri 
hampetrol miktrı 11,8 milyon ton olarak prog-

I ramlanmıştır. 
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Türkiye Petrollerinin bütçesi 1972 yılında ge
çen yıldan 80 milyon lira bir fazlalık göstere
rek 781 milyon liraya ulaşmıştır. Petrolün Tür
kiye için büyük önemi göz önüne alınarak, mil
lî kuruluşumuz TPAO nm en etken bir çalış
ma düzenine girmesi için gereken her türlü ça
ba harcanacaktır. Bu arada, gecen yıl keşfe
dilen ve büyük ümit va'deden Adıyaman saha
sındaki çalışmalara ağırlık verilecektir. Saha
nın süratle geliştirilerek üretim kapasitesinin 
"maksimuma çıkarılması için beheri 1 800 met
relik 12 istihsal kuyusu açılacaktır. Adıyaman 
sahasında, geçen yıl 10 adet istihsal kuyusun
dan 605 bin varil hampetrol üretilmiştir. Bu 
sahada 1972 yılında 1,5 milyon varil hampetrol 
üretimi öngörülmektedir. Adıyaman'da yıl için
de istihsal kuyuları için 38 milyon, diğer işler 
için de 7 milyon lira olmak üzere toplam 45 mil
yon liralık bir harcama planlanmıştır. 

İpraş sahası içinde Türkiye Petrollerince 
820 milyon lira sarfiyle kurulacak Amonyak -
Üre Fabrikası için, bu yıl 60 milyon liralık 
bir yatırım öngörülmüştür. Projenin dış fi
nansmanı için Dünya Bankası ile sürdürülen 
kredi görüşmelerinin bu ay içinde tamamlan
ması beklenmektedir. 

Millî kuruluşumuz TPAO nın daha etken 
bir çalışma düzenine girebilmesini sağlamak 
için, Petrol Kanununda millî menfaatlere en 
uygun biçimde yapılacak değişiklikleri kapsa
yan tasarı, çok yakında Yüce Meclislere sunu
lacaktır. 

Petrol ürünlerinin dağıtım ve satışını yap
makla görevli kuruluşumuz Petrol Ofisinin büt
çe teklifi, bu yıl 81 milyon liraya ulaşmıştır. 
Petrol Ofisinin, TPAO nm gelişen rafineri ka
pasitesine paralel olarak dağıtım hizmetini ge
liştirmesi ve bu üretimin tümünü en iyi bir hiz
met anlayışıyle tüketiciye intikal ettirmesi baş
lıca hedefimizdir. Bu gaye ile yeni bir organi
zasyona gidilecektir. 

Petrokimya Anonim Şirketimiz, devamlı bir 
golişim içindedir. Bu kuruluşumuzu, dünya pa-
zarlarıyle rekabet edebilir bir yapıya kavuştur
maya kararlıyız. Bu amaçla, izmir Aliağa Ra
finerisine komşu 300 bin ton polietilen kapasi
teli II nci petrokimya tesisinin yapımına, fi
nansman sağlandığında yıl içinde başlanacaktır. 
ilk hesaplara göre 5 milyar liraya malola-

cağı anlaşılan ve Aliağa Rafinerisinin yanın
da satmalman arsada kurulacak ikinci petro
kimya kompleksi projesinin etütleri sürdürül
mektedir. 

Petrokimya A. Ş. geçen yıl sonuna kadar 
1,5 milyar liralık yatırım yapmıştır. Bunun 
900 milyon lirası halen ilşetmede bulunan fab
rikaların yatırımıdır. Geri kalan 600 milyon 
lira ise, tesisi devam eden yatırımlara aittir. 

PETKİM, geçen yılın 340 milyon liralık ya
tırımına karşılık, bu yıl 805 milyon liralık bir 
programla huzurunuza gelmektedir. Etilen ve 
klor ünitesi, yıl içinde tevsi edilmiş olarak ça
lışacaktır. Dodesil benzol ve karbon siyanür 
üniteleri de 1972 de bitirilerek hizmete sokula
caktır. PETKİM Kauçuk A. Ş. ise, altyapı te
sislerini tamamlayarak yıl bitimine doğru mon
taj işlerini sonuçlandırmaya çalışacaktır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bakanlığımın en önemli konularından biri 

de, madencilik sektörüdür. Madencilik, ösel-
likle bu yıl kamuoyunun ilgisini geniş çapta çek
miştir. Dolayısıyle, konuşmam içinde bu konu
ya geniş olarak eğilmek istiyorum. 

Türkiye, madenciliğe önem vermiş, toprak
ları üzerinde tarihin en eski çağlarından beri 
madencilik yapılmış bir ülkedir. Bugün son de
rece geniş bir maden potansiyeline sahibiz. Ül
kemizde hemen her tür maden cevherine rasla-
mak kabildir- Ancak bu geniş kapasite ve bu
güne kadar gösterilen iyi niyete rağmen, ülke
miz madenciliği son derece geri bir düzeyde 
kalmıştır. Madenlerimizin ekonomimize katkısı 
ise, hemen hiç mesabesindedir. Tüm maden 
ürünleri ihracatından sağladığımız gelirler, 
yalnız fındık ihracat gelirimizin takriben ya
rısı oranındadır. Madencilik gelirlerimiz için
de en önemli paya sahibolanı, yüzde 57 ora-
niyle kömür madenciliğidir. Buna mukabil, sek
törün halkımızın son derece mütevazı talebini 
dahi karşılayamamakta olduğu bilinen bir ger
çektir. Bu durumda, madenciliğimizi hızla kal
kındırmak için gereken her türlü tedbiri al
mak zorundayız. Bu tedbirleri şöylece özetleye
bilirim : 

öncelikle, yeni maden yatakları bulmak ve 
bilinenlerin ekonomisini tespit etmek zorunda
yız. Bu bakımdan, kamu ve özel sektör arama
larını hızlandırmak gerekmektedir, ikinci bir 
tedbir olarak, bilinen maden yataklarımızın 
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üretimlerini ve verimliliklerini artırmak veya 
âtıl bir halde olanlarını harekete geçirmek 
şarttır. Bu gerekenleri yerine getirmek için 
alınması zorunlu tedbirlerin ilki, Madencilik 
Reformu kanun tasarısı ile Yüce Meclislere su
nulmuştur. Anılan tasariyle maden üretimi ve 
madencilik gelirleri artacaktır, öncelikle ma
dencilerimizin bugünkü sorunlarını çözümle
yecek ve şikâyetlerini azaltacak, maden işleri
mizi yönetmekle görevli bir kuruluş meydana 
getirilmektedir. Maden işleri Genel Müdürlüğü 
adiyle anılacak olan bu kuruluş, madenciliği
mize sahip çıkacak, yön gösterecek ve bir teş
vik unsuru olacaktır. Ayrıca, sıkı bir denetim 
sistemi kurarak madenlerimizin tahribini veya 
muattal tutulmalarını önleyecektir. Maden Ka
nununun bilinen aksak ve eksik yönleri, üretim 
ve verimliliği artırıcı tedbirlerle giderilecektir. 

Bu tasan ile ulusça sahibolduğumuz büyük 
varlığımız, bor yataklarımız ve önemli linyit 
yataklarımız devletleştirilerek, maden üretim 
gelirlerinin ve ihracatımızın artmasına çalışı
lacaktır. 

Maden aramacılığiyle sorumlu kamu kuru
luşumuz MTA Enstitüsü, geçen yıldan 27 mil
yon lira fazlasiyle, 207 milyon liralık bir bütçe 
imkânı ile 1972 yılı çalışmalarını yürütecek
tir. Bu yıl içinde özellikle metalik madenlerin, 
endüstriyel hammaddelerin ve enerji hammad
delerinin aranmalarına öncelik verilecektir. 
Ayrıca, MTA Enstitüsünün günün şartlarına 
uygun bir biçimde ihtisaslaşmasına ve ekonomi
nin gereklerine yönelmiş bir çalışma düzeyine 
girmesine gayret gösterilecektir. 

Metal madenciliği yapan büyük kuruluşu
muz Etibank Genel Müdürlüğü, bir önceki yıl
dan 420 milyon lira fazlasıyle 1 milyar 342 mil
yon liralık bir yatırım hacmiyle huzurunuza 
gelmektedir. Yılda 200 bin ton alümina, 60 bin 
ton alüminyum üreterek Türkiye endüstrisine 
yeni ufuklar açacak olan Seydişehir Alümin
yum Entegre Tesislerinin alümina ünitesi yıl 
içinde üretime geçirilecektir. 

Sayın Başkan, sayın senato üyeleri; 
Türkiye'de şu anda üzerinde en fazla konu

şulan konuların başında yakıt meselesi gelmek
tedir. Çok çetin bir kış geçirmekteyiz. Yurdu
muzun hemen her bölgesi kar altında kalmıştır. 
Halkımız, zor günler geçirmekte ve yakıt sıkın
tısına düşen her vatandaş, Devletten yardım 
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j istemektedir. Türkiye'de kömür üretimi tama-
I men kamu elinde bulunmamasına rağmen, hal

kımız bu hayatî ihtiyacının karşılanmamasında 
Devleti sorumlu görmektedir. Bu anlayış ve is
tek, çalışmalarımıza ışık tutmakta ve bizleri 

I teşvik etmektedir. Türkiye Kömür işletmeleri 
Kurumunu yurdumuzun yakıt sorununu çözüm-
leyebilecek bir güce ve yapıya kavuşturmaya 
kararlıyız. Halkımızın isteği de bu yöndedir. 

TKİ Kurumu yatırım programı 1972 yılında, 
geçen yıla oranla 200 milyon lira artış göstere
rek 550 milyon liraya ulaşmaktadır. Bu yıl için
de taşkömürü ve TKİ nin sahibolduğu linyit 
havzalarına eğilmek ve özellikle, Madencilik Re
formu kanun tasarısı kanunlaştığında yeni 
havzaları değerlendirmek başlıca gaye olacak
tır. Kömür dağıtım hizmetleri de yeniden dü
zenlenecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
i Elektrik enerjisi üretimine 1972 yılı içinde 

büyük önem verilecektir. Bütçe Karma Komis-
I yonunun köy elektrifikasyonu hizmetleri için 

tahsis ettiği 90 milyon lira ile Türkiye Elektrik 
Kurumunun bütçesi 1,3 milyar lirayı aşmıştır. 

I Türkiye Elektrik Kurumu, bu yıl içinde Se-
yitömer termik santralının 150 megawat kuru
lu gücündeki birinci ünitesini ve Hopa Termik 

I Santralının 25 megawatlık ünitesini hizmete 
sokacaktır. Ayrıca, üçü İzmir, beşi de Seydişe
hir'de olmak üzere toplam 120 megawat kurulu 
gücünde 8 gaz türbini işletmeye alınacaktır. 

Türkiye elektrifikasyonu için son derece 
önemli bir konu da, bu yıl içinde ilk defa ken
di teknik imkânlarımızla 380 kik>woltluk Ke
ban - Kayseri - Ankara arasındaki 550 kilomet
relik enerji nakil hattının yapımına başlanması
dır. Bu teşebbüs, Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce yerli bir firmaya ihale edilen Hasan 
Uğurlu Barajının yanında, Türk mühendisliği
nin istikbalde kendi enerji tesislerimizin tümü-

I nü yapmaya yönelmiş bir aşaması olmaktadır. 

Elektrik işleri Etüt idaremiz, kuruluş çalış
maları yapılan Devlet Proje Ofisinin nüvesini 
teşkil edecek çok daha yararlı bir yapıya ka
vuşturulacaktır. 

I Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; 

Çalışmaları hakkında kısaca bilgiler verdi-
I ğim Bakanlığım, 1972 yılında, özetle; enerji ve 
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madencilik kesiminde millî çıkarlara uygun 
uzun vadeli bir politika izleyecek, öncelikle öz-
kaynaklarımıza yönelecektir. Kaynakların ve 
yatırımların israfı önlenecek, ulusal kuruluşla
rımız güçlendirilecek ve yurdumuzun sınırlı 
malî imkânlarından tahsis edilen bu bütçenin 
en iyi bir şekilde değerlendirilmesi için azamî 
gayret sarf edilecektir. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun de
ğerli üyeleri; 

Bakanlığın tasarlanan çalışmaları hakkında
ki bu özet bilgileri sislere sunarken, Yüce Mec
lislerimiz tarafından Bakanlığıma verilen gö
revlerin yerine getirilmesinde, hizmet gören 
personelimizin durumuna da kısaca değinmek 
isterim. Gerçekte, büyük Türk Milletine hizmet 
etmenin mazhariyetini bilerek, şimdiye kadar 
olduğu gibi, bundan sonra da feragatle çalışa
cak olan bu personelin durumuyla yakından il
gilenmenin, başlıca görevlerimiz arasında oldu
ğuna inanıyorum. 

Bu bakımdan, 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanununun yürürlüğe girmesiyle, özellikle tek
nik hizmetler sınıfında büyük bir huzursuzluk 
doğurduğunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu 
huzursuzluk sonucu yetişmiş teknik eleman 
kadromuzda, işten ayrılmalar başlamış ve gün 
geçtikçe yoğunlaşmıştır. Bugün, artık Devlet 
sektörü en değerli elemanlarından pek çoğunu 
kaybetmiş durumdadır. Mevcut elemanlarımı
zın mesailerini ise, bugün için değerlendirebil
mek olanağından mahrumuz. En güç şartlar al
tında, yalnız memleket sevgisiyle hizmetlerini 
sürdüren bu kıymetli elemanlarımıza huzuru
nuzda teşekkürü bir borç bilir; haksız duru
mun en kısa zamanda düzeltilmesi için elimiz
den gelen her türlü çabanın gösterileceğine, 
bilgi edinmenizi önemle rica ederim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; şimdi 
grub sözcülerinin ve şahsı adına konuşma ya
pan sayın senatörlerin konuşmalarında ileri 
sürdükleri hususlara cevap vermeye çalışaca
ğım. 

Millî Güven Partisi Sözcüsü Sayın Enver 
Bahadırlı'nın, konuşmalarının büyük bir kısmı
na, biraz evvelki konuşmamda temas etmiş bu
lunuyorum. Yalnız, bir iki noktasına değinmek 
isterim. 

Buyurdular ki, «Madenciliğimizin geliştiril
mesi, ekonomide geniş istihdam gücü kazandı
racak ve ihracat değerlerimizi artıracaktır. Bun
da mutabıkız. Esasen maden reformu tasarısı
nı onun için takdim etmiş bulunuyoruz. 

Ancak ilâve ediyorlar, «karma ekonomi an
layışı içerisinde özel sektörün bu alanda kredi 
ihtiyacını karşılayacak Maden Bankasının faa
liyete geçirilmesi için gayret gösterilmelidir.» 

Onda da haklılar. Esasen gerek Anayasamız, 
gerek Hükümetimizin programı, karma ekono
mi içinde bir kalkınma derpiş etmektedir. An
cak, bu münasebetle şunu ifade etmekte fayda 
görmekteyim : Maden Bankası, Bakanlar Ku
rulunun 23 Eylül 1968 tarihli bir kararı üzerine 
kurulmuştur ve burada Hükümetin bu banka
ya toplamı 40 milyon liraya varan kredi açması 
kabul edilmiştir. Ancak, bu kararnamenin 2 ncl 
maddesini okuyorum. 

«Adı geçen bankanın kurulması ve serma
yesinin tamamının ödenmesini takiben. 

A) Bankanın kredi vereceği konularda 
kullanılmak ve şartlar Maliye Bakanlığiyle 
banka arasında yapılacak anlaşmada tespit 
edilmek üzere, Maliye Bakanlığınca sağlanacak 
kaynaktan 40 milyon lira tutarında bir kredi fo
nu tesisi. Bu fonun 20 milyon liralık kısmının 
da 1968 yılında ödenmesi.» 

Bankanın sermayesi şimdiye kadar tamamen 
ödenmediği için, Devlet bu kararnamedeki ta
ahhüdünü yerine getirme fırsatını bulamamış
tır. Bu olur olmaz, bu kararnamenin gereğinin 
yerine getirileceği tabiîdir. 

«ikinci Beş Yıllık Plân hedefi yılda 500 kö
yün elektriğe kavuşturulmasını öngörmektedir. 
Kurumun bu alanda plan hedefine ulaşmayı 
sağlayamadığını görmekteyiz.» buyurdular. 

Bendeki bilgiler biraz farklı, okuyorum : 
1969 yılında 512 köye, 1970 yılında 561 köye, 
1971 yılında 521 köye elektrik getirilmiştir. 

«Hudut köylerinin ve kentlerinin, ayrı bir 
programla elektriğe kavuşması için girişilen te
şebbüslerin, mutlaka başarıya ulaşmasını istiyo
ruz.» dediler. 

Bunda da hakları var. Bu konu üzerinde 
önemle durmaktayız. 

Yakacak konusuna da değindiler. Ancak, 
ayrıldığımız bir husus oluyor, onu da belirtmek
te fayda var. 
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Bu konuda Hükümetçe alman tedbirler han
gi geerkçeye dayandırılırsa dayandırılsın, han
gi mazeret ileriye sürülürse sürülsün, alınmış 
olan tedbirler kifayetli ve yeterli olmamış ve bu 
konu kamu hizmetlerinin vatandaş gözünde iyi 
işlemediği tarzında haklı yorumlara yol açmış
tır. 

Biraz evvelki konuşmamda ifade ettiğim gi
bi, kömürün tamamı Devlet tarafından veya 
Devlet kuruluşları tarafından üretilmemekte-
dir. Kömür üretimi, şimdiye kadar bir kamu 
hizmeti olarak düşünülmemiştir. Bu sürekli du
rumdan hepimizin ders alması lâzımdır. Bu ara
da da biz aynı durumun, benzer şartlar altında 
gelecek yıl tekerrür etmemesi için, gereken ted
birleri alıyoruz. Bunlardan bir tanesi de maden
cilik reform tasarısında öngörülen tedbirlerdir. 
Her halde gelecek sene benzer şartlar altında 
aynı durumun hasıl olmayacağını temin edebili
rim. 

Hükümetin daha fazla gecikmeden konuyu 
salim bir sonuca ulaştırmasını bekliyor ve bu 
husustaki gayretlerine Parlamentonun bütü
nüyle müzahir olacağına emin bulunuyoruz,» 
beyanına, bilhassa teşekkürler ederim. Esasen 
bunu kendilerinden ve Parlamentomuzdan bek
lemekteyiz. 

Sayın Ahmet Demir Yüce'nin ileri sürdüğü 
birçok noktalara katılmamak mümkün değil. 
Bunları bu kürsüden ifade etmiş olduğundan 
dolayı kendilerine teşekkür ederim. 

Esasen Parlamentonun tasvibine sunulmuş 
olan reform tasarısı, Anayasanın 130 ncu mad
desine dayanmaktadır. Tabiî servetler Devletin 
hüküm ve tasarrufu altındadır ve ancak işlet
me hakkı verilebilir. Özel sektöre iştirak halin
de, Devlete iştirak halinde veya münferiden. 
Bunlar o şekilde yapılıyor. 

Maden kanunu tek başına değiştirmek kâfi 
değil, bunu da tatbik edecek ve murakabe ede
cek kuvvetli bir teşkilâta ihtiyaç var buyurdu
lar. 

Bizim düşündüğümüz Maden işleri Genel 
Müdürlüğünün, böyle bir teşkilât olmasını sağ
lamaya çalışacağız. Bu yalnız, işletme hakkı ve
yahut arama hakkı verecek olan bir kuruluş de
ğil, madencilere yol gösterecek; onların yal
nız kalmalarına mani olacak, ellerinden tutacak 
ve fakat aynı zamanda Devlete aidolan kaynak
ların heba olmasını veya muattal kalmasına yol 
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açmayacak, göz yummayacak. Bu bakımdan da 
bir murakabe sistemi olacaktır. 

Devletleştirmenin ilânı; - bu, Birinci Hükü
met Programında da vardı - üretimi azalttı bu
yurdular. Bu elimizdeki bilgilere pek uyma
makta. Şunları ifade edeyim; 1967 yılında 
1 610 627 ton linyit, 1963 yılında 1 713 375 ton, 
1969 da 1 950 992 ton, 1970 te 1 892 449, 1971 
de de 1 992 486 ton yani, 1970 ten daha fazla. 
Bu rakamlar madencilerimizin, madenden kömür 
çıkartırken verdikleri imrariye miktarlarına da
yanmaktadır. Binaenaleyh, asgari budar; yani 
bizim takdirimiz değil, kendi beyanlarıdır. Bi
zim de bir dereceye kadar kontrol ettiğimiz; 
fakat esaslı olarak kendi beyanlarına daya
nan bir rakamdır. 

MTA hakkındaki düşüncemi arz ettim. 
E J.E.İ ni de ifade ettim. 

Karadeniz Bakır İşletmelerinin biran evvel 
faaliyete geçmesi ve balar istihsal edecek du
rumda olmasından bahis buyuruldu. 

Bu sene Ergani yeni faaliyete geçtiği için, 
bazı tesislerimizde randıman düşüklüğü olmuş
tur; fakat 1972 yılında Murgui'dan 9 500 ton, 
Ergani'den 13 550 ton olmak üzere toplam ola
rak 23 050 ton bakır üretmeyi tasarlıyoruz. 

Elbistan, Afşin projesine haklı olarak te
mas buyurdular. 

Proje yalnız bir açıdan ele alınamayacak de
recede büyüktür. Onun içindir ki, şimdiki hal
de yalnız tatbikat etüt ve projesi hazırlanmak
ta; fakat bu entegre bir proje olacağı için, hem 
Türkiye Elektrik Kurumu, hem de Türkiye Kö
mür İşletmeleri Kurumunu ilgilendirmektedir 
ve bunun etüt safhası bir işbirliği halinde yü
rütülmektedir. İşletmenin kimin tara: m dan ve 
nasıl yapılacağı henüz kararla}tırılmış değil
dir. Bunu da, etütler bitinceye kadar Bakanlı
ğım kararlaştıracaktır. 

Petrol Kanununun değiştirilmesi hakkında 
da bir temennide bulundular. Onu da başta 
yaptığım konuşmada ifade etmiş bulunmakta
yım. 

Sayın Haydar Tunçkanat, Türkiye'nin ge
nel ve uzun vadeli ulusal bir enerji politikası 
olmasını temenni ettiler. Tamamiyle haklıdır
lar, bunun üzerinde çalışmaktayız. Bunu evvelâ 
Devlet Plânlama Teşkilâtında ve sonra da Ba
kanlar Kurulunda bir konu olarak ele alaca
ğız. 
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Dışardan ithal edilen fuel - oil ile çalıştırı
lan elektrik santrallarının uygun olmadığını bu
yurdular. Hakikaten öyledir; fakat burada bir 
açıklama yapmakta fayda var. Biraz evvel ifa
de ettiğim üzere memleketimizde geçen sene 
3,5 milyon ton kadar hampetrol üretildi. Ona 
mukabil 5,5 milyon ton hampetrol ithal edildi 
ve bunlar memleketimizdeki rafinerilerde; ge
rek bizim ve gerekse özel sektörün rafinerile
rinde tasfiye edildi. Tasfiye edilirken bir mik
tar fuel - oil elde ediliyor. Şimdi, bu hampetro-
lün bir kısmı ithal olduğuna göre, fuel - oil'in 
de bir kısmının ithal malı sayılması mümkün. 
Ancak, memleketimizde tüketim ihtiyacı olarak 
lâzım olan gaz, motorin, ve saireyi elde etmek 
için ya bunları olduğu gibi ithal edeceğiz ve
yahut hampetrolü ithal edip, tasfiye edeceğiz. 
Biz ikinci yolu tercih ediyoruz. Elde ettiğimiz 
fuel - oil'i kullandığımız zaman buna doğru
dan doğruya ithal edilmiş fuel - oil demek doğ
ru mudur, bilmiyorum. 

Bu sene, 1972 yılındaki çalışmalarımızda bi
raz evvel arz ettiğim üzere rafinaj kapasite
miz arttığı için daha fazla hampetrol ithal edip, 
tasfiye edeceğiz ve bu hesaplara göre bu sene 
800 küsur bin ton fuel - oil ihraçedecek durum
da da olacağız. Kendileriyle mutabıkız. Az ka
lorili, düşük vasıflı linyit kömürlerimiz durur
ken petrol kaynaklarına gitmemek lâzım. Eli
mizde bugün kullandığımız fuel - oil, bir bakı
ma göre ithal fuel - oü'dir; fakat aslında ithal 
ettiğimiz hampetrolün tasfiyesinden elde edi
len fuel - oil'dir. Binaenaleyh, doğrudan doğru
ya fuel - oil'i ithal ediyoruz demeyi ben doğru 
bulmamaktayım. Nitekim 1972 yılında 800 küsur 
bin ton fuel - oil ihraçedilecektir. 

Keiban Barajının gecikmesi hakikaten bir 
şanssızlık oldu. Bunun türlü sebepleri var. Yer 
değiştirmesi oldu. Arada beklemediğimiz bazı 
olaylar oldu. Bunlar düşünülen tesis maliyetinin 
artmasına da sebeboldu. Bu artışa sebebolan 
unsurlar arasmda, 30 Ağustos 1970 yılında ya
pılmış olan devalüasyonun da büyük ölçüde te
siri olduğunu da unutmamak lâzımdır. Bu mü
nasebetle şunu da ifade edeyim. Keban Bara
jının şimdi tahmin edilebilen tesis maliyeti Sa
yın Tunçkanat'm buyurdukları gibi 5 milyar 
lirayı aşmayacak ve ancak 4 milyar 254 bin lira 
civarında kalacaktır. Temennim onun içinde kal
masıdır. 

Sayın Tunçkanat, likit gaza temas ettiler. 
Bu konuda, fazla tafsilât vermekten çekinmek
le beraber, konu üzerine ciddiyetle eğildiğimi
zi <ve yakında Sayın Senatoyu da tatmin edece
ğine inandığım bir tasarı ile huzurunuza gele
ceğimi arz edebilirim. Bildiğiniz üzere Millî Ko
ruma Kanununun bazı maddelerini değiştiren 
veya kaldıran 79 sayılı Kanun, Bakanlığa veya 
Devlete ancak gaz tenekelerinin depozito fi
yatlarını veya ücretlerini tespit etme hakkını 
vermiş. Ondan' sonra ortaya çıkmış olan likit 
gazların tüp fiyatlarına maalesef müdâhale ede
cek bir durum olmamıştır; fakat bugünün ihti
yaçlarına göre likit gaz konusu ayrı bir ka
nun halinde ele aldık. Sayın Senatonun tasvi-
fbine mazhar olacağını umduğum bir hal şekliy
le geleceğiz. Şimdiki hâlde daha fazla tafsilât 
vermemekte beni mazur görmelerini rica ede
rim. 

Karadeniz Bakır Tesisleri birkaç sene evvel 
alman bir karar gereğince kurulmuş olan bir 
şirkettir. Maziyi değiştirmek mümkün olmadı
ğına göre bunun münakaşasını şimdiki halde 
doğru görmemekteyim. Ancak, Devletin bu işe 
yatırmış olduğu paranın biran evvel verim ge
tirmesine hepimizin gayret sarfetmesi lâzım ve 
bu cümleden olarak tesisin Haziran 1972 ayın
da işletmeye geçeceğini sizlere arz etmekten 
memnuniyet duymaktayız. 

Bor yatakları konusuna da temas buyurdu
lar. Bizim Hükümet olarak sunduğumuz Maden 
Reform tasarısı açıktır. Bunu Yüce meclisler 
de tasvibedecek olurlarsa, yapılacak olan mua
mele kanunda açıkça belirtilmiştir. Bunun baş
ka bir tarafı yoktur. 

Sayın Şevket Akyürek'in temennilerine ge
çiyorum: Magnezit problemine temas ettiler. 
1,5 milyon tonluk bir rezervin mevcudolduğu 
tespit edildi, Etibank, bu konuya eğilmiş ve ge
çen yıl bin tonluk bir partinin ihracı yapılmış
tır. 1972 yılında da bütün magnezit sahaları 
değerlendirilmeye çalışılacaktır. 

Kütahya'da gazı alındıktan sonra bir tarafa 
atılan linyitlerden bahsettiler. Bunların, du
mansız yakıt için faydalanması lüzumuna da 
işaret ettiler. Bu da Bakanlığımın üzerinde cid
diyetle durduğu bir konudur. Gelecek hafta ba
şında bölgeye yapacağım bir seyahatte de bu 
konu ile yakından ilgileneceğim. Ankara ve 
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benzeri şehirlerin kirli havadan arınması için 
alacağımla tedbirler arasında bu da vardır.. 

Bu münasebetle memurlara da dokunulma-
masına işaret ettiler. Hükümetimizin progra
mında da böyle bir husus vardır, işbaşmdaki 
değerli memurlarımızın, ancak işlerini düşüne
rek çalışmaları ve başka endişeleri olmaması da 
Hükümetin muvaffakiyetini temin edecek bir 
husustur. Biz memurların, - «ben de eski bir me
mur olarak - ne kadar güçlükle yetiştiğini bili
yoruz. Bu itibarla, yetişmiş olan mesai arkadaş
larımıza; yeraltı servetlerimize büyük önem ver
diğimiz gibi önem veriyor ve onlardan da daha 
mühim olan canlı kaynaklarımızı muhafaza et
meye, onlardan istifade etmeye büyük gayret 
sarf ediyoruz. Bu bakımdan da kendilerinin 
müsterih olmalarını rica ederim. 

Likit gazdan da bahsettiler. Ona biraz evvel 
değindim. 

Sayın Abdurrahman Kavak, Siirt'in birta
kım ihtiyaçlarına değindiler. Hakikaten Dicle'
nin ve kollarının, memleketimiz kaynaklarının, 
tabiî servetleri bakımından önemi büyüktür. Ba
kanlığıma bağlı Devlet Su İşleri Teşkilâtınca 
yapılmış olan etütlere göre bu akarsulardan ge
rek enerji üretimi, gerekse sulama bakımından 
çeşitli şekillerde istifade etmek mümkündür. Fa
kat yapılmış olan etüde göre yatırımın keşif be
deli 3,2 milyar liradır ki; başka bir münasebet
le Bütçe Komisyonunda ifade ettiğim üzere, 
elimizdeki işler ancak Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı dönemi içinde tamamlanacak nite
likte olduğundan; Devletin daha fazla, daha bü
yük malî imkânlara sahibolacağı zamana ka
dar - ki, tahmin ederim üçüncü Beş Yıllık Plan 
sonundan da evvel olsun, temennim odur - bun
ları ele almak mümkün olamayacaktır. Ancak, 
Batman Çayı üzerinde 8 300 hektar arazinin su
lanmasını hedef tutan projenin ele alınmış ol
duğunu ve 1975 yılında ikmal edilebileceğini 
arz ederim. 

Petro - Kimya tesisinin kurulmasını temen
ni buyurdular. Bunun üzerinde de ciddiyetle 
durmak lâzım; fakat kendilerinin de teklif sa
hibi olarak bu tesisin rantabl olması üzerinde 
de ısrar edeceklerinden eminim. Bakanlığıma 
bağlı kuruluşlar bu fizibilite ve raritaJblite ko
nusu üzerinde de durmaktadır. Henüz bir neti
ce alınmış değildir; fakat çalışmalarımız o isti
kamette olacaktır. 
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Şirnak'taki kömür yataklarından bahsettiler. 
Bundan da daha evvel bahsettim. RJesmî bir ik
tisadî Devlet Teşekkülü olmayan; fakat Devlet 
teşekküllerinin sermayesi bulunan, özel hukuk 
hükümlerine tabi ve özel sektör sayılabilen yeni 
Çeltek Şirketi bunu işletiyor. 

Sayın Halûk Berkol asbest ve çinko proje
sinden bahsettiler. Asbest konusunda tahminen 
16 milyon liraya yaptırılmış olan fizibilite rapo
runun tatminkâr olmadığı ifade edildi. Şimdi 
bunu başka bir yönden ele alıyoruz, işletilmesi 
mevzubahsolan sahaların sahipleri konusu da 
çıkmıştır. Bu, Maden kanunu tasarısı kanun
laştığı takdirde, hal şekli bulacak bir konu ola
caktır. Ondan evvel fazla bir beyanda bulunma
yı uygun görmemekteyim. 

Sayın Berkol'un temas ettiği başka bir konu 
var, çinko projesi. Çinko projesi finansman arı
yor. Dış finansman bulunamadı, bâzı düşünce
lerden yardım sağlanamadı. Daha doğrusu yar
dım alamadık. Yardım verilmiş de, finansman 
temin edilmiş de biz kabul etmemişiz değil; biz 
finansman sağlıyamadık. Bu finansman ihtiya
cını başka bir yönden temine çalışıyoruz ve 
Maliye Bakanlığı ile de temas yapmaktayız. 
Fakat, bunda da, asbest de rastlandığı gibi, ma
den yataklarının üstünde bulunan sahaların sa
hipleri konusu var ki, Maden kanunu tasarısın
da bu hal şeklini bulacaktır. 

Sayın Mehmet Hazer, çok önemli birkaç ko
nuya temas buyurdu. Kömür sıkıntısı hakika
ten memleketimizi bütün olarak kaplayan bir 
sıkıntıdır. Bunun da bu mevsimde olsa olsa ola
ğanüstü tedbirler ile ve olağanüstü gayretlerle 
karşı gelinebilecek bir konudur; fakat bir 
memleketin tabiî hayatında olağanüstü gayret 
ve olağanüsüt tedbirlere ihtiyaç olmayacağı ve 
olmamasına göre çalışmaların planlanması lâ
zım geldiği üzerinde hepimiz mutabıkız. Gele
cek sene teshin mevsiminde olağanüstü gayret
lere ihtiyaç olmadan tabiî hal şekilleri ile buna 
bir çare bulunacağına inanıyorum, bu gayretle 
de çalışıyoruz. 

Petrol aramaları konusuna da Önemle eğil
diler. Bakanlığım ve Bakanlığıma bağlı Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığının da böyle ça
lışmaları var. Gelecek seneden evvel bu konu
da kendilerine daha iyi haberler verebileceği-

| me inanıyorum. Şimdiki halde Bakanlık içinde 
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bir muameleye tevessül edildiği için, o muame
le tamamlanmadan daha fasla bir açıklamada 
bulunmayı uygun görmemekteyim. 

Kars gibi bir hudut bölgemizde yaşayan va
tandaşlarımızın başka ülkeleri imrenmemesi ve 
memleketimizin komşu ülkelere nazaran bir 
cennet olduğunu gerek vatandaşlarımıza, ge
rekse komşu ülkelerde yaşayanlara gösterme
miz lâzım geldiği hususunda kendileri ile muta
bıkım. Onun içindir ki, bir tarafta elektriklen
dirmeye, sulamaya büyük önem vereceğiz. Ar
paçay üzerinde yapılacak olan barajın projeleri 
nihayet tanzim edilmiş, bize tasdik için gönde
rilmiştir. Gelecek ay içinde gelecek olan bir 
heyetle proje üzerinde konuşup, bunun kimin 
tarafından inşa edileceği ve baraj maliyetinin, 
inşa etmeyen taraf tarafından öteki tarafa na
sıl ödeneceği üzerinde mutabakata varıldıktan 
sonra inşaata geçilecektir. 

Geçit Barajı ve regülatörüne de temas bu
yurdular. Bu istikşafı bitmiş bir konudur; 
fakat istikşafın yapıldığı zamandaki şartlar 
bugün değişmiş olduğuna göre, bugünkü şart
lara göre hareket etmekte isabet olacağı kanı
sındayım. Şöyle ki, o zaman yurdumuzu kap
layan enerji enterkonnekte şebekesi yoktu, her 
bölgenin elektriğini o bölgede üretme mecburi
yeti vardı. Şimdi, öyle bir mecburiyet kalk
tığına göre çok pahalı tesisler inşa etmekle, 
enterkonnekte şebeke ile elektik getirmek ara
sında bir mukayese yapmak ve ona göre bir 
netice almak lâzımgelmektedir. Onu yapaca
ğız. 

Sayın Hilmi (Soydan, Ceyhan üzerinde sula
ma projelerinden bahsettiler... Ceyhan, mem
leketimizin çok önemli bir bölgesidir, iklim 
şartları da bilhassa buna müsaittir. Ancak, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından 
etüt edilmiş olan projenin 4,5 milyar lira kadar 
bir harcamayı gerektireceği anlaşılmıştır ve bu 
projelere yılda 600 milyon Ura ancak ayrılabil-
diğine göre, proje için harcamaların 1980 yılına 
kadar devam etmesi lâzımgelmelktddir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Bakanlığı
ma ait bütçe münasebetiyle sayın grub sözcüle
rinin ve sayın senatörlerin ileri sürdükleri te
mennilere ve yaptıkları tenkidlere verebileceğim 
cevapları arz etmiş bulunuyorum. 

Huzurunuzdan ayrılmadan evvel, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar 
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bütçesi ile çalışmalarına karşı Yüce Meclislerin 
ilgi ve desteğinin ve en büyük dayanağımız 
olacağını arz etmek isterim. Bu desteğe lâyık 
olma gayreti için hepinize teşekkürlerimle say
gılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham ede
yim Sayın Bakan. 

İki değerli arkadaşımız soru sormak istiyor
lar, ancak bu değerli arkadaşlarımın, yeterlik 
önergesi kabulü sırasında salonda bulunmadık
ları anlaşılıyor. Yeterlik önergesi sorulara da 
şâmildir. Yalnız bir sayın üye, yeterlik öner
gesinden evvel soru hakkını mahfuz tutmuştur. 
Yeterlik önergesini de bu kayıtla oya sunduk. 
Bu nedenle Sayın Lûtfi Bilgen sualinizi soru
nuz. Kısa olması istirhamı ile. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sayın Bakanım, 
enterkonnekte şebekenizde Mersin - Antalya -
Konya üçgeni içinde büyük bir boşluk vardır. 
Ben, bir hususu müsaadenizle sormak istiyo
rum. 

Gülnar - Ilısu projesi 1964 senesinde Bakan
lığınızın EİEİ tarafından yapılmaya başlan
mış, 62 800 000 kw saat enerji ve 1971 rayiç
lerine göre 58 mnilyon lira olarak maliyet tes
pit ediimiştri. Her nedense, evvelce sorduğum 
sualin cevabında, «Mut, Gülnar, Ermenek, Ana
mur, Silifke ilçelerine uzak olduğundan, ran-
tabl olmayacağı gerekçesiyle bu proje bırakıl
mış ve küçük üniteler halinde santralar yapı
mına gidilmiştir.» denmektedir. Burada büyük 
bir yanlışlık vardır. Bu yanlışlık var olduğu 
gibi, bu boşluğu dolduracak ve orada rahat iş 
yapılacak bir şelâle de yoktur, kanısı yanlıştır. 
O zaman at ile gidiliyordu buraya, şimdi yolu 
vardır. 

Bakanlığınıza bağlı Elektrik Etüt Dairesi 
tarafından yeni baştan yapılacak bir projeniz 
ve bu hususta emriniz var mıdır? Bunu öğren
mek istiyorum. Buna yazılı olarak cevap vere
bilirler. 

Bir de ikinci sualim var, onu da müsaade 
ederseniz sorayım. 

ikinci sual yine içel'den. Silifke - Erdemli 
arasında Kızılgeçit sağ sahil sulama projesi var
dır. Burada Kızılgeçit, örenköy, Şahmurlu, 
Yeğenli, Cambazlı, Esenpınar a tadaki köylerin 
arazi üzerinde 8 köyü sulayan bir kanal 1962 

I den beri, iki sene evveline kadar yapılıyordu, 
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debisi 500 litre/saniye idi; fakat şimdi ancak 
80 litre su gelmektedir. Bütün köylüler çok 
su gelecek diye (ekime hazırlanmışlardır. Bu 
yüzden her yaz kanlı kavgalar olmaktadır. 

Sizin teşkilâtın mühıemdislerinin söylediğine 
göre, 1 milyon lira daha harcanırsa tamamlana
caktır ve 500 litre/saniye su gelecektir. Bu 
hususta bir kararınız var mıdır ve bu ne zama
na kadar gerçekleşir? 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap verebilirsi
niz Sayın Bakan. Soruyu kemali ile tutanaklar
dan almak mümkün. 

Son söz Sayın Ömer Ucuzal'ın, buyurun 
efemdim. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; 

Bâzı mühim gördüğüm meseleleri arz etmek 
üzere söz almıştım, benim için bir talihsizlik 
oldu, Sayın Bakan benden evvel konuştular... 
Talihsizliğim, belki arz edeceğim hususlara bu
radan cevap alma imkânından mahrum kalşım-
dır. 

BAŞKAN — Yazılı cevap alabilirsiniz efen
dim.. 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Birincisi, 
bütün arkadaşlarımın ehemmiyetle üzerinde 
durduğu kömür meselesidir. 

Muhterem arkadaşlarım; kömüre yapılan 
zammın esbabı mucibesini hepiniz hatırlıyor
sunuz. TKİ nin her sene bilançosunun zarar
la kapanması gibi bir esbabı mucibe ileri sü
rülmüştür. Doğrudur. Yıllardan beri Kamu 
iktisadî Teşebbüsleri Karma Komisyonunun 
yaptığı incelemelerde bu müesesenin kati hesap
ları ve bilançosu böyle görülmektedir. Yalnız, 
orada yaptığımız tetkiklere göre, zararın menşei 
Zonguldak bölgesidir. 

Şimdi, benim Hükümetten adil olarak here-
ket etmeleri yolundaki istirhamım buradan ge
liyor. Zarar Zonguldak bölgesi işletmesi ise, o 
yerde doğan zararın önlenmesi imkânları araş
tırılsın, imkân sağlanamıyorsa bir zam düşünül
düğü takdirde o işletmenin istihsali üzerinde 
durulması gerekir. Halbuki, zam, hem taşkö-
mürüne hem de linyite yapıldı. 

Muhterem arkadaşlarım; hepiniz bilirsiniz 
Kütahya'daki Seyitömer kömürleri ekskava
törle doldurulup sevk edilmektedir. Gayet az 
maliyeti vardır. Geçen sene tonu 35 lira iken, 

bu sene % 300 e yakın bir zam alarak tonu, 
90 liraya çıkarıldı. Şimdi, Kütahya'dan Sivas'a, 
Kütahya'dan Konya'ya, Kütahya'dan Adapa
zarı'na kadar bütün kasaba ve köylerin % 70 i 
bu kömürü yakmaya alışmıştır. Tonu 90 liraya 
çıkınca, birtakım zorluklar da ilâve edilerek bu
gün en yakın olan Eskişehir'de bu linyit kömü
rünün tonu 200 liraya satılmakta. Hükümetin 
tespit ettiği ra.yiç, 145 liradır diye resmî kanal-
larca müdahale yapılınca, Eskişehir'e kömür 
gelmemekte. 

Muhterem arkadaşlarım; her şeye zam yap
makta bir noktada haklı yönümüzü bulabiliriz. 
Meselâ; elektriğe... Kilovatına yüzde yüz, yüz
de ücjüz, yüzde beşyüz yerine göre zam yapa
bilirsiniz. Vatandaş, bunun tedbirini alma im
kânına sahiptir. 40 mumluk ampulün ışığında 
ise, buna 15 mumlğa indiri, a^aca karanlıkta 
oturur, ama bir şanssızlık oldu, Anadolu Ku
zey soğuklarının tesiri altında kaldı. Bugün 
Anadolu'daki vatandaşlar her gün nakıs yirmi 
bir derecede yaşamakta. Yeni doğmuş bebek
ten, 100 yaşındaki vatandaşımıza kadar herkes 
bu soğuktan müteessir olmakta. O halde fakir 
fukaranın büyük sıkıntıya düştüğü bir mese
lede Hükümet olarak size, Parlamento olarak 
bize büyük vazife düşmekte. Vatandaşa böyle 
sıkıntılı, azaplı hayat yaşatmaya hakkımız yok
tur. Devlet bir yerde kazanır, bir yerde bu za
rarı karşılama imkânına sahiptir. 

Benim Sayın Bakandan istirhamım şu; yet
kililerle lütfen linyit meselesini tetkik etsinler, 
hiç olmazsa bu meselede vatandaşa bir imkân 
sağlasınlar. 

ikinci husus; yıllardan beri siyasî hayatımız
da, kamuoyunda dile getirilen bir boraks mese
lesi var. Gürültülere sebebolan boraks made
ni, Seyitgazinin Kırka nahiyesinden çıkarılmak
tadır. 

Sevgili arkadaşlarım; her gün bu mesele ile
ri sürüldükçe, o ormanlık bölgede yaşayan va
tandaşlarımız sevinç içindeler, ingiliz - Türk Ma
den Şirketinden iptal edilen ruhsatlar Etibanka 
geçince büyük bayram ettiler; «Artık biz de ye
ni imkânlara kavuşacağız.» diye. İki yıldan beri 
Etibankın orada bir çalışması var; fakat çalış
manın sonunda bekledikleri ümitlerini yitirdiler. 
3 - 5 lojman binası yapıldı, hepsi bu kadar, üs
telik, çıkarılan madenler Kırka'dan Eskişehir'e 
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gideceği yerde, 20 km. lik bir yoldan Afyon mm-
takasma gidiyor. Benim vatandaşlarım anladıki, 
bu İşletmeden kendilerine bekledikleri imkân 
saplanmayacaktır. 

Sayın Bakandan istirhamım şu: Ne yapılacak 
burada? Sadece maden ham halde çıkıp, bu böl
gede işlenmeden diğer bölgelere mi gidecek; yok
sa bu bölgede isletme imkânı bulunup işlenmiş 
şekilde mi ihraç edilecek veya Bandırma'daki 
fabrikaya gidecek? İkinci istirhamım da bu. 

Üçüncüsü, TEK Türkiye'de köylere elektrik 
götürmekte. Mevcut mevzuata göre masrafın 
1/3 ini köylü vatandaşımız ödemek mecburiye
tinde. Belki içinizde bileniniz var değerli arka
daşlarım. Bizim bir Sarıcakaya kazamız var, Sa
karya nehrinin geçtiği dar bir vadi içinde, 16 
köyü bulunmakta. Her köyde her ailenin sahibol-
duğu toprak bir ilâ beş dönüm arasında. Bu bir 
ilâ beş dönüm arasındaki toprak sahibi vatanda
şım, senede rahatlıkla üç mahsul almakta. Vilâ
yet olarak, Hükümet olarak bu kazadaki köyle
rin elektiriklendirilmesi, ışıklandırılmasından zi
yade, belki santrüfüj imkânlarıyle biraz daha 
yükseklere su çıkarılır da bir iki dönüm daha 
toprak sulama imkânı sağlanabilir miydi? Bu 16 
köyde ihale yapıldı, direkler dikildi teller çekil
di; fakat köylülerin malî gücü imkân vermediği 
için, mevzuatın gerektirdiği 1/3 payın tamamını 
ödeme mümkün olmadı. Sayın Bakandan istir
hamım; buna taksite bağlama imkânı sağlana
rak, orada yapılmış işlerin senelerce hasara uğ
ramasını önlemek ve o fakir vatandaşlarımıza 
bu elektrik imkânını sağlayarak kendilerine 
elektrik verilmesi yolunda bir çalışma yapılma
sıdır. Bunu temin ederlerse, hem beni, hem de 
vatandaşlarımı sevindirecekler. Bu kısa zaman
da daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 

Yüce Heyetinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı bütçesi üzerindeki müza
kereler, bu suretle nihayete ermiş bulunmakta
dır. 

Bölümlere geçilmesi hususunu oylarınıza su
nuyorum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim, 

B — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALARI 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

11.000 ödenekler 12 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler.., Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12.000 Personel giderleri 8 446 853 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 2 034 800 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 215 004 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 38 501 
BAŞKAN — Kabul eden
ler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüd ve proje giderleri 258 495 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 1 100 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE 
TRANSFER HARCAMALARI 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 90 000 240 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

— 207 — 



C. Senatosu B : 32 8 . 2 . 1972 O : 3 

Bölüm Lira 

35.000 Sosyal transferler 42 501 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 20 000 
BAŞKAN — Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3. — Devlet İS'u 'İsleri Genel 'Müdürlüğü 1972 
yılı Bütçe kanunu 'tasarısı re Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/558; Cumhuri
yet Senatosu 1/10) (S. Sayısı : 15) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı Bütçesi ile (birlikte müzakere edilen, 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinde 
maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet ISu İşleri Genel Müdür
lüğünün carî harcamaları için (A/l) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (181 824 140) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (2/723 448 200) lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de 
maye teşkili ve transfer 'harcamaları için 
de (A/3) işaretli cetvelde ^gösterildiği üze
re (584 208 169) 1 İra ki, toplam olarak 
(3 489 480 509) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — İlişik cetvelleri okutuyorum. 

(A/l) Carî harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 160179 507 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
'Etmeyenler...'Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 9 403 000 
BAŞKAN r- 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 2 931 630 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

15.000 Kurum giderleri 4 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... »Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 4 810003 
BAŞKAN •— 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... ıKabul edilmiştir. 

(A/2) Yatırım harcamaları 

21.000 Etüt ve proje (giderleri 162 010 200 
BAŞKAN — 'Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri 2 317 971 000 
BAŞKAN •— Kabul edenler... 
Etmeyenler... ıKabul edilmiştir. 

23.000 Makina, teçhizat ve taşıt 
alımları ve onarımları 243 467 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... (Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer 
harcamaları 

31.000 Kurumlara katılma payları 
ve sermaye teşkilleri 1 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

32.000 Kamulaştırma ve satmal-
malar 340 091 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî transferler 90 043 001 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 11665 797 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

36.000 Borç ödemeleri 142 418 370 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/l), (A/2) ve (A/3) cetvellerinde ayrı 
ayrı bölümlerini kabul buyurduğunuz 1 nci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum. 'Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Devlet ISu İşleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (3 489 480 509) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 
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BAŞKAN — İlişik (B) işaretli cetveli oku
tuyorum. 

B - CETVELt 

Bölüm Lira 

61.000 Kurumlar hâsılatı ve paylar 44 304 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... ^Kabul edilmiştir. 

62.000 DSİ Genel Müdürlüğü malları 
gelirleri 9 850 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... ıKabıü edilmiştir. 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 45 850 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

72.000 Özel gelirler 3 389 476 505 
BAŞKAN — Kabul edenler.., 
Etmeyenler... 'Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi cetveliyle birlikte oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir 'efendim. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce 1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu 
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 
bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi cetveliyle bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satınalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanu
nuna bağlı (A 2) işaretli cetvelin, (Yapı, tesis 
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil ter
tiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştır
ma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi (R) işareti cet
velle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

I Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere 
girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi (G) işaretli 
cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim. 

Madde 7. —Baraj ve hidro - elektrik san
tralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak kara, demiryolları
nın varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yer
lerde ulaşımın süratle temini ımaJksadiyle hava 
meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve 
göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının 
varyantı için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görüle
cek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Kara
yolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işa
retli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje 
kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın 
(Madde altındaki açıklama da dahil) Bayın
dırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlü
ğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile 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 in
şaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğüne yatırılacak para
lar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) 
(Yatırım harcamaları) cetvelinde açılacak özel 
maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydo
lunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin 
gerektirdiği ahvalde gelir ve ödenek kaydı iş
lemini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili 
maddelerinden gerekli harcamayı yapaibüir. 
işin hitamında yapılan kesin harcamalara göre 
tahakkuk eden miktarı ilgili özel maddesindeki 
ödenekten harcama yapılan maddeye aktarma-

I ya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
kısımlar ertesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesin
de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce girişilecek sarî taahhüt işlerinde 
kullanılmak üzere, bono ihracına yetki verilme
si hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci 
fıkrası hükümleri 1972 bütçe yılında uygulana
maz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 10. — (A/3) (Sermaye teşkili ve 
transfer harcamaları cetvelinin 32.200 ncü (Ke
ban iskân ve istihldam giderleri) maddesine 
konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilme
yen kısmını ertesi yıl bütçesine devren gelir 
ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkili
dir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 12. — Bu kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye?.. Yok. 

Tasarı 9 Şubat 1972 günü açık oylarınıza 
sunulacaktır efendim. 

i. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komis
yonu raporu (Millet Meclisi 1/570; Cumhuri
yet Senatosu 1/26) (S. Sayısı : 25) 

BAŞKAN — 1972 yılı Petrol Dairesi Başkan
lığı Bütçesi de Enerji ve Tabiî Kaynaklar büt
çesi ile birlikte müzakere edilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesinin madde
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, (3 057 616) lira, sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işa
ret i cetvelde gösterildiği üzere (303 691) lira 
ki, toplam olarak (3 361 307) lira ödenek veril
miştir. 

BAŞKAN — ilişik cetvelleri okutuyorum : 

(A/l) Cari harcamaları 

Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 2 565 892 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 430 221 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 53 503 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 8 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 

34.000 Malî transferler 5 301 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal transferler 235 824 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 62 566 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddeyi kabul buyurduğunuz (A/l) 
ve (A/3) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 
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Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere. (3 361 307) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okutuyorum : 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler 15 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

72.000 Özel gelirler 3 346 306 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz (B) işa
retli cetvelle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1972 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (Ç) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — (C) işaretli cetvelle birlikte 
3 ncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir 
efendim, 

Madde 4. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli 
(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cet-
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velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Gider bölümlerinden yapılacak 
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi (R) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz is
teyen sayın üye?.. Yok. 

1972 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi 
9 Şubat 1972 günü açık oylarınıza sunulacak
tır. 

Bu suretle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Büt
çesi Senatomuzca kabul edilmiş bulunmaktadır. 
Aziz milletimize, Bakanlığa, Bakanlığın seçkin 
elemanlarına hayırlı ve uğurlu olsun. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesinin mü
zakeresine geçeceğiz. 

Değerli senatörler, Hükümet erkânı yerlerini 
alana kadar beş dakika Birleşime ara veriyo
rum. 

Kapanma saati : 22,07 

.*-
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DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 22,15 

BAŞKAN : Başkanvekili Hayri Mumcuoğlu 

KÂTİPLER : M, Enver Bahadırlı (Hatay), Bahriye Üçok (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — 32 nci Birleşimin dördüncü Otuj Türkiye Büyük Millet Meclisine geldiğini öğ
rendiğimiz teşkilât kanununun olsun, Gümrük 
kanun tasarısının olsun bir an önce kanunlaş
ması gerekmektedir. 

Devlet bütçesine büyük ölçüde gelir sağlayı
cı niteliği yanında, turizm endüstrimizin geliş
mesinde, kurulmuş ve kurulacak sanayiimizin 
korunmasında faydalı hizmetleri bulunan Güm
rük ve Tekel Bakanlığımızın iş hacmi artmıştır. 
Bu arada memleket gümrük politikası da deği
şik bir durum göstermektedir, Gümrük işbirliği 
Konseyi, Ortak Pazar, RCD gibi anlaşmalar 
muvacehesinde bu Bakanlığın hizmet şümulü ve 
önemi artmıştır. 

Turizm endüstrimizin gelişmesinde görece
ği ve görmesi lâzımgelen vazifeleri olduğunu 
arz etmiştim. Turizm, yabancı döviz sağlayarak 
dış ödemeler dengesinin sağlanmasına katkıda 
bulunabilecek bir endüstri sektörü kabul edil
diğine nazaran, bu mevzuda Gümrük ve Tekel 

rumunu açıyorum, 

C _ GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ : 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu ra
poru (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (S. Sayısı : 23) (1) 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 
Tekel Genel Müdürlüğü bütçelerinin müzake
resine başlıyoruz. 

Grubları adına söz alan sayın üyeleri arz 
ediyorum : Millî Güven Partisi Grubu adına Sa
yın Mehmet Pırıltı, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına Sayın Nejat Sarlıcalı, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın ismail Yeşilyurt, Kon
tenjan Grubu adma Sayın Ragıp Üner. 

Söz sırası Millî Güven Partisi Grubu adma 
Sayın Pırıltı'nm. 

Hükümet ve Komisyon... Yerindeler. 

Millî Güven Partisi Grubu adma Sayın Pı
rıltı, buyurunuz efendim.. 

M. G. P. GRUBU ADINA MEHMET PI
RILTI (Antalya) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar ve değerli Hükümet ricali; 

1972 malî yılı Gümrük ve Tekel Bakanlığı
nın Bütçesi münasebeti ile Millî Güven Partisi
nin görüş ve temennilerini arz etmek üzere hu
zurunuzda bulunuyorum, 

Bu Bakanlık, Hazineye gelir sağlayan olduk
ça mühim bir fonksiyon icra etmektedir, Gelir 
bütçemize 1/3 oranında bir katkıda bulunmak
tadır. Gümrük ve Tekel Bakanlığının kurulu
şundan bu yana 41 yıl geçmiş bulunmaktadır. 
Bu sebeple vazife ve hizmetlerinde, gerek hiz
met bakımından, gerekse keyfiyet bakımından 
önemli artış ve değişiklikler olmuştur. Hal böyle 
iken, günün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde 

(1) 23 S. Sayılı basmayazı tutanağın 
eklidir. 

^onuna 

Turizm ye Tanıtma Bakanlığı ile 
şekilde çalışması iktiza etmekte-

Bakankğınm 
koordone bir 
dir. Turistin ilk karşılaştığı Türk gümrük me-
mvrudıır. Onun şahsında Türklüğü görecek, 
onun icraatı ile Türk;ye hakkında bir kanaat 
sahibi olacaktır. Gümrüklerde yer darlığı, ele
man eksikliği sebebiyle esasen müşkül şartlar 
içerisinde muamelesi görülen turist, bir de lü
zumsuz ve sıkıcı formalitelere sürüklenir, neza
ket kaideleri ihlâl edilirse, elbette bunun yan
kıları aleyhe olacaktır. 

Turistin ne gibi eşyalar getirebileceği veya 
getiremiyeceği, seyahat acentalarmda kendile
rine önceden bildirilmelidir. Döviz getirişinde 
tahdidolup olmadığı veya üzerinde döviz geti
renin en pratik şekilde yurt dışına çıkarabile
ceği kendisine bildirilmeli ve bunun için de en 
pratik usuller tespit edilmelidir. 

Her şeyden önce, vazifeli gümrük memurları 
bunu çok iyi bir şekilde bilmelidirler. 

Sayın arkadaşlar, birçok yerlere seyahat et-
mişinizdir. Bizdeki bavul arama şekline rasladı-
nız mı bilmem? Bu arama seyyanen yapılacak 
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ise, bunun usul ve erkânı ile yapılması gerek
mektedir. Biraz sonra işçi sorununa da temas 
edeceğim; işçilerimizin de en çok şikâyet konu
su bu husustur. 

Yurda giren turist, çıkarken ne gibi eşyala
rımızı müsaade almadan çıkarabilir? Bu husus
lar, turist girerken kendisine bir broşür halin
de verilmelidir. Meselâ, bakırdan mamul el işi 
eşyalarımız aranır bir turistik emtiadır, işitti
ğime göre, belirli bir miktar çıkarılabiliyormuş. 
Diğer el işi eşya ve dokumalar mevzuunda da 
turist vuzuha varmalıdır. 

Turiste rahat para harcatmanın yolu bilin
meli, bu sayede onun dövizi yurdumuzda alıko-
nulmalıdır. 

Kanunî muameleler, gümrük veya vize tat
bik keyfiyetinde sıkıcılıktan ve «Kanunu bilme
mek mazeret teşkil etmez» prensibinin, hüsnü 
niyet sahibi olup olmadığı ölçüleri içinde, tatbi
kiyle öğretici bir tutum ihtiyar edilmelidir. 

Arabalı turistlerin, arabalarının arızalan
maları halinde, giriş kapılarına kadar otola
rını götürüp bırakmak mükellefiyeti değiştiril
meli, en yakın mülkiye amirliğine, tutulacak 
bir zabıtla, teslim edilebilme şekli kararlaştırıl
malıdır. 

Gümrük giriş kapılarındaki ve hava liman
larında muayene salonları geniş ve her konforu 
haiz olmalıdır. Bu uğurda yapılacak yatırım
lara öncelik tanınmalıdır. 

Hudut boylarında yapılan panayır, millî 
bayram ve festival günlerine komşuların kısa 
süreli geliş ve gidişi pratik esasliara bağlanma
lıdır. 

Hollanda'nın bir «Lâle Bayramı» na günlük 
giren ve dönen turist sayısı, bizim bir yıllık ge
len turist sayımıza yakındır. Bu hususta ba
kanlığın uzman kadrosu, karşılaşılan bir çok 
müşkülleri ve bunların hal tarzlarını bulabilir. 

Sayın arkadaşlar, bugün dışa ihraç ettiğimiz 
işgücü, yurdumuza göğüs kabartıcı döviz getir
mektedir. Gelecek için ümitler bağladığımız bir 
kaynaktır. Bu kaynağı değerlendirmek, dış öde
meler dengesine kaitkısını çoğaltmak, hükümet
lerin esas politikasıdır. Sayın bakanımızın her 
iki konudaki hassasiyetini tutum ve beyanla
rıyla izliyor, istikbal için güven hisleriyle inşi
rah duyuyoruz. Faydalı olacağı ümidi ile kısa 
da olsa bu mevzuda görüşlerimizi arz etmek 
isterim: 

i İşçilerimiz artırdıkları dövizlerin ancak % 
50 sini yurda getirmektedirler. Bu tasarrufla
rının tamamının yurda gelmesinin temini, Güm
rük ve Tekel Bakanlığımızın bu mevzuda da 
Çalşma Bakanlığı ile ikoordone bir şekilde ça
lışması sayesinde mümkündür. Turist hususun
da arz ettiklerim işçilerimiz için de varittir. 
Ancak; işçilerimiz dövizlerini bir çok elektrik
li cihazlara, giyim eşyalarına ve otomobillere 
harcadıktan sonra, arta kalanı yurda getirmek-

I tedirler. Bunları alma arzuları da, imrenmele
ri de işçilerimizin yurt dışına gitmelerinde he
veslenme amili olmaktadır. Öyle bir formül bul
malıyız ki, bu tür hardama nispetleri düşsün. 

I Hele, incik ve boncuğa harcama yapmlaları ol-
I masın. Daha açıkçası, Türk mallarını ve mamul

lerini Türkiye'ye dıştan satın alarak getirme-
sinler. 

Elektrikli cihazlarda, bilhassa mübrem ih
tiyaç olanlarında bir kereye mahsus olmak üze
re bir ölçüde muafiyet tanınmalıdır. 

Ticarî maksat dışında işçinin getirdiği 
gümrüğe tabi eşyada asgarî bir tarifenin tat
biki yapılmalı ve bunun için de gümrüklerdeki 
formalite de kısaltılmalıdır. 

Aile ocağına kavuşma heyecanı içerisindeki 
işçi Türk vatandaşımız, günlerce gümrük kapı
sında beklememeli ve hediyesiyle sevdiklerinin 
yanma bir an önce ulaşabilmelidir. 

Gümrükte ödeyecek yeter parası olmayan
lara, bu tür eşyaları ödemeli olarak derhal ad
reslerine posta ile gönderilmelidir. 

Beyanname doldurmanın külfeti nazara alı
narak, çalışan eleman adedi artırılmalıdır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi işçimiz, ne mik
tar ve ne cins eşya getirdiği takdirde gümrük
ten muaftır, bunu bilmelidir. 

Birçok İşçilerimiz bunu bilmedikleri için, 
değersiz eşyalara döviz ödeyerek paralarını, 
paralarımızı îheba etmektedirler. Bir Türk 'gen
ci çok arzuladığı av tüfeğini yurda getirirken, 
bunun gümrükten muaf olduğunu bilerek geti
rirse ve bunun muaf olduğunu bilen memurla 
karşılaşması samimî Ibir hava içinde olur. 

işçi, ne getireceği ve ne 'götüreceği mevzula
rında yurtta, yurt dışında veya yolculuğu esna
sında eğitilmelidir. Daha acısı, dövizini getiren 
işçi, üzerimde fazla döviz var diye korkmakta, 

I hattâ bulunduğu yerdeki eksportlarca, bu kor-
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,'ku kamçılanarak harcama yapması telkin edil
mektedir. 

Sayın arkadaşlar, «Eksportlar» deyince, bu 
husustaki temennilerimizi de arz edeyim: 

işçilerimizin tekasüf ettiği yabancı diyarlar
da «Türk eksportları» namı altındaki müessese
ler, üzerinde durulmaya değerdir. İşçilerimiz ya
bancı dil bilmedikleri için, Türk eksport mağa
zaları ile alış - verişi haklı olarak tercih etmek
tedirler. Bu mağazalarda çoğunlukla satılan, 
Türkiye'den gelmiş veya Türkiye'de bulunabile
cek eşyalardır. Bunların çoğu da, yine işçileri
miz tarafından oralara yurdumuzdan götürülüp 
satılmıştır. Ne yazık ki, bir grup açıkgözler, 
yurttan götürüp satarken, diğer bir grup Türk 
işçisi tasarruf ettiği dövizi bunlara vererek, yurt 
dışında satmalarak tekrar bu malları yurda ge
tirmektedir. 

Ticarî maksatla götürüp, yabancıya satması 
iyi bir hareket; fakat döviz karşılığı bu malla
rın Türk işçisi tarafından satmalınıp yurda 
getirilmesi acıdır, kayıptır. 

İşte bu istismarcılığa mâni olmak için, Türk 
malı satan satış mağazalarımızın, eksport misa
li, dışta tesisi zaruri görülmektedir. Bunun ya
nı sıra, hudut kapılarında ve hava limanların
da, Türk işçisinin aradığı ve genellikle hediye 
olarak getirdiği eşyalar, hakiki fiyatı ile döviz 
karşılığı kendisine satılabilecek satış mağazala
rının kurulması şarttır. 

Birçok modern hava limanlarında gelen ve 
gidene satış yapan ve bu satışlarında gümrük 
muafiyeti tanınan pazar yerleri kurulmuş, bun
lar ayrıca 'turist de celbetmektedir. Türk işçisi 
vatanına döndüğünde, hizmet yapmış olmanın 
gururu ile döndüğünü hissetmeli, insana yaraşır 
bir muamele görmelidir. «Bir daha dönersem ve
ya bir tek döviz getirirsem öyle olsun» dememe
li ve dedirtmemeliyiz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığımızın, kurulmuş 
ve kurulacak sanayimizin korunması ve gelişme
si yolunda fonksiyon icra ettiğini arz etmiştim. 
Kalkınma plânlarında «Yeni kurulan sanayile
rin başlangıçta gümrüklerle korunacağı, belirli 
bir deney ve alışma döneminden sonra rakip it
halâtla eğitileceği öngörülmüş olmakla birlikte..» 
denilmişse de bugüne kadar dış ödemeler denge
sinin olanak vermemesi nedeniyle bu uygulama 
yapılamamıştır. Bu hal, gümrük olarak ithal 

sisteminde kalite yüksekliğini temin ederken, 
düşük gümrük tarifesinin tatbiki ile de, ithal 
sisteminde içte, yüksek fiyatla satışın düşmesi, 
fiyat ayarlanması sağlanmış olur. Sayın Bakan
lık alâkalılarının bu mevzuda kendilerini hazır
lıklı bulundurmaları iktiza etmektedir. 

Ziraî alât ve traktör imalinde kullanılan 
ithal mallarının gümrük eksiltilmesi ve güm
rük muafiyeti suretiyle, içte 'fiyat düşüşünün 
temini bir tedbir olarak görülmektedir. Ke
za, bahçe tipi küçük traktörlerden alınan % 30 
nispetindeki vergi çok yüksek olduğundan it
halinden kaçınılmakta, bu mevzuda korunacak 
sanayi imali olmadığına nazaran, gelmemesi 
halinde ihtiyaç kalemlerinden bir malın güm
rük gelirinden olunduğu gibi, ihtiyaç ve mil
lî gelire katkısı olacak bir istihsal aracı da yur
da gelmemiş olacaktır. 

Bu tip traktörlerde tatbik edilecek gümrük 
nispetinin de asgarîye düşürülmesi iktiza et
mektedir. 

Bütçesini tetkik ettiğimiz 'Bakanlığın güm
rükle ilgili hizmet bölümünü bitirmeden, kaçak
çılık konusuna da değinmek istiyorum. 

Hudut boylarımızın uzun mesafeli oluşu, ele
man eksikliği, içte ve dıştaki fahiş fiyat fark
ları kaçakçılığı teşvik eden unsur olmaktadır. 
Ganlı hayvan kaçakçılığı ekonomimizi ziyade
siyle sarsmaktadır. Önlenmesi şayanı arzudur. 
Fakat, Hükümetin canlı hayvan ihracını muay
yen bir zaman için yasaklamış olması yeniden 
kaçakçılığa hız verdirecektir. Alman bu son ted
birin, içte et fiyat düşüşüne âmil olmıyaeağı 
tatbikatiyle anlaşılacaktır, ihraç keyfiyetiyle, 
kaçakçılık eksilmekle beraber, hayvanlarımız 
değer pahasıyle satılmış ve böylece döviz temini 
sağlanmış olmaktadır. 

Yurdumuzda kahve kaçakçılığı da yaygın
dır. Tüketilen kahvenin 3 4 ü kaçak geliyor 
idi dersek, mübalağa etmemiş oluruz, Fakat 
Sayın Bakanımızın kahve fiyatlarını kaçak pi
yasasına yakın tutuşu, bu iş erbabına indirilen 
büyük bir darbedir. Bu fiyat politikası yanı 
sıra, kalite üstünlüğüne de ehemmiyet verilecek 
olursa, bu tedbirler kaçakçılığı önleyebilir. 

Konuşmalarımda devamlı, olarak, «personel 
artırılmalı, elemana ihtiyaç var» dedim, inşal
lah Bütçe Komisyonundan Teşkilât Kanunu ge
çince bu husus halledilmiş olur. Ancak; halen 
gümrük muhafaza memurlarına 200 Tl. iş güç-
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lüğü zammı veriliyor. Bu vazifelilerle beraber 
hizmet veren kısım âmiri ile bölge âmirleri ve 
deniz personeline verilmiyor, Bu elemanların 
da aynı gerekçe ile tatmini hakkaniyete uygun 
düşer ve kendilerinden hizmet istemeye hak ka
zanmış oluruz. 

Gümrük bölümünü bitirmeden önce, Kilis il
çesindeki pazarı formüle etmek lâzımgeldiğini 
belirtmek isterim, Yurdumuzun bu bölgesi ol
dukça kısır bir arazi parçası üzerindedir. Bir 
oluşum neticesi Boğu'da b'r pazar halına gel
miştir. Ne gariptir ki, çarşıda aleni alış - veriş 
edersiniz, çoğu da yerli mamuldür, ama itina 
ile seçilmiş mallardır ve bir psikolojik alma ar
zusu müşteriyi celbsdiyor. Kazanın hududunu 
çıkarken, yurt içinde olmanıza rağmen arama 
yapılır. Arayanın görül ve telâkkisine gere, 
takibe mâruz bırakılır veya bırakılmazsınız. 

Kilis'in açık bir pazar haline getirilmesi, bu 
bölgeye bir canlılık verecek, iç turizmi etkiliye-
cektir. Aksi takdirde, belediye hudutları dâhi
linde serbestçe satılan mallardan dolayı, hüs
nüniyetli vatandaşın üç kilometre sonra takibe 
mâruz bırakılmasına son verilmelidir. 

•Sayın arkadaşlar, bu Bakanlığın hizmet şü
mulüne giren tüzel kişiliği haiz katma bütçeli 
bir Devlet müessesesi olan Tekel Genel Müdür
lüğünün konusuna giren hizmetlerde, Millî Gü
ven Partisinin yapıcı olduğuna inandığımız gö
rüşlerini arza çalışacağım : 

Yurdumuzun klâsik beş ihraç kalemlerin
den biri olan tütünün ekonomimize katkısı bü
yüktür. Tütün ihracı konuları inşallah yakın 
bir gelecekte tütün istihsali, tütün piyasası ve 
sigara ihracı şeklinde hükümetleri ve Meclis
lerimizi işgal eden bir konu haline gelsin. Yur
dumuzda bazı cins sigaraların yokluğu ve kara
borsaya intikali bazı sorumlu kişileri samimî 
beyana zorlamıştır. Bundan çıkan netice şu 
oluyor ki, sigaramız Orta Şark'ta ve Cenup'ta 
aranır bir nesne olmuştur; dışta bir pazarı tü
remiştir. Bu bölgelere ihtiyaç fazlası filitreli 
sigaralarımızı satmak suretiyle sigara sanayini 
geliştirmiş ve mamul halde satmak suretiyle 
yüksek döviz elde etmiş olacağız. Bu yolda 
Hükümetin aldığı, ve alacağı tedbirlerin takdir-
cisi ve teşvikçisi olacağız. 

Avrupa'daki işçilerimize göndereceğimiz tir
yaki oldukları sigara nevileri ve üstün vasıflı 
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I diğer sigaralar pek kısa samanda yabancı tir

yakileri yaratacak, artan talep karşısında yeni 
paaarlar da olacaktır. 

Şimdilik, ic piyasadaki arizî sayılan yokluğa, 
is'jlhsal faslalığiyls biran önce nihayet ver
mek gerekmektedir. 

Sigara ihracı suretiyle Tekelin fazla para 
kazanması, Türk tütün ekicisinin akntorinin 
karşılığını almasına imkân bahşedecektir. 

Şaraplarımız Avrupa ve Amerika'da aranır 
haldedir. Türkiye'den giden ecnebiler ve bu 
şarabı, orada tadanlar aynı şarabı arzuluyor. 
Wa§h:ngtan'da bir Yunan, Türk şaraplarını sa
tıyor. Bu şarapları getirttiği gün, alıcılar kuy
ruk oluyor. Biz eğer Eıraç arazileri bağ dikimi 
suretiyle değerlendirir, şarap fabrikalarımızı 
çoğaltır ve şarap ihracı suretiyle de ihraç ka
lemlerimizi artırırsak gelir elde etmiş oluruz. 

Elmadan Almanya'da şarap yapıldığım öğ
renmiş bulunuyorum, Bu sayede düşük vasıflı 
elma değerlendirilmiş ve makbul bir şarap imâl 
edilmiş olur. Elma skim sahalarının her geçen 
günde genişlediği nazara almarak bu hammad
denin şimdiden değerlendirilmesi için, yüksek 
Bakanlığın harekete geçmesini tavsiye ve te
menni ederiz. 

Bira konusuna gelince; 
Muhterem arkadaşlar, ne yalan söyleyeyim, 

bendeniz Efes "Piken ve Tu"~orn: Hvai'arımu or
taya çıkışma değin, Türkiye'de bu miktar bi
ranın istihlâk edilebileceğini ve aranır halde 
olduğunu ne tahmin ve ne de tahayyül edebili
yordum. Meğerse, yeni pazarlama metodları ve 
reklâm, malı satmada birinci âmil imiş. Tekelin 
birasının Efes Pilsen'den veya Tuborg'tan, va
sıf itibariyle noksanlığı hiç bir suretle söylene
mez. Hattâ bu içkiye iptilaları olanlar, Tekel 
birasının taze olduğu takdirde, daha üstün ol
duğunu iddia ediyorlar. Bugüne kar1ar bu 
mevzuda bakir bir pazardan istifade edilmeyişi 
eksik bir tarafımızdır. 

Yeni kurulanlar tevsie gidiyor. Hisse senet
leri % 50 artış kaydetti. Bu yılın bilançosun
da % 25 kâr veriyormuş. Tekel birasının pazar
lamadaki atıl tutumu, satışda müşterinin aya
ğına götürmeyişi ve satıcının eğitilmemiş ol
ması, reklâmdan yoksun oluşu bu mamulden 
elde edilecek menfaatleri baltalamaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün semt peraken
de satış mağazaları açışını takdirle karşılıyo-
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ruz. Aynı yerlerde bayilerine toptan satış im
kânları arandığı takdirde, bilhassa bira satışı 
yönünden faydalı olacaktır. 

Her halükârda bira tesislerinin yenileri ya
pılarak, bu pazarı değerlendirmek lâzımdır. 
Mevcutların imalâtını da servis arabalarıyle 
alıcının ayağına götürmek gerekmektedir. 

Sözlerimi burada bitirir, Gümrük Tekel 
Bakanlığı Bütçesinin Türk Milletine hayırlı 
olmasını, temenni eder, tatbikçileri, sayın Ba
kanlık erkânına başarılar diler, yüce Heyetini
zi şahsım ve Grubum adına saygı lie selâmla
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Gru
bu adına sayın Nejat Sarlıcalı. 

C. H. P. GRUPU ADINA NEJAT SARLICA
LI (Balıkesir) — Sayın Başkan, muhterem sena
törler ; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçesini, 1972 
yılında da Gümrük Kanunu ile Teşkilât Kanu
nunu meclislerden çıkarmak imkânını bulama
dan müzakere ediyoruz. 

Milletlerarası münasebetlerin çok arttığı, 
çeşitli kuruluşların içinde taraf ve üye olarak 
yer alındığı yeryüzünde, mesafe diye bir mef
humun artık kalmadığı ve hatâ Avrupa Birli
ğine doğru gidildiği bir dönemde, gümrük işle
rimizi hâlâ 1949 yılından kalan bir mevzuatla 
yürütmeye çalışmamız büyük noksanlıktır, ta
lihsizliktir. 

Senelerden beri meclislerde bulunan Güm
rük ve Teşkilât kanunlarının çıkarılamamış ol
masını makul bir sebebe bağlamak kabil de
ğildir. Bakanların her işten önce bu tasarıla
rın peşine takılıp, onları kanunlaştırmak için 
gerekli alâkaları göstermeleri lâzımdır. 

Ekonomik savaşın bütün dünyada hızlandığı 
bir dönemde bu savaşın bir yardımcısı olan 
gümrüklerimizin bu hıza ayak uyduramamış ol
ması, bu yarıştan beklediğimiz sonucun alınma
sını geciktirmektedir. Bu sebeple, her iki ta
sarının yıl içinde değil, önümüzdeki aylar zar
fında kanunlaştınlarak uygulanmaya başlan
masını temenni ve ümit etmek istiyoruz. 

Sayın üyeler, iki genel müdürlükten kurulu 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının iş sahasına gi
ren faaliyetler, yaşantımızın her safhası ile il
gili olması bakımından, düşünülebilenin de öte
sinde geniştir, önemlidir. 

Bunları yalnız Devlet Hazinesine gelir sağ
layan kuruluşlar olarak düşünmek kabil değil
dir. Bu itibarla, Bakanlığın son yıl içindeki bö
lünmek gibi karşılaştığı teklif ve tehlikeden 
kendisini kurtarmış olmasını isabetli bir görüş 
olarak kabul ediyoruz. Ticaret Bakanlığının 
başına gelenden Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
sıyrılmış olmasını iyi bir şans olarak kaydede
riz. 

Başmüdürlükler, müdürlükleri, başmemur-
lukları ve memurlukları ile karakolları ile yur
du çevreleyen Gümrükler Genel Müdürlüğü kad
rolar bakımından 1971 yılı içinde oldukça rahat 
bir noktaya gelmiştir. Yeni personelin, özel bir 
eğitim isteyen gümrükçülük mesleğinde yetiştiril
meleri ve beşerî münasebetlerde aranılan vasıf
lara büründürülmeleri artık Bakanlığın görevi 
olmalıdır. 1972 yılında gümrüklerimizin, yal
nız ithalât ve ihracat yönünden 30 milyar lira
lık, bunun dışındaki hizmetler ve faaliyetler 
olarak belki bir o kadar dalha bir harekete sah
ne olacağı düşünülürse, hizmetin vüsati ve cid
diyeti daha iyi anlaşılmış olur. Bu sebepler, Ge
nel Müdürlük bünyesinde bir eğitim müdür
lüğü ihdası ihtiyaç haline gelmiş görünüyor. 

Gümrük işleri bir bakıma uzmanlık seviye
sinde çalışmaları gerektirir. Buradan yetişen
lerin özel hayatta gümrük işlerinin takipçiliği
ni tercih etmeleri de, bir bakıma meslek ve mem
leket için kazançtır. Bu sebeple gümrük mua
melelerinin ve inceliklerinin yaygın vatandaş 
kütlelerince bilinmiş olması ancak yararlı olur. 

Bu derece hacimli işlerin yürütülmesi kar
şısında, personeli de malî yönü ile tatmin etmek 
gerekir. Bu sebeple personel politikası içinde 
uzmanlık, teftiş kurulu üyeliği gibi görevleri ço
ğaltmak, yolluk, harcırah gibi ödeme şekille
riyle gümrük görevlilerini tatmin etmek lâ
zımdır. 

Gümrük binalarında, özellikle hava lirnanla-
rındakiierde muamelelerin intizamı kadar, ye
nilik, temizlik de aynı derecede önemlidir. Tür
kiye'ye gelecek olan yabancıların ilk karşılaşa
cakları gümrük binaları ve gümrük memurları
dır. Bu personelin iki veya hiç değilse bir dilden 
muhataplarına bazı soruları sorabilmeleri lâ
zımdır. Yolcu ile gümrükçü arasında ve bilhas
sa muayene memurları arasında muhavere bel
li ibarelere dayanmaktadır. Bunları içinde top-
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layan bir broşürün hazırlanarak alâkalıların 
yararına verilmesi ve eğitilen gümrük memurla
rı için bir lisan kursu açılmasında isabet var
dır. 

Bakanlığın, giriş kapılarındaki gümrük 
muamelelerinin şikâyetleri kaldıracak tarzda 
sadeleştirilmesi için, iyi niyete dayanan çalış
maları bir türlü dilediğimiz seviyeye gelememiş
tir. 

Bazı bakanların tebdil ve âni kontrolları bi
le bu ezelî derdi halletmeye kâfi gelmemiştir. 
özellikle, işçilerin yoğun bir şekilde yurda gel
dikleri bayram ve yılbaşı tatillerinde, giriş ka
pılarında ve havaalanlarında meydana gelen 
izdiham bir türlü önlenememiştir. Personel ki
fayetsizliği gibi sebeplerle, artık buna mazeret 
bulmak kabil değildir. Bunun için hiç şüphesiz 
isabetli tedbirler alınmış ve günden güne göz
le görülür ilerlemeler kaydedilmiştir. Ama bun
ların çok daha hızlı bir şekilde yürütülmesi şa
yanı temennidir ve bunun için de başta gelen 
tedbirlerden birisi, şüphesiz eğitimdir. 

Gerek Bakanlığın, gerekse memleketin baş
lıca dertlerinden birisi, kaçakçılık konusudur. 
Kaçakçılık, artık sosyal bünyemizi ve Türk eko
nomisini kemiren bir hastalık halindedir. Hat
tâ Devletin itibarını sarsmaktadır. Bunu önle
mek için hükümetler çeşitli tedbirler almışlar
dır. Hudut boylarının mayınlanmasından pasa
van rejiminin kaldırılmasına, gümrük muhafa
za teşkilâtının personel ve ateş gücünün artı
rılmasından ağır ceza müeyyidelerine kadar her 
türlü polisiye tedbirleri tecrübe edilmiştir. Bin-
bir tehlike içinde göze alınan kaçakçılık, bunla
ra rağmendurmamış, aksine artmıştır. 

1969 yılında yakalanan kaçak eşyanın kıy
meti 26 milyon lira iken, bu miktar 1970 te 44 
milyon liraya çıkmış, 1971 de 25 milyon civarı
na inmiştir. 

Ortalama bir hesapla yurdumuza kaçak gi
ren ve çıkan eşyaların ancak % 10 nun yaka
lanabildiği kabul edilirse, demek ki memleketi
mizde 500 milyon liraya yakın miktarda kaçak 
eşya bu harekete mevzu teşkil etmektedir. Bu 
miktarı çok daha yüksek seviyelere çıkaranlar
da vardır. Bu da gösteriyor ki, kaçakçılığı ön
lemek için en etkin tedbir, ekonomik olmak lâ
zımdır. Çok şükür döviz rezervlerimiz, Ocak ayı 
sonu itibariyle, 818 milyon dolara yükselmiştir 

ve bu büyük rakamlar içinde ithalât büyük öl
çüde realize edilecektir ve bir ölçüde dışardan 
artık kaçak mal getirilmesi, belki de getirenler 
için zararlı bir durum arz edecektir. 

Bazı merkezlerde açıkta satılan kaçak eşya
lar için hazırlanan naylon faturalar bu işin ra
hat ve kanunî yoldan gelişmesini sağlıyor. Kah
ve bunlardan birisidir. Kahve kaçakçılığını ön
lemek için yapılan fiyat indiriminden sonra kah
ve buhranın başgöstermesi ve bir müddet mem
leketi işgalebmesi çok şansızlık olmuştur. Kaçak 
eşyaların tasfiye ve satılması için Bakanlığa 
yetki veren Kanunun birbuçuk yıl önce çıkarıl
ması sırasında ifade ettiğimiz gibi, bunların 
satışından elde edilecek 30 - 40 milyon liralık 
gelir, memleket ekonomisine yapacağı olum
suz etki yanında hiç mesafesindedir. O halde, 
bu eşyaların Devlet kuruluşlarında kullanıla
rak, hiçbir suretle satışa arz edilmemesi'en isa
betli yol olacaktır. 

'Tekel Genel Müdürlüğü, iştigal mevzuıu içi
ne giren işlerde Bakanlığın ticarî sınaî yö
nümü -temsil ederken, ölbür yandan Hazineye 
de gelir sağlamaktadır. Bu yıl Devlete Müdür
lüğün 3,'5 milyar liradan fazla para getireceği 
hesaplanmıştır. Buna rağmen, nedense, Ma
liyenin personel ve kadro yönünden en kıs
kanç, ya da en titiz davrandığı kurumlardan 
'birisi de, Tekel Genel Müdürlüğüdür. Bundan 
sonra Genel Müdürllüğe daha anlayışlı dav-
ranılacağını üJmi't etmekteyiz- Tekel, gümrük
lerden daha geniş ölçlüde ekonıoımiiimıilzle ilgi
lidir. AJynı zamanda (yatırımıcı dairedir; 1972 
yılında »184 miityioın liralık yatırım yapacaktır. 

Genel Müdürlük mamullerinin ihracatı için 
dışa dönük bir politika takip etmelidir. Yuna
nistan ve Bulgaristan ve diğer Balkan ülkeleri 
ile boy ölçüşülebilecek bir seviyeye gelinmeli-
dir. Bütçe raporunda, memlekete bu yoldan 
sağlanan döviz miktarı hakkında herhangi bir 
malumat yoktur. Anlaşılan, Tekel daha bu ko
nuda göğüs kabartacak bir seviyeye geleme
miştir. Sayın Bakan biraz sonra, belki bâzı ma
mullerin ihracatı ile ilgili rakamlar verecek
lerdir. Ama, biz bu hesapların içinde, dolar ola
rak karşılıklarını bilmek ihtiyacındayız. 

Tekel Genel Müdürlüğü memleketimizin 
başlıca ürünlerinden tütün ve çay ile doğrudan 
doğruya, üzüm ile dolaylı olarak ilgilidir. 

— 217 — 



0. Senatosu B : 32 8 . 2 . 1972 

Tütün : Ege'de 200 bin, bütün Türkiye'de 
450 bin ailenin ve 5 milyon civarında nüfusun 
geçim kaynağını teşkil eden tütün; ziraî, ti
carî yönü ih Türk ekonomisinin önemli bir 
parçasıdır. Uzun yıllar ve halen memlekete en 
fasla döviz kazandıran üründür. Bu haliyle bi
le, tarladan, yüklenen gemiye kadar üretim ve 
işletmede, pazarlamada dikkat ve titizlik ister. 
Son yıllarda musallat olan ziraî hastalıklar, 
yerinde ve müessir müdahalelerle bertaraf edil
miştir. Üretim, ihtiyacımız olan kapasitenin 
üstündedir, ilk defa bu yıl sayın Bakanın ağ
zından bu seneki üretim fazlasının ekonomimi
zi tazyik edici bir hacimde olmadığını duyduk 
ve müsterih olduk, sevindik. Nasıl ki, gümrük 
işçilerimizin düşene sokulabilmesi için yeni 
gümrük kanununu sabırsızlıkla bekliyor isek; 
tüSlm ziraatimisi ve ticaretini bir disiplin altı
na alabilmek için, 1969 yılında Meclislerden 
çıkan Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun uy
gulamaya geçişini de görmek istiyoruz. Bu 
Kanunun yürürlükte ve fakat yürümeyen hali
ni, bir değişik maksada bağlamak hatırımız
dan geçmez ama, kooperatiflerle ilgili olanın
da ticaret bakanlarının yetkileri içinde bırakıl
dığı baklandaki müdafaaları makbul sayama
yız. 

Tabana ekilen tütünlerin desteklenmeyeceği 
tarzındaki beyanlar bugüne kadar hiç bir şe
yi İmilstmemiştir. Ve tabana dikim devam et
miştir. Ancak, bir tahdit ve sonra da zecri 
tedbirler bunu önler. Bir taraftan ayçiçeği 
yağı ithal ederken, öbür taraftan Türk tütün
cülüğünü bozacak derecede sulak ve taban ara
ziye kaçanları serbest bırakmak, hâlâ bir 
ziraî planlamadan yoksun olduğumuzu 
gösterir. Eaşlıaş da olduğu gibi, prim verme 
usulü ile baştan bu zorlukları yenmek kabildir; 
fakat bunun iğin de; alâkalı bakaniıklararası ko-
ordina£yor.a ihtiyaç vardır. 

Sayın senatörler, bu yıl Ege ekici tütün pi
yasasının Bakanlıkça başarı ile yürütülmüş oldu
ğu hakkındaki taze haberler bizi ferahlığa çıkar-
m-şür. Hakikaten piyasanın ilk açıldığı günden 
itibaren Tekelin müessir müdahalesi ortalama fi
yatın tatminkâr sevİ5?-ede kalmasını sağlamıştır. 
Buna karşı, iyi vasıftaki tütünlerin de, Tekelin 
baş fiyatından üç lira aşağıya tüccarın eline düş
mek ne mani olunamamış, bu suretle iyi tütün 
yetiştirene iyi para prensibi uygulanamamıştır. 
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Buna ek olarak, piyasa açılmadan önce 8 - 10 
milyon kiloya yakın iyi kaliteli tütünün de, yine 
karaborsa yolu ile ve düşük fiyatla tüccarın eli
ne geçmesi önlenememiştir. Bunun sebeplerini, 
bayramdan önce dileyene avans verilmemiş ol
masında aramak kabildir. 

Sayın senatörler, seneler boyu dünyaca şöh
retini korumuş Türk tütüncülüğünün, sigara 
imalâtında da kendisine düşen mevkii almasını 
ve korumasını istemek hakkımızdır. Sigara ima
lâtımızın her yıl bir mesafe aldığı inkâr edile
mez. Ama ne çare ki, yerli imalâtımızın Türk 
piyasalarında dumanı tüten Amerikan ve yaban
cı memleket sigaraları ile rekabet etme görevi 
de vardır. Maltepe Fabrikasının, nihayet ta
mamlanmasına rağmen, yine de fiiitreli sigara 
açığımız mevcuttur, gaman zaman karşılaşılan 
sıkıntılar bunu göstermektedir. Gün geçtikçe 
fiiitreli sarfiyatı hiç şüphesiz artacaktır. Bunun 
için de, Adana ve Malatya fabrikalarının biran 
evvel imalâta girmelerine ve eskiyen diğer fab
rikalarımızın da yenilenmelerine gayretle çalışıl
ması zaruridir. 

Her bütçede söylediğimiz gibi, dış ülkelerde 
ortak sigara fabrikaları kurulmasına taraftarız. 
Hele bir tecrübenin olumlu ve ümitli sonuç ver
diğini öğrendikten sonra büsbütün arzuluyuz. 
Türk tütünlerinin kanser yapmadığı hakkında, 
yabancı ilim çevrelerinin beyanlarına sımsıkı 
sarılarak, gerekli propagandalara derhal geçil
melidir. Bu hususta yapılacak masrafların ölçüsü 
olamaz. Cenup limanlarımıza vuran kaçakçı mo
tor yüklerinden çıkan Amerikan sigaralarının 
gazetelerde j'er alan boy boy reismleri artık ge
rekli tedbirlerin alınmasına bizi zorlamaktadır. 

Çay : 
Bilhassa Doğu - Karadeniz bölgemizde halkı

mızın geçim kaynağı olan çay, son yıllarda bir 
problem haline gelmiştir. Her şey, 1967 yılından 
2,5 yaprağa kadar olan alımın, 4,5 yaprağa ka
dar çıkarılması ile başladı. Bu yetmiyormuş gi
bi, yine aynı sene ekim sahalarına 65 bin dekar 
arazi ilâve edilerek, plantasyon sahasının bugün 
300 bin hektara çıkması sonucu doğdu. Bugün 
bunun da aşıldığı tahmin ediliyor. 1970 ten 
1971 e üretim artışı % 18 gibi küçümsenemiye-
cek bir orandadır. Bunun sonucu, kilosu 24 li
raya mal olan çayların bir kısmı, ya 280 kuruş
tan dışarıya, Hollanda'ya satılmakta veya veri-
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len bir karar ile denize dökülmektedir. Zira, 
mevcut 24 fabrika bu 185 milyon kiloluk üreti
mi işleyecek kapasitede değildir, işte bunun so
nucu olarak, kaliteyi düzeltmek için Seylân'dan 
2Q - 30 bin kilo çay ithal etmek zorunda kalına
cağı Sayın Bakanın ağzından işitilmiş olur. 

Bütün bunlar gösteriyor ki, çay.ziraati de, 
yapılması kararlaştırılan tütün ziraati gibi tah
dide dilmeli ve tahdit dışında kalan sahalara 
ekilecek başka bitkiler için hatta, haşhaşda ol
duğu gibi, prim usulü tatbik olunmalıdır. Bn 
arada çay alım merkezlerinin artırılması, eks
perlerin, tütünde olduğu gibi, çeşitli sahalarda 
istihdamı mevsim dışında budama işlerinde kul
lanılacak sakilde ziraat mühendislerinden kuru
lu bir eksperler grubu işe sevk olunmalıdır. 

Geçen dönemde Meclislerden çıkmış olan 
Çay Kurumu Kanunu, Bakanlığa hiç olmazsa 
bu sahada kanunî yetkiler içinde daha dinamik 
bir çalışmaya ulaştıracaktır. Yeni bir kuruluş 
olarak, kurumun örnek bir statü içinde hizme
te biran evvel başlaması çaycılığımıza acele ve 
büyük yarar getirecektir. 

Şarap : 
Büyük bir bağcı memleket olarak, yalnız 

üzüm istihsali değil; bu üzümün değerlendiril
mesi bağcılık ekonomisi bakımından karşımıza 
birçok meseleler çıkarmaktadır. Şarapçılık sı
ralanmasında daha bugünden dördüncü durum
da bulunduğumuz düşünülür ve memleketimiz 
de bağ sahalarının günden g-âne arttığı hesap 
lanırsa, şarabı artık bir iç istihlâk konusu ola
rak değil; fakat bir ihraç metaı olarak değer
lendirmek gerektiği meydana çıkar. 

Ortak Pazar'dan sağlanan tavizlerin daha 
da genişletilmesi için çalışmalar hızlandırılmalı
dır. Plan hedeflerine ulaşmak ve şarapçılığı ay
nı zamanda özel sektörün çalışma sahasında da 
değerlendirmek için az faizli ve uzun vadeli 
krediler tahsis edilmeli, şarap imaline elverişli 
üzüm çeşitleri yetiştirilmeli, şarap kaliteleri 
mutlaka dış müstehlikin alışkanlıklarına göre 
hazırlanmalı, modern makinaların ithali ile de
vamlı kontrollar yapılmalı, bilhassa ambalaj 
konusuna önem verilmelidir. 

Bunlardan başka, ihraç liman ve kapılarındr 
küvler inşaası, dökme ve ambalajlı ihraç imkân
ları aranmalıdır. Standart ve eskimeye terk b: ' 
program dahilinde yürütülmelidir. 

Bira imalâtı, iki yıldan beri özol s* 
imalciliği ile yani bir im ilhana girmiş tir. B 
kabet devam e:lüc-3ktir. Bu sebeple, aynı 
lar altında yarışabilmek için ambalaj, ne 

iiüor 
Ü re-

Abi, aynı usulleı kullanmak lâ 
oayıie: 

viııriil 

ve propaganda 
simdir. Tekel maddeAri satan 
birası alıp, satmamaları sebebi 
malı ve gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Rakı, kanyak, votka vs likör ınammlAmmizm 
gittikçe düzelen kaliteleri yanında, yabansı pi
yasalarda arandıklarını görmek ve dnymak bi
ze gurur veriyor. 

Bütçenin memleketimize yararlı oIma:".nı di
ler, sizleri şahsım ve ö. IA ?. ArıAm adma say
gılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın İsmail Yeşilyurt, Ada
le £ Partisi Grubu adına. 

A. P. GRUBU ABI2TA İSMAİL YEŞİL
YURT (Yozgat) — Saym BaAıan, Yüce Saııa-
tonun muhterem üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1972 malî 
yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerinde Adalet Par
tisi Senato Grubu adına görüşlerimizi ve temen
nilerimizi arz etmek iisers huzurunuza gelmiş 
bulunuyorum. 

Sevgili arkadaşlarım, Yüce Heyetin yüksek 
malûmları olduğu üzere, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı; Gümrükler Genel IIüdüAüoii; Gümrük
ler Muhafaza Teşkilâtı ve Tek A dene! Lıülür-
Ağü kuruluşlarından ibarettir. An kurulrşlar 
Hazineye bütçemizin 1/3 ne yakın bir gıdir sak
lamaktadır. Bu sebeple kuruluşları ayrı ayrı 
ele almak suretiyle srörüslerimizi arza çalışaca
ğ a 

1. — Gümrüklerimiz vs Gümrük Mulıaîara 
Teşkilâtı : 

Yabancı eşyanın giriş, çıkış ve transit güm
rük muameleleriyle, yurda girer, v • . - r > 1 . 

culann, yabancı turistlerin ve yurt d-smda ça
lışan işçilerimizin giriş ve çıkışlarında yapılma
sı gerekli gümrük işi emlerini vs Adarmara De
nizi ile Çanakkale ve İstanbul boğazlan ve 
gümrüklü kapı ve limanları dahil, içişleri Ba
kanlığının görev sahası dışında kalan yerlerde
ki kaçakçılığın men, takip ve tahkiki işleri bu 
kuruluşlar tarafından görülmektedir. 

Gümrük Teşkilâtımızın kuruluşundan bn ya
na 40 seneyi aşkın bir zaman geçmiş bulunmak
ladır. Bu devre ıcın-ae )3İ!tdkasl k 
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mı, prensipleri ve genel olarak gümrükle ilgili 
görev manzumesi geniş değişikliklere uğramış 
ve gümrük muameleleri, gerek miktar ve gerek
se nitelik itibariyle değişik bir durum arz et
miştir. 

Bunun yanında, gümrük tarifeleri ve ticarî 
genel anlaşmaları, Avrupa Ekonomik Konseyi, 
Brüksel Gümrük işbirliği Konseyi, Türkiye -
Pakistan ve İran ile aktedilmiş olan Bölgesel iş
birliği Teşkilâtı, günümüzde büyük bir önem 
ile ortaya çıkan ve her gün miktarları artan 
Ortak Pazar kuruluşları ile anlaşmalara daya
nan teknik ilişkiler, kurulmuş ve bu iMşkilerir 
ahenkli bir şekilde idamelerine çalışılmıştır. 

Bundan başka, millî sanayiimizin kurulup, 
gelişmesi, tarımsal yönden verimli ve gayretli 
bir çalışma olanağı ile özlenen üretim düzenine 
ulaşılması, dış turizm endüstrisinin ve beynelmi
lel transit nakliyatı imkânlarının en uygun şe
kilde inkişafı, Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
bu saydığımız hizmetlere olumlu katkısı ile bu 
konularda da alınacak himaye tedbirlerinin uy
gulayıcısı olması ile mümkün olacaktır. 

Ayrıca, 10 seneyi aşkın bir zaman devresi 
içinde yabancı ülkelere çalışmak üzere giden 
işgücümüzün adedi 700 000 i aşmış ve bunun 
yanında her sene miktarı gittikçe artan yaban
cı turistlerin yurdumuzu ziyaretleri, gümrükle
rimize yeni ve zamanında halli gerekli mükel
lefiyetler tahmil etmiş, buna karşılık yurdumu
za döviz temini ve görgü ve bilgi mübadelesi 
yönünden de son derece faydalı imkânlar sağla
mıştır. 

Bakanlığın kuruluşundan bu zamana, 1932 
yılı nazarı itibara alınırsa is hacmi; yasaklı, kı
sıntılı sistemin ve transit rejiminin de uygulan
ması ile son derece artmış, buna karşılık fiilî 
istihdam durumu kuruluş yılma nazaran 1/5 
nispetinde bir eksiltme kaydetmiş bulunmakta
dır. 

Yine gümrük gelirleri, kuruluşundan bu ya
na her yıl % 20 civarında bir gelişme kaydede
rek, 70 misline ulaşmış ve genel gelir içinde 
% 25 nispetinde müstakar bir artış seyri taki-
betmiş; ihracat hacmi de, o günlere nazaran 
miktar ve çeşitleri itibariyle, 50 mislinin üstün
de bir yükselme kaydetmiş bulunmaktadır. 

Bakanlığın carî masrafları, kuruluş yılların
da % 3 civarında iken, bugün bu miktar binde 

2 gibi çok cüzî bir hadde 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 suretiyle, 2 kuruşa bile varma
yan bir seviyede kalmış ve bu suretle bu Ba
kanlık en az masrafla çalışan bir kuruluş nite
liğini muhafaza etmiş bulunmaktadır. 

Buna karşılık, Bakanlık hizmetleri çok art
mış ; sosyal gelişmeler, yolcu, işçi ve yabancı tu
rist hareketleri, milletlerarası kuruluşlarla olan 
ilişkilerin gelişmesi ve idamesi, gümrük tekniği 
jakımmdan gerekli araştırma ve takiplerin 
yüklediği çeşitli görevler bu Bakanlığa ağır 
mükellefiyetler tahmiletmiştir. 

Buna rağmen, Gümrük ve Tekel Bakanlığı
mın kuruluşundan bu yana idare ve memleketin 
ekonomik, sosyal ve ticarî hayatındaki özlenen 
gelişmeyi, âmme hizmetlerinin gerektiği gibi 
"apılmasını sağlayacak yeni bir Teşkilât ve 
Gümrük Kanunu çıkarılamamıştır. 

Sevgili arkadaşlarım, Bakanlığın Teşiklât 
Kanunu ile Gümrük Kanununun çıkarılması için 
senelerdir yapılan devamlı gayret ve teşebbüs
ler bizi sebeplerle akim kalmış ve senelerdir öz
lenen ve hazırlanmış bulunan bu kanunlar çık
madan kadük olmuş bulunmaktadırlar. Her iki 
kanun tasarısının kanunlaşması konusunda sev
gili Bakanın devamlı ve gayretli takibini öğren
miş bulunuyoruz. Bu gayrete muhterem sena-
tör arkadaşların da katılmalarını rica ederim. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği üzere 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Hazine gelirinin bü
yük bir payını, 1/3 e yakın bir kısmını tahsil 
eden önemli bir gelir dairesidir. Bu sebeple ye
ni Teşkilât kanunu tasarısının kanunlaşması ha
linde merkez ve taşra teşkilâtı görev ve yetkile-
rindeki hizmet icabı bir esneklik meydana gele
cek, salâhiyet ve mesuliyet dağıtımı dengeli bir 
hale getirilecek, lüzumsuz formaliteler en aşağı 
hadde indirilecek ve gümrük formalitelerinde 
uygulanacak yeni sistemler sayesinde ferahla
tıcı ve memnun edici bir sürat temin edilmiş ola
caktır. Gerçekten bu kanunun en önemli yeni
liği, bir Gümrük Uzmanlar Kurulunun teşkiline 
meydan vermiş olmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerçekten gümrük-
lerimizdeki giriş formalitelerinden, yolcu ve 
turistlere yüklenen muamelelerden ve gümrük 
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mevzuatımızdaki teknik zorluklar ve karışıklık
lardan senelerdir şikâyet ederiz, şikâyetler 
ederler. İşte, bu şikâyetlerin bitmesi ve bu iş
lerin fuzulî formalitelerden kurtarılması Güm
rük Uzmanlar Kurulunun vücut bulmasına bağ
lı görülmektedir. Milyarlarca liralık gümrük 
varidatını toplayan elemanlardan istenilen ve 
aranılan yetenekler ile bunlara uygulanacak 
tatmin edici bir ücret sisteminin, sızlanmalara 
son vereceği aşikâr bulunmaktadır. Bu önemli 
durumu dikkatten uzak tutmayan Bakanlık ilk 
defa bu yıl aldığı 496 adet kadrodan 80 adedini 
yüksek tahsil görmüş gençlere tahsis ederek, 
bunları Bakanlık merkezinde gümrük tekniği 
yönünden bir yetiştirme kursuna tabi tutmuş ve 
bu suretle bu Uzmanlar Kurulu Teşkilâtın esa
sını teşkil edecek bilgi ile teçhizi suretiyle olum
lu bir uygulamaya başlamış bulunmaktadır. 
Kendilerini tebrik ederim. 

Keza, Gümrük kanun tasarısı kanunlaştığı 
takdirde, tahakkuk işlemleri basitleştirilecek ve 
mükelleflere yeni görevler yüklenecek, gümrük 
vergisi, para cezaları 10 kattan 3 kata indirile
cek, vergi tahsilatında kolaylaştırıcı bir sistem 
uygulanacak, bilhassa yolcu ve turistlerin, işçi
lerimizin beraberlerinde getirecekleri gayri ti
carî mahiyetteki veya hediyelik vasfını taşıyan 
eşyalara son derece esnek, ferahlatıcı ve şikâyet 
ve sızlanmaları giderici bir usûl uygulanacak, 
maktu vergi sistemi getirilmiş olacak ve kal
kınma hamleleri içindeki yurdumuzun istediği 
sanayileşme düzeyine ulaşmayı mümkün kıla
cak modern gümrük prensipleri ve rejimleri uy
gulama imkânı bulunacaktır. Bu sebeplerle, 
her iki tasarının kanunlaşmasının ekonomik sa
nayiimiz ve ticarî gelişmemiz için çok zaruri 
bir durum olduğunu bildirmek isterim. 

Sayın senatörler, turistler; mahdut olan za
manı içerisinde malî ve maddî imkânlarını en 
iyi şekilde kullanmak arzusu ile dinlenmek, 
görmek, gezmek ve bir şeyler öğrenmek için ge
len yabancı insan topluluklarıdır. Turist, gitti
ği memlekette ilk teması, hudut kapılarındaki 
gümrük memurları ile yapar. Bu memurların tu
ristlere müşfik ve iyi muamelesi, turistlerin gö
nüllerinde taşıdıkları ilk intibalar olur. Bu inti
balar müspet veya menfî olur. Müspet olduğu 
takdirde, gelenlerin yurdumuza tekrar gelmesi
ne ve diğer gelecek olanlara da iyi bir propa

ganda vasıtası olunmasına, turizm endüstrisinin 
olumlu yönde gelişmesine imkân vereceğini ve 
bunun da ne derece kıymetli olduğunu izaha 
lüzum görmemekteyiz. 

işte turist, gümrük kapılarında göreceği iyi 
veya fena muamelenin müspet veya menfî duy-
gulariyle dolar, bundan sonra intibaları da, ge
liş ve gidişte, tamamen bu ilk intıbaya bağlıdır. 
Bu sebeplerle kapılarımızda bulunan gümrük 
memurlarının bilindi, anlayışlı, itidalli, tole
ranslı, lisan bilir ve vazifelerine son derece bağ
lı, teknik bilgi ve karakter yönünden son dere
ce yetişkin kişilerden seçilmiş olmalarında zaru
ret görmekteyiz. 

Gerçekten memurların bu anlayışına ilâve 
edilecek bir başka husus da, hudut boyunda bu
lunan giriş ve çıkış gümrük binalarının özellik 
taşıması ve zamanın istediği asgarî bir konfora 
haiz bulunması gerekli görülmektedir. Bir di
yardan bir diyarc. geçen turistin, moral yönün
den binalar arasındaki farkı dahi gözden uzak 
tutmayacağı bir vakıadır. Bu sebeple hudut bo
yunda bulunan kapılarımız geçen yıl, içinde bu
lunduğu imkânlar nispetinde iyileştirilmiş ve 
düzeltilmiştir. Bunu görmüş olmakla memnun 
olduğumuzu da ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, senelerdir üzerinde 
durulan diğer bir mevzua geliyorum. Bu mev
zu, her devrin iktidarını önemle meşgul eden ve 
üzerinde hassasiyetle durulması gerekli görülen 
kaçakçılığın önlenmesi mevzuudur. 

Kaçakçılığın Devletimize uzun zamandır bir 
dert olduğu, millî bir dâva ve ıstırap halini al
dığı, ekonomimizi kemirdiği ve ayrıca, kaçak
çılık düğümlerini önleme ile görevli Gümrük 
Muhafaza Teşkilâtı mensupları ile jandarma er 
ve subaylarının men ve takip görevini ifa eder
ken şehit oldukları ve yuvalarında ise yetim 
yavrular bıraktıkları da bir vakıadır. Bu ıstı
rapları kaynağından yok ederek işi kökünden 
halletmek için zaman gelmiş ve hattâ geçmiş 
bir durumda olup, bu konu üzerinde önemle 
eğilmek zaruretini duymaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, halen mer'î olan 
1918 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine müte
dair Kanun muhtelif zamanlarda Parlâmentoca 
değiştirilmiş ise de, bugünkü gelişen ihtiyaçlara 
da cevap veremediği bir vakıadır. Şu hususu 
katiyetle belirtmek isteriz ki; kaçakçılık, yal
nız ceza ve para cezası ile, idarî tedbirlerle ön-
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lenecek bir mevzu değildir. Kaçakçılığın önlen
mesi için çok geniş ekonomik tedbirlere ihti-
yacoldıığu kanısı içerisinde bulunuyoruz. Bu 
sebeple, Doğuda kaçakçılığı ailede mutat sanat 
haline getirmiş kişilere başka meşru kazanç 
sahaları açarak bu huylarından ve alışkanlıkla
rından vazgeçirilmelerinin zarureti aşikârdır. 
Keza, Doğuda yapılmakta brlunan canlı hay
van kaçakçılığının önlenmesinde, yine Doğuda 
yapılmakta olan Et ve Balık kombinaları ve 
eleri fabrikaları müessir olacaktır. 

Bu arada, hudutlarımızın kaçakçılık yönün
den muhafazasının da ehil ellere verilmesi ve 
hayvan kaçakçılığı olan yerlerde hayvan borsa
ları kurulması, açık pazar ve limanlar gibi ted
birler alınması faydalı olur kanaatindeyiz. 

Bu yıl 4 milyon lira sarfı ile 25 mil süratte 
bir deniz motorunun kaçakçılığın önlenmesi ko
nusunda hizmete girmiş bulunmasını ve Güm
rük Zabıtası» olarak adlandırılan Gümrük Mu
hafaza Teşkilâtının bir Genel Müdürlük seviye
sine ulaştırılmasına teşebbüs olunmasını mem
nuniyetle karşılamaktayız. Kaçakçılıkla müca
dele işinin bir bütün olarak ele alınması ve ayrı 
ayrı idari kuruluşlara dağıtılmış bulunan Ka
çağın Men ve Takibi Örgütünün Gümrük ve 

Tekel Bakanlığının bünyesinde toplanmasını, hiz
metin lârrıkı veçhile ve bilgiye dayanan bir ras
yonellik içinde yapılmasının sağlanması bakı
mından,, zarurî ve son derece faydalı mütalâa 
etmekteyiz. 

Sayın Bakanımız tarafından son zamanda 
alınan kahve ve çayın ucuzlatılması kararını 
kaçakçılığın önlenmesi yönünde başvurulmuş 
oluml'1. bir ekonomik tedbir olarak memnuni
yetle karşıladığımızı ve bilhassa bu kararından 
do1 avı kendisini tebrik ve tebşir etmeyi bir va
zife biliriz. 

Sevgili arkadaşlarım, şimdi Tekel Genel Mü
dürlüğünün bütçesi hakkındaki maruzatıma ge
liyorum. 

Katma bütçe ile idare edilen Tekel Genel 
Müdürlüğü bilindiği üzere, kanunlarla verilen 
salâhiyetlerle bâzı tekellerin yürütülmesi ile 
görevli bulunmaktadır. Bu görevleri arasında 
memleketimizin tarımsal ürünlerinin başlıcası 
olan ve ihracatımızda büyük bir kalem teşkil 
eİDn tütün hakkındaki görüşlerimizi ifade et
meyi yerinde bulmaktayız. 

I Devlet nam ve hesabına desteklenmesi yapı
lan ve her sene Tekel İdaresinin görevlendiril
diği bu konunun büyük bir vatandaş kütlesini 
ilgilendirdiği hepimizce teslim edilen bir key
fiyettir. 

1177 sayılı Kanunla tütün tarımı ve alim -
çatımı, yeni birtakım esaslara bağlanmış ve ta
rım alanlarının yeniden tespiti de bu kanunla 
emredilmiş, bu hususta gerek?! çalışmalara baş
lanılmıştır. 

Memnuniyetle tespit ettiğimize göre, Ege 
bölgesinde bu çalışmalar sona ermiş bulunmak
tadır. Diğer bölgelerde tespitler bitirildikten 
-onra, memleketimizin tütün ekilecek sahaları 
rspit edilmiş olacak vs her sene teraküm eden 

-foklar clolayısiyle, ekonomimize olumsuz etki-
:erde bulunan fazla istihsal problemi de ortadan 
kalkmış olacaktır. 

Sayın senatörler, tütüncülüğümüzün salim 
~ akilde yürütülmesi ve ekonomimize problem 
olmaktan çıkarılması için, görüşümüze göre şu 
hususların temininde zaruret vardır : 

1. Her şeyden evvel politikacının tütünden 
elini ve dilini çekmesi ve tütün, her gün pole-
lik mevzuu yapılarak istismar konusu olmak

tan kurtarılmalıdır. 
2. Tütün istihsalimizin iç istihlâk ve ihra

cata göre kontrol altına alınmalıdır. 
3. Tütün ekimine elverişli olmayan taban 

razide tütün ekimi yaptırmamak ve böylece 
kalitesiz ihtiyaç fazlası mahsule mani olunması 
ve bu hususta ekici aydınlatılarak, kendi mas
raflarının ve istikbalinin bu yolda temin edile
ceği bildirilmelidir. 

4. Ekim sahâs*ndan itibaren kontrol edile
rek, kalitenin sağlanması lâzımdır. 

5. Ekiciyi, aracıya ve tefeciye muhtaç et
memek, piyasanın açılmasından çok evvel tü
tünü yok pahasına ellerinden çıkarmalarına 
mani olmak için, kooperatiflerce ve bankaca 
avanslar verilerek, ekicinin desteklenmesi ge
rekir. 

6. Şark tütünü olarak dünya piyasasında 
bilinen tütünlerimizin satılmasını temin etmek
tir. 

Meseleyi politik mevzuu yapmadan, polemi
ğe meydan vermeden gerçekçi bir gözle tütün 
mevzmmun üzerine eğ:l;rsek, tütün istihsalimiz 
yıllık olarak 140 ilâ 180 bin ton arasındadır. 

I Yılda ortalama olarak 85 milyon kilo tütün da-
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hilde tüketildiğine göre, geri kalan kısmının ih-
racedilmesi mecburiyeti vardır. 

Sevgili arkadaşlarım, 1971 yılı tütünleri 
Ege bölgesi ekici tütünleri piyasasının Kurban 
Bayramından sonraya ertelenmesi, ilk nazarda 
bazı çevrelerde hoş karşılanmamıştır. Bu ara
da, tespitlerin geç kaldığı ve Devletin destekle
me alımlarında bulunmayacağı yolundaki söy
lentilerin teyidi mahiyetinde nitelendirilen bir 
husus üreticiler arasında bazı endişeler doğur
muştur. Halbuki, Bayramı takiben açılan Ege 
tütünleri piyasalarının neticeleri, Ega bölgesi 
tütüncülerinin bütün endişelerini sildiği gibi, 
ikinci bir bayram geçirmelerine vesile olmuş
tur.. Böylece, bir bayramın yaratılmasında en 
büyük gayret, Tekel Bakanının ve tekel İdaresi 
mensuplarınındır. Bu piyasadaki aktif ve istik
rarlı olan bu f yat politikasiyle alımları sürat
le yürüten Tekel Bakanı ve idarecileri bu tu
tumlarından dolayı tebrik ederiz, 

Sevgili arkadaşlarım, tütün mevzuuna son 
verirken şu hususu önemle belirtmekten kendi
mi alamıyacağım : Tütün mevzuu bir politika 
mevzuu değildir. Türkiye'mizin ekonomisinde 
ve dış gelirde mühim yeri olan, yüzbinlerçe aile
nin geçim msvzuu olan hassas bir mevzudur, 
Tütünü tarlada iken politika mevzuu yapmak. 
ekicinin ve memleket ekonomisinin aleyhinde 
olmaktadır. Bu sebeple, tütünü ve ekiciyi pole
mik malzeme mevzuu olmaktan elbirliği ile kur
tarmanın zaruret olduğuna inanıyor ve diğer 
partili arkadaşlarımızı da mevzua, bu samimî 
duyguyle davet ediyoruz. 

Sevgili senatörler, memleketimizin büyük bir 
derdi de, üzümlerin vaktinde ve zamanında de-
ğerlendirilememesidir. Memleketimizin büyük 
bir bağ memleketi olduğu, istihsal edilen üzüm
lerin değerlendirilemediği öteden beri şikâyet 
konusu olup, vatandaşların ıstıraplarından biri
sidir. 

Tekel idaresinin bu ürünlerin değerlendiril
mesinde çaba göstermekte olduğu, yukarıda be
lirtilen ve bizzat şarap tesisleriyle tezahür et
mektedir. Yeni yapılacak şarap fabrikalariyle 
de, nevama bu ihtiyacı karşılamak üzere olduk
larını memnuniyetle öğreniyoruz. Bu gayretle
rinden dolayı kendilerini tebrik etmek isterim. 

Şimdi, çay mevzuuna geliyorum: Doğu - Ka
radeniz Bölgemizin kalkınmasında büyük bir rol 
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oynayan ve memleket ekonomisine geniş çapta 
etki yapan çaym, iç tüketimin üstünde bir üre
time ulaştığı ve ihraç edilir bir meta haline gel
diği malumunuzdur. 

1971 yılında 173 347 000 kilo çay ve yaprak 
üretilmiş ve bundan 35 842 000 kiio kuru çay 
elde edilmiştir. 18 ilâ 20 milyon kilo iç tüketime 
arz edildiğine göre, yarıya yakın bir miktarının 
ihracı zarurî bulunmaktadır. Çayın Tarım Ba
kanlığı, imalât ve satışının Tekel Genel Müdür
lüğü tarafından yürütülmesinin doğurduğu 
mahzurlar muvacehesinde, planda da yer aldığı 
veçhile, müstakil hüviyetli bir müessese tarafın
dan tarım ve imalâtının bir elden idaresi uygun 
bulunmuş ve 1497 sayılı Kanunla Çay Kurumu 
tesis edilmiştir. 

Bu suretle, çayda problem olan pekçok konu
ların bu teşekkül tarafından halli ve aksayan iş
lerin süratle düzeltilmesi imkân dâhiline girmiş 
bulunmaktadır. Bu arada bu konuyla, sahası bi
linmediği iddia edilen çaylıklar tesbiti de yapıl
mış ve yapılacaktır. Yeni çaylık kurulması da 
bir nizama bağlanmak suretiyle disipline edil
miş bulunacaktır. 

Sevgili arkadaşlarım, konuşmamı bitirmeden 
evvel, Yozgat Bira Fabrikasına da temas etme
den geçmem mümkün olmadığını takdir edersi
nin. 

Sevgili arkadaşlarım, senelerdir 1350 rakımlı 
Yozgatlıların ümit bağladığı, gönül verdiği Yoz
gat Bira Fabrikasının; bütün aksi tesadüflere 
rağmen, bütün Yozgat'ın talihsizliğine rağmen, 
burada bulunan sevgili Bakanımızın ve Bakanlık 
mensuplarının bu talihsizliği yenebilmek için na
sıl bir gayret içinde bulunduklarının şahidiyim. 
Kendilerine, insanüstü çabalarından ve yapılan 
bu fabrikanın birgün önce açılabilmesi için gay
retlerinden dolayı teşekkürlerimi sunmayı bir 
vazife bilir, sevgili Bakanımızdan kesin olarak 
yağız Yozgatlılara yapılacak bira fabrikasının 
ne zaman işletmeye açılacağının bu kürsüden 
müjdelenmesini rica eder, bütçenin memleketi
mize, milletimize ve değerli mensuplarına hayırlı 
olmasını gönülden dilerim. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ragıp Üner. Buyurunuz 

efendim. 
KONTENJAN GRUBU ADINA RAGIP 

ÜNER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1972 malî yılı 
bütçesi üzerinde Cumhuriyet Senatosu Konten
jan Grubu adına görüş ve temennilerimi arz et
mek üzere yüksek huzurunuzu işgal etmiş bulu
nuyorum. 

Bu münasebetle, başta Sayın Bakan olmak 
üzere, Gümrük ve Tekel Bakanlığının değerli 
mensuplarına Grubumun sevgi ve saygılarını su
narım. 

Muhterem arkadaşlarım, T. C. Anayasasının 
52 nci maddesi «Devlet, halkın gereği gibi bes
lenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına 
uygun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın 
kaybolmasını önlemek, tarım ürünlerini ve ta
rımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için, 
gerekli tedbirleri alır.» Demek suretiyle, bu Ba
kanlığa birtakım görevler tahmil etmiştir. 

Türk millî bütçesinin % 33 ü Gümrük ve Te
kel Bakanlığı gelirleriyle karşılanır. Buna mu
kabil bütçeden aldığı ödenek cüzi bir miktardır. 

1935 yılında Devlet Bütçesinin toplamı 190 
milyon lira iken, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
% 8 oranında bir ödenek alırdı. 1972 yılında 51 
milyara yükselen bütçeden aldığı miktar binde 2 
oranına düşmüştür. Yine 1935 yılında Bakanlı
ğın memur kadrosu toplamı 1 849 kişi iken, 1972 
yıhnda, yani 37 sene sonra 3 891 e yükselebil
miştir. Bakanlık hizmetlerinin o günden bugüne 
yüzde yüz bir artış gösterdiği gözönüne alınırsa, 
diğer bakanlıklara kıyasla, memur adedinin âde
ta sembolik olarak artmış olduğu görülür. 

Bütçenin genel olarak tetkikinde, Bakanlığın 
gerek personel ve gerekse ödenek bakımından 
mahrumiyet içinde olduğu müşahade edilir. Bu 
memur kadrosu içinde, yüksek tahsil görmüş 
olanların nispeti de maalesef % 2,5 tur. 

Muhterem arkadaşlarım, artık gümrüklerle 
ilgili mevzuat ve rejimler, bütün dünyada klasik 
gümrük anlamını aşarak, yepyeni bir hüviyete 
bürünmüş ve uluslararası bir mahiyet almıştır. 
Avrupa Ekonomik Topluluğu başta olmak üzere, 
Gümrük işbirliği Konseyi, GATT, Kalkınma 
için Bölgesel işbirliği (RCD) gibi uluslararası 
kuruluşlar gümrüklerin önemini bir kat daha ar
tırmıştır. 

Diğer taraftan, sanayi, tarım, maliye, turizm, 
çalışma v. s. konulardaki hedeflere ulaşmada, 
gümrüklerin önemli fonksiyonu inkâr edilemez. 
Millî sanayimizin inkişafında çok ihtiyacımız 

olan dış turizm sektörünün kurulmasında ve ya
bancı ülkelerde çalışan 700 bini aşan işçilerimi
zin yurdumuzla olan münasebetlerinde gümrük 
kapılarının önemi büyük olmaktadır. 

Yıllardan beri bu kürsüden dile getirdiğimiz 
Gümrük Kanunu millî çıkarlarımıza uygun ola
rak hazırlanmış, Millet Meclisinin gündemine 
kadar gelmiştir. Bu kanun birçok yenilikler ge
tirmektedir. Giriş beyannameleri daha basit 
şekle sokulmuş, vergi ödemeleri usulü kolaylaş
tırılmış, para cezaları 10 kattan 3 kata indiril
miş, bayram ve yılbaşı münasebetiyle gönderilen 
hediyelik eşyamn Gümrük Resminden muaf tu
tulması gibi kolaylıklar sağlanmıştır. 

Triptik mevzuatında turistler için fevkalâde 
liberal bir usule başvurularak, gümrüklerden hiç 
beklemeden geçmeleri temin edilmiş, işçilerimiz 
eskiden bir araba için 1 175 mark, yani 12 875 
Türk lirası ödemek mecburiyetinde iken, bugün 
200 lira ödemek suretiyle bu külfetten kurtarıl
mışlardır. Eskiden otomobillerde aranan men
şe araştırmaları ve motor numarası kayıtları gi
bi işlemleri kaldırarak, giriş ve çıkışlarda rahat
lık temin edilmiştir. 

Geçen yıllar Bulgaristan hududu içinde 12 
kilometre uzunluğunda kuyruk teşkil eden 9 ilâ 
10 bin kişilik turist kafilelerinin bütün işlemle
ri artık Türkiye hudutları içinde yapılmakta
dır. Trafiğimizde büyük bir artış vardır. 1957 
yılında yurdumuza giren vasıta sayısı 11 bin 
iken, 1970 yılında yalnız Kapıkule'den 200 bin 
vasıta girmiştir. 

Giriş kapılarının tanzimi, büyük kamyonlar 
ve diplomatlar için ayrı birer kanal tesis edilme
si, önemli gümrük kapılarında gümrüksüz satış 
mağazası açılmasına izin verilmesi çok faydalı 
sonuçlar vermiştir. 

Geçen yaz izmir'de yapılan Akdeniz Olim
piyatları sırasında, sporcu ve idareci kafileleri
nin yurdumuza giriş ve çıkışlarında Bakanlı
ğın takdire değer ve cesur tutumu sayesinde, 
bir fiyasko olmamıştır. Değerli Bakanı bu 
akıllı ve dirayetli tutumundan dolayı tebrik 
ederim. işte reform budur. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi Bakanlık 
bütçesindeki diğer konulara geliyorum. 

Bunların başında kaçakçılık başta gelmek
tedir. Türkiye 1 500 kilometrekare ve 2 500 
kilometre tutan deniz olmak üzere, dünya mem-
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leketleri arasında uzun hududa malik ülkeler
den birisidir. Bu bitmez tükenmez hudutlar 
üstünde yapılmakta olan kaçakçılık, yıllardan 
beri Türkiye'nin ©konomdk ve sosyal bünyesini 
kemiren bir olay halinde devam edip gitmekte
dir. Bu konuda söz sahibi mütehassısların fi
kirlerine göre, gümrük kaçakçılığının bu de
rece yaygın hale gelmesinde üç faktör rol oy
namaktadır : 

1. Ekonomik sebepler, 
2. Mevzuat yetersizliği, 
3. Personel ve teşkilât eksikliği. 
Bu sayılan faktörleri uzun boylu izah et

meye lüzum görmüyorum. 
Muhterem arkadaşlar, Urfa'da etin kilosu 

10 lira ve Halep ile Şam'da 40 lira olursa; çiğ 
çekirdek kahvenin kilosu Lübnan'da 10 lira, 
Türkiye'de 40 lira olursa; Volkswagen bir ara
ba Almanya'da 20 000 lira, Türkiye'de 90 000 
liraya alıcı bulursa, daima kaçakçılık olacaktır. 
Bu gerçeği bilmek ve kabul etmek lâzımdır. 

Eskiden kaçakçılık denince, özellikle Güney 
hudutlarımız aklımıza gelirdi. Bugün hava ve 
denizden yapılan büyük ölçüde kaçakçılık olay
ları Güney bölgesini âdeta gölgede bırakmıştır. 

Kaçakçılığa karşı başlıca bir tedbir olarak 
düşünülen mayın döşeme metodunun hiçbir te
siri olmadığı, o günden bugüne kaçakçılığın 7 
misli arttığı, üstelik de Kıbrıs adası kadar ve
rimli bir arazi parçasının ziraatten alıkonuldu
ğu görülmüştür. Kaçakçılığın men ve takibine 
dair olan kanun henüz çıkarılmamış, üstelik ka
çakçılık hakkındaki bâzı kanun maddelerinin 
Anayasaya aykırılığı gerekçesiyle iptal edilmiş 
olması, kaçakçılara daha büyük fırsat ve im
kân sağlamıştır. Alman tedbirlerin kifayetsiz
liği sonucu, özellikle Cenup hudutlarımızda 
kaçakçılık artık alenen ve ailece ifa edilen bir 
meslek haline gelmiş, Amerikan pazarları ser
bestçe açılan normal bir alış - veriş yeri olmuş
tur. 

Kaçakçılıkla mücadele edecek ekipler key
fiyet ve kemiyet bakımından yetersizdir. Ka
ra ve hava mücadele araçları kifayetsiz olduğu 
gibi, denizlerdeki mücadele de, sürati 8 deniz 
milini geçmiyen 10 - 12 motorla yapılmaktadır. 

Kaçakçılıkla savaş bâzı kesimlerde jandar
ma, bir kısım yerlerde hudut taburları, kimi 
bölgelerde Gümrük Muhafaza Teşkilâtı tara

fından yapılmaktadır. Mevzuatı ayrı, kanunu 
ayrı, silâhı ayrı, mücadele metotları ayrı bir
kaç teşekkülün birbirinden ayrı olarak ka
çakçılıkla savaşa girmesi, elbette bir muvaffa
kiyet sağlamayacaktır. Bugünkü kaçakçılık, 
özellikle Gümrük ve Tekel Bakanlığı müdaha
lesinin ötesinde ve hudutlarımızın dışında vu
kua gelmektedir. Bundan başka Akdeniz ve 
Karadeniz, Bakanlığın kontrolunda değildir. 
Yalnız Marmara denizi ile Çanakkale boğazı 
kontrol altındadır. 

Kaçakçılıkla savaşta muvaffak olmak ve 
kati netice almak için saydığımız tedbirlerle 
beraber, bu savaşın karada, denizde ve hava
da tek elden idaresi ve bunun da behemehal 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına verilmesini ge
rekli bulmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, yakalanan kaçak 
eşyanın kamu yararına hadim derneklerle, Or
du, jandarma, belediye ve hastanelere parasız 
olarak verilmesi ve bu teşekküllerin ihtiyaçları
nın karşılanmasını da memnunlukla karşılamak
tayız. 

Şimdi çay mevzuuna geliyorum: 
Çay mahsulü Rize ilimizin ve civarının sos

yal ve ekonomik yönden geniş çapta kalkınma
sını sağlamıştır. Yılda 700 milyon lirayı aşan 
çay geliri köylünün yüzünü güldürmekte ve 
millî ekonomimize büyük bir katkıda bulunmak
tadır. Bu bölgede çay.ağacını ilk defa diken 
ve yetiştiren Zihni Hocanın hatırasını hürmetle 
anar ve bu değerli insanın bir heykelinin di
kilmesini temenni ederiz. 

Memleketimizde 1970 yılında 35.000 'ton ci
varında çay istihsal edilmiştir. Bu miktar iç tü
ketimi karşılamaktan başka, Holanda, Alman
ya ve ingiltere'ye 'çay ihracını da mümkün kıl
mıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, çay ekimine karşı 
"bütün Karadeniz bölgesinde büyük bir alâka 
'başlamıştır. Çay'ın para getirdiğini gören halk, 
elinde mevcut bütün topraklara çay dikmeye 
bağlamıştır. Bunun neticesi alarak da, yıldan 
yıla mahsul artmakta, dolup taşmaktadır. 

Çay, nazlı bir nebattır. Tarladan koparıl-
dıktan 24 saat sonra çaydanlığa konulması icap 
eder. Aksi takdirde evsafından çok şey kaybe
der. Soldurma, kurutma, kıvırma, fermantas-

1 yon ve tasnif dikkatli ve ççbuk yapılmalıdır. 
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Her yıl büyük miktarda artan çay istihsaline 
karşılık, elde mevcut çay fabrikaları ihtiyacı 
karşılayamadığından, binlerce ton çay işleneme
mekte, bozulmakta ve denize dökülmektedir. 
Çay fabrikalarının süratle çoğaltılması bu ko
nudaki şikâyetleri azaltacaktır. Özellikle, çay 
mahsulünün dünya standartlarına uygun evsaf
ta imâli, her yıl ne pahasına olursa olsun, 2,5 
yapraktan fazlasının satın alınmaması, fiyatla
rın dünya piyasasından pahalı olmaması, çay 
ambalajının zarif bir şekilde piyasaya çıkarıl
masına dikkat edilmelidir. 

Uzak Doğu memleketlerinde ve ingiltere'de 
imal edilen çay çeşitlerinin içimi çok güzeldir. 
Bilhassa ingiltere'de yapılan teovenings çayla
rının kokulu çeşitleri dünya piyasalarını tut
muştur. Bizde de aynı çeşit çay imalini temenni 
ederiz. 

Şimdi de tütün mevzuuna geliyorum : 
Yıllık rekoltesi 120 - 180 bin ton arasında 

değişen ulusal ürünümüz tütün, dünya tütün
leri arasında üstün evsafını hâlâ muhafaza et
mektedir. Yurdumuzda 4 - 5 milyon insan bu yol 
ile ekmek parasını kazanmaktadır. Tütün, se
nenin 12 ayı ihtimam gösterilmesi gereken bir 
nebattır. Tütün, sulak arazide çok yapraklı 
yetişmekte ve bol yetişmektedir, ama o zaman da 
kalitesi bozuk olmaktadır. Bu sebeple tütünün 
taban araziye ekimi şiddetle yasaklanmalı, tü
tün ekilecek yerlerin ziraî haritası yapılmalıdır. 
Tütün ekicisine bankalarca verilmekte elam 
kredi kolaylaştırılmalıdır. Bizde tütünün fer
mantasyonu için depolarda 1 yıl kadar bekletil
mektedir. Dünyanın bir kısım ülkelerinde bu iş 
modern metotlarla 1 ay içinde yapılmaktadır. 
Stokların artmaması için, bizde de bu usulün 
tatbikinde fayda vardır. Türkiye'de tütün 
alış - verişi dünyanın hiçbir yerinde tatbik edil
meyen bir usulle yapılmakta, her yıl birtakım 
tartışmalara, gazete sütunlarında uzun yazış
malara konu teşkil etmekte ve halk efkârını gün
lerce meşgul etmektedir. Buna mâni olmak için 
tütün bölgelerinde her an bu işle iştigal edecek 
tütün borsaları açılmalıdır. Bundan başka, yap
rak tütün satışından vazgeçilerek, sigara şeklin
de mamul tütün ihracı ekonomimiz için daha 
karlı olacaktır. Elde mevcut stok tütünler, bir-
çak ulusların yaptığı gibi, takas ile uzun ömür
lü makinaların ithalinde kullanılmalıdır. 19 ncu 
asırdan kalma sigara fabrikaları yerine, modern 

tesisleri kurarak bugün dünyada en çok tutu
lan Amerikan sigaralarına rekabet yoluna git
mek uygun bir tutum olacaktır. Bu sene Bakan
lığın aldığı tedbirler sayesinde tütün konusun
da hiçbir şikâyet olmaması memnuniyeti muci-
bolmuştur, tebriklerimi sunarım. 

Şimdi de üzüm konusuna geliyorum: 
Türkiye üzüm istihsalinde dünyada 4 ncü sı

rayı işgal etmektedir. Maalesef ihracata dönük 
olmayan Orta - Anadolu üzümleriyle Cenup ille
rimizde yetişen üzümlerin değerlendirilememesi 
bu bölge ^halkının başlıca derdi haline gelmiştir. 
ikinci Beş Yıllık Planda üzüm mahsulünün de
ğerlendirileceği beyan edilmiş ise de, bu konu 
da yıllardır ele 'alınmamıştır. Gaziantep'te yıl
da 400 bin ton, Nevşehir'de 200 bin ton, Konya 
ve havalisinde 300 bin ton civarında üzüm ye
tişir. Ancak, bu mahsulü istihlâk edecek bir im
kân yoktur. Halkın elinde carcur olur gider. Ne 
üzümü, ne de üzümden yapılan şarap mahsulü
nü değerlendirmeye imkân bulunamamaktadır. 
Üzüm yetiştiren bu bölge arazisi tamamiyle vol
kanik küf fen ibaret olduğu için, başka bir mah
sûl yetiştirmeye de imkân yoktur. Üzümlerin 
değerlendirilmesi için, bunları ispirto haline 
getirmekten başka çare de yoktur. Bu gerçeği 
çok iyi gören değerli Bakan ve Tekelin değerli 
Umum Müdürü Gaziantep Fabrikasını genişlet
mek, Nevşehir ve diğer üzüm bölgelerine soma 
fabrikası yapmak kararını plâna koymuşlardır. 
Bu bölge halkının yıllar yılı hayal ettikleri bu 
konuyu halleden ve milyonlarca insanın ıstira-
hmı dindirme gayreti içinde bulunan muhterem 
Bakanımıza minnet ve şükranlarımı sunarım. 

Tekelin elinde belki önemli miktarda ispirto 
stoku vardır. Birçok memleketlerde ispirto ile 
çahsan otomobiller kullanılmaktadır. Bazı yer
lerde de benzine ispirto karıştırma yoluna gidil
mektedir. Acaba, bizde de bu yola gitmek im
kânı var mıdır? 

Muhterem arkadaşlarım, yurdumuzun arka 
arkaya geçirdiği deprem felâketleri karşısında 
Tekelin yardımı büyük olmuştur. Felâkete uğ
ramış vatandaşların yaralarını sarmak ve on
ları yurtlarına ve yuvalarına kavuşturmak mak-
:aiiyle tekel maddelerine yapılan zamlar yurt 
sapında memnunlukla karşılanmıştır. Alman 
bu samlar doğrudan doğruya deprem bölgesine 
sarf edilmektedir. Aynı zamanda Bakanlığın, 
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deprem falâketi sırasında Türkiye'ye dış ülke
lerden gönderilen yardım malzemesinin girişin
de gösterdiği kolaylığı da memnunlukla karşı
lıyoruz. 

Sözlerime burada son verirken, Gümrük ve 
Tekel. Bakanlığı Bütçesinin Türk ulusuna ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, mevzuuna hâkim, 
Türk milletinin dertlerini çok yakından bilen 
genç ve değerli Bakanımızdan daha birçok re
formlar bekler, Yüce Senatoya Grubumun sevgi 
ve saygılarını sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Osman Ali Hocagil, bu
yurunuz efendim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Vakit tabiî oldukça geç, dinleyenler rahat
sız; anlıyorum. Doğrusunu söylemek lâzım; 
tabiî Bakan Bey, yahut arkadaşları da intizar 
ediyorlar. Ben defalarca Heyeti Umumiyenize 
arz ettim. Arkadaşlar, bu sıkıcı sistemi bıra
kalım. işte Sayın Başkanvekilimiz burada, Di
vanımız burada. Niye bu sıkıcı duruma giriyo
ruz? Niye gecenin bu saatine; 24,00, lere ka
dar, 01,000 lere kadar duruyoruz? Elimizde 
olan bir şey... Muhalefetiyle iktidar; yle güzel 
bir usûl bulalım. Kısa konuşmak lâzım geli
yorsa kısa konuşalım; mevzuları muayyen bö
lümlere ayırmak lâzım geliyorsa ayıralım. Zevk
le dinleyelim ve zamanında çıkıp gidelim arka
daşlar. Bu, bizim elimizde. Niye birbirimize 
zahmet veriyoruz? Zaten gecenin şu saatinde 
kimse de yok. Onun için ben arkadaşlara işti
rak ediyorum; ben de o kanaatteyim. Yalnız 
bii1 noktaya da dokunmak istiyorum. Yani, sırf 
bana bu anda gösterdiğiniz bir şey değil bu is
tical, ama çok rica ediyorum, burada olanlar, ol
mayanlara da söylesin. Burada olanlar çok az, 
olmayanlar da çok... (Gülüşmeler.) Bunu zevkli 
bir hâle sokalım arkadaşlar. Şu Parlâmento 
hayatını, şu bütçe müzakeresini zevkli bir hale 
sokalım. Hiçbir şeyimizde zaten sevk kalmadı. 
Şimdi bütün sayın sözcü arkadaşlarımız, bakan 
arkadaşımıza güzel güzel teşekkür ettiler. Ben 
de şimdi ne söyleyeceğimi şaşırdım... 

Arkadaşlar, ben istanbul'da cereyan eden 
bir hâdiseye temas etmek istiyorum. 

Sayın Eagıp Üner Beyefendi, kaçakçılığın 
önlenmesi hususunda alınması lâzımgelen ted
birleri izah ettiler. Ondan evvel konuşan sözcü 

arkadaşlarımız da gayet, güzel izah ettiler. Ben 
ona temas etmiyorum. Lüzumsuz zaten. Söy
lenmiş şeyi ben niye söyleyeyim. Ben bir tat
bikata temas edeceğini ve eğer benim öğrendi
ğim gibiyse, üzüntülerimi şimdiden ifade edi
yorum. İstanbul'da biliyorsunuz gümrük teşki
lâtının başında bulunan bir zatın istifa mese
lesi oldu. (A. P. sıralarından «Yaltırak» ses
leri) Evet, evet Sayın Yaltırak. Hepimizin ka
fasında. Bu arkadaş istifa etti. Bu arkadaş 
küçük bir memur değil arkadaşlar. Gümrük 
teşkilâtının, hem de İstanbul Gümrük Teşki
lâtının ve bir de Trakya Bölgesi de dâhil ga
liba, başında bulunan zat. Bu arkadaş 
günün birinde istifa etti. Birtakım 'iddialar or
taya attı, Sayın Bakan da buna cevap verdi. 
Fakat benim burada öğrenmek istediğim bir şey 
var. Bu arkadaş İzmir'de Başmüdür iken, ora
da Sayın Bakanımızın, şimdi söyleyeceğim bir
kaç maddede kendisine isnadettiği; suçlar de
miyorum da, birtakım ithamları var. Bu arka
daş nasıl olmuş da izmir'de bu hareketlerde bu-
luduktan sonra istanbul Gümrükleri Başmüdür
lüğüne tâyin edilmiş? 

Bakın şimdi okuyacağım : Efendim, bu isti
fa ediyor, birtakım ithamlarda bulunuyor. 
Gümrük Teşkilâtım kaçakçılıkla suçluyor. «Çok 
kaçakçılık var» diyor. «Gümrük Teşkilâtı Ha
zineye 4 milyar lira gelir sağlıyorsa, bunu 
% 300 artırmak mümkündür» diyor. Tabiî hâtı
ralarınız şimdi tazelendi. Bu Başmüdür Bey; 
«Fakat Gümrük Teşkilâtında baştan sonuna 
kadar, kaçakçılığa bakmakla vazifeli olan kim
seler rüşvet yediklerinden, maalesef bu gelir is
tenilen seviyeye çıkamamıştır» diyor. Şimdi, 
bunu kim diyor? Gümrük teşkilâtının başmda 
bulunan en salahiyetli adam söylüyor. Arkadaş
lar, ben bu mevzu üzerinde durmazsam; çıkıp 
tütünü izah etmiş olsam, «Karadeniz bölgesinin 
bütün Türkiye'nin ekonomisinde büyük tesirle
ri var» desem, «Türkiye'ye şu kadar gelir sağ
lıyor» desem; nitekim bütün grup arkadaşları
mız çıktılar, teknik izahlar, ilmî izahlar yaptı
lar, tamam; ama Yaltırak davası ne olacak? 
Yaltırak davası da bir hamlede hallolmaz. Ka
çakçılığı men için şu şu tedbirler alınması lâ
zımdır; ama müsaade buyurun da şu Yaltırak 
meşalesini de ben sorayım. 

Yaltırak'm iddiaları şunlar; iddialarımı oku
mayayım da birkaç cümle ile ifade edeyim : 
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«Bu muayene memurları var ya, bunlarm yap
tıkları işlsr ve bunların yedikleri rüşvetin hesa
bı yok, Beni Sadi Kcçaş Beyle, ismail Arar Bey, 
Bakan Beye şikâyet etmişler. Bakan bey da be
ni bu vazifeden almak istediler.» diyor. Basın
dan aldığım malûmatı söylüyorum. «Sonra Ba
kan Beyin kendisi ile görüştüm» diyor. Gazete
lerde okumuşsunuzdur bu ifadeleri... Bakan 
Bey kendilerine, dış memleketlerde vazife vere
lim, demiş. O da, ben kabul etmedim diyor. On
dan sonra da kendisi istifa etmiş. 

Neden sSadi Koçaş Beyle, ismail Arar Bey 
buna el koymuş? 

Efendim, bu memur Adalet Partisinin bir 
kongresine iştirak etmişmiş. Bir mecmuada da 
yazılı. Hemen şunu arz edeyim ki; eğer bu me
mur Adalet Partisinin kongresine iştirak etmiş
se, benim nazarımda çok basit bir adam. Çünkü, 
şahsiyetli, dürüst bir memurun Adalet Partisi
nin kongresine gitmesine lüzum da yoktur. Di
yeceksiniz ki, vatandaştır, gider balkondan din
ler. Bu niçin tespit edilmiş? Bir vatandaş ola
rak gider, çıkar balkona oradan dinler. Demek 
ki, bir özel durum var ki, bunu tespit etmişler. 
Sayın Bakana, değiştir, demişler. Sayın Bakan 
da, ben sıkıştırılıyorum, yahutta bunun üzerin
de duruyorlar, ben size başka vazife vereyim 
falan filân demiş. O da tutmuş istifa etmiş. On
dan sonra da beyanname yajınlıyor ve ken
disinin teşkilâtını suçluyor. 

Şimdi bir de, Cihat Bilgehan Beyefendi Ma-
lij/e Vekili iken bir yazı yazmış Gümrük Tekel 
Bakanlığına. Öyle anlaşılıyor ki, bu zat İzmir 
Gümrükleri Başmüdürü iken, orada ne gibi bir 
harekette bulunmuşsa, Maliye Vekâleti de bir 
yazı yazmış Cihat Bilgehan Beyin imzasiyle 
Gümrük Tekel Bakanlığına. Bu yazıda denmiş 
ki, «Efendim, asgarî dürüstlük şartlarını haiz 
değil bu memur.» Bu yazı yazılmış. Ama bu zat, 
orada kaldığı gibi, sonradan da istanbul Güm
rükleri Başmüdürlüğün» tayin edilmiş. 

BAŞKAN — İki dakikanız var, Sayın Ali-
hocagil. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Şim
di, peki bu nasıl şey? Ha! Sayın Bakan diyor 
ki; efendim, bu Başmüdür hakkında yalnız Ma
liye Vekâleti Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
yazmış değ<l, Genelkurmay Başkanlığı da yaz
mış. Basında var. Eğer doğru ise, diğer bakan

lıklar da bunu yazmışlar. Arkadaşlar, benim 
üzerinde durduğum nokta budur. Bizim münev
verler olarak esas suçumuz bu. Peki; bu zat 
hakkında yazılmış, çizilmiş, bakanlıklar yaz
mış, Genelkurmay Başkanlığı yazmış, belki şim
di yazmıştır, ama Maliye Vekili Cihat Bilgehan 
Beyefendinin imzasiyle yazılı diye geçtiğine 
göre, demekki bu Hükümetten evvel yazılmış. 
Peki, bu Gümrük Bakanlığı teşkilatındaki be
yefendiler bu zatı, suçlu ise, nasıl orada tut
muşlar? Sonra, istanbul'a nasıl tâyin etmişler? 
Ve zaten diyor ki; eğer ben suçlu isem, beni 
nasıl izmir'den, istanbul'a tayin ettiler? Ben 
kötü adam isem, bana niye sayın bakanımız, 
sizi dış ülkelere göndereyim veya isterseniz bu
rada vazife vereyim, dediler. Eğer öyle ise hak
lı. Şimdi onun söylediği sözlere gelelim. 

BAŞKAN — Süreniz bitti sayın Alihocagil. 
OSMAN ALÎHOCAGÎL (Devamla) — Efen

dim, müsaade ederseniz zaten arkadaşlarımız 
da usanmış bir vaziyette, şunu tamamlayayım. 
Sayın Başkan, müsamaha da ediyorsunuz.. 

BAŞKAN — Benim müsaadem söz konusu 
değil, Genel Kurulun kararını ben zatıâlinize 
arz ediyorum. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ar
kadaşlarımız belld iki dakika lütfederlerse. 

BAŞKAN — Olmaz efendim, rica edeyim. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Bir karar verilmiş, bu karara uyalım. 
OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Ol

maz mı? Sayın Sırrı bey isterseniz konuşmaya
yım, kanatıyorum. Yani niçin?. Bir rahatsızlık 
mı var? Herkes de fazla konuşuyor, arkadaş
larımız müsaade ediyorsa anlatayım bunu. 

BAŞKAN — Beyefendi, cümlenizi lütfen 
bağlayın. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Neyi 
konuşacağız, nasıl halledeceğiz bu memleket 
meselelerini? 

Transit kamyonları var. Biliyorsunuz, bun
lar Avrupadan İran'a, Doğu memleketlerine 
eşya götürüyorlar. Mahiyetini de pek bilmiyo
rum, bu Gümrükler Başmüdürünün bir iddiası 
var: «Bu transit kamyonları, gümrük kamla
rından dolu olarak girerler. İlk zamanlarda 
bunlar, yüklerini Türkiye'de boşattıktan sonra 
işlerini hallederek bir başka kapıdan yine dolu 
inmiş gibi muamele yaptırıp çıkarlardı. Bir 
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transit kamyonuna boş olduğu halde dolu kâ
ğıdı vermenin, bildiğimiz kadarı ile rüşvet ta
rifesi 250 bin ilâ 300 bin lira arasında değişmek
tedir. Son zamanlarda bu kamyonlar yüklerini 
boşalttıkları yerde kalmakta, onları yöneten iş 
sahipleri çıkış kapılarına uçakla giderek, san
ki kamyon oradan çıkıp gitmiş gibi rüşvet kar
şılığı muamelelerini yaptırmakta ve böylece za
mandan tasarruf ederek yeni kaçakçılık için 
bol bol vakit bulmaktadırlar. Sadece İstanbul 
gümrüklerinin Hazineye sağladığı gelir, yılda 
yaklaşık olarak 4 milyar liradır. Reform yapı
larak dürüt ve namuslu adamlar eline verilirse 
bu gelir % 300 artacaktır.» diyor. 

Şimdi, görüyorsunuz arkadaşlar, bunu Güm
rükler Başmüdürü söyliyor ve bugün de bu 
zat istifa etmiştir. Sayın bakan bu Gümrükler 
Başmüdürünü, hangi sebeple olursa olsun, ça
ğırmış kendisi ile görüşmüş. Arkadaşlar, diye
ceksiniz ki, kaçakçılık var zaten... Bunu inkâr 
eden yok. Evet, ben gecen sene Bütçe üzerinde 
de konuşmuştum. Herkes konuşuyor; fakat or
tada bir hadise var. Bu adam, tecrübeli, 16 yıl 
gümrüklerde çalıştım, bilgim var, şuyum var, 
buyum var diyor. Ben şöyle düşünüyorum; bu
nu sayın bakan, diğer bütün bakanlık teşkilâtı 
ileri gelenleriyle bir salona toplayacaktı, bu iş
leri müzakere edecekti. 

Bu zat birşeyler biliyor; bu zatın bilgisine 
müracaat edecekti, hep beraber bu mevzu konu
şulacaktı. Bu kasten mi böyle konuşuyor, ken
disinin mi bir suçu var, anlaşılacaktı. Evet, bir 
itham var, 230 bin liralık bir kaçakçılık ihdas 
etmiş kendisi. Oradan ikramİ7/e alması lâzımge-
lirmiş. Bir hâdiseye kaçakçılık damgasını vur
muş ki, 230 bin lira ikramiye alsın oradan. On
dan sonra da, sen bunu mahsus ihdas ettin diye 
kendisini mahkemeye vermişler. İzmir'de de 
mahkemesi devam ediyormuş. İşte ondan sonra 
da İstanbul gümrüğüne gelmiş. Yani bu kadar 
büyük iddialarda bulunan bir zat, istifa etmiş 
ayrılmıştır. Bu zatla görüşülecekti, bu zattan 
sual sorulacaktı, daha ayrılmadan evvel istişa
reler yapılacaktı. Şimdi ayrılmıştır, mahkeme
ler halletsin denmiştir. Mahkeme neyi hallede
cek arkadaşlar? Mahkeme hiçbir şeyi hallede
mez, mahkemeler uzun sürer, hiçbir şey de mey
dana çıkmaz ve maalesef istanbul gümrüğünün 
en salahiyetli adamı da bu iddialarda bulunur, 

ondan sonra da Sayın Bakan bir beyanat verir, 
biz de geliriz böyle bir sıkışık zamanda mesele
yi ele alırız, arkadaşlarımız da, efendim saatin 
doldu, daha ne konuşuyorsun, derler. 

Hepinize hürmetler ederim. 

BAŞKAN — Sayın Alihocagil, bas dakika
nız geçti. 

Anayasanın koyduğu 10 günlük süre içeri
sinde, eğer bu şekilde 3 - 5 dakika geçirilirse, 
şüphesiz bütçenin müzakeresinin neticelendiril-
mesi mümkün değil Bu itibarla ben, arkadaşla
rımdan özür dilerim. 2 - 3 dakikayı asmayan 
bir fikrin ifadesi, bir mevzuun ifadesi için baş
lanılan konuşmayı kesmek istemiyorum. Yoksa, 
hiçbir arkadaşıma her hangi bir şekilde saha
bet, iltimas ve saire aklımdan geçmez. Bunun 
da Başkanlık Divanına yakıştırılmamasını has
saten, tekrar istirham ederim efendim. 

Sayın Mümin Kırlı, buyurunuz. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar, 

Vakit hakikaten gecikti ve 'ümidediyorum. 
ki, konuşmam tayin edilen saatin dakikanın 
üzerine çıkmayacaktır ve ümide diyorum ki, Sa
yın Başkanımızı üzmeyeceğim. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı gibi, bütçeye 
büyük gelirler sağlayan bir Bakanlığın bütçe 
görüşmelerinin bu saatten çok daha önce bir 
zamana rastlaması her halde Bakanlığın bütçe
sinin daha iyi anlaşılabilmesi ve görüşülebilma-
si bakımından çok iyi olurda, ama şanı böyle 
imiş. Sayın Bakanlık erkânı ve arkadaşlarımız, 
bilhassa konuşma sırası olanlar, bu saatlere ka
dar beklediler. 

Arkadaşlarım, ben size sadece Tekel Müdür
lüğünün tütün alımlariyle ilgili kısmından bah
setmek ve bazı temennilerimi bildirmek suretiy
le sözlerimi bitireceğimi zannediyorum. 

Tütün piyasası, bu sene Ege'de diğer senele
rin fevkalâde üstünde memnuniyeti mucip bir 
şekilde devam etmiş ve kapanmak üzeredir. Üç 
gün içinde, Ege'de tütünün % 95 i satılmış ve 
ekici fevkalâde memnun. Piyasadan bir oün ön
ce ekici, Sayın Bakanın bazı yerlerde «Randı
man düşüktür» şeklindeki bir beyanının verdiği 
kötümser havadan çok çabuk kurtulabilmiş du
rumdadır. Fakat Sayın Bakanımızın maral Isı
ran bu sözleri, sonradan bu sözlerini tavzih et
mesi ve «Ben, her yerde değil, bir iki mıntaka-
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'da randıman düşüktür» dedim demesi moral; 

tekrar yükseltmiş ve bilhassa ilk günün fevka 
İade hızlı ve ekiciye ümit veren alımları, ekici
yi Tekel İdaresinden memnun bırakmıştır. 

Tütün alımlarında hızlı alımın yanında, or
talama fiyatın da arzu edilen seviyelere varmış 
olması, tütün müstahsilini memnun eden bir baş
ka faktör olmuştur. 

Arkadaşlar, tütün alımlarının ekiciyi mem
nun eden bu ciheti yanında, gelecek seneler için 
bazı tedbirlerin şimdiden düşünülmesinin de 
faydalı olacağını söylemek isterim. Bilhassa. 
tütün ekim sahalarının tahdidinin şimdide? 
1 nci komisyonlara yaptırılmış olması; faka1 

ekiciye henüz tebliğ edilmemiş olması, ekicide 
birtakım tereddütlerin yaratılmasına, vücır 
bulmasına sebebolmuştur. Anlaşılıyor ki, bu se
ne tahdidin yapılmış olması; fakat ekiciye teb
liğ edilmemesi, tütün ekicisini bu sene de tah
didin dışında tütün yetiştirebilnie imkânına 
nail edeMlecsktir. Fakat bu tahdidin yapılma
sının daha fazla geciktirilmesinin, yani 1972 
yılı mahsulü tütün alındıktan sonra tahdidin 
yapılmamış olmasının tütün politikası ve ona 
tesir eden iktisadî politikamız bakımından Tür
kiye'ye büyük zararlar tevlidedeceğini söyle
mek ilerim. 

Halen iç piyasada kullanılan tütün miktarı 
ile ihracettiğimiz tütün miktarı tutarının çok 
•üstünde tütün istihsal etmiş olmamız, Türk tü
tüncüsünün istikbalini karanlık uçurumlara 
doğru itmek niteliği gösteren bir durumdur. 
Temenni ediyoruz ki, bu seneden sonra tahii-
dedilen sahaların hangileri olduğu müstahsılı-
mıza duyurulur, bölgeler tayin edilir ve böyle
ce tütün müstahsili da emniyetini garanti altı
na alan, huzur içinde çalışma imkânlarına ka
vuşmuş olur. Bu arada tahdidi yapan görevlile
rin, müstahsili Devletin adaletinden şüphe ettir
meyecek şekilde, gayet titiz bir çalışma nizamı 
içinde bulunmaları lâzımdır. Vatandaş, tahdide-
dilen sahasının, tahdidedilen tarlasının hakika
ten hak ettiği için tahdidedildiğine emin olma
lıdır. 

Arkadaşlarım, bir tereddüdümden, sıkıntım
dan bahsetmek isterim. Tekel, bu sene Sayın 
Bakanın Güney ve Kuzey Amerika'ya ve diğer 
memleketlere yaptığı gezilerden sonra, büyük 
miktarda tütünü dışa satabilme imkânını bul-
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muştur. Bu, tebrik edilecek, övünülecek bir 
durumdur. Fakat, bunun gelecek seneler için 
tütün ihracatımıza tesir edebilecek bir nitelik 
kazanıp kazanmayacağını öğrenmek isterim. 
Şu bakımdan; Bu sene bol miktarda ihraç tü
tünlerimizi alan firmalar doymuş hale geldik
ten sonra, gelecek seneki mahsulümüzden acaba 
aynı miktarda tütünü alacaklar mıdır? Sayın 
"Bakan muhakkak bunu düşünmüştür. Eğer Sa
vın Bakanlık, şimdiden başka pazarlar aramak 
durumuna geçmezse, bu sıkıntının olabileceğini 
naçizane hatırlatmak isterim. 

BAŞKAN — Bir dakikanız var Sayın Kırlı. 
MÜMÎN KIRLI (Devamla) — öyle mi Sa

vın Başkan? Bazı arkadaşlara 2 dakika önce 
hatırlatıyordunuz. Peki Sayın Başkanım. 

Arkadaşlar, tütünde mühim olan bir eks
perler meselesi vardır. Bu arkadaşlar gayet dü-
•şük harcırahlarla, baremlerinin icabettirdiği 
'larcırahlarla çalışmakta ve aylarca çoluk ço
cuğunun, sıcak yuvalarının haricinde vazife 
görmektedirler. Bu arkadaşların durumu, elbet
te umumî Harcırah Kanunu içinde düşünülmek 
lâzımdır. Fakat kendileri, diğer memurlar gi
bi, 3 - 5 veyahut 15 gün değil, aylarca evleri
nin dışında bulunurlar. Bu arkadaşlara, zanne
diyorum İd daha başka bir statünün veyahut 
tadil edilecek, tasarı halinde Meclislere sevk 
edilecek Harcırah Kanunu tasarısının içinde 
daha iyi bir durum yaratılmasının icabettiği 
kanaatindeyim. Bir yere tayin edilmiş bir eks
perin orada uzun müddet tutü'masınm birtakım 
faydaları oluyor. Hele, bu eksper hakkında 
inandırıcı kaynaklardan sizlere bazı şikâyetler 
yapılmamışsa, bu eksperi katiyen buradan al
mamak lâzımdır kanaatindeyim. Çünkü, halka 
tütün ekimi ve yetiştirilmesi bakımından ga
yet iyi nasihatlarda bulunabiliyorlar. 

Arkadaşlarım, son olarak sizlere Gümrük 
Teşkilâtımız ile ilgili bâzı hususlardan kısaca 
bahsetmek isterim. 

BAŞKAN — Süreniz bitti. 
MÜMÎN KIRLI (Devamla) — 1 dakika... 
BAŞKAN — Hayır süreniz bitti. Eğer Sa

yın Alihocagil gibi siz de devam etmek istiyor
sanız. buyurun efendim. 

MÜMİN KIRLI (Devamla) — Peki. 
Hepinizi hürmetle selâmlarım. 
BAŞKAN — Tefekkür ederim efendim. 
Sayın Orhan Kor, buyurun efendim. 
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ORHAN KOR (izmir) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçe tasarısı üze
rindeki görüşlerimi kısaca arz ediyorum. 

Katma bütçeli bir Devlet kuruluşu olan Te
kel Genel Müdürlüğü, sınaî ve ticarî faaliyetle
riyle, Hazineye her yıl artan bir tempo ile bü
yük gelirler sağlamaktadır. Kendisine verilmiş 
olan görevleri başmüdürlük, müdürlük, me
murluk, fabrika, atelye ve tuzlalar ile yaprak, 
tütün işleme bakımevleri ve başjbayiliklerle ye
rine getirmektedir. 

Genel Müdürlük halen, 7 sigara, 14 yaprak 
tütün bakım ve işleme atelyesi, 1 ambalaj, 1 
kibrit, 15 içki fabrikası, 4 şarap ve doldurma 
evi ile 18 Aralık 1971 de yürürlüğe giren Çay 
Kurumu Kanunu ile 32 çay ve paketleme fab
rikası, 51 tuzla, 600 satış müessesesi olmak üze
re, 725 iktisadî üniteye sahiptir. Faaliyetlerini 
yaklaşık olarak 6749 memur ve 64 bin işçi ile 
yürütmeye çalışmaktadır. 

1960 yılında 1 792 000 874 lira olan iş hac
minin, her yıl artarak, 1972 yılında 7 milyar 
290 milyon liraya ulaşacağı tahmin olunmakta
dır. Ancak, 7424 sayılı Kanunla 1 milyar 750 
milyon liraya yükseltilmiş olan sermayesi, 7 
milyarlık iş hacminin gerektirdiği faaliyetlere 
kâfi değildir. Sermayenin en azından 5 milyara 
çıkarılması lâzımdır. 1968 yılında 2 milyara 
yaklaşan Hazine yardımının 1972 yılında 3,5 
milyar lirayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Sınaî ve ticarî olan faaliyetleri Tekel Genel 
Müdürlüğünün en kısa zamanda bir iktisadî 
Devlet Teşekkülü haline getirilmesini gerekti
riyor. Bakanlıkça bu yolda Meclislere getirile
cek kanun tasarısı büyük ölçüde faydalı ola
caktır. 

Genel Müdürlüğün yaprak tütün alımı 1971 
yılında 961 milyon liraya, yaprak tütün satışı 
524 milyon liraya, tütün mamulleri imalâtı 1 
milyar 182 milyon liraya, tütün mamulleri sa
tışları 3 milyar 748 milyon liraya yükselmiştir. 

Son yıllarda memleketimizde sigara tüketi
mi süratle artmaktadır. Bilhassa filtreli siga
raya rağbet çok süratle artış göstermiş, karşı
lanması için gerekli gayret Genel Müdürlükçe 
gösterilmiştir. 1970 yılında 34 bin 248 ton filt
resiz, 3 bin 272 ton filtreli sigara imâl edilmiş
tir. önümüzdeki yıllarda filtreli sigara imalâ-
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tim artıracak olan Adana Sigara Fabrikasının 
yeni ihtiyaçları karşılayacağı malûmdur. Bu
nun yanında, Türkiye'nin en büyük tütün is
tihsal bölgesi olan Ege'nin İzmir bölgesinin 
Bergama,, Dikili ve ödemiş kazalarında birer 
sigara fabrikası açılmasının etüt edilmesini di
leriz. Bu suretle, istihsal yerinde imalâtın bü
yük ekonomi sağlayacağı açıktır. Son hafta 
içinde açılan Ege tütün piyasasında Tekel Ge
nel Müdürlüğünün süratli alımlarıyle, uygula
dığı fiyat politikası ekiciyi ferahlatmıştır. Bil
hassa, değerli Bakan ve refakatindeki değerli 
memurlarımız, alım heyetlerinin gayretleri Ege 
tütün ekicileri üzerinde bir bayram havası ya
ratmış; yer yer kurbanlar kesilmiş, Bakan ve 
memurlarımız tezahüratla karşılanmışlardır. 
Kendileriyle birlikte dolaştığım bölgemizin de
ğerli ekicileri adına Sayın Bakanımıza ve refa
katindeki değerli memurlarıyle alım heyetlerine 
ayrı ayrı teşekkürlerimi sunmayı bir vazife bi
lirim. 

Bütçenin, Bakanlığımıza ve büyük milleti
mize hayırlı olması dileği ile hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Mecdi Agun?.. Yok. Baş
ka söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Söz sırası Sayın Bakanda. 
Yalnız bir noktayı dikkatinize arz etmek is

terim Sayın Bakan. 1,5 saat konuşma hakkınız 
var. Saat 00,50 de oylamaya geçmek zorunda
yız. Eğer mümkün olmazsa, bugün saat 9,30 a 
bırakabiliriz eefndim. Takdir sizin. Yani sizi 
mecbur etmenin doğru olmayacağı kanısı ile 
ifade ediyorum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. Konuşmam kısa sürecek. 
Gscenin bu saatinde arkadaşlarımı rahatsız et
mek istemiyorum. 

BAŞKAN — Rica ederim, bir şey mevzuu-
bahis değil. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (D'evaımila) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; 

Gecenin bu saatmda, Sayın Başkana da 
söz verdiğim ıgilbi, sizleri fazla sıkmadan, mâ
ruzâtıma sadece arkadaglarıimıa cevap teşkil 
edecek kısa pasajlar halinde geçmek suı'etiyle, / 
umumî konuşmamdan biraz ayrılacağın. 
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Bakanlığın 1972 malî yılı Bütçesi (hakkında 
malûmat ve bilgi vermek üzere huzurunuzda 
(bulunuyorum. 1971 yılı Bakanlığımız çatış
maları gerek Gümrük ve gerek Tekel yönün
den yoğun bir çalışma yılı olmuştur. «Olduk
ça» ifade edeibileceğiün faaliyet sahalarılmıızda 
adım atılmıştır-

!Bir "kere sunu ifade etmek isterim; güm
rükler dünün anlayışının çok üstüne çıkmış
tır. Dün, sadece bir vergi tahsili müessesesi 
giöi görülen gümrükler, bugün artık bir si
yaset ekonomik vaisıtası fOİmuştur. Milletlerarası 
düzenlemeler, anlaşmalar aşağı - yukarı güm
rükler üzerinde bir başka anlam yaratmıştır, 
genilş floir anlam yaratmıştır ve bu geniş an
lamın içerisinde gümrüklere yeni bir veçlhe 
vermek durumunda ve Zorunluğunda kalmışız
dır. Bilhassa, bu arada millî çakarlarımızın, 
gerek tanım, gerek ticaret ve gerekse sanayi 
bakımından bu evrensel çarkın arasında eri
memesi için de bir hayli gayret göstermlek du
rumunda kalıyoruz. Yani bir taraftan miM 
sınırlarıimız ve hudutlarımız içerisinde ibir 
millî gümrük politikası takübederken, diğer 
yönden de milletlerarası g'elişen münasefo'etle-
rin hızına ve istikâmetine jıymak ve ona pa
ralel çalışmalar yapmak zorunda kalmışız
dır. Bu bakmadan, elimizdeki gümrük mev
zuatı çek eski yıllarda çıkmış olduğu için, 
tabiî bugünün çalışmalarına paralel olarak 
bize istikâmet Vermekten çok uzak kalmıştır. 
Bu bakımdan, yeni gümrük mevzuatını getiren 
Gümrük kanunu tasarısı Millet Meclisinin 
gündemle kadar gelmiş ve tahmin ediyorum 
önümüzdeki Cuma gününden itibaren arka
daşlarımın da çok arzu gösterdiği bu tasarıyı 
Meclislerde konuşacağız, Yüce Senatonun da 
teşvik ve gayretleriyle, inşallah bu sene içeri
sinde kanunlaştırırlıp yeni bir mevzuata kavuş
muş olacağız. 

Böylece, Gümrük Kanununun gelmesi bdse 
yeni bazı şeyler getirecek; bilhassa bu devlet
ler arasındaki münasebetlere, ihracatın kolay
laşmasına, çok eskiden kalan ve bugün artık 
geçeri olmayan; ırJeselâ 25 liralık hediyelik 
eşya girmesi gilbi, gülünç olan bazı madde
lerin tamamen kalkması ve onun yerine, gü
nün şartlarına uygun yeni şeylerin gelmiş ol
ması ve bunlara, günlün şartlarına göre hü

kümetlerin kararnamesiyle bir elastikiyet ka
zandırılmış olması bizim için büyiük «bdr kazanç 
olacaktır. 

IBuna paralel olarak ayrıca, bugün büyük 
sıkıntı çektiğimiz teşkilât kanunu taşanımız da 
Bütçe Komisyonundadır. Bunu da ıhızla çıkart* 
mak için bütün gayretimizle çalışıyoruz. Çün
kü, teşkilâta kanunu da çıkmadığı takdirde, 
yalnız gümrük mevzuatının işlerimizi tam ima-
nasıyle yürütecek hale getireceğini tabımın 
etmiyorum. O bakımdan, bunun da biran ev
vel çıkmasında Yüce Senatonun gayret ve teş
vikini istirham edeceğim. 

Değerli arkadaşlanm, gerek Gümrük Ka
nunu, gerek teşkilât kanunu çıkmadan da, Ba
kanlığım olarak bunun içerisinde bazı faaliyet 
sahalarına, elimizdeki mevcut mevzuatın biraz 
elastikî taraflarından faydalanma, mevzuatı 
zorlamak ve günün icaplarına uyacak bâzı im
kânlar getirmek sureti ile bazı yenilikler getir
miş durumdayız. Bilhassa giriş kapılarımızda 
geçen yıllardan farklı olarak; triptik muamele
lerinin kaldırılması, turistlere kolaylık getiren, 
girişlerde birtakım suallerin cevaplarını doldur
maları gibi yenilikler getirilmiştir. 

Arabaların girmesinde bâzı zorlamaları orta
dan kaldıracağız. Sadece vasıtası vardır, otosu 
vardır diye bir kaşe ile pasaportlarına damga 
vurmak sureti ile birtakım kolaylıkları getirmiş 
durumdayız. Bunlar kolay olmamıştır. Bilhas
sa geçen yıllarda triptik muamelesi dolayısiyle 
işçilerimiz sıkıntı çekmişti. Almanya'da, Fran
sa'da, Holanda'da ve dış ülkelerde bulunan ve 
miktarı bugün 700 binin üstünde bulunan işçile
rimiz dönüşlerinde sadece arabaları ile geçebil
mek için 1 000 Mark gibi bir para ödemek du
rumunda kalıyorlardı. Bundan ayrı da 250 - 300 
Mark değerinde bir ücret ödemek sureti ile ara
balarını sigorta ettiriyorlardı. Bugün bu kül
fetlerden tamamen kurtulmuş durumdadırlar. 
Sadece gümrük kapılarımızda ihdas edilen Tu-
ring Kulübün sigorta şirketleri gayet cüzî, 250 
lira gibi bir ücretle bu muameleyi yapmakta ve 
işçilerimiz çok kolaylıkla seyrüsefere devam 
etmektedir. Bunun yanında, demin de bahset
miş olduğum gibi, turistlere, sadece pasaport
larına bir damga vurmak sureti ile, bir kaşe vur
mak ve «Otosu vardır» tabirini kullanmak su
retiyle giriş kolaylığı temin edilmiştir. 
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Bunun dışında, bilmiyorum Yüce Senatonun 
değerli üyelerinden seyahate çıkan arkadaşları
mız oldu mu? Bilhassa Kapıkule'de alan tan
ziminde büyük bir hamle yapmış, büyük bir 
adım atmış durumdayız. 

Geçen yıllar yine, kilometrelerce Bulgaris
tan hududunda kalan, hatta 12 -13 kilometreyi 
bulan kuyruklar bu sene çok şükür gümrük ka
pılarımızın dışına taşmamıştır. Tamamen kendi 
kapılarımız içersinde yaptığımız alan tanzimi ile 
kendi muamelelerimizin de biraz kolaylaşması 
sureti ile kendi sınırlarımız içinde muameleleri 
yapılmıştır. TIR kamyonlarına ayrı bir saha 
ayrılmıştır. İşçilerin giriş kanallarında ise; ge
çen yılların çok üstünde giriş kanalları temin 
etmek ve bilhassa muamele memuru, muhafaza 
memuru gibi teşiklâtımızda bazı gelişmeler yap
mak suretiyle kolaylıklar sağlanmış, bu su
retle bu kapımız bugün modern bir giriş kapısı 
haline sokulmuştur. Bunu şu bakımdan ifade 
ediyorum; yani yalnız gümrük kanununun ve
ya teşkilât kanununun getirilmesi değil; bu 
kanun getirilmeden de bazı şeylerin, yapılabile
ceğini ve bunları yaptığımızı ifade etmek babın
da bunlardan bahsetmek durumunda kaldım. 

Değerli arkadaşlarımın bir kısmı temas etti
ler. Dışardan işçilerimizin elektrik malzemesi 
getirmesini ve bu malzemeleri getirirken işçile
rimizin bazen aldandıklarmı ve zorluklar çık
tığını bilhassa hatip arkadaşlarım burada dile 
getirdiler. Bunları düşünerek yine giriş kapı
larımızda yalnız, eskiden «setur» dediğimiz ve 
viski, sigara satan mağzaların dışında, bugün 
elektronik malzeme ve diğer malzemeleri de sa
tan, Gümrük Vergisinden muaf mağazalar aç
mış durumdayız. Bu mağazalar bugün Kapıku
le'de, Yeşilköy'de, ipsala'da, Alsancak'ta ve 
Kuşadasmda faaliyete geçmiş durumdadır. Bu
rada, işçilerimiz yurda geldiklerinde elektro
nik malzeme ve diğer eşyaları rahatlıkla alabil
mekte ve böylece kâr döviz transferi memleket 
hudutları içersinde kalmaktadır. Sonra, birta
kım elektronik malzemelerin yabancı ve demir
perde gerisi memleketleri geçme külfetinden 
kurtulmuş olunmaktadır. 

Bu suretle gümrük kapılarımızda bâzı yeni
likleri elimizdeki mahdut imkânlarla yerine 
getirmeye çalıştık. Bunun dışında, henüz Teş
kilât Kanunumuzun çıkmamış olmasına rağmen, 

bilhassa gümrük muayene memurlarından bü
yük bir sıkıntı çektiğimizi ve hakikaten güm
rük muayene meselesinin bir eğitim konusu ol
duğunu düşünerek, bilhassa yüksek tahsilli 
gençlerden, bir kurs yönetmeliği çıkarmak su
retiyle bugün altı aylık bir kursa tabi tuttu
ğumuz 88 tane genç yüksek tahsilli elemanımı
zı pilot bölge tabir ettiğimiz, bilhassa bu Ka
pıkule gibi, Yeşilköy gibi, hakikaten giriş ka
pılarımızda önem ve ağırlığı olan kapılarda 
vazifeye koyacağız. Bu arkadaşlarımızın da kur
su sona ermek üzeredir. Bu kurslar devamlı 
süreli olacak ve bu suretle bütün kapılarımız
da bulunan gümrük memurlarını, aşağı - yukarı 
tahsil bakımından yüksek seviyede eğitilmiş 
duruma getirme imkânlarını da bu suretle te
min edeceğiz. 

Değerli arkadaşlarım kaçakçılık mevzuuna 
temas etiler. Bu ezelî ve ebedî bir derdimiz ola
rak devam eder. Bugün Bakanlığım yalnız Mar
mara ve havalisi ile gümrük kapılarındaki ka
çakçılıktan sorumlu bir mükellefiyet taşır. Yani 
bunun dışarısında, bilhassa bugün hayvan ka
çakçılığının çok miktarda olduğu Cenup kapı
ları tamamen Jandarma ve İçişleri Bakanlığı
nın uhdesinde bulunuyor. 

Yalnız, burada bir noktayı değerli senatör 
arkadaşlarıma belirtmek isterim. Bugün çekti
ğimiz sıkıntı hakikaten otorite yokluğudur. 
Çünkü, otorite taksim edilmekle iki bakanlık 
arasında bir zaafiyete uğruyor. Bu büyük bir 
sıkıntı olmaktadır. Bunun çıkar yolu; kaçak
çılık mevzuunda, içişleri Bakanlığında veya 
Gümrük ve Tekel Bakanlığında, nerede bir-
leşirse birleşsin, otoriteyi bir noktada topla
maktır. Bu mesele hakikaten çok mühimdir. 
Bunu toparlamak mecburiyetindeyiz. Bunu dü
şünen Bakanlığımdaki arkadaşlarımla beraber, 
yeni bir karara varmış durumdayız. Hudut 
bölgesindeki valileri toplayacağız ve Jandar
ma Genel Komutanı ile de konuşmak suretiyle 
bir toplantı yaparak, bilhassa hudut valilerini 
bu işin içine sokmak ve devreye tamamen sok
mak suretiyle tahmin ederim kaçakçılıkta belki 
bâzı tedbirleri önümüzdeki yıl almış olacağız. 
Fakat, bu tamamen kaçakçılığı önler diye bu
günden bahsetmek zor. Çünkü, şunu esefle ifa
de edeyim ki; bugün Karadeniz boyunca motor
larla yapılan kaçakçılığa karşı ne gümrük teş-
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kilâtmm elinde, ne de Jandarmanın elinde bir 
tek bot vardır. Yani bazı imkânsızlıklar sebe
biyle gayretimiz bu kaçakçılıkları önlemek için 
kâfi gelmemektedir. 

Böylece, kısaca özet olarak Gümrükle ilgili 
işlere temas ettikten sonra, Tekelle ilgili ve 
yine arkadaşlarımızın temas ettikleri bazı nok
talara kısa pasajlar halinde temasa devam ede
ceğim. 

Tekelin 1972 yatırım bütçesi ödenekleri şöy
ledir: 4 016 000 lirası yaprak Tütün bakım ve 
işleme evleri, 68 800 000 lirası sigara fabrikala
rı, 33 700 000 lirası alkollü içkiler sanayii, 
83 200 000 lirası çay sanayii. 6 milyon lirası 
kimya sanayii (tuz), 61 000 lirası sağlık ve 
10 milyon lirası satış depoları ve muamelât 
ambarına aidolmak üzere, ceman 206 161 000 
liradır. 

Değerli arkadaşlarım, bu sektörler itibariy
le, bilhassa Doğu bölgesinde, Bitlis'te 4 000 met
re karelik bir yaprak tütün deposu ikmal edil
miş, buna ilâveten 1971 yılında Adıyaman'da 
7 500 metre karelik ilâve bir yaprak tütün de
posunun inşaatına başlanmıştır. 1972 yılında 
Adıyaman ilâve deposunun inşaatına devam 
olunacaktır. 1971 yılında başlanmış bulunan 
5 bin metre karelik Akçaabat tütün işleme evi
nin ikmaline devam olunacaktır. 1972 yılında 
9 bin metre karelik Erbaa, 7 500 metre karelik 
Gümüşhacıköy yaprak tütün bakımevlerinin 
inşaasma başlanacaktır. 

1972 tekliflerimiz arasında, memleketimizin 
önemli birer tütün merkezi olan Samsun ve 
Bafra'da birer modern bakım ve işleme tesisi 
de kurulması mevcuttu. Ancak, finansman ye
tersizliği sebebiyle bu tekliflerimiz Planlamada 
kabul edilmemiştir. Üçüncü Beş Yıllık Plan dö
neminde Samsun ve Bafra'ya ait tekliflerimizi 
yenilemekle beraber, Doğu Bölgesi tütünlerinin 
daha iyi bakımlarını temin edecek yeni teklif
lerde bulunulacaktır. 

Sigara fabrikalarımızın yenilenmesi ve mo-
dernize edilmesi faaliyetlerine devam olunacak
tır. Bu programa dahil edilen Bitlis Sigara Fab
rikasının yeni ve modern bir tesis halinde inşa
sını öngören proje 1971 yılında ihaleye çıkarıl
mıştır. 

1973 yılında Samsun'da Sigara Fabrikasının 
şehir dışına nakli ile modern bir tesis halinde 
inşasını sağlayacak proje teklif edilmiştir. 

Sigara üretimimizin alışılagelmiş tipleri tü
ketimine cevap verilebilmektedir. Ancak, memle
ketimizde bilâhara çok yaygın talebe konu teş
kil eden filtreli sigaraların bugün ihtiyacı kar
şıladığını iddia etmek tabiî çok zor ve mümkün 
değildir. Bunun için iki hedef tutuyoruz: He
defin biri, kısa vadeli bir proje tahakkuku; di
ğeri de, uzun vadelidir. Kısa vadeli projemiz ile 
daha ziyade mevcut fabrikalarda mevcut maki-
nalara filtre makinası takmak sureti ile kısa va
deli çalışmalarla miktar artırımı yoluna gidiyo
ruz. Uzun vadeli projelerimiz ise, bilhassa bu 
makinalarm adedini artırmak yanında, yeni ya
pılan Adıyaman ve Adana fabrikalarında % 50 
nispetinde sigara imaline doğru gitme yoludur. 
Birinci kısa vadeli projemizi şöylece rakamlarla 
ifade etmek isterim : 

1967 yılında filtreli sigara imalâtı 65 bin ki
lodan ibaret iken, 1970 yılında filtreli sigara 
imalâtı 275 bin kiloya çıkmıştır. 1971 yılında ise 
filtreli sigara imalâtı 300 bin kiloya çıkarılmış
tır. 1971 yılı başından bu yana ilâve olunan ma-
kinalarla aynı filtreli sigara imalâtı 400 bin ki
loya ulaşmıştır. 

1972 Mart ayında, yine aylık üretim 500 bin 
kiloya ve aynı yılın sonbaharında 600 bin kiloya 
çıkarılacaktır. Bu konuda devam ettirilen ça
lışmalarla 1973 yılında filtreli sigara imalâtı yıl
da 10 milyon kiloya yakın bir seviyeye çıkacak
tır ki, bu miktar umumî sigara tüketimimizin 
% 23 ünün filtreli sigara olarak imal edileceği
ne işaret etmektedir. 

Filtreli sigaraya olan talebin devamı, uzun 
vadeli, daha radikal tedbirlere ihtiyaç gösterdi
ğinden, Adana Sigara Fabrikasının projesinde 
değişiklik yapılmış ve bu değişiklik Planlama 
Teşkilâtı tarafından da uygun bulunmuştur. Bu
na göre, Adana Sigara Fabrikasının üretimi, 
% 50 filtreli olarak hedef alınmıştır. 

Böylece, eğer uzun vadeli tasarladığımız 
proje tahakkuk ederse, Cumhuriyetin 50 nci yıl
dönümünde iki fabrikayı da; Adıyaman ve Ada
na fabrikalarını device sokmak sureti ile filtre
li sigara ihtiyacımızı karşılayabileceğimizi tah
min ediyorum. Bu, büyük bir ihtimalle mümkün 
olacaktır. 

Genellikle tütün konusu üzerinde biraz dur
mak isterim. Tütünlerimizde seneden seneye pa
ralel bir artış var, Fakat son yıllarda, bir kısım 
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arkadaşlarımın da ifade ettikleri ve benim beya
natlarımdan inşirah duyduklarından bahsettikle
ri gibi, hakikaten tütün stoklarında son yıllarda
ki erime, yani satışlarımızın artmış olması ve 
tütünün de 1970 - 1971 yıllarında, hatta kuvvetle 
tahmin ediyorum ki, 1972 yılında planın öngör
düğü hedefler işinde kalmış olması; aşağı yuka
rı 150 - 160 bin ton arasında bir hedef tayin 
ediyordu, bu hedefler arasına oturmuş olması, 
hakikaten stokların eskisi gibi büyük bir korku 
teşkil etmemesi imkânını mantıkla bize vermiş 
durumdadır. 

Bu seneki satışlarımız rekor seviyeye çıkmış
tır; 53 bin ton civarındadır. Son yapılan 10 bin 
tonluk obsiyonlu bir satışımız daha vardır, 
bununla beraber 63 bin tonu bulmaktadır. Bu, 
geçen yıllarda kademe kademe 19 bin, 20 bin 
ve son 1970 yılında ida 43 bine çıkmıştı, bugün 
bunu 63 bin tona çıkartmak suretiyle büyük bir 
rekor seviyeye çıkmış durumdayız. 

«Tütün stoklarının artmasından mütevellit 
ileride halimiz ne olacaktır» diye bâzı arkadaş
larım endişelerini (belirttiler. Ben aynı endişe
lere katılmıyorum. Hakikaten 1177 sayılı Ka
nunun da tatbikata girmesiyle tütün yerine 
oturacaktır, bütün Türkiye'de bir aile ziraati 
haline gelecektir ve bugün dahi bu kanun tat
bik edilmediği halde, tütün, planın öngördüğü 
hedefte tutulmuştur, ihracatımız da her sene 
bir miktar daha artmaktadır. Bilhsasa, Ortak 
Pazar memleketlerinde, Fransa'da ve geçen se
ne arkadaşlarımızın büyük bir gayretiyle; git
tikleri Kore ve Japonya'da tütün alımları biraz 
fazla miktarda gelişmiştir. Bu bakımdan endi
şe duyacak pek büyük bir şey görmüyorum. 
Bilhassa Amerika, Şark tütünlerine karşı de
vamlı olarak bir istek duyuyor. Bu sene Yu
nanistan'da randıman düşüklüğünün, bizim tü
tünlerimizin daha çok üstünde olduğunu ifade 
©derler. Bilhassa, son yağan yağmurların Yu
nanistan tütünleri üzerinde daha fazla tahribat 
yaptığını ifade ederler ki, Amerikalıların bü
yük bir pazarı olan Yunanistan'dan bize doğru 
kayma ihtimallerini de ibu arada kaydedebili
rim. 

Beş yıllık satışları rakam olarak arkadaşla
rıma şöylece belirteyim!: 

1967 - 1968 yılında 19 bin ton 
1968 - 1969 » 25 » » 

1969 - 1970 » 19 » » 
1970 - 1971 » 42 » » 
1971 - 1972 » 43 » » 

içinde bulunduğumuz 1971 - 1972 ihraç sezo
nunda satış mutabakatı yapılıp, anlaşması so
nuçlandırılmak üzere olan 10 milyon kiloyu da 
ilâve edersek, 1971 - 1972 tütün satışlarımızın 
53 bin tona ulaştığını kabul etmek gerekir. 
Ayrıca 10 milyon kilo da obsiyonlu tütün var
dır ki, bunların da satışı yakında tahakkuk 
edecektir. Böylece, demin de ifade ettiğim gi
bi, 63 bin tonu bulacaktır. 

Son iki senede, ihracat sezonunda Tekel 
yaprak tütün satışlarının ulaştığı seviye, des
tekleme hizmetinin kendisine verildiği tarihten 
beri vasıl olan rekor seviyededir. Satış mevsi
mi başında son beş yılda Tekel ve tüccar tütün 
stokları da şöyledir. 

Tekel Tüccar Toplam 
ton ton ton 

1968 -1969 85 000 74 000 159 000 
1971 -1972 139 000 62 000 202 000 

Görüldüğü veçhile, satışlardaki gelişme so
nucu, ilk defa olarak destekleme stoklarında 
bir azalma sağlanmıştır. 

Huzurunuzda 1972 yılı Ege ekici tütün pi
yasası hakkında da kısaca malûmat arz etmek 
isterim: 

Değerli arkadaşlarım, Ege bölgesi 107 bin 
ton bir rekolte ile Türkiye sınırları içerisinde 
büyü bir yekûna baliğ olan rekolte ile önsaf-
ta yer alır. Ve hakikaten, bir değerli arkada
şımın burada ifade ettiği gibi, benim izmir'deki 
bir beyanımda, randıman düşüklüğünü ifade 
etmiş olmamdan mütevellit arkadaşlarımın duy
duğu endişe küçümsenecek derecede değildir. 
Fakat; ne yazık ki, benim talihsizliğe uğrayan 
bir sözümün yanlış anlaşılmasıydı. Ben, «Bil
hassa çiftçi arkadaşlarımızın ve müstahsilin, 
tütün üreticisinin, geçen sene yağmurlardan 
uğradığı talihsizliği silecek bir ortalama fiyat 
tatbikatını yapacağız» dedim. Bunu tüccar 
arkadaşlarımız başka bir yöne çekmek istemiş
ler, başka maksatlarla bunu istismar etmek 
istiyen arkadaşlar da başka maksatlara çekmiş
ler. Benim bu yüzden başka türlü konuşabil
melin için keramet sahibi olmam lâzım. Ben, 
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rahatlıkla reel olan durumu ifade etmiştim, 
ama ne yazık ki, bu, başka şekle de çekilebilir, 
sündürülebilirmiş, onun farkında olmadım. O 
bakımdan bu sene hakikaten hızlı bir tatbikata 
girdik, tüccarın da başı dönecek bir hızla Te
kel alım yapmıştır ve 107 bin ton olan tütün 
rekoltesinin, bugün aldığımız rakamlara göre, 
aşağı yukarı 105 bin tonu satılmış geri kalanı 
da bir mâna ifade etmiyecek kadar azdır. 

Tekel 58 218 ton almış, tüccar 43 812 ton, 
Amerikalı 3 213 ton; toplam 105 243 ton. 

Vasatı fiyat : Tekel 11,69, tüccar 10,08, 
Amerikalı 10,83 dür. 

Geçen yıl Tekel 46 bin ton almıştır ve bu
nun vasatı fiyatı da 11,12 liradır. Tüccar bu
na mukabil daha fazla almıştır. 50 bin ton al
mıştır. Vasatı fiyat 10,10 liradır. Amerikalı 
4 409 ton almıştır, vasati fiyat 10,65 liradır. 
Geçen senenin vasati fiyatı tüccar, Tekel ve 
Amerikalı olarak, 10,59 lira, bu senenin vasati 
fiyatı da benim dediğim, yani büyük bir talih
sizliğin, hakikaten % 5 randıman düşüklüğü ol
masına rağmen, tatbik ettiğimiz istikrarlı bir 
ortalama fiyat vasatisi dolayısiyle 10,99 lira ol
muştur. Yani, bu yıl randıman % 5 düşük ol
masına rağmen ve başfiyatta hiçbir değişiklik 
yapmadan tatbik ettiğimin bir sistemle ortala
ma fiyatlarında aşağı - yukarı 50 kuruş gibi 
bir artış yapmıştır. Bunu tatbik ederken daha 
ziyade şunu düşündük: 

Bölgede yer yer randıman düşüklüğü var 
idi. Bu bölgelerde randıman düşüklüğü olan 
çiftçi ve müstahsilin zarar görmemesi için ge
çen seneki seviyede tutmaya gayret ettik. Bun
ları geçen yılki seviyede tutunca çok tabiî ola
rak, iyi tütüne iyi parayı verme esprisine devam 
eden, bu espriyi güden Tekel idaresi, randı
manlı olan tütünlere de bir miktar artırım yap
mak suretiyle müstahsilin eline hakikaten mem
nun olduğu bir para geçmiştir. Birçok arka
daşlarımın da burada zevkle ifade ettiği gibi 
ben de zevkle ifade ediyorum, kurbanlar kesi
lerek, davullar çalınarak bu sene izmir piya
sasını gayet rahatlıkla ve büyük bir huzuru 
kalb içinde geçirmiş bulunuyoruz. Çok kısa 
bir zamanda, 4 gün içerisinde aşağı - yukarı tü
tünün % 95 i alınmak suretiyle bu neticeye va
rılmıştır. 

J Değerli arkadaşlarım, şarap konusuna, çay 
| konusuna, yeni mamullere ayrı ayrı temas etme

yi çok isterdim ama, müsaade ederseniz bunlar 
arasında arkadaşlarımızın üzerinde durduğu 
çay konusuna kısaca temas edeyim. 

Çay konusunda yeni bir teşekkülü bu sene 
Yüce Meclisin ve Senatonun gayretleriyle çı
kartmış durumdayız. Bütün gayretimizle bu 

i teşekkülü kuruyoruz. Gayemiz, çay ekimini di
sipline etmek, çay fabrikasyonunu disipline et
mek ve çayı Türkiye'de içilebilir ve hakikaten 
ekonomimizin üzerinde yük değil, ekonomimi
ze yardımcı bir ürün haline getirmek gayreti 
ve espirisi içinde bu kuruluşa sahibolmaktır. 

I inşallah ilerideki tatbikatımızda bu gayeyi ta-
j hakkuk ettirmeye çalışacağız. Onun için, bu

gün çay üzerinde daha fazla durmayı nakıs ad
dediyorum. Çünkü, tamamen İktisadî Devlet 

I Teşekkülü haline gelmiştir ve yeni bir ünite-
j dii'. Bunu ilerdeki göstereceği veçhe bizim için 
| inşallah iyi olur diyeceğim. 

Şaraplarımız hakikaten bugün dünya piya-
: salarında aranan bir içki olmuştur. Bütün gay-
j retimizle bilhassa Ortak Pazar'da tavizli lis-
I teye şaraplarımızı sokma hususunda gayret 

gösteriyoruz. Listeye soktuğumuz taktirde Türk 
i üzümcülüğünün kurtarılmış olacağını burada ra

hatlıkla ifade edebilirim. Bugün, hakikaten 
j Türkiye'de tek sahipsiz olan ürün, üzümdür. 
j Bunu birçok defalar ifade etmişimdir. 

Bu, üzüm müstasili için büyük bir talihsizliktir 
ve hakikaten Orta - Anadolu'da Gaziantep ve 
Urfa civarında yetişen üzümün, aşağı yukarı 

I Türkiy'de istihsal edilen üzümün yarısından 
j daha fazla olduğunu ifade edersem, bunun da 

ne kadar büyük bir miktara baliğ olduğunu 
burada ifade etmiş olurum. Şarapçılık dışında, 
üzüm için hiçbir değerlendirme bugün için gö
rülmemektedir. Ancak şarapçılık bunu kurta-

I racaktır. Şarapçılığımızın da ihraç imkânları 
Ortak Pazar'da tavizli listeye girmekle müm
kün olacağı için, bütün gayretimizle bunun üze
rinde durmaktayız. 

Şarap satışlarımız son samanda çok artmış-
I tır. Elimde dökûmanter rakamlar var; fakat 

hakikaten vakit geçtiği için sizleri bu rakamlar
la rahatsız etmek istemiyorum. 

Birçok arkadaşlarımız Tekel'e temas ettiler. 
Bilhassa Tekelin dışa dönük bir sistem takibet-

i meşini tavsiye ettiler. Aşağı - yukarı, Tekel, 
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Türkiye'de kuruluşları itibariyle reji hüviyeti
ni çoktan aşmış ve dışa dönük bir ihraç tempo
suyla yeni bir ilerleme kaydeden bir müesssse-
mizdir. Bilhassa şarap, rakı, likör, tütün mese
lesinde önsafta Devlet teşekkülü olarak her za
man yer almaktadır. Tabiî bunun daha çok ge
lişmesi hepimizin en halisane temennisidir, in
şallah ilerde bunun daha gelişmiş olduğu bah
tiyarlığına erişeceğiz. 

Bir hayli yeni mamullerimiz çıkıyor. Bilhas
sa votkada bir hamlemiz var. Binboğa ismiyle 
yeni bir votka çıkartıyoruz. Altınbaşak diye ye
ni bir bira, Güzbağ ismi ile yeni bir kalite şa
rabı çıkartmaktayız. 

Tekel konusundaki çalışmalarımızla bir ta
raftan üreticiyi koruma, diğer taraftan tüketi
ciyi rahatlatmak başlıca gayemizdir. Bu sebep
le 1971 mahsûl ürünlerinin alımından ekici le
hine farklar ödenmiştir. 1971 yılında 84 milyon 
kilo yaprak tütün alınarak ekicilere 961 küsur 
lira, 173 milyon kilo yaş çay yaprağı alınarak 
693 milyon lira, 2 milyon 500 bin kilo kuru 
üzüm alınarak 3 milyon 175 bin lira, 27 milyon 
kilo yaş üzüm alınarak-13 milyon lira müstah
sile para ödenmiştir. Bu ödemeleri bir yıl ev
velki ortalama fiyatlarıyle mukayese edersek, 
ekici lehine yaprak tütünde ödediğimiz fark 
kiloda 249 kuruş, yaş çayda 50, kuru üzümde 
11 kuruştur. Bir taraftan bu fedakârlığı göze 
alırken, diğer taraftan da birçok arkadaşları
mın burada sitayişle bahsettiği gibi, hakikaten 
Tekelin de biraz zararına olmakla beraber, iler
de kaçakçılığın önlenmesi babında aldığımız 
bâzı tedbirler oldu. Kahvede ve çayda bir ucuz
lama yaptık. Tahmin ediyorum M, bunu telâfi 
edeceğiz. Çünkü, kaçakçılık bugün hakikaten 
kahvede % 90 nispetinde kalkmıştır. Çayda 
bu nispeti ifade etmek çok zordur. Ama, onda 
da bir miktar tesiri olmuştur. 

Değerli arkadaşlarım, burada kısaca maru
zatımı özetledim. Yalnız, bir noktaya temas et
meden geçemeyeceğim. Burada bir değerli ar
kadaşımın, Sayın Osman Beyin neyi ifade et
mek istediğini pek anlıyamadım. Çok eski, geç
miş bir meseleyi tekrar dile getirmekle memle
ketin ne kazanacağını bilmiyorum. Ben tahmin 
ediyorum, biraz meselenin içine girmek zorunda 
kalacağım, size bu mesele biraz sıkıntı verecek 
gibi geliyor özür dilerim. 

8 . 2 . 1972 O : 4 
Sadece gazete havadislerine istinadederek 

burada bir meseleyi dile getirmek, benim bildi
ğim kadarı ile Yüce Senato için biraz hafiflik 
olur tahmin ederim. Biraz meselenin içine gir
mek lâzım. Biraz mesuliyet taşıyan arkadaşla
rınızın, müsaade edin de, o mesuliyetlerini müd
rik olduğunu kabul edin, onların da vazifelerin
de biraz rahat çalışmalarına imkân bahşedin. 

Ben, benim idaremden ayrılan bir arkadaşı 
karşıma alacakmışım, salonda toplantı yapacak-
mışım, onu dinleyecekmişim... Bu, benim bilece
ğim mesele değerli arkadaşlarım. Bunu müsaa
de edin de ben bir Bakan olarak takdir edeyim, 
benim müsteşarım takdir etsin, benim umum 
müdürüm takdir etsin. Sadece gazete havadisle
rini mesnet ederek onlar üzerine fikir bina et
menin memlekete bir kazanç getireceğini tah
min etmiyorum. 

Ben en basit mânada söyleyeyim; ben bu ar
kadaşıma istemeyerek gazeteler vasıtasiyle en 
ağır hitabı yaptım; psikopat dedim. Demek is
temedim, ama beni dedirttirdi, Demek isteme
dim, ama şu kadar dosyan var, bunun hesabını 
ver, dedim. Arkasından hiçbir şey çıkmadı. Na
sıl olur, bir namuslu insan, aklı başında bir in
san bu kadar ağır itham altında bugüne kadar 
en ufak bir harekette bulunmaz. Bunun burada 
artık dile getirilip, başka bir şekilde ifade edil
mesini ben biraz hafif olarak bulduğumu ifade 
etmek isterim ve değerli arkadaşımdan da çok 
özür dilerim. Burada tahmin ediyorum, böyle 
sadece gazete havadisleriyle bir meseleyi dile 
getirmek suretiyle bir Bakanlığı ve Bakanlık 
mensubu arkadaşlarımı yaralamaya kimsenin 
hakkı yoktur. Ben demiyorum ki, Bakanlık içe
risinde rüşvet, hırsızlık, irtikâp tamamen kalk
mıştır. Türkiye'de demeye imkân yok bunu. 
Ama bir insan çıkacak kendi maiyetinde, kendi 
salâhiyeti içinde olan işleri hırsızlık olarak id
dia edecek, kendi maiyetinde çalışan insanları 
hırsız diye itham edecek, kendisi bu suçun içine 
girmeyecek. Dünyada görülmüş şey değil. So
rumlu bir Bakan olarak elbette ben de çıkar, bu 
memur arkadaşların haklarını korumak vazi
fem olduğu için, burada rahatlıkla ifade edebi
lirim; eğer hırsız varsa, eğer rüşvet alan varsa, 
suçlu varsa bulup adalete teslim etmedikten 
sonra, bunlar hakkında böyle bir beyanda bu
lunmak biraz hafiflik olur gibi gelir. 
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Burada arkadaşlarımın temas ettiği nokta
lara kısa da olsa temas etmiş bulunuyorum. İl
tifatlarını esirgemeyen bilhassa bazı mıntaka-
lara yapılan fabrikalar, tesisler dolayısiyle ça
lışmalarımızı takdir eden arkadaşlarıma ve bi
ze temenni suretiyle önümüzdeki çalışmalara 
ışık tutan arkadaşlarıma en kalbî teşekkürleri
mi ifade eder, hepinizi hürmetle, saygı ile se
lâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın Demir Yüce, sorunuzu rica edeyim, 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Efendim, Sayın Bakan bana yazılı olarak da ce
vap verebilirler. 

Benim anlamadığım bir husus şudur ki; Ki
lis kaçakçı pazarıdır. Kilis'in kaçakçı pazarı ol
duğu Türkiye'ce bilinir. Kilis'ten bir müddet 
çıkıldıktan sonra ise, T. C. nin zabıta kuvvet
leri kaçakçılıktan dolayı insanları ararlar Ya
kalananlara hakkında da kanunî muamelelere 
tevessül ederler. Ancak Kilis'in böyle bir şekil
de telâkki edilmesinin T. C. Kanunları muva
cehesinde ne şekilde izahı mümkün? Bir, Bu
nun hikmeti nedir? İki. 

üçüncüsü de, acaba böyle bir husus yoktur 
da, Türk halkının illâki ecnebi malı alma husu
sundaki merakını teşvik etmek için, Kilis pa
zarı Türk malını kaçak mal diye satmak gibi 
bir propaganda ve yutturmaca içindedir de biz 
aksini mi biliyoruz? Sayın Bakandan bunun 
hikmetinin ne olduğunu bizlere bildirmesini is
tirham edeceğim. Çünkü, ben kime sorduysam 
bunu katiyen öğrenemedim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Devamla) — Eğer arkadaşım yazılı 
olarak kabul ederse, yazılı vereyim cevabı. 

BAŞKAN — Evet efendim, başka türlü de 
vaktimiz müsait değil. 

OSMAN ALİHÖCAGİL (Erzurum) — Efen
dim, 'Sayın Bakan beni hafiflikle itham etti, ben 
bunu kabul edemem. Ben, 1964 ten beri Sena
todayım, sataşma olmuştur bana lütfen cevap 
vermemi bahşedin. 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederiz 
efendim, başka soru yok. Onu ayrıca hallede
riz. 

Çok kısa olmak şartiyle buyurun Alihoeagll. 
Yalnız eğer kısa olmayacaksa 4 e kadar tem

dit kararı almak zorundayım. Aksi halde intaç 
imkânını bulamayız, 

OSMAN ALİHÖCAGİL (Erzurum) — Çok 
kısa. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
OSMAN ALİHÖCAGİL (Erzurum) -^ Muh

terem arkadaşlar, ben hafif bir insan olduğumu 
vicdanımda kabul etmiyorum. Benim kimse ile 
bir davam yok; ne Sayın Bakanla, ne Hasanla, 
ne Hüseyinle... Ben Sayın Bakanı da esasında 
burada suçlamadım. Bakanın burada ciddî bir 
cevap vermesi lâzımgelirken, meselenin esasını 
cevaplaması gelirken, güya benim gazetedeki 
malûmata - umumiyetle bu söylenir parlamen
toda - müsteniden meseleyi buraya getirmemin 
hafiflik olduğunu söylediler. 

Muhterem arkadaşlar, bu zat İzmir Gümrük
leri Eaşmüdürü İmiş diyorum. Ben bu zata taraf 
da çıkmış değilim. Ben âmmenin davasını görü
yorum, ben beceriksizliğin davasını görüyorum. 
Bu beceriksizlik Hasanın zamanında, Hüseyinin 
zamanında olabilir. Dikkat ederseniz ben Ada
let Partisinin senatörüyüm. Ben, hattâ belki bu 
tayin Sayın Bakandan evvelki Hükümet zama
nında olmuştur dedim. 

Şimdi, dikkatinize arz ediyorum tekrar; iz
mir Gümrükleri Başmüdürü, muhterem arka
daşlar.,. Maliye Vekâleti yazı yazıyor, Sayın 
Bakan izah etmiyor. Bakınız, ben de bu zatı kö-
tülemis oluyorum bir bakıma. Sayın Bakan, ge
cenin bu saatinde bilmiyorum uyku mu sıkıyor, 
yoksa yoruldular mı; böyle anlamadan, dinle
meden kalkıyor, «gazete havadisidir, hafiflik
tir» diyor. Çok teessüf ederim sizden hiç bekle
miyordum. 

Şimdi ben diyorum ki, Sayın Bakana, bu 
zat büyük bir mevki işgal ediyor, izmir Güm
rükleri Başmüdürü iken hakkında, şikâyet olu
yor. Hattâ bakınız, Sayın Bakan, «Gazete habe
ridir, hafiflik» diye tabir etti, kendisi de gaze
teye beyanatta bulunmuştur. Sayın Bakan bu 
zat hakkında; «ikramiye almak için sahte bir 
kaçakçılık ihdas etmiştir, suçunun biri bu ve 
mahkemeye verilmiştir?» diyor. Ben de diyorum 
ki, Sayın Bakana, peki böyle iken, niçin bu is
tanbul Gümrükleri Başmüdürlüğüne alınmıştır? 
Yedi suç isnadediyor Sayın Bakan bu zata. E, 
beyefendi siz de çıkın deyin ki, bu, şu sebepten 
alınmıştır, bu sebepten alınmıştır... Ben, size bir 
senatör olarak Anayasanın bana verdiği konuş
ma ve murakabe hakkı olarak soruyorum. Diyo-
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rum ki, bir büyük memura bu ithamı yaptıktan 
sonra, istanbul Gümrüğünü nasıl teslim ediyor
sunuz? Siz buna cevap vermiyorsunuz, beni ha
fiflikle itham ediyorsunuz. Benim zamanımda 
olmamıştır, şöyledir, böyledir deyiniz. Bunu 
demiyorsunuz, beni hafiflikle itham ediyorsu
nuz ve zapta geçiriyorsunuz. Bana hiç kimse 
hafif demedi şimdiye kadar ve sizden asla bek
lemiyordum Sayın Bakan; hiç beklemiyordum. 

Ondan sonra bu zat birtakım ithamlarda bu
lunuyor. Bu ithamları yalandır deyiniz, asılsız
dır deyiniz. 

Muhterem senatörler, tekrar dikkatinize arz 
ediyorum. Bir Gümrükler Başmüdürlüğünde 
nasıl tutulabilir bu adam? izmir'den istanbul'a 
nasıl tayin edilir, istanbul Gümrüğü nasıl tes
lim edilebilir ve burada da Sayın Bakan şimdi 
bu zatı yerden yere vurur? Ben bu zatı müda
faa mı ediyorum; rica ederim... Siz, hiçbir iza
hatta bulunmadan, sadece gazete havadisini bu
raya getirmiş bir kimse olarak beni itham etti
niz. 

Bu zat birtakım ithamlarda bulunuyor, bu 
zat istifa etmeden evvel bir,şeyler söylemek is
tiyor. Bunun ne söylediğini anlamak için vekâ
letinizin ileri gelen memurlariyle bir toplantı 
yapsaydınız, bu zatı dinleseydiniz. Bunu söyle
meden maksat, bir güzel neticeye varmak için
dir, bir şey anlamak içindir, 

Bu adamdan istifade; nasıl istifade?... Bile
lim ki, bu transit kamyonları nedir? Her birin
den 200 bin lira, 300 bin lira rüşvet alman bu 
transit kamyonları meselesi nedir? 

Şimdi size tekrar soruyorum Sayın Bakan, 
yalan mıdır, bu müfteri midir, hiç böyle bir şey 
yok mudur? 

ıBundan evvel İskenderun'da bir hanım çıktı, 
ibazı ithamlarda bulundu. Yine gazetelere inti
kâl etti. Ne yapalım gazetecilere söylüyorum, 
yalan söylüyorsa onlar söylüyor, söylemesinler 
memleketin yüksek menfaati için. Burada za
manı uzatmak istemiyorum, Sayın Başkandan 
da çok özür dilerim. Bu hanım birtakım itham
larda bulundu. 

BAŞKAN — Yalnız sataşmaya hasredin efen
dim. 

OSMAN ALİHOCAGİL (Devamla) — Bu ha
nım da birtakım isnatlarda bulundu; var bura
da. Bütün arkadaşlarım hatırlarlar, o da, birta

kım kamyonların şöyle böyle geçirildiğini fa
lan söyledi, Keban Barajına getirilen kamyon
ların bilmem şöyle böyle geçirildiğini söyledi 
ve «Numaralarını veririm, beyannamelerini ve
ririm» dedi. Gazeteler yazdı, resimleri bastı. 

Muhterem arkadaşlar bizim bir başka kay
nağımız yok ki, ben kapı kapı gezip malûmat 
edinemem arkadaşlar. Siz de edinemezsiniz. Biz 
kapı kapı, bakanlık bakanlık gezip malûmat 
edinemeyiz arkadaşlar. 

Ondan sonra da hanımı İskenderun'a tayin 
etmişler. Çıkınız buraya deyinizki, bu kadın ya
lancıdır, utanmazdır, ondan sonra, sahtekâılîk 
yapıyor deyiniz, ben memnun olayım. E, '.•.\n-
ları söylemiyorsunuz. Gazeteler yazdı, resr.i ,.ıi 
koydu. Bu hanım bu ithamları yapmış olduğu 
için İskenderun'a tayin etmişsiniz. Belki de 
doğru değildir, belki de sizine tasarrufunuz doğ
rudur. Bunlar hakkında hiç izahat vermedi
niz. 

IBilhassa üzerinde durduğum nokta, «Maliye 
Vekâleti yazmış», diyorsunuz. Genelkurmaydan 
bahsettim, Sadi Koçaş, İsmail Arar beyden bah
settim; bunlar var. Hiçbir şey söylemiyorsunuz. 
Efendim, bu memur şudur, ben bu memuru ça
ğırır da şöyle eder miyim, mahkeme halletsin 
diyorsunuz. Yanlış anladınız; ben diyorum ki, 
sizin makamınıza gelmiş, siz görüşmüşsünüz, -
onları da söylemediniz Sayın Bakan - Avrupa'
da vazife veririm demişsiniz, dış memleketler
de vazife veririm demişsiniz. Onun sözlerini size 
ifade ettim, yine söylemiyorsunuz. Ondan son
ra o da kabul etmemiş ayrılmış. Bunlar hakkın
da izahat verirsiniz, biz de dinleriz. Sayın Ba
kan benim sizinle bir meselem yok, hiç kimse ile 
bir meselem yok, yalnız vicdanımla meselem 
var. Bana niye böyle söylüyorsunuz, çok üzül
düm. 

Şimdi muhterem Bakan benim suallerime hiç
bir cevap vermiş değil. Bugün vermezse, yarın 
yine biz bunu buraya getirir, söyleriz. Gümrük
ler Başmüdürlüğünde tutulamazdı bu adam. 
Bu adam yalancı ise, bu adam psikopatsa bunu 
niye tutuyorsunuz beyefendi? Siz tutmuyorsa
nız sizden evvelki bakanlar nasıl tutabilir? Biz 
bu memleketin davalarını nasıl halledeceğiz ar
kadaşlar? Lütfen söyleyin bana, haksız olduğum 
taraf ne ise, sen haksızsın deyin. Ben bunu söy
lüyorum... 
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Onun için ben üzüldüm. Bu Senatoda bütün 
arkadaşlarım benim mizacımı bilirler. Sayın Ba
kanla samimî olarak konuşmuyoruz, ama beni 
az çok tanırdı, bana bunu söylememeli idi. Çok 
üzüldüm. 

Hürmetlerimi sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 

ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Sayın Başkan, 
zabıtlara bir hususun yanlış geçmemesi için bir 
mâruzâtım var. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. Çok kısa ol
masını istirham ediyorum. Aksi takdirde görev
liler gidemeyecekler Sıkıyönetim tahdidi nede
niyle yerlerine. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI HAYDAR 
ÖZALP (Niğde Milletvekili) — Değerli arka
daşlarım, bir nokta aydınlığa kavuşmamış, ga
liba bir yanlış anlaşılma oldu. Ben hakikaten 
gazete havadisleri üzerine inşaa edilmesinden 
üzüntü duyduğumu ifade ettim. Yalnız, bu me
sele uzun uzun Meclise getirildi, gerek Mecliste, 
gerekse basında tartışması olduğu için ben gir
mek istemedim. Bu zatı muhterem İzmir'de Baş
müdürlük yapmadı. İzmir'de sadece teftişte iken, 
Cihat Bilgehan'ın bunun hakkında bir raporu 
olduğunu ben de sonradan anladım. Benim za
manımda bu, İstanbul Gümrükleri Başmüdürlü
ğüne getirilmiş değil. Benden evvel İstanbul 
Gümrükleri Başmüdürlüğünü tedvire me
mur edilmiş; yine müfettiş kadrosu ile. Be
nim zamanımda (bu zatın benden istediği, İstan
bul Gümrükleri Başmüdürlüğü kadrosuydu. 
Ben bu kadroyu vermediğim için, bu zatımuh-
terem efkârı umumiyeye böyle bir suçlama ile 
ortaya çıktı. Ben bunları açıkladım, hem de çok 
uzun açıkladım. Ve ondan sonra da istifa etti. 
Hakkındaki dosyalar takibatta, birçok dosyala
rı savcılıkta ve birçokları da benim teftiş he
yetimde. Ama, değerli arkadaşım kalkıp, ikin
ci bir meseleyi ortaya atmış durumdadır. Bir 
de İskenderun'daki yolsuzluk iddiasını ileri sü
ren bir hanımın meselesini ortaya attı. Dört ta
ne Bakanlık müfettişi İskenderun Savcısı ile 
beraber, açık var denilen dört depoda, bastan 
aşağıya savcının nezareti altında sayım yapıl
dı. Noksan denen mallarda fazlalık çıktı. Ora
daki Başmüdürü ve ambar memurunu Bakan
lık emrine almıştık. Dört müfettişin, savcının da 
nezareti altında yaptıkları tetkikten sonra, on

ların raporuna istinaden geri vermek durumun
da kaldık. Bir memurenin bu şekilde bir iftira 
etmesi, kendi Bakanlığına haber vermeden be
yanatının Hürriyet Gazetesinde çıkması halin
de, müsaade buyurun da, bir Bakanlık artık 
böyle bir memureyi aynı yerde tutmak imkânı
nı bulamaz tahmin ederim. Yani, gazete hava
disleri üzerine fikir bina etmenin mahzurları. 
Bu bakımdan diyorum ben. Yoksa, elbette ga
zetedeki havadislerin birçoklarına itibar göste
rilebilir. Ama, bu nevi sansasyon haberlere iti
bar gösterilmez değerli arkadaşlarım. Bu bakım
dan, bunların zabıtlara geçmesini temin nokta
sında kısaca mâruzâtımı arz ettim. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve 

Tekel Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerindeki 
müzakereler sona ermiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim: 

Bölümleri okutuyorum; 

C — GÜMBÜR YE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

(A/l) CARİ HARCAMALAR 

Bölüm ödeneğin çeşidi Lira 

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

12.000 Personel giderleri 93 957 823 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 7 540 475 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 683 962 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 662 501 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
32.000 Kamulaştırma ve satmal 

malar 1 000 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 



Bölüm 
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Lira Bölüm 

126 701 35.000 Sosyal transferler 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 388 220 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/568; Cumhuriyet Sena
tosu 1/24) (S. Sayısı: 23) 

BAŞKAN — 1972 yılı Tekel Genel Müdür
lüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir efendim. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe 
kanunu tasrısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (167 188 151) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere (206 161 000) lira ve sermaye 
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (17 161 264) 
lira ki, toplam olarak (390 510 415) lira ödenek 
verilmiştir. 

BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) cetvelle
rini okutuyorum. 

(A/l) CARİ HARCAMALARI 
Bölüm Lira 

12.000 Personel giderleri 160 659 323 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

13.000 Yönetim giderleri 3 470 001 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

14.000 Hizmet giderleri 834 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

15.000 Kurum giderleri 930 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

16.000 Çeşitli giderler 1 294 827 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lira 

(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

21.000 Etüt ve proje giderleri 347 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

22.000 Yapı, Tesis ve büyük 
Onarım Giderleri 81 299 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

23.000 Makina, Teçhizat ve Taşıt 
alımları ve onarımları 124 515 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI 

32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar 6 500 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

34.000 Malî Transferler 494 010 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

35.000 Sosyal Transferler 5 617 252 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

36.000 Borç ödemeleri 4 550 002 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Kabul buyurduğunuz (A/l), (A/2), (A/3) 
cetvelleri ile birlikte maddeyi oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler. ka
bul edilmiştir efendim. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün 
gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildi
ği üzere (390 510 415) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — B cetvelini okutuyorum. 

B — CETVELİ 
Bölüm Lira 

63.000 Çeşitli gelirler ve cezalar 390 510 415 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi kabul buyurduğunuz (B) 
işaretli cetvelle birlikte oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

— 241 — 
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Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 

. 1972 yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere 
istinaden elde edilecek gelirlerin tarh ve tahsi
line 1972 bütçe yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddevi cetveli ile bir
likte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 4. — 657 sayılı Devlet Memurları 
Kanunu ile bu kanuna ek ve değişiklik hüküm
leri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler 
yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yıl 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık 
göstermek suretiyle (A/l) ve (A/3) işaretli 
cetvellerin ilgili tertipİerindeki ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir efendim. 

Madde 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak 
kamulaştırılacak veya satmalmacak arsa için 
(Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümüne ko
nulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Ka
nununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin, (Yapı, te
sis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil 
tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaş
tırma ve satmalmalar) bölümüne aktarma yap
maya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BASAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir efendim. 

Madde 6. — Gider bölümlerinden yapıla
cak harcamalara ait formül bağlı (R) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

8 . 2 . 1972 O : 4 
BAŞKAN — (R) işaretli cetveli ile birlik

te 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efen
dim. 

Madde 7. — Tekel Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim. 

Tasarının tümü üzerinde lehte aleyhte söz 
istiyen sayın üye? Yok. Tasarı bugün yani, 
33 ncü Birleşimde sat 9,30 da açık oylarınıza 
sunulacaktır. 

Bu suretle Tekel Genel Müdürlüğü ve Ba
kanlık Bütçesi kabul edilmiştir. Aziz Milletimi
ze ve Bakanlığa hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

Bu suretle programımız gerçekleşmiştir. 
Saat 9,30 da toplanılmak üzere 32 nci Birleşimi 
kapatıyorum efendim. 

Kapanma Saati : 01,10 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu 

(Kabul edilmiştir) 

TABİİ ÜYELEK 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Mehmet Özgüııes 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHİSAE 

M. Kâzım Karaağaclıoğ'ln 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekats 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 
ismail Yetiş 

Üye s ayısı : 183 
Oy verenler : 129 

Kabul edenler : 129 
Ecddcdc •ııler : 0 

Çekiııserler : 0 
Oya katılrmyanlar : 52 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul c 
ANTALYA 

Akif Tekin 
AYDIN 

Ali Celâlettin Coşkun 
iskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Cemalettin İnkaya 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurtsever 

BİTLİS 
Orhan Küriimoğlu 

BOLU 
A1. â e d d i 11 Yılın a z t il r k 

BURDUR 
0. Faruk Kınaytürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortae 

ÇANAKKALE 
Nahit A] tan 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

CORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergendi 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ıdenler] 
ERZURUM 

Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 
Edip Somuııoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim T evlik Kutlar 
Salih Tanyeri 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HATAY 1 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Lûti'i Bilgen 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 
Rifat Öztürkçine 
Cemal Yıldırım 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KARS 
Sırrı At alay 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Ha zer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça 
T I l ı "1,1 1 " 
I. Ltem Erdinç 

MALATYA 
İlanı di üzer 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersaıı 
Ruhi Tunakan 

MARAŞ 
Adnan Karaküçük 
Hilmi Soydan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Meııteşeoğlu 

MUŞ 
Isa Hisarı Bingöl 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Hüseyin Avni Göktürk 
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ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
O. Mecdi Agun 

SAKARYA 
Osman Salihoğiu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
M Yılmaz Mete 
Mukadder Öztekin 
(B.) 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turgut Cebe 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 

ARTVİN 
Fehmi Alpaslan 

AYDTN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Mehmet Güler 

BÎLECÎK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 

BURSA 
Saffet Ural 

SÜRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nazım înebeyli 

SİVAS 
Âdil Al tay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin öztürk 

TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

TUNCELİ 
Arslan Bora 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 
ismail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN 
CA SEÇİLEN ÜYELEE 
Lûtfi Akadlı 

[Oya katılmıyanlar] 
ÇANAKKALE 

Ziya Termen 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Ekrem Özden 

İZMİR 
Nazif Çağatay ( 

Necip Mirkelâmoğlu 
(I. Â.) 

•KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRŞEHİR 
Halil özımen 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

KONYA 
Sedat Çumralı (I.) 
Fa'kih özlen 

MALATYA 
Nurettin Ak yurt 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 

MARDİN 
Abdülkerim Saraçoğlu 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 

[Acth üyelikler] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 

Yekûn 

»>«-<< 

Hidayet Aydmer 
Selâhattin Babüroğlu 
Hayri Dener 
Vahap Güvenç 
Mehmet Izmen 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye Üç.ok 
Ragıp Üner 
Suad Hayri Ürgüplü 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
(Bşk. V.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu 

URFA 
I. Etem Karakapıcı 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURDA ŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
özer Derbil 
Sait Naci Ergin (B.) 

Nihat Erim (Başbakan) 
Cemal Madanoğlu 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

32 NOİ BİRLEŞİM 

8 . 2 . 1972 Salı 

Saat : 9,30 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
III 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Kanma Komisyonu raporu ı (Millet Meclisi 
(1/554); Cumhuriyet Senatosu (1/8) (S. Sa
yısı : 10) (Dağıtma tarihi : 26 . 1 . 1972) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 





Toplantı : 11 I E 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayın : 1 0 

1972 YILI 
Devlet Su İşleri G. Md. Bütçe 





Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu ta 
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (1 /16 ) 

2'. C. Ank 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 
Başkanlığı 

Sayı : 71-13-12/1İ3U 

MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su işleri Geıuel Müdürlüğü 1972 yılı Bütç 
nu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat 

'Başbakan 

Devlet Su İşleri G. Mel. Bütçesi (.S. Sayısı : 15) 



— 4 — 

GEREKÇE 

DSİ Genel Müdürlüğünün 1972 yılı bütçesi ( A / l ) Cari harcamaları için (181 824 140) lira, (A/2) Yatırım harcam 
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (584 208 169) lira olmak üzere cem'an (3 497 915 309) lira olara 

Mezkûr harcanualar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir. 

Bölüm Madde Lira 

12.000 PERıSOiVEE GİDERDEKİ : 
12.110 Devlet memurları aylıkları : İ2-) 608 227 4 699 adet Devlet memurlarına ödeneeek ^maşlar ie 
12.050 Yabancı uzmanlarla yardımcı

ları ücreti : 1 Maddenin muhafazası için tc'klii' edilmişi ir. 

12.260 İSözleşmdli personel ücreti : 1 Maddenin mııkafazası iein teklif edilmiştir. 
12.280 İşçi ücretleri : 9 159 '570 Sulama şebeke vo tesislerinde ealışau N/S isçilerin ye 

larının karşılanması iein ieklif edilmiştir, 
12.310 Aile yardimı : 792 000 Teşkilâtımızda çalışan ıdevlet>memnriarma çoeuk zam 

miktara gövc. 1972 ıınalî yılı için (792 (MH)) lira üelene 
12.320 Doğum yardımı : 72 OO'O (557 «ayı 11 Devlet- Memurlar] Kanununun yürüıdiiğv ıd 

mı almaya hale kazanan Personel Kanun im un yürürli 
ve "1972 imali yılımla alınması düşüniiileu. ilave perso 
teklif edil mistir. 

12.330 Ölüm yardımı : 90 '000 657 -saydı Devlet Memurları 'Kanununun 2ö* neî mad 
zarı itibara- alınarak "1972 yılı irin ıbu nKkldeUen (90 

12.340 Tddavi yardımı ve cenaze f>28 61$ Başbakanlıkça yapılan tamime »-öre şahıs -basına 12 
imaisrafları : için (528 >6.fî8) lira •ödeınsk teklif edilmiştir. 

12.350 Yakacak yardımı : 6 966 1 500 ve dallıa yukarı rakanıkla olan ünikderde eaks 
•ca'k zadımı tu tan olarak ('(> 966) lira ödenek 1972 ma 

12.370 Emekli keseneği karşılıkları : 17 d;05 15;; Devlet 'memurlarına ödenecek nıaaaşlardan o.mdkli ke 
üzerinden lıesapla.ni]) 1972 malî yılı için teklif edilmi 

Devlet ,Su işleri O. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde 

12.380 İSosyal Sig'oıitalar IKurumu ke
senek ve prim karşılıkları : 

12.391 Giyecek yaridımı : 

12.392 Yiyecek yardımı : 
12.410 Fazla çalışma ücreti : 
12.440 Ders görev ücreti : 
12.571 İşgüçlüğü, iş riski ve teminin

deki güçlük zammı. 

12J600 ödül : 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği : 
12.811 ıSürekli görev yolukları : 
12.813 Geçici görev1 yollukları : 

12.814 Yaibancı uzmanlarla yardımcı
ları geçici görev yolluğu : 

12.815 (Sözleşmeli personel ücreti : 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazmi

natı : 
12.332 Kongre ve konferans yol

luğu : 

1 144 1)42 Mevcut personelden tam gün çalışanların primi ile me 
edilen parttayms çalıştırılan işçiler için yeni İs Kanu 
üzerinden ödeneceğinden % 21 -oranında hesaplan 
edilmiştir. 

27 000 Hizmetlilerin giyim ihtiyaçlarımn karşılanabilmesi içi 
edilmiştir. 

1 Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
1 Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 
1 Maddenin ımııhafazası için teklif edilmiştir. 

4 657 saydı Devilet Meunurları Kanununun bâzı maddele 
mınım 71. ek maddesi gereğince is güçlüğü, iş rislki 
rı ile ilgili yönetmeliğe uygun olarak ödemeği hilâhar 
edilmiştir. 

1 Maddenin ımııhafazası için teklif edilmiştir. 
1 Maddenin muhafazası için teklif edilmiştir. 

150 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 
4 '250 000 Te'knik pemonelin 657 saydı Kanun kapsamına alınm 

ra ödenek 1972 malî yılı için teklif edilmiştir. 

1 .Maddenin muhafazası için teklif cdüımlştir. 
1 Maddenin muhafazası için teklif edilmlşjtir. 

1 215 OÜl) Geçen yılın 'ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

10 OOO 'Mühendis Odaları ile ^çeşitli kuruluşlar tarafından 
teşkilâtımızla ilgili Ikonlgre ve konferanslara geniş !bi 
dığımızdan 19-72 imalı yılı için (10 000) lira ödenek 

Devlet Su -İşleri G. Md. [Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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12.834 Kurs yolluğu : 
12.841 Tedavi yolluğu : 

12.853 Yurt dışı geçici g'örev yol
luğu : 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları yurt dışı geçici görev yol
luğu : 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yol
luğu! : 

12.872 Yurt dışı kongre ve konferans 
yollukları : 

13.000 YÖNETİM GİDKELERİ : 
13.110 (Kırtasiye alımları ve giderleri : 

13.120 IBasılı kâğıt ve defter alımları 
v© giderleri : 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları 
ve giderleri : 

13.140 Yayın alımları ve giderleri : 

600 OiOO Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilaıı işitir. 
10 000 6.77 sayılı kanun kapsamının alman personelin İm 

lai'i olmadığı lıalleıide tedavi yolluklarını karşıla 

500 000 Komşu idevldtlerle birlikte faydalanılmakta olanı su 
elemanların ve ayrıca dış finalisin an Mıtiyaçları kı 
ban, Gölkçdkaya veya ilmna unuma sil diğer projele 
sunda teknik -gelişme ve yenilikleri yakından izl 
(dışına gidecek personellin yolluklarım karşılamak 

I Maddenin 'muti a. faz ası için teklif edilımiştir. 

'500 0O0! Oeşijtli teknik yardımlardan faydalanılmak -suretiy 
derilecek elemanlariımızm uçak bileti, yolluk ve p 
ii/.ere teklif edilmiştir. 

1Î10 000 DSİ çal işim al arım yaibaneı memleketlere tanıtmak, 
isiinii artırmak 'üzere terti-bedilerek kongre 'konfer 
elemanların, yol hıklar um karşılamak üzere teklif ed 

30 000 Genel MJüdüılük ımerikez daireleri ile bölge müdür 
karşılatmak üzere teklif edilmiştir. 

2 000 Hasılı kâğıt ve defter alımları ve gideri erin in. karş 
aynen teklif edilmiştir. 

o50 000 Büro malzemeleri, masa ve sandalye /temini içim ( 
miştir. 

'00 000 Yayınlarla ilgili fiyatlardaki artmalar göz önüne 
(00 000) lira ödendk teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi PS. Sayısı : 15) 



Bölüm Madde 

13J150 Yakacak alımları ve gider
leri : 

Bölüm Madde 

13.190 Diğer alımları ve giderleri : 
13.210 !Su giderleri : 

13.220 Temizlik giderleri ; 
13.230 Aydınlatma giderleri : 

13.390 Diğer yönetim giderleri : 

13.410 'Posta, telgraf giderleri : 

13.420 Telefon giderleri : 

.13.610 Taşınmaz malların kira "be
deli : 

13.620 IBM maMnalarmm kira be
deli : 

14,000 HİZMET GİDERLERİ : 
14.110 Yangından korunma gider 

leri : 

14,130 IMahıkeme hardan ve gider
leri : 

— 7 — 

000 Genel Müdürlük binası iie 'bölge müflürlüikk-ri binal 
Ikaca'k maddelerine yapılan zamlar .sebebi iie .1971. yı 
lira fazlası iile (1 000 000) lira ödenek 1972 malî yılı 

Lira 

'•10 000 (Jdenemiyeıı alımlarla ilgili giderler için (10 000) li 
300 000 'Genel Müdürlüğümüz nıenkez ve bölge ihtiyacı olarak 

alınarak 1972 malî yılı için (300 000) lira ödenek te 
90 000 '.Geçen yılın ödeneği aynen tefklif odilmişjtir. 

1 500 OOO Son yapılan zamlar nazara, alına ra;k (1. 500 000) li 
teklif edilmiştir. 

10 000 lUitçede tertibi bulunmadığından ödenemiyen genel •y 
liraya kaklar olan küçük onarım giderlerinin :karşıîain 

770 OOO 197.1 malî yılında PTT Huzmeli reine yapılan rv 100 
ibıı mı addeden i.1972 malî yılı için (770 000) lira tekl 

1 '340 000 197.1 malî yıllında PTT hikmetlerine yapılan f/r 'i'00 
bu maddeden 1972 malî yılı için (1 34U OOO) lira öd 

1 300 OOO G'oçen yılın ödeneği aynen kabul edilmiştir. 

2 035 000 Geçen yılın, ödeneği aynen kaîbul edilmiştir. 

9 000 0/0851 karar sayılı Yönetmeliğin 49 nen (maddesi ge 
runması amacı ile gereken araç ve gerecin alniiması i 
teklif edilmiştir. 

'150 000 1972 malî yılı için (150 000) lira ödenek teklif edilm 

Devlet Su İşleri G. Md. (Bütçesi (S. Sayısı : 15) 



14.1341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü 
Imaddesinin gerektirdiği gi-
iderler : 

14.342 7126 sayılı Kanuîıa ıdayanıîa-
rak çıkarılan tü^ügiin 119 ncü 
maddesinin gerektirdiği gi
derler : 

14.510 Kurs giderleri (1 900 000) 
lirası üVîakina Eğitim Merkezi
me ödenmek üzere) : 

14.520 Burts giderleri : 

14.530 Dış ülkelerde okutulan öğren
ciler giderleri : 

14.550 Staj ve öğrenim masrafları : 
KÜRÜM GİDERLERİ' : 

15.930 işletme giderleri : 
ÇEŞİTEİ GİDERLER : 

16,370 iç fuar ve sergiler giderleri : 

16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri 

î Maddenin muhafazası için ödenek teklif edilmiştir. 

5 00O 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 
savunima hizmetleri için 1972 malî yılında f'5 000) 

I1 521 000 DSİ nin Eğitim ımerkezle rinde her kad-emeden pers 
miner ve konferanslarda eğitici ve konferansçı ola 
cek elemanların ücretleri de teşkilât elemanlarını 
ve dernekler tarafından açılacak kurslara gönderi 
nin karşılanması için teklif edilmiştir. 

506 000 DSİ 'hizmettierinin en iyi şekilde yürütülmesi için d 
•karşılık Vermek üzere okutulacak 'öğrencilerin ma 
malî yılı için bu maddeden (506 000) lira ödenek 

740 628 1416 sayılı Kanun uyarınca dış ülkelerde okutula 
kanlığınca .muhtelif fmeımleketler için teshit 'oluna 
karşılamak üzere (740 628) lira ödenek teklif edil 

1 Maddenin ımıulhaf azası için ödenek teklif edilmiştir. 

4 500 000 Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir. 

100 000 DSİ faaliyetlerini Türk Ulusuna tanıH.ma'k üzere g 
edilmiştir. 

1 Maddenin muhafazası için öd enek teklif edilmiştir. 

Devlet iSu İşleri G. Mel. (Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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16J390 Diğer propaganda ve tanıtma 
giderleri : 

18.410 Uluslararası yurt içi toplantı 
giderleri : 

16.711 Makam temsil gidenleri : 

16.712 ıCrörevsel temsil giderleri : 
16.720 Ağırlama giderleri : 

16.730 İTören giderleri : 

16.840 Bakrm ve idame giderleri 

100 000 Halik eğitimi ve diğer ihtiyaçlarımız için hazırlanacak f 
cihazları ile yayın organlarının kayıt fotoğraf ve ilgi 
Köy İşleri Bakanlıkları ile müştereken ele alınmış 'bul 
da tanzim edilmiş protokollere göre ihtiyaç duyulacak 
unak üzere geçen yılın ödeneği aynen 'teklif edilmiştir 

1 19*72 malî yılında yapılması plânlanmış uluslararası yu 
dan maddenin muhafazası için (1) llira teklif edilmişt 

30 000 Fiyat endekslerinde görülen artışlar sdbelbiyle 1972 m 
lif edilmiştir. 

i 'Maddenin muhafazası için ödenek teklif edilmiştir. 
60 000 Gerek yeni projelere ait kredi işleri, gerekse Ideva/m 

le ilgili olarak g<elen yabancı misyonlar ve C4enel Mü 
üzere g'elen diğer yabancılarla ilgili masrafları karşı 
lif edilmiştir. 

20 O'OO 1972 yılında temeli atılaea'k veya yeni Ihizmejbe girec 
karşılamak üzere 1972 imanlı yılı için (20 000) lira te 

4 500 000 Önceki yıllar tatibikatları nazarı itibara alınarak bak 
rını ımasraflarmın karşılanabilmesi hin 1972 ınıalî yılın 
lira ödenek teklif edilmiştir. 

Devlet Su İşleri O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Lira 

21.000 

22.000 

ETÜT VE PROJE GİDERLE
Rİ (Tarım sektörü) 

21.111 Etüt ve proje giderleri : 

21.114 Tanzim edilmiş simi ve tabiî 
göllerde balık üretilmesi için 
etüt giderleri : 

21.115 İsçi ücretleri : 
ENERJİ SEKTÖRÜ : 

21.411 Etüt ve proje giderleri : 

21.415 İşçi ücretleri : 
IHZMRTLKR SEKTÖRÜ : 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabala
rın içme, kullanma, endüstri 
suyu ile kanalizasyon işleri 
etüt ve projf. giderleri ve su 
kalitesi kontrol giderleri : 

21.625 işçi ücretleri : 

YAPI, TESİS VE BÜYÜK 
ONARIM GİDERLERİ : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

21 974 000 1972 programmda derpiş edilen tarım sektörü ve 
rafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

200 000 Taıızi.m edilmiş ve tabiî ve suni göllerde balık et 
lif edilmiştir. 

70 276 000 İş e i ücretlerini karşılamak üzere tekli!' .edilmiştir. 

f>:> 270 000 1972 programında derpiş edilen ener,;i sektörü o.f 
ği (masrafları karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

22 980 000 İsçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir 

425 000 Büyük şehir ve kasabaların içme kulknima ve end 
ri ve proje giderleri ve su kalitesi kontrol gider 
teknik personelin ücret ve geçici; yolluklarını kulla 

1 :>Î4 000 İsçi ücreblerini karşılamak üzere, teklif edilmiştir 
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22.111 Yapı, tesis ve büyük onanın 
giderleri : 

22.115 İşçi ücretleri : 
ENERJİ SEKTÖRÜ : 

22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım 
giderleri : 

22.415 işçi ücretleri : 

HİZMETLER SEKTÖRÜ : 
22.631 Yeni yapı, tesis ve büyük ona

rım giderleri (istanbul ve 
Ankara içme suyu projeleri 
inşaatı için) 

22.635 İşçi ücretleri : 

23.000 MAKİNA TEÇHİZAT VS 
TAŞIT ALIMLARI VE ONA
RIMLARI : 
TARIM SEKTÖRÜ : 

23.111 Makina, teçhisat alımları ve 
büyük onarımları : 

23.112 Taşıt alımları : 

23.115 İşçi ücretleri : 
EXKR.I1 SEKTÖRÜ : 

076 591 000 1972 yılı icraat programında derpiş edilen işlerin ge 
mak üzere teklif edilmiştir. 

185 508 000 İşçi üeıctie-ini karşılamak üzere tüklif edilmiştir. 

1 L-î5 920 01)0 1972 yılı icraat programında derpiş edilen işlerin' ge 
şılanması için teklif edilmiştir. 

40 221 000 İsei ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

266 609 000 İstanbul ve Ankara içme suyu inşaatı tesislerinde 'ku 
muştu r. 

l:î 092 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 

(i;] 200 000 1972 yılı icraat programındaki tarım sektörü ile ilg 
alımları ve büyük onarımların gerektirdiği giderleri 
miştir. 

4 500 000 .1972 yılında saiınalınaeak makina, teçhizat ve büy 
' İçin teklif edilmiştir. 

İ20 221 000 İse i ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir. 
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23.411 Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları : 

23.415 İşçi ücretleri : 
HİZMETLER SEKTÖRÜ : 

23.621 Makina, teçhizat alımları ve 
büyük onarımları : 

23.625 İsçi ücretleri : 

1® 

47 450 000 1972 icraat programımla derpiş1 olunan enerji se 
teçhizat ve onarımlarının gerektirdiği nuısrafiarı 
muştur. 

4 5ot) 000 İşei ücretlerini karalamak üzere teklif: edilmiştir. 

2 500 000 Makin a, teçlıizat alımları büyük onarımları için 
1 060 000 İşei ücretlerini karşılamak üsere teklif edilmiştir 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSSFER HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Lira, 

31.000 1. SERMAYE TEŞKİLİ : 
Kurumlara katılma payları 
ve teşkilleri : 
ORTAKLARA ÖDEMELER : 

31.310 Mukavelenin feshi Ege Elek
trik T.A.Ş. ödenmek üzere : 
DÖN ER SERMAYE LEBE 
ÖDEMELER : 

31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci 
maddesi gereğince ayrılacak 
işletme döner sermayesi.: 

31.452 Makina eğitim merkezine 
yardım, (DSİ personelinin 
eğicim ücretleri de bu tertip
ten ödenir : 

Mukavelesinin, feslıi sebebiyle ödenek teklif edilın 

A en iden açılaeak bir işletme <dmfcı> 
nek teklif edilmiştir. 

ü:.',iiiuan ınackıo 
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32.000 KAMULAŞTIRMA VE SA-
TINALMALAR : 

32.100 Kamulaştırma ve satınalma 
bedeli : 

32.110 Keban barajı istimlâk bedeli: 

32.200 Keban iskân ve istihdam 
fonu : 
Keban barajı göl alanında ta
şınmaz malları kamulaştıran 
ve gölün teşekkül sebebiyle 
geçim imkâinını kaybederek 
yerlerinden ayrılmak zorun
da kalan ailelerin tarımsal, 
şehirsel iskânları ile istih
damlarının gerektirdiği mas
raflar (sarf ve tahsis şekli 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar, 
Köy işleri, İmar ve İskân ve 
Maliye bakanlıklarınca ha
sırlanacak yönetmelikte gös
terilecek esaslar dairesinde 
sarf edilmek üzere tarımsal 
iskân ve istihdam ile ilgili 
masraflar Köy İşleri Bakan
lığınca T.C. Ziraat Bankasını 
şehirsel iskân ve istihdamla 
ilgili masraflar imar ve is
kân Bakanlığınca yapılmak 
üzere Türkiye Emlâk Kredi 

— 13 — 

59 452 000 Gökçekaya barajı ile diğer baraj ve sulama tesisler 
hakkuk edecek istimlâki bedellerinin karşılanması 

222 500 000 Keban barajının göl sahasının kalacak arazinin ist 
üzere teklif olunmuştur. 
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Bankasına devredilir,) 2ira- Lira 
at ve Emlâk Kredi bankala- —— 
rina devredilecek miktarlar 
Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığınca tesbit olunur. 58 139 000 Keban barajı göl ı-m kasımla lanın ına,;': malları ikamula 

bebiyle geçim imkanını kaybederek yerlerinden 
lan her türlü geçim yaşama ve sosyal İKikkuınm 
(58 İ:îi-) 000) lira ödenek teklil! edilmiştir. 

2. TRANSFERLER : 

34.000 MALÎ TRANSFERLER : 
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDA
RELERE ÖDEMELER : 

34.230 DSİ faaliyetleri ile ilgili ola
rak malzeme standartları içüı 
Türk Standartları Enstitüsü
ne ödenmek üzere : 20 000 Orçen. yılın ödem-yi a y m , U kiu f.iilm iştir. 

34.250 560 sayılı Kanunun 13 ncü 
maddesine göre ımîUî prodük
tivite merkezine ödenecek aidat f> 000 580 sayılı Kanunun D! nmı madelesi ge;vginc<- Millî P 

ırı,ek üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif edi'lmiştir. 

34.461 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara, İstanbul, İzmir ve 
'Gazianltep belediyelerine içme 
sulları içiin yardım (aynı yar
ıdan miktarı Bakanlıkça tesbit 
olunur.) 50 000 000 JÖ5;İ sayıih Kanun gereğince Ankara. İstanbul, tamir v 

•nıesulan için. tekili' edilmîsıtfır. 
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34.000 

35.000 

34.462 ©eled&yelere içme suyu. ve ka
nalizasyon yapımı için yardım 
(10 000 000) lirası kanalizas
yon işleri içindir.) 

ULUSLARARASI TEŞEK
KÜLLERE ÖDEMELER : 

34.720 UiMslararası kurum ve der
neklere katılma payı : 

34.790 Birleşmiş MiIlMier gelişme 
programı özel fon hesabına 
Ödenmek üzere : 

-SOSYAL TRANSFERLER : 
EMEKLİ SANDİrîlNA ÜDE-
jMELER : 

35.210 % 1 ek karşılıkları : 

35.220 Emekli ikramiyesi : 

35.230 Sandık yöneitim giderleri : 

35.240 Diğer ödemeler : 

Lira 

40 000 000 1053 sayılı Tvannn gereğince belediyelere imıesııyu ve 
lif edilmiştir. 

18 000 DSİ. faaliyetlerinin icabı olarak çeşitli kuruın ve deme 
le bu kurum ve derneklere ödenecek aidatı karşılama 
ilira teklif edilmiştir. 

1 19 i 2 y ülinda bu «maddeden masraf derpiş edilmiyeeeğind 
ilerde gerektiğinde aktarma icrası için (1) lira teklif ed 

1 236 083 Devlet memurları ayılıkları tertibinde bulunan ödenek 
:olaralk teklif edilmiştir. 

8 843 000 1972 yılında yaş haddine uğnyaealk elemanlarnı en tekl 
için teklif edilmiştir. 

1 3G0 ı)Ö0 5431 sayiıh Kanunun 2<8 nei maddesi o-ereğiuee T. ('. 
dık güderleri karşılığı olarak teklif olunmuştur.: 

10 000 Teşkilâtımızda çalışarak emekliye ayrılmış bulunan 
Emekli Sandığınca bu personele ödenen miktarın karş 
lında (10 000) liira ödenek teklif olunmuştur. 
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DERNElK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERÎ 
mŞEKKÜLLERE YARDIM-
DAR : 

35.710 Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğe memurları öğle yemeğine 
yardim. (Memurlar Yardım 
Saldığıma ödenir) 

35.720 Demıeik ve ^benzeri (kuruluşlara 
yardımlar : 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.310 3Caaım İktisadi Teşebbüslerime 

gecem yılar 'borçları : 

36.320 Diğ'er geçen yıllar borçları : 

İLÂMA BAGLI BORÇLAR : 
36.400 (Bu ödeneği ilhifeiyaç nisböfânde 

artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir, 

İSTİKRAZ ÖDEMELERİ : 
36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci 

maddesi gereğince çıkarılan 
% 5 faizli 1954 istikrazı, faiz 
İtfa karşüıikları ve genel gi-
ıd̂ rflleri : 

Lira 
\'ki 

206 711» Merkez teşkilâtında çalışan i 198 personelin günde 12 
ıde yemek bedeli olarak Memurla-r Yardım Handığuna 
tir. 

1 ıMaddeniu muhafazası içiu(l.) lira tek'HJ'edilmii^tlir. 

200 000 dene! rintçe Kanununun 20 nei maddesi ve DSİ bütç 
iborç nkbetin.de 3">u maddeye •aktarma yapılabilmekte ise 
kuk eden borejlann ödenmesi için aktarımı yapılması uzu 
lllemıelk gayesinle 1972 malî yıllı Bütçesine (200 000) lira 

500 000 Düyuna kalan borçların ödenmesini sağlamak maksadı 
(500 000) lira teiklif: edilmiştir. 

350 000 Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetidl'i olduğund 
'ödenek teklif edilmiştir. 

2 372 000 ödeme plânına govv hesabedilerek teklif, edilmşitîr. 
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Bölüm Madde Lira 

36.530 5977 sayılı Kanımla tasdik olu
nan anlaşma gereğunjce temin 
oluman (25 200 000) dolarlık 
kredinin faiz, itfa ve genel gi
derleri : 29 :!15 :]-'>+ ödeme plânına ĵ üı-i.1 hos-abedilerek teekiif e-.uliiiist.ii-. 
iKonsoliide borçlan : 5i> 05i 010 T. (\ Merkez I>anka>sının işari üzerine teklif edilmişti 36.540 

36.550 

36.600 

B/2 

Temsin edilen proje 'kredileri 
'karşılıklarında doğan borçtüa-
rm itfa, faiz ve diğer giderleri : -V2 .100 000 Muhtelif projeler için teinin olunan dış kredi anTaşma 

faiz. itfa ve diğer giderlerini karşılamak üzere teklif e 
GERİVEEİLECEK PARALAE: 
Geriverilecek paralar : 500 000 İ972 yılı için geçen yıl m ödeneği aynen teklif edilmişt 

61.000 
— Vergi Dışı Gelirler 
KURUMLAR HASILATI VE 
PAYLAR 

61 110 İşletme müesseselerinden alı- 1 Döner sermayeli 2 işletmenin (Ankara Priojele.ri 
nacak gelir .Eğitim Merkezi (Müdürlüğü) gelirleri ancak kend 

tltıı maddenin muhafazası için (J) Tl. tahmin olunm 
TESİS YE ORTYKLIK GE
LİRLERİ 

61 170 Devredilen tesislerden ve ov- 2 612 000 (»ecen yılla nazaran azalma 1300 sayılı Kanun uy 
TEK.'e devredilen HES. Tesisleri »eri ödemelerinin 
miştir. 

1 1112 sayılı TEK Kamının uyarınca Türkiye Elektr 
mülkiyet olarak verilen HES. in ödemeleri 25 . 10 
.olduğun'dan maddenin muhafazası itin (i) Tl. tahmi 

taklıklarJdan alınacak bedeller. 

61 180 Hidroelektrik Tesislerinden el
de edilecek gelirler. 
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OTüm Madde Lira 

82.000 

'6flj 190 İşiettınelerden ..mükelleflerden 41 G62 ÜOO 1972 yılında İşıl etmelerde mükelleflerden tahsil olun 
tahsil olunacak ve işletme ücret- Bakını ücretleri : 19Ö9 ilâ 1972 yılları: arasında k 
leri cak ilave sahalar ve 1972 yılında fiilen «ulanacağı t 

•oram % >r>5 alınmış) dekara (1.1) Tl. sı .su'lama üc 
tahsilat ve işletme ve amortisman tahsilatı olarak ( 
lif edilmiştir. 

PAYLAR 
DSİ G-onel Müdürlüğü malları 
gelirleri Taşınmaz mallardan 
alman gelirler. 

<02 11Ö Taşınmaz malların »atış bedeli. 

62 120 îvimlar 

İTASINI R DEĞERLER (İE 
LİRDERİ: 

m .200 Taşınır mallar satış bedeli. 

210 Kiralar 

1 12 . 1 . 1970 «ün ve 7/52 sayılı liakaular Kurulu 
i'ii r e Kcüîier Barajı Ro'Zcrvua Harında baraj emniy 
timlâk edilen ve wu aıltında kalkmadığı nd.au tapuda, D 
edilerek eski sahiplerine geliverilecek arazi satışla 
için bu maddeye (T) Tl. konulmuştur. 

350 (K)0 DSİ konutlarında oturan personelden, ivecen. yılın a 
(o'5Û 'ÜOO) Tl. kira alınacağı tahmin edilmiştir. 

G 000 000 Resmî dairelere ve miitaah'hit'lere taşnıır malların 
gelir mlııp, geçen yıllar tahsisatına g">ıv (2 000 000) 
olunmuştur.! 

;> 500 000 Resmî müessese ve mütaahhitlere kiraya verilen 
geçen yılın aynı teklif edilmiştir. 
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Boltian İffladaîe Lira 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CK-
ZAIiAR; 
CEZALAR, 

'H3 220 Müteablhitlerden alınacak ge
cikme cezaları 2 000 000 1971 yılı g'eliri aynen tahmin ve teldir' olunmuştur 

•63 33Ö Muayene, Tahlil ve tccrübn üc
retleri 250 01)0 Geçen yıim 'gemi aynen tahmin ve teklif 'olunmuşt 

03 390 'Diğer çeşitli gelirler ~̂ :' ^ii(' '"'^ Muhtelif yıllar gelirleri mukayesesi sonucunda e 
(23 G'OO 000) Tl. fazbısıyle tali inin ve teklif olunm 

G3 400; Bağışlar ' Küylerdc ve nüfusu 30'0 den az olan kasabalarda. 
inin edilen gelir olup, maddenin muhafazası için ( 

72.000 ÖZEL GELİRLER 
72 .100 Hazine Yardımı 2 892 141 005 DSİ gelirleri ile proje .kredisi tu tan bulunan (555 

(A/3) bütçelerinin tutarı bulunan (3 397 911 305) 
72 200 Proje kredisi karşılıkları dikten smıra. (2 892 14! 305) lira ha.zine yardımı te 

505 770 000 Proje, kredisi karşılığı 'olarak teklif edilmiştir. 
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Rapor 
Kartala Bütçe Komisyonu Başkanlığına 

Devlet Sn İşleri Genel Müdürlüğü, 1972 malî yılı "bütçe tasarısı ile ilgili görüşlerimizin, yedi bölüm halinde ha 
dır. 

Arz olunur. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLciI DBVLrlT SU İSLKKİ (İENEL MÜDÜR 

1972 MALÎ YILI BÜTt/L RAPORU 

GİRİŞ 

CumJhuriyet TürkiycsinVlc ilk defa su konularının ele almışı, münferit bataklıkların kurutul ma siyle başlar. Bilâ 
maları sonucu DSİ Grene! Müdürlüğü bugünkü seviyesine ulaşmış ve çağdaş ileri ülkelerin, keıtdi türünde sayın 
mış bulunmaktadır. Kuruluşun üyesi 1929' da teşkil olunan ,Sular Umum Müdürlüğüdür ve sıra'sıyle .1939' da Su İşle 
da 62O0 sayılı Kanunla. DıSl Genel Müdürlük haline getirilmiştir. Genel Müdürlük hakin yıllık Devlet Konsolide Yat 
çekleşltirebilen bir , seviyededir. (2 109 200 000/7 i) İT) 050 359) 

BİRİNCİ DÖLÜM 

Hizmetin Niteliği ve Yerine Getirme Şekli 

1. <— Teşkilât ve vazife Kanunllariyle belirli hizmet kapsamı ive uzun vadeli ıplânaj uygunluk İderecesi : 
Teşkilât Kanunu : 
DSİ Genel Müdürlüğü 18 . 12 . 1933 tarih ve 6290 sayılı Kanunla kurulmuş, Lne,rji ve Tabiî Kaynaklar Bakanl 

Tüzel kişiliği olan bir idamedir. 1953 - 1963 yılları arasında BaynûlıHık Bakanlığı bünyesinde bir kuruluş iken, bi 
4951 sayılı Kanunla, kuruladı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmıştır. 

6200 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe verilen görevler; Yerüstü ve yeraltı sularının zararların; önlemek ve bu 
dalanmak için gereken hizmetleri yapmak, ezcümle Taşkın kontrolü, sulama, kurutma tesislerini vüeuida, getirmek 
şartiyle su ve zaruret halinde yardıımcı kaynaklardan enerji istihsal etmek, şehir ve kasabaların içme su ve kanal 
dik ve murakabe etmek, akarsularda ıslâhat ile seyrüsefere elverişli hale getirmek, i)ütün bu tesislerin balcım ve 
devredilenler ihariç) İşletmelerini yapmak, bu görevlerin, gerektirdiği rasat, tecrübe, a rastımı a., istatistik, istikşaf 
yaptırtmak gibi aktif hizmetlerle bu tesis ve hizmetlerin meydana getirilmesi maksa'lıya her türlü malî ve ivlari i 
mek şeklimde özetlenebilir. 
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'7478 sayılı Kanun gereğince İG . 5 . 1960 - 16 . 7 . 1964 tarihleri arasında köy içme sularının temini isleri DvSP 
metler 19'64 de kurulan Köy İşleri Bakanlığına devredilmiştir. 

Ayrıca 3 . 7 . IS^ 'de kabul edilen 1053 sayılı Kamunla Ankara ve İstanbul ve nüfusu 100 000 den fazla olanı 
endüstri suyu temini görevi de DSİ Genel Müjdürlüğilne verilmiş bulunimaktadır. Ancak, nüfus limitini aşmakla be 
ma girmesi; sözü edilen Kanunda Bakanlar Kurulu Kararma ve Bütçe imlkâtnlarının müsait olması şartına bağlan 

Genel Müdürlüğe tevdi olunan bütün bu görevler Tarım, Enerji ve Hizmetler Sektörleri dâhilinde uygulamaya 
Genel Müdürlük; aşağıda açıklanan Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile sevk ve idare olunmaktadır : 

Merkez Teşkilâtı : ! 
Genel Müdürlük ve Müşavere heyeti ile 9 Daire Başkanlığından müteşekkil yüksek kumanda ve ıvurmay kademesi 
fraşra Teşkilâtı : 
Daimî 15 Bölge ile geçici olarak kurulan İstanbul (İçme, kullanma, endüstri suyu temini), Gökçekaya ve Keban 

larından terekküp eder. 
Bölgelere bağlı Kuruluşlar; Daimî 53 Şube ile geçici olarak ihtiyaca göre kurulan toplamı '23 adet: Plânlama (1 

letme (1) âımirlikleriyle, 1 adet döner sermayeli işletme müdürlüğü ve gene ihtiyaca göre kurulan İ l Sondaj, 13 Bara 
başm ühend isi iki erinden müt eşekki 1 di r. 

Genel Müdürlük Katma Bütçeli bir idare olmakla beraber, gelirlerinin büyük bir kısmı hazine yurdum ve proje 
dır. 

İcraat Programlarımıza alman işler genel olarak mütaahhitler vesıtasiyle, isin âe<ii obuası gibi hallerde ise ema 
rılmaktadır. Mevcut makina parkı, 1970 sonunda (43 065) milyon dolardan .1971 sonunda halen (43 632) yuvarlak 
rında olmakla beraber, ekipmanın yaşdanmış olması dolayısıyle kapasite randımanı ortalama olarak r/( 55. '+ 00 civar 

Memleketimizde su kaynaklarımızın geliştirilmesi maksadıyle plân gereğince yapılan yatırımların büyük kısmı D 
te ve konular teknik karakterleri itibariyle 1 —• Büyük Su İşleri 2 — Münferit ve Müteferrik Su İşleri olarak iki g 
dir. Büyük Su işlerine ait plânlama tekniği yönünden Türkiye, akarsularımız]n drenaj sahaları itibariyle (26) havz 
Havzası hariç, diğer havzalarda, yağışlar, mahsulün lenebbüt devresinde yetersiz, hu devre dışında ise düzensizdir. 

DSİ'nin tarım sektöründeki faaliyetle riyil e bu dengesizliğin uzun vâdede ve plân hedefleri dâhilinde giderilmesine 
nuda hedefin genel portesi aşağıda açıklanmaktadır: 

Türkiye'de C/c lO'dan az meyilli) ova arazisi :diye tanımlanan sahaların 1/4 tutarındaki (4.(55.) milyon Ha. arazin 
da DSP nin görev kapsamı dâhilinde ekonomik olarak sulanabileceği, yapılan plânlamalarla tesbit olunmuştur. 1970 
lük tarafından üzerinde sulama şebekesi yapılarak ikmal edilen net saha 50S 815 Ha, dır. Su hale nazaran DSİ kehd 
cak gerçek!eştirmiş bulunmaktadır. Bunun bir diğer anlamı Türkiye'mizde tarımın daha uzun bir süre tabiat şartlar 

İdarenin genel politikası, hizmete açılan sitem.'! tesisleri isletmelerinin, mahallî halk sulamaları halinde, halka de 
güne kadar, belirli geri ödeme esasları 'dâhilinde 62 Sulama, 6 Kurutma tesisi halka devredilmiştir. Geri ödemeye tab 
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taşkın koruma tenisi er inin sayısı 552 ye ulaşmış bulunmaktadır. Diğer taraftan DSİ ce inşa edilen ve işletmesi yapıl 
Santral tesislleri 1967 yılından itibaren Rfibaıuk'a devrolunıuaya başlanmış ve bugüne kadar devrolurıan bu tesislerin 
Kesikköprü, Domİrköprü, Kemer, Almus, Duruca su, Oirlevik, Oağcağ-, Kngil, Erciş, K.iti, Silifke, Anamur, Kenı'ek). 
sayılı TIvK. Kanunu gereğince T Fi iv e sermaye olarak verilen bu tesislerin her tüıf.ii hak ve vecibeleri TK.lv e geçmiş 
adı gwen san t railerimizi e ilgi-i olarak DSİ Genel Müdürlüğüne geri ödeme ya] nlmarm aktadır. 

Geneli Müdürlüğün önümüzdeki yıllarda Hizmetler Sektörüyle ilgili faaliyetlerini 20 adet büyük şehrimizin irme kul 
ları teşkil edeeektir. Yurt çapında hayati önemi bilinen bu sorunların halihazır baskıları kısa süre .sonra, çok dalın etk 
mektedir. Buna parelei suyu temin edilen ünitelerin, bu defa kanalizasyon konu hırı da aynı nitelikte önemli bir sorun 
kadar 1053 sayılı Kanunla DSİ ye verilen. güre\Ier kanalizasyon, konuliarını kapsamıyorsa, da, bir üniteye suyun temini 
Kuruluşça, planlanması ve uygulanması teknik yöniiyie en. makul hal sekli olarak görülmektedir. Belirtilmesinde fayda 
konu da. su kaynaklarımızın kirlenmesinin kontrol eddumsl ve önlenmesi konusudur. Bizde henüz keyfiyet çağdaş geliş 
kazanına maki a beraber, bâzı bölgelerimizde durum ciddî tedbirler alınmasını gerektirecek bir manzara, a rzetm ektedir. 
konuda teknik kontrollere başlanmış ise de, Kuruluş Kanununda önleyici tedbirler açisuıdan hüküm ve müeyyideler me 

2 — Teşkilât Kanıımlarının ihtiyaçları lâyıkıyla 'karşılama «bailamından yeterlik derecesi, uygulamada elde olunan s 
Kanunu ve kadrolarının düzeltilmesi, değiştirilmesi ve tamamlanması ile ilgili düşünceler : 

6200 sayılı iDSt Teşkilat Kanunu yürürlüğe girdiği 1953 yılından beri. ilk şeklini muhafaza etmektedir. Buna, karşılı 
hızla, gelişmiş ve daha sonra çıkarılan (7478, 148, 1(17 ve en son 1053 sayılı) •Kanunlarla görev vSahası d a had a genişlem 
Kuruluş Kanununda oldukça, önemli bir revizyon gerekin ektedir. Halen bu konuda hazırlık çalışmaları oldukça ilerle 
arz olunacak, nedenlerle henüz Nionuçlanmamıştır. 'Filhakika, Kuruluş Kanununda, yeni tedvin olunacak hükümlerin, P 
ilgili hükümleri ile telif edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, ODSİ'nin yatırım bütçelerinin tetkikinden de anlaşılac 
şimdiye kadar Tarım sektör yatırımları yerine, enerji sektör yatırımları ön plâna, geçmiş ve bu de fa ki teklif olunan 19 
tırım bütçesi geçen yıllara, oranla, büyük bir sıçrama kaydetmiş bulunmaktadır. Re vize edilecek, Kuruluş Kanunumda 
bulundurulması gerek kadro ve gerekse hizmet anlayışı yönünden uygun mütalâa edilmiştir. '.Ayrıca, Su kaynaklarımızın 
de büyük etkiler sağlayacak «Su kaynaklarının kullanılması hakkında kanun»1 Taşanımız halen Yüce Meclis kom 
nunlasın asiyi e Genel Müdürlüğe uygulamada problem teşkil eden bir hayli sorun giderilmiş olacaktır. 

Kurluş Kanundaki, halka devredilen sulama tesis bedellerinin faydalananlar tarafından geri ödenmesi ile ilgili hü 
gili tasan, kanunun genel revizyonu meyanmda ele alınacaktır. 1053 sayılı 'Kanun uygulamada ve kısa. sürede- yetersiz 
gerekli tadiller yapılarak, tasan yeni şekliyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına şevkedilmiştir. 

DSİ Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini plân hedef ve ilkelerine uyu gn olarak yıllık bütçelerle verilen ödenekler oran 
bulunan güçlü bir idaredir. Ancak, teknik bir Kuruluş olan Genel Müdürlüğün, bugün ön plânda yev alan önemli ve 
sonelin moral kınklığı sorunudur ve ağırlığını da kısa sürede artırma istidadmdadır. 

Bu şartlar altında programların, uygulama imkânı bulmasında mahdut sayıdaki kilit elemanların büyük payı oldu 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Hizmetin! geüişmesi 
1. — Hizmetin gelişmesine ait istatistiM malûmat: 

DSİ Genel Müdürlüğünce 1971 yılı itibariyle Devlet Konsolide bütçesinin '% 7,1 i tefrik edilmiştiı*. İdarece k 
nin i% 26,6 sı uygulamaya konularak tamamen gerçekleştirilmiştir. 1937 - 1970 (sonu) arasında yeni fiyatlara g 
cuda getirilmiştir. Bunların '% 43,8 i sulama, i% 32,9 u enerji, % 18 i taşkın, % 1,9 u içmesu ve geriye kalan müt 

DSİ nin millî ekonomiye katkısı; 1971 yılında ceman 476 508 illa. sahada fiilen sulama yapılmıştır. Bunun p 
gulanmasından sonra ve önce yıllık mahsul üretimi farkı alınarak hesaplandığında 1971 yılı içinde üretim artışının 
tesbit edilmiştir. Bilhassa bu yıl pamuk ve çeltikçilerimizden taban fiyatlarının yüksek oluşu nedeniyle sulama tal 

Diğer taraftan DSİ tesislerinden sağlanan 2 186 milyar Kwh/yıHı'k enerji üretimi, büyük şehirlere 54,5 mily 
ilâveten taşkın korunma ve kurutma gibi bellibaşlı hizmetlerini parasal değer cinsinden ifade etnıek mümkün 
yukarda kısaca belirtilen 'bilgilerin ışığında tanımlanmalıdır. 

Genel müdürlüğün hizmet kapsamı : 
a)! (Sulama alanında : 
Yurdumuzda çayır ve ormanlar hariç, 24 562 100 Ha. (yamaç + ova) arazi vardır. 18 647 100 Ha. tutarındaki 

Ha. ı iyi kaliteli arazi olarak smıflamdırılmıştır. 
Diğer taraftan halen DSİ ce istikşaf ve plânlamaları <% 90 oranında ikmal olunan 481 adet büyük su projes 

arazisinin ancak 4 185 115 Ha. lık kısmının sulanması ekonomik bulunmuş ve öngörülmüştür. Yeraltı sulariylc sulan 
ile, müteferrik sulamaların da bu miktara ilâvesi gerekir. 

Bu hesaba göre toplam olarak 4 650 000 Ha. lık bir sahanın sulama tesislerine sahip kılınması ve 218 740 H 
bugünkü hizmet kapsamama girmektedir. 

b) Enerji üretimi alanımda : 
Gelişmiş ülkelerde baş döndürücü hızla artan enerji talebi, Türkiye'mizde de son yıllarda oldukça hızla artm 

enerji tüketimimiz 1951 yılında 38 Kwh iken 1972 de 300 İKwh mertebelerine ulaşacağı tahmin edilmektedir. 1987 d 
tedir. 1960 Avrupa vasatisi 1 450 Kwh civarında bulunmaktaydı. Bu meyanda İH. elektrik üretimi, hammaddesinin 
aynı zamanda, a/kar sularımızın, çok yüksek enerji potansiyeline sahip bulunması nedeniyle ön plânda yer almak 
da Türkiye, hidrolik enerji potansiyeli bakımından 5 nci olduğu halde, bu potansiyelden faydalanma oranı bak 

Son yıllardaki etütlere göre yılda 16 892,1 Mw takatla 73,2 milyar Kwh. hidroelektrik enerjinin ekonomik 
varılmıştır. 
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TıABLO : 1 

Muhtelif yıllarda TürMye'd© hidrolik enerji fetiıninin, genel üretim (Termik üretimler dâhil) ic 
(mevcut plânlamaların uygulanması halinde) 

H. E. lireti- DlSİ tesisk-

Yıl 

1950 
1955 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1975 

Genel ener
ji üretimi 
10ö Kwh 

789,6 
1 579,8 
2 815,6 
4 941,5 
6 935,0 
8 036,3 
8 623,0 
9 668,5 

— 

ıJLE. üreti. 
10° Kwh 

30,1 
89,2 

1 001,4 
2 167,2 
3 184.0 
3 456,0 
3 028,6 

(3 359,0) 
(10 037,0) 

H.E 
mi 
ene 

I. üreti-
genel 
rji Ü. 
% 

3,8 
5,6 

35,6 
43,9 
45,9 
43,0 
35,2 

— 
—• 

mi/ ekono. 
H. E. Po

tan 
% 

0,05 
0,13 
1,44 
3,14 
4,58 
4,97 
4,34 
4,83 

14,44 

riyle H.E. 
üretim 

106 Kwh 

— 
4,3 

488,0 
1 298,0 
2 103,0 
2 201,0 
1 834,0 

(2 186,0) 

Yukardaki tabloda H. E. enerji üretimunin son yıllarda artışını göstermektedir ki, DSİ Genel Müdürlüğünce yap 
ticiler olmuştur. Şöyle ki, 1971 sonunda halen DSİ tesisleriyle üretilen 2,186 milyar Kwh. üretim 3.359 milyar Kwh 
'% 66 sini teşkil etmektedir. Tablodan ıgörüleceği üzere 1955 te Türkiye'de su kaynaklarının enerji üretiminde kullanm 
ı% 4.83 olmuştur. 1973 te sadece Keban ve Gökçekaya'nın hizmete girmesiyle bu oran '% 7 ye yükselecektir. 

e) Hizmet sekttörü alanında : 
1970 nüfus sayımında 20 adet 100 000 i aşan büyük şehir ortaya çıkmıştır. Bu şehirlerden henüz İstanbul, iAnka 

bulunan İzmir ve Gaziantep şehirlerine ait içme, kullanma ve endüstri suyu temini' projeleri imkânları muvacehesinde 
Konu büyük bir baskı gösterme istidadındadır. 

2. — flertüki yıllara ait program ve düşünceleri : 
Yukarda genel 'bir çerçeve içerisinde tarım, enerji ve hizmet sektörleri itibariyle, tebarüz ettirilen, hayati önem 

rinin karşılanmasında DSİ ye düşen görevlerin kapsamı ifadeye çalışılmıştır. 
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— 25 — 

Bu maksatla genel müdürlük istikşaf, Master - Plân veya plânlama seviyesinde 481 projeyi değerlendirmiş v 
milyar Tl. yatırım b-edeli ihtiyacı olacağını tesbit etmiştir. İBu projelerden halen 38 tanesi uygulamaya konularak 
mında 81 proje üzerinde uygulama devam etmektedir. Uygulama halindeki projelerin keşif bedeli ceman (23 378 

TABLO : 2 

1977 yılı so
nuna kadar 

Toplanı, ko- yapılacak 1978 ve son-
şif bedeli yatırım rafei yıllar 

ı(l 000 Tl.) (1 000 Tl.) '(1 000TL) 

Tarım 12 035 899 10 154 341 1 881 558 
Enerji 9 873 390 8 646 377 1 227 013 
Hizmet 1 468 851 1 468 851 — 

23 378 140 20 269 569 3 108 571 

Tabloda görüleceği üzere halen elde uygulamada bulunan 81 proje bugünkü bütçe imkânlarına -güre ijçüncü 
daha ileriye taşmaktadır. ıBu itibarla DSİ Genel Müdürlüğünce Üçüncü 'Beş Yıllık Plân döneminde elde yürütüle 
bir proje teklifi beklenmemelidir. 

TİT. BÖLÜM 

Yatırımlar 
1. — Plânıda yer alan yatırımların seyri : 

İÜSİ Genel Müdürlüğünün 1954 yılında (129 024 000) Tl. dan ibaret olan genel bütçesi, Yüce Meclise teklif ol 
halinde (3 497 915 309) Tl. sına ulaşmış olacaktır. 

Aşağıda tablo : 3 ve tablo : 4 te sırasiylo J)SÎ yatırım bütçelerinin bâzı yıllara ait seyri ile. 1972 yatırım bütç 
(Sektörler itibariyle) ve '('A/3) transfer harcamaları dağılımı verilmiş bulunmaktadır. 

Devlet Su işleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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T1AİBDO : 3 

Bâzı yıH&ra aalt DSİ yaitınm, ıbiitçeleıri 

Yıllar 

1954 
1960 
1970 
1971 
1972 

IDStt yatınım, 
bütçeleri Artış 

,(!Tl.)i ^ 

123 338 000 
539 739 000 

2 000 175 000 
2 109 200 000 
2 731 883 000 

TABLO : 5 

1972 program teklifi (özet) 

oranı 
% 

337,6 
270,7 

5,4 
29,5 

a) Büyük su işleri/74 proje uygulamadadır. 
1972 programına, büyük su projeleri arasında tarım sektöründen 25 milyon TL ödenekle Güney - Doğu hudut sulam 

töründen tümü (373 950 000) Tl. tesis bedelli î&rair içme suyu 1 ııci merhale projesi için 40 milyon Tl. ödenekle, t 
'bedelli »Gaziantep içme suyu projesi 25 milyon Tl. ödenelderle yeni işler olarak teklif edilmiş olup, diğerleri 1971 

1972 yılı 
tahsisi 

Projeler 1 000 (Tl.) 

Tarım projeleri 512 581 
Enerji projeleri 1 085 397 
Hizmet projeleri 268 033 

1 866 011 

Küçük ve müteferrik işlerin teklifleri ise; can ve mal kayıplarının önlenmesi ve topraksu kooperatifleri sulamaları 
narak, asgari miktarda tutulmuştur. 
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e 

TABLO : 4 
DSÎ 1972 »Bütçe özeti 

(A/ l ) (Cari harcamalar) 

ıSeltitiör 

Ma'kinaı, ftee/hizat 
Yapı, itesis ve ve (taşıt alım. 

Etüt ve proje Ibüyü'k onarım onananı 
2a'.OÖ0 22.000 '213.000 Toplam 

Tarım ,9(2 450 000 802 M 000 0)87 912(1! 000 0/ '1*4*3 000 000 
(A/2) 

Enerji 

Hizmet 

Toplam 

76 1206 000 1 ,176 /Mİ! 000 

di '7139 -000 270 701 000 

15)1- <986 "000 1 304 383 000 

:3 1360 000 2>#5 000 000 

1170 445 000 2 317 971 000 24Ö 467 000 2 731 (883 000 

(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer ıharıcamalaıV 

19712 büteje toplamı 

b) Müteferrik s» işleri 

Taskm 
Kurutma 
Sulama 

1İ97İİ sonuna kadar 
uygulanan 

adet 

1 077 
İM 
251 

1 442 

,1.072 
uygulaması 

1971 somı. ka, 
yaıtınm 

(1000 Tl.) 

19712 yıh 
taılusisi 

(1000 Tl.) 

128 
9 

50 

.ym 

7JÖ§ ,955 
:89 91J2 

370 046 

9109 19113 

oio 5Ü() 

30 000 

(63 880 
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10.712 DSİ ödeneği ille; '74 büyük su projesine (1 866 0111 000) Tl. 106 adet müteferrik ise (63 8'SO 000) Tl. olmak 
rak (Oı Öfiö BÖl OOO) Tl. t a f e s edilecektir. 

19f7!2 yılı diliminde yapılaıcak bu yatırımın karşılığında (beklenen faylda : 

Oin&i 

Depolama 
Sulama 
Taşkm 
Kurutma 
İçme su 
Enerji 

(Fayda) 
(B. su 

mjQ 
718 404 
'9 408 
9 000 

124 
115 

TABLO : 6 

(Eayüa) 
Müteferrik 

— 

m sos 
9 402 
1 «78 

— 
— 

19!7Ö diliminde toplam (f ayıda) 

lQX&,6 milyon m3. 
•90 74İ2 Ha.. 
•118 810 Ha. ve 109 köy 
10 (87Î8 Ha. 

(112(4 milyon nı3/yıl. 
ıl$ I W . 

[Bu bütçe ile uygulamada bulunan büyük su işlerinidcıı önemlileri a§ağrda gösterilmektedir. Tablo : 7. 
2. Plâna göre dünün : 
Yukarda arz edilen yatırımlar plân hedeflerine uygun olarak programlara alınmıştır. Bilinldiği üzere plâuda D 

olarak; 
a) Plân döneminde ilgili bütün kamu kuruluşları (başlıca DSİ, Toprafesn) tarafından; 
— Yapılacak sulama şebekesi : 540 767 hektar. 
—< 'Sulaaaeak alan : 3Ö& 000 hektar. 
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Sulama faedeifi içim (tanım, seiktörfündjen 9,1186 milyar Tl. ılık bir yatırını tetfriik olummragtur. 

TABlJO : '8 
IDSÎ yatırım projeleri f(se(k!för]ıer itibariyle) 

Yıllar 

,19)618 
ıl]9!09 
1119170 
197(1 
»1972 

Toplam 

Tarım 
# 0 0 0 Tl.) 

,1 ems- 7#t 
:i <0f9f9 725 
1 I2İ4J2 000 
İÜ ıl&O 000 
,1 ;14<2 500 

5 18212.« 

Enerji 
(,'1000 Tl.) 

Ö02 005 
680 OOO 
«30 700 
$17 400 

.1' 304 ,3$3 

4 034 418'8 

Hizmet 
(ılOOO Tl.) 

40 000 
K26 1250 
•112(8 0115 
171 800 
285 000 

754 065 

Bü/bçe ile 
•verilen topüatoı 

(İİOOÖ İTİ.) 

î $60 740 
İl' 905 975 
!2 000 715 
:2 1109 200 
2 7I31! »83 

40 '608 522 

FiKhalkika, p'lân döneminde öagtönülen mikıtarda, tanım. scktiöıûindeu DSİ ye ('5 822 '96'0 000) Tl. tutarında Ibir öden 
ma (hededüne ayrılan yaJtırım IbeJdeliniıı % 64 ünü tenkil etmektedir. 

Diğer 'taraftan, DSİ eo vücuda geitkilen ıtesis sahaları yıllara güre aşağıda ^önerilmektedir. 

TAIBDO : <) 
DSİ ce yıllara göre tesis olunan şebefee sahası (Ha.) 

Toplam : 

II. ıPlân 
dönemi 
yıllar 

4İ968 
K9IÖ9 
!1(970 
i M l 
,11972 
4973 

lop] 

Devi 

Milibarında 
'.aıtn iselbetke -sahası 

Let 

Ha. 

[403 B:SG] 
454 ;ii54 
505 -302 
5192 'GD7 
'005 1281 

[755 973] 

Su İşleri G. Md. 

Yıl ieinde yapı 
Ha, 

50 78S 
51 İİ48 
ı87 :3!İ5 
72 'ÖM 
'90 742 

— 

35(0 2tff$ 

Bütçesi (S. S;ı 

i lan 

L-Y1S1 

BJ 

: 15) 

l'ân hedefi 
Ha. 

400 273 
108 m-\ 
1110 605 
194 507 

1.2'G 759 
— 

540 767 
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Tablodan görüleceği üzere, pılâtt1 dönemi başındaki sulama şebekesi mevcut, saha, 3516 2HJ3 Ha. artış göstererek 408 (3 
mış olacaiktır. Bu artış hizmet hedefinin % !Ö6 ısına (tekabül etmektedir. Şu lıale -göre DSÎ Genel Müdürlüğü plânlanan 
narak, öngörülen sulama hedefinin % 6*6 sini tahakkuk ettirmiş olmaktadır. Plân hedeifinde DStt ye görev olarak v 
ki «sahaflardan bir kısmı da Topralksıı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

DSİ ce vücuda (getirilen ıtesisler vasutasayle fiilen sulananı saha miktarına 'gelince, 11917i yılında 3HÖ. 278 Ha. ı bizati 
İkisi pompajlı yeraltı sulamalarii veya direkt baraj göllerinden faydalanımalar olmak üzere takriben 4716 508 Ha. arazi 
191712 plân dönemi sonunda cem'an 500 000' Ha. a baliğ 'olacağı anlaşılmaktadır. 

fo) Enerji alanımda : 
Plânda Türkiye yıllık enerji artış hedefi % 1 2 - 1 4 olarak verilmiş olup, tablo : 1 den görüleceği üzere DSft H. E 

tilen enerji artışı bu hedefin çok üstünde olmuştur. 1İ9I60 üretimi 488 milyon Kwh/yıl iken 119711 tahminî üretimi 2 
II. plân döneminde elektrik enerjisi içia- toplanı yatırım 8,7 milyar Tl. olarak verilmiş olup bunun ayni' -dönemde (4 
tarafından gerçekleştirilmiş olacaktır. 

c) Hizmetler aJanın!da : 
II. plân döneminde l'OO binden büyük şehirlerin içme suyu ihtiyaeıınm temiui malksadiyle : 

11908 1960 19170 ,0/9170! I1OT2 Toplam 

150 150 150 I1İ50 (150 750 

7!50 milyon Tl. tahsis edilmiş olup DSİ Genel 'Müdürlüğü bu dönem sonunda hizmetler sektöründen bunun (751 
nı gerçekleştirmiş olmaktadır. (Ta)b. .- 8 hizmet) 

1(9)72 yatırım bütçesinin sektörler itibariyle dağılışı ve 197İ1 yılı bütçesiyle kıyaslanması : 

TABLO : 10 

DSÎ 1971 ve 1972 foütoeleri 

Sektörler 

Tarım 
Enerji 
Hizmet 

(«1000 Tl.) I19ı7i2 
01970! (I1Ö0Ü Tl.) 

Artış oranı 
• % 

di 420 000 
8117 400 
T7?l 800: 

/l 142 500 
1 -3014. 3B3 

:285 000 

2 109 200 2 73)1 «3S 30 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Talblodan görüleceği üzere DSlt itarıin sektör ya'tırıtmlarırida 1972 yi'lrcüda, 1İ97İ1 e kıiyaJsla % '2 artış ıgıöst erirken, 
yatırımlarında % 60 oranımda fbir aıftış kaiydedilmiş olmaktadır. Hizmet sektöründeki artış oranı be % $6 olarak, ıda 

.'Jİ97İ1' de uygulamakla fbülu<nan 81/ büyük su projesinin yaltırum dunumu aşağıda g-östcrilmiş'tir. 

TABLO : 11 

-(1971 programına ıdâMl) Ibuyuk 'su projeleri1 

1971 sonuna kadar '1İ972 ve sonrasına 
YaJtırınt Ibedeli (sarf edilecek kaliaU yaitırım 

Proje .(.1000 Tl.) ('1000 Tl.) (1000 Tl.) 

Tarım sektörü 12 03'5 '89(9' 4 '970 '2126 7 065 OT3 
Emerji sektörü '9 ;873 390 3 '929 0Ö0 ö 1944 360 
Hizmet sektörü 1 K68 85'!' 409 994 1 038 857 

181! (adet) 23 378 140 9 309 1230 M 068 890 

Büyük su projelerinden 1972 yılında beklenen faydalar : 
1972 

Depolama 014,01 .L'O" m*. 
Sulaıma 78 404 Ha. 
Talkın 'koruma '9 408 Ha. 
•Kurutuna 9 000 Ha. 
İçme isuyu . 124 X 10° mVyıl 
Enerji 15 M W. 

İBüyük su işleri projeleri meyanmda 1972 yılında ikmal edilecek Ibarajlar : 
(Bor - A!k!kaya, Davefgeçiti, Çanakkale - A'tikhisar, Esfcişonir - Porsuk (:tev\sii), Dibe e - Hasanla!', 'Halay - Tailıtakö 

köy. Karamanlı >ve Yalvaç bagajları ile ikmal 'safhalarına ulaşacak Medi'k, Karaeomafk vo Ogıi'n (barajları olmak ü 
lerimize dahil bulurimak'tafdıriar. 
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DÖ3Î küçük ısu işleri (faaliyetleri 

TAtBLO : 11(2 

îkmal (edilen küçük su işleri (1971 sonuna (kadar) 

Taşkını koruma 
Kurutma 
''Sulama (yerüstü ye rakı) 

Adet 

il 077 
IİM 
1250! 

1 44:2 

'Keşif 'bedeli 
(llıOOO Tl.) 

509 1955 
m 912 

370 040 

Fayda 
Ha./meskûn 

mıaıhal 

915 IÖ24/94Ö' 
104 049/ — 
OUfî 101/6/ — 

969 918 3112 12189/049' 

TABLO : 1113 

Taşkın feoruima 
Kurutma 
Yerüstü sulamaları 
Yeraltı Sulamaları 

4İ9!711 ısotıuna kadar etüdü 
ikmal 'edilenler 

Toplanı 

Adet 

'I 23!2 
30 
45 
35 

1 362 

Keşif bedeli 
(1000 Tl.) 

924 1677" 
30 2f.LlC 
m 0169 
50 «59 

1 071 '8v2li 

1197(2 yılma -teklif 
[olunanlar 

Adet 

128 
9 
4 

55 

196 

Keşif bedeli 
(1000 Tl.) 

54 193 
1 806 
1 2315 

50 859 

108 153 

!l!9 

Ade 

1 1 

1 K 
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TABLO : ıM 

Küçük (su işleri faaliyetlerinden 11072 lıygıüaıması ve isonralki yıllar uyıgulajmalarmida'n IbeMenen 

1972 119173 ve sonrası 

Ha. Meskûn ımaihal 

Taşkın* koruma 
Kurutma 
Yerüstü sulaması 
Yeraltı sullamaisı 

9 402 
'i ms 

842 
111 '61916 

Ha. 

IU1 19114 
9 9015 
9 3104 
7 .5210 

Meskûn mahal 

689 69 

Talblo : 1İ5 <te ise DSIÎ Il9i69, 10170, 119171 yatırım 'bütçeleri gerçok'leş/mo durumu ve oranları ayrı ayrı gösterilmiştir 
veçjhile 119171 ıbüHiçesi ile verilen ödeneğin yıl içerisindeki aktarmalardan sonraki nihai miktariyle yıl sonuna kadar 
anlaşılmaktadır. 

(Burada I>SİÎ ce ele alınmış (bulunan büyük projelerden (birkaç tanesinin halihazır durumuna kısaca temas edilme 
Kelbau ve Gükiçekaya projeleri hızlı bir tempo ile devam etmektedir. 
lOymapınar projesi, finansman (beklemektedir. Hasan Uğurlu Barajı, yerli Türk mütaaihkide ihale edilmiştir. Bu 

tarafından taalhhüdedilmesi mesut (bir sonuçtur. Bu konuda Yüce Meclisin idareye (gereken desteği ösirgemiyeceğinl 

KaraJkaya, projesi : 
Aşağı Fırat projesinin başlıca ünitelerinden (birisi olan Karakaya Barajı, K'dban'ın 1106 Kim. altında, temelden yüks 

katinde dev bir (barajdır. Takati Keiban'ın takriben 2,6 katı olan baraj güoü yönünden dünyadaki mevcut barajlar 
lecektir. Halen haraj servis yolu 1İ9I7I2 program yılında ele alınacaktır. 
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Yılı Beyanı 

Kafein 
11(9(09 Proje krddisi 

Toplam 

Nakit 
İİ9T0 Proje kredisi 

Toplam. 

Nakit 
0J9I7İ1' Proje ıkneidisi 

Toplam 

TABUO : ıl!5 

DSt 1069, 1970, 1971 yaltırım bütçeleri gerçekleşme iduruimu 

-Alktarma ve dk 
ödenek dâihü 

Bütçe ile verilen nihai duruım Fiilî İnancama 
Tl. Tl. Tl, 

il 711)7 '71216 000 II '71611» 842 000 1' 1616(1 006 000 
1İ88 12149 000 i220 205 000 $20 '205 000 

1 ,905 '9175 000 1 19182 047 000 1 -881 1201li 000 

1 '775 '7115 000 1 1858 1172 000 d 321 0150 000 
335 000 000 12311 862 000 2tti8 ^76 000 

'7115 000 2 090 ai34 000 2 0139- 426 000 

il 824 1200 000' 11 8317 048 OT 1 800 000 000 
2815 €00' OOO 1285 000 000 1285 000 000 

2 İİÖ9 '200 OOO 2 1122 271 2 085 OOO OOO 

Gerçekleşme 
oram 

% 

m 
100 

05 

08 

98 

08 
KOO 

018 

1971 ma 
harcama 
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3. 'Ylaitınımlarm ^amıanunda (tamaflniaaiıinfaması ıun ıseılbep'letri : 
DSİ Genıeİ Müdürlüğü, kalkın'ma pilânlarrnda öngörülen hedeflere uygun olarak yatırımla rını teshil etmekt 

larını aktif İMI* çalışıma ile gerçekleştirmektedir. Ancak tatbikatta Genel Müdürlüğün' y etkile rina aşan çetin g 
ğunu burada önlemle ifale etmek gerekir. 

Bunlardan başlıoaılarma aşağıda özet olarak temas edilecektir. 

a ) Proıgınam ve fcalhısisat Isoımsu : 
Devlet Plânlama Teşkilâtınca taıslviitoedileır ve yatırımlar Ib'iiitçelerin&ı teshiline • esa's olan yat ir um. prog rami arının 

sektöre ayrılabilecek tahısıis miktarları göz önünde bulundurul nTakt'a ve buna göre yılı içinde her işo n/e mikt 
edilmektedir. Ekonomimizin gelişmesi için ele alınmış bulunan projelerin plânlamalarında öngö rülerı zamanlarda 
dir. Bu sebeple bu projelerin zamanında ikmali için her yıl o projeye taksisi lâzumgeleıı ödeneğin, projenin 
rihte teslbit ve karar altına alınması gerekir. 

Tatbikatın bu yolda yajnlmaısı ve projenin özellikleri vo ekonomisi yerine, sektör ta'Msisatı limitlerine b 
lan tahsisatın gereğinden az olması, proje eko nomıiısinin düşmesine ve1 ikmal tarihinin gecikme sin'e sehehiyet veni 

!b) [NıaJkiıt darlığı : 
Yatırımlar doılayısryl'e tahakkuk eden alacakların, inşaat mevsimi içinde kendini gösteren nakit darlığı ısebdb 

sı, işin ikmal tarihinin gecikmesine yol açmaktadır. 

c) Duş ödetnıeklerioi' sağftaaım'asısnd.aJki g&cıkrm ler : 
Programda bulunan projelerden bâzılarının d'iş ödenek ihtiyaç'larınm, sağlana'cak dış kredilorle karşılanmas 

Ancak kredi temini ile ilgili işlemler tamamla nmadan: prograıma alınmış olan bâzı konuların, kredi sağlanmasıy 
sebebiyle gecikmekte oliduğu müşahede edilmekte lir. 

d) itihıal imalı la'kredilfc'ijfl&ra : 
Taahhüde bağlanan işi ende • kullan] bucak' inak ina ye teçhizat gibi ithali gereken malzemen in ak red it ül erinin 

ithali geciken ınakina ve yedek parçalar yatır imlan etkilemektedir. 

e) T^kaıiik pcffisonıel ksoıııifiu : 
Yulkarıda sözü 'edilen konuların da ötesinde bugün ciddî bir teknik personel reaksiyonu mevcuttur. Bu kon 

4. Tamamlıa/nmış projıelerdieaı hizmete açıimaımş toslMerioı hizmete açılmıajyış sefesplıeri : 
DSİ Genel Müdürlüğü, görevleriyle ilgili >la r?k vücuda getirdiği tesisleri derhal işletmeye açıp halkın hizm 

inşaatı ikmal edilip de, hizmete açılmıyan her hangi bir tesis bulunmamaktadır. 
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2. Yatırımlanın yıillık programlara göre durumu : 
19'70 ve 1971 yıllarmda programlar başarı ile uygulanmış ve yatırım1 yönünden 1970' bütçesi ile verilen öd 

oranla sarf edilmiştir. 1971 de bu oran henüz son değerini aüımamakla beraber malî yıl sonuna kadar, harcam 
takriben :% 98 e ulaşacağı hesaplanmaktadır. 

DSİ •Genel Müdürlüğünce Kalkınma Plânın drJki hedeflere uygun olarak porgramlanan yatırımlar titizlikle 
konmaktadır. Bu itibarla DSİ, yatırım faaliyetleri ve programlarının tahakkuk ettirilmesi yö nünden başarılı bi 

6. Tamıamlanaımflıyacağı ve (tamamlanışa bile hjaaııete acılmııyacağı amlaşılan tesislsrin durumu : 
DSİ Genel Müdürlüğünde ele alınıp da biti rilememiş veya işletmeye açılmamış tclsis bulunmamaktadır. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

'Sermaye 'teşlcili »ve traînsfer harcamaları : 
DSİ Genel Müdürlüğü 1.971 bütçe tasarısında bu bölümle ilgili ödenekler tarafımız/darı incelenmiş ve geçm 

transfer harcanıa]arı için ayrılmış bulunan tahsisatın da yerinde ve maksadına uygun olarak kullanıdığı te 
.kayda değer hususiair aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır. 

1., (A/3) cetveli 32J0OO bölümünde, kamulaştırma ve satınalmalar için (340 091 000) Tl. konulmuştur. Bu mikt 
Baraj kamulaştırmalar, (58 139 000) Tl. saf Keban k'kfın ve istihdam fonu ve mütebaki (59 4 52 OOO) Ti. sı ila 
yapı ve barajları için kamulaştırma bedellerind en ibarettir. 

Yukardaki bölümlerde de bahsedildiği veçhi le Keban Barajında 1973 yılında su tutularak, 1974 yılında 4 ün 
başlanacaktır. 31 milyar m3 hacmında teşekkül edecide göl için, 68 ü'0'0 Ha. vüsatindeki göl «hasmım istimlâk bedeli ihtiy 
( t ) milyar (6) milyon Tl. olarak tesbit olunmuştur. 21 . 12 . 1971 tarihine kadar Keban kamulaştırmaları için 
iniş olup, 1973 yılında su tutulacağına göre 1972 ve 1973 yılında (016) milyon Tl. sı daha tediye edilmesi gereikmekte 

Diğer taraftan 1972 Mayıs ayından itibaren teşekkül etmeye bağlıyacak Keban Baraj gölü; 92 yerleşim yerini ta 
mıen su altında bırakarak 30 414 nüfus gölün teşekkülünden eLkilenmiş olacaktır. Bu ailelerden yerli istimlak bed 
arazisi, arsa,, konut veya bu nıalksatlara kullanılmak üzere kredi, istihdam imkânı sağlıyacaktır. Bu projenin takr 
sel iskânlar ile istihdam için toplam olarak (135 750 000) Tl. civarındadır. 1970 ve 1971 de buna (77 591 000) Tl. ayni 
(A/3) cetvelindeki 32.200 maddesine konulmuş bulunan (58 135 000) Tl. sı ile birlikte bu projeye verilen miktar to 
olacaktır. 

"Bu durumda iskân ve istihdam projeleri (135 730 000) Tl. zamanında ikmal edilmiş olacaktır. 
2j (A/3) cetveli, 34.400 maddesinde; 1053 sayılı Kanun gereğince, Ankara ve İstanbul bele diyetlerin e içme ve 

ödeneği olarak (50) milyon Tl. konulmuştur. Sözü edilen projelerin halihazır durumlariyle uzun vadeli perspektifler 
tir, 
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Ancak 1053 sayılı Kanunla tesbit olunan istanbul Belediyesi için (190), Ankara Belediyesi için (170) milyon Tl. o 
lık yardım miktarına ait tediye plânı ve uygulama aşağıda verilmektedir. 

TABLO : İS 
Ankara, İstanbul beledıyelediıe yaridün tediye plânı 

(Milyon Tl.) 

istanbul belediyesine tediye plânı 
Uygulama 
Ankara belediyesine : 
Tediye plânı' 
Uygulama 

Tediye plânı 
Bütçe ile verilen (uygul.) 

Yukardalkd tablonun tetkikinden görüleceği veçhile tediye plânına göre adı geçen belediyelere 1969, 1970, 1971 
(360) milyon Tl. tutarında yapılması öngörülen yardıma mulkabil bu defa 1972 bütçesine kotrmlan (50) milyon Tl. s 
yon Tl. tahsis edilmiş olmaktadır, 

Yapılan tesislerden faydalanabilmek için şehir içi tesislerinin de su isale tesislerine paralel olarak yürütülmes 
beple bu konu üzerinde ehemmiyetle durulması lüzumuna işaret etmek isteriz. 

BEiŞlNıOİ BÖLÜM 

Geçen yıl uygıılaımlası 

Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin harcan masında tasarruf 
malî yılın son aylarında, kalan ödeneği harcamak gayesiyle, tasarruf zihniyeti dışında hareket edilmediği anllaşılmışlt 

Ancak hizmeti yürütmek için yeteri kadar teknik personel teminine yürürlüğe konan Personel Kanunu muva 
tedir. 

1969 

!35 
— 

,30 

05 
—, 

1970 
i 

45! 
'17, 

40 
,13 

•85 
30 

1971 

155 
52' 

50 
2'8 

105 
60 

11972 
) • 

55 

60 

105 
50 

1973 ve 
sonrası 

_ 

— 

. 
200 

Top 
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Yd içindeki aktarmalar : Yatırım bütçesinden; Tahtaköprü demiryolu varyantı için '(4 000 000) Tl. Keban demiryo 
Elâzığ Hava meydanı tevsii için (1 493 964) Tl., olmık üzere eenı'an (15 710 964) Tl. sı Baymdırlı'k Bakanlığına, Es 
barajı) irin (2 OOO 000) Tl, Basanlar - Yağlıca yolu (Hasanlar Barajı) içlin (1 500 000) TL, Karaçomak baraj yolu i 
yolu relökasyonu için (8 500 000) TL, Gülüşkür Köprüsü için (1315 000) TL, Isall-e hattı çevre yolu geçişi idin ise (50 
(25 315 0O0) Tl. sı Karayolları Genel Müdürlüğüne ve ayrıca Kelban köy yolları için (2 000 000) lira Köy İşleri Bak 
içinde toplam olarak (43 025 964) TL lık aktarma yapılmış bulunmaktadır. 

ALTINCI BÖLÜM 

Yeni Ibüitçıe teklifleriyle 'ügdlE incelemeler 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1972 yılı bütçe tasarısı üzerinde yapılan inceleme sonuçları aşağıda sırasiy 
1. Bu bütçenin Umumi Muhasebe Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara uygun olarak hazırlanm 
2. Programa alman konular usullerine göre plânlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bütçe de yer alan yatır 

dır. 
3. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 1327 sayılı Kanunla değiştirilen maddeleri gereğince Devlet Su İşler 

sonel, kanun kapsamında çalışmakta ve 13 150 personel de işçi statüsünde çalışmaktadır. 
4. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde âzami tasarrufa gidildiği görülmüştür. Yeni yıl için talebedilen ödenek 
5. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin gerektiği şekilde kullanıldığı müşahede edilmiştir. 
6. Halen Genel 'Müdürlük taşıt parkı 1967 çeşitli vasıtadan müteşekkildir. Bunlar 242 kamyon, 2^7 pikap, 630 ara 

27 otobüs ve 170 adet diğer vasıtadan ibarettir. Genel Müdürlüğün emanet işlerini daraltarak makina parkı ve pe 
nı taahhütlere bağlama temayülünde olduğu anlaşılmıştır. 

7j Yayın, abonman ve kitap satmalmalar için istenen ödemeler ayrı ayrı tetkik edilmiş ve uygun görülmüştü 
8. Her türlü dış seyahatlerde tasarrufa riayet edilmiştir. 
Genel Müdürlüğün ihtiyaçları ile her birine ayrılan ödeneklerin ayrı ayrı karşılaştırılıp incelenmesi sonucu, her 

ceği anlaşılmış bulunmaJktadır. 
YEDİNCİ BÖLÜM 

iGenel düşünceler, teukald dilek ve teklifler* 
1. Kanım tasarıları : 

a) DÎŞ TeşMlât Kaımjrııniuın değdştlMlımıesa : 
Geçen yılki bütçe raporunda da ifade edildiği üzere, 18 . 12 . 1953 tarihinde yürürlüğe konmuş bulunan 6200 

teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanunun o tarihten beri gelişen şartlar muvacehesinde tadili gerekmiştir. 
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Filhakika bu Genel Müdürlüğe 1953 yılından bu yana çıkarılan kanunlarla munzam görevler tevdi edilmiştir. 
(Bu sebeple kanun değişikliği ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılmıştır. 
lAnoaik, tedvin edilen kanunun teşkilâtlanma ile ilgili bölümleri kadro unvanları ve personel kanununun diğer bâ 

ve diğer taraftan Bakanlık Teşkilât Kanunu da çıkarılmamış bulunması sebebiyle Devlet ISu İşleri 'Genel Müdürlüğü 
kanun revize edilerek gereği ifa edilmek üzere Bakanlığa sevk edilememiştir. 

Son yıllarda bütçe raporlarında biran evvel ele alınmasa temenni edilen teşkilât kanunu ile ilgili çalışmaların biran 
sevk edilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Ib) Su Kaynakları Kullanılması foakkuidıa Kanjum, tasarısı : 
Memleketimizde Mecelle devrinden beri su kaynaklarımızın hukukunu tâyin eden bir kanun tedvin edilmemiştir. 

lar hukukunun, bir nizaıma bağlanması; yurt çapından sosyal yapıyı olduğu kadar, su ekonomisini de olumdu yönde 
zırlanarak Yüce Meclise sevk edilmiş bulunan «Su kaynaklarının kullanılması hakkındaki Kanun» tasarısı hemıen e 

c) Ankara istanbul ^e jnıüifusıU 100 000 den yufkan lolam şeıhülrlere içime Ikullianımja ve endüstri suyu sağlanması !halk 
Ankara ve Isltıanbul ve nüfusu 100 000 den yukarı olan şehirlere içme ve endüstri suyu temini1 makvsadiyle yürürl 

Kanunda Aıikara ve istanbul şehirlerinin içme suyu tesislerini ikmal etmek için konan ödeneklerin yetımiyeeeği an 
Bu itibarla ödenek limitlerini artırmak zarureti hâsıl olnıuşituıv 
Ayrıca, bu kanunun diğer bâzı maddelerinde de değişiklik yapılması gerekmiştir. Bu maksatla hazırlanan tadil 

Müdürlüğünce ikmal edilmiş ve Bakanlığa sevk edilmiştir. Bakanlığın bu kanun üzerindeki incelemelerini1 biran önc 
nın Yüce Meclise sevikini tıemenni ederiz. 

d) DSÎ Genel Müdürlüğ>iin,ün yaıbiancı onemlekdtlarde iş yapma imkânlarının sağlanması : 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü fevkalâde iyi teşkilât!anmış, örnek kuruluşlardan biridir. 
Çalışmaları ve gücü çeşitli beynelmilel müe ıseselerce bilinmektedir. 
Yeraltı sularının araştırılması ve geliştirilme a ve genel olanak araştırma faaliyetlerinde bilhassa Orta Dıoğu'da 

memleketleriyle rekabet edebilecek yeteneklere sahip bulunmaktadır. 
Yeterli ödenek sağlanarak daha süratli yatırını yapma imkânlarına sahip bulunmadığımız şu yıllarda bu tekni 

mamasını sağlamak, diğer taraftan memlekete döviz temin etmek için bu kuruluşun yabancı meinddketlcrde de f 
lanimalıdı r. 

Milletlerin gücünün teknik varlıklariyle ölçüldüğü bu asırda bu Genel Müdürlüğe bu imkânı sağlamak için g 
sev!k eidilmelidir. 

2. Teknik personiel konusu : 
Her yıl bütçe müzakereleri sırasında hizmeti n takdirle ifade ettiğimiz ve çalışmaları ile mütenasip imkânlara k 

duğumuz teknik personeli, bu yıl yaptığımız inceleme sırasında moral çöküntüsü içerisinde bulduk. 
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Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün bu konuda başlıca problemleri ve bununla ilgili temennilerimiz aşağıda 
a) Teknik personele kanuni intibakların gerektirdiği (kaidrottarm verilmemesi : 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 200 civarında teknik personele kanunen intibak ettikleri kdarolar Dev 

miştir. 
Bu durumda Genel Müdürlük kadrosuz memur çalıştırılamıyacağı hususunu göz önünde bulundurarak bu perso 

recelerin altındaki kadrolara yeniden intıJbak ettirmiştir. , 
Bu işlem kanunsuzdur. Esasen bu husus temas öutiğimiz bütün elemanlarca da kabul edilmektedir. Ayrıca p 

derecelere göre kadro verilmesi gerektiği, Başbakanlığın talelbi üzerine, Danıstayın vermiş olduğu isltişari müta 
Bu durumda Genci Müdür Muavin, Müşavere Kurulu Başkan ve bâzı üyeleri, bâzı daire başkanları ve bölge mü 

yönetiıniııde önemli mevkiler işgal eden ve kurumla emeği geçmiş elemanlar da kendi Genel Müdürlükleri aleyhin 
M'eslek hayatlarını bir müesseseye bağlamış olan kişilerin çalışma sürelerinin son devrelerinde kanuni haklarını 

etme durumunda bırakılması yönetim için iftihar edilecek bir sonuç olarak müşahede edilemez. Bu haksızlığın 
i'ktisabedilmiş haklara hürmet zihniyeti içinde halledilmesini temenni ederiz. 

b) 1. ilâ 4 neü derece kadrolar?. : 
Bu kadroların teshilinde Maliye Bakanlığı tek bir model kalimi etmiştir. Bu model yatırımcı dairelere uymam 
Esasen böyle bir gayret Personel Kanununun getirdiği sınıflandırma gaye ve anlamına aykırıdır. 
Bunun sonunda hiyerarşi bozulmuş ve batı memleketlerin de yatırımcı Dairelerde eşi görülmeyen bir garip der 

tır. 
Diğer taraftan 13 . 11 . 1971 tarih ve 7/3434 sayılı Kararname ile tespit edilmiş bulunan 1. ilâ 4. derecelere bu 

tibak işlemi, kararnameyi takiben Maliye Bakanlığınca gönderilen ve tatbikatın yeniden kadro verilmesini bağlayan 
tir. 

Bu raporun yazılması tarihine kadar geciktiği belirtilen bu işlemin tamamlanmaması gerekçesi anlaşılmamıştır. 
Bu sebeplerle yatırımcı Dairelerin bu problemlerine Hükümetin ve sayın bakanın gereken önemi vererek eğilmesi 

o — 31 . 7 .1970 ıgün ve 1327 sayılı Kanunun 71. maddesiyle getirilen iş güçflüğü, % riski ve temininideki güçlük 
iAdı altındaki maddenin gerekçesi o zamanki bakanın meclis kürsülerinde muhtelif vesilelerle beyan ettiğine gö 

tul m asıırtdaki müşkülât ve bu müşkülâtı yenmek için bu maddeden faydalanarak verilecek munzam ödemeler idi. 
Teknolojinin gelişmesi, ihtisaslaşmayı gerektirmiştir. İhtisaslaşma personelin belirli konularla uzun seneler çalış 
Tetkikatımız sırasında bilhassa yetişmiş personelin, bulunduğu 'görevi terkederek içerde veya dışarda iş arama 
Kalkınma çabası içinde bulunduğumuz her vesile ile ifade ettiğimiz bu sırada, teknik gücümüzü zayıflatmadan ku 

ifa edebilmelerini sağlamak ve ilerde en basit teknik meseleleri dahi yabancüara yaptırmak çabası içine girmelerini 
hükümet politikası içinde biraz daha ciddiyetle ele alınmasını temenni ederiz. 
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3 —1972 Yılı Programının İzlenmesi : 
29 . 11 . l'97'l tarih ve 7/3505 sayılı 1972 yılı programının uygulanması, koordinasyon ve izlenmesine dair kararna 

leri, 1972 yılı programlarına e'kli yatının projelerine yılı içinde ayrılan ödeneklerin hiç bir şekilde bir başka projey 
mektedir. 

Kararnamenin bu maddesi yatırım faaliyetlerini frenleyici mahiyettedir. 
Yatırım faaliyetlerinde esas, uzun vadeli programlara güre tesislerin zamanında ikmal edilmiş olmasıdır. 
Yılı içinde bazı ihaleli işlerin çeşitli nedenlerle yavaş yürüdüğü, bâzıllarmı ise daha süratli seyirtakibettiği bilinen 
Bu durumda hızlı giden inşaatların hızını frenlememek, buna karşılık yavaş giden inşaatların hızlandırılması için a 

mak ertesi yıl hızlı giden inşatlara daha az ödenek, yavaş giden inşaatlara ise daha fazla ödenek tahsis etmek sure 
da ^belirtilen süreler içinde bitirmek bugün uygulanagelmekte oları tatbikattır. 

Bu tatbikatı tanıamiyle değiştirmedi a vo yatırımcı bakanlıkları yatırımın yönetiminde etikisiz hale getirme çabasmn 
Hükümetçe adı gecen maddelerin yeniden gözden geçirilmesi temenni olunur. 

4. — Ödeneklerin eleştrilmesi : 
( A / l ) Cari Bütçe : 
Âdi bütçenin Devlet memurları aylıklariyle ilgili 12.110 maddesinde Devlet memurları aylıklarını ödemek üzere 

halen çalışmakta bulunan personele verilmiş olan düşük kadrolara göre hesaplanarak bulunmuştur. 
Diğer Bakanlık ve Genel Müdürlüklerde bu miktar, kadro kararnameleri göz önünde bulundu rulmayarak persone 

tisabettikleri dereceler göz önünde bulundurulmak suretile hesabedilmiştir. 
Bu farkı karşılamak üzere bu maddeye 1.5 milyon TL ilavesi gerekmektedir. 

A/2 Yatırım Bütçesi : 
Tçmesuyu tesisleri inşaatı ile ilgili yatırım bütçesinin 22.631 maddesi «yapı, tesis ve büyük ionarım giderleri (İsta 

proje inşaatı için)» şeklinde yazılmıştır. 
Diğer taraftan ödenek miktarı izmir ve Gaziantep şehirleri içmesuyu tesislerine 1972 yılında başlanacağına göre h 
Bu bakımdan adı geçen ibarenin 1053 sayılı Kanunun ruhuna uygun olarak, «yapı, tesis ve 'büyük onarım giderle 

fusu 100 000'den yukarı dlan şehirlerin içmesuyu ve proje inşaatı için)» şeklinde değiştirilmesi uygun mütalaa edilmi 
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A/3 Sermaye Teşkili ve Transfer harcamaları Bütçesi : 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölümünde yer allan «Uluslararası 

rine bu yıl ödenek konmadığı müşahede edilmiştir. 

Geçmiş yıllarda İkonan ödenekler Milletlerarası Sulama ve Drenaj Türk Millî Komitesinin ve yine Uluslararası Bü 
tesinin, bu komitelerin tüzüğünde ve kongrelerinde alman kararlar paralelinde faaliyet gösterilmesi için talebedilmek 

Kendi sahalarında tekniklerinin (gelişmesini ve teknik alış verişleri sağlamada büyük rolü olduğu bütün millet 
bu komisyonların faaliyetine Türkiye'nin iştirakini mümkün ikılmayaca/k davranışlar müspet olarak mütalaa edilmemi 

Faaliyetini bütçelerine göre tanzim edecek olan bu komisyonların eskiden lolduğu gibi, çalışmalarını yönetebilme 
Uluslararası Sulama ve Drenaj Türk Millî Komitesi'ne ödenmek üzere (ICDD)» 200 000 Tl. ve «ICOLD Türk Millî 
150 000 Tl. tahsis edilmesi uygun mütalâa edilmektedir. 

Böylece 1972 yılı bütçesi hakkında tenkit, dilek ve temennilerimizi Yüce Heyetinize takdim etmiş bulunuyoruz 
Bu tekliflerden acil görülenler, bütçe maddelerinin görüşülmesi sırasında gereken değişiklik yaplımalk üzere tekl 
Sayın Banakana ve Genel Müdürlük yetkilile rine basarılar diler, bu raporu sayın üyelerin yüh sek görüş ve takdir 

ıBültçfe raportörleri 

Afytau Semjatoörü RÜize HVDlletlveMld Silv 
(Söz hakkım mahfuzdur) S. Zeki Köseoğlu E 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
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Bütçe Karma Komisyonu/ raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçe Karma Komisyonu 

Esas No. : 1/558 
Karar No. : 174 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

30 . 11 . 1971 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara tetkiki hususu Komisyonumuza hava 
Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı», 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü, Maliye Bakanlığı ile Devlet Plânlama Teşk 
dukları oturumda görüşüldü; 

Söz konusu Genel Müdürlüğün 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 ncd madde metni tetkik edildiğinde de görülec 
lar, (A/2) yatırım harcamaları ile (A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamalarına sırasiyle (181 824 140) lira, ( 
lira ki, toplam olarak (3 497 915 309) lira ödenek verilmekte, 

Gelirleri ise, 
2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 497 915 309) lira olarak tahmin edilmektedir. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki görüşmelere, Genel Müdürlüğün g 

bu yılki bütçe tasarısı muhtevası ile ilgili çalışmalarını Komisyonumuz adına inceliyen raportörlerknizan i'nceleme so 
Komisyonun ıttılaına sunuşları ile başlanılmış, raportörlerin tamamlayıcı izahlarını mütaakıp, söz alan sayın üyeler 
çalışmaları üzerinde kişisel düşüncelerini ifade etmişlerdir. 

Üyelerin, tenkit ve temennilerini havi konuşmalarına cevaben Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Cumhuriyet Türk 
nın ele alınışının, münferit bataklıkların kurutulmasiyle başladığını, yurt ihtiyaçlannm zorlamaları sonucu DSİ 
seviyesine ulaştığını, çağdaş ileri ülkelerin, ken li türünde sayılı kuruluşları arasında yer almış olduğunu, bu kuru 
nan Sular Umum Müdürlüğü olup sırasiyle 1939 da Su İşleri Keisliği, 1953 yılında da 6200 sayılı Kanunla DSİ Ge 
ifade ile halen yıllık Devlet konsolide yatırım bütçesinin % 26,7 sini gerçekleştirebilen bir kuruluş olarak görev yap 
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İdarenin genel politikasının hizmete açılan sulama tesisleri işletmelerinin, mahallî halk sulamaları halinde, halk 
bugüne kadar, belirli geri ödeme esasları dâhilinde, 62 sulama, 6 kurutma tesisinin halka devredildiğini, geri ödeme 
redilen taşkın koruma tesislerinin sayısının 552 ye ulaşmış bulunduğunu, diğer taraftan DSİ ce inşa edilen ve işle 
H. E. santral tesislerinin 1967 yılından itibaren Etibanka devrolunmaya başlanmış olduğu ve bugüne kadar dev 
14 e baliğ olduğunu sözlerine ilâve etmiş,, 

Bakanın, raporumuza özetini dercettiğimiz konuşmalarını müteakip, maddelerin görüşülmesine geçilerek, 
1 nci madde, maddeye bağlı (A/2) işaretli cetvelin yatırım harcamaları bölüm 21.000, (Tarım sektörü), 21.111 

21.114 (Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için etüt giderleri), 21.115 (işçi ücretleri), 
Enerji sektörü 21.411 (Etüt ve proje giderleri), 21.415 (İşçi ücretleri) maddelerinden, sırasiyle, (1 098 70 

(2 663 000) ve (1 149 300) lira ki, toplam olarak (8 434 800) liranın, 
Köy elektrifikasyonunun önemine binaen ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bütçesinin ilgili tertibine de gerekli Öden 

niyle, Bütçenin de genel durum ve denklik ilkesini zedelemeden yukarda bahis konusu köy elektriklendir-ilmesine h 
Kaynaklar Bakanlığı ilgili tertibine ilâve edilen (90) milyon liralık ilâve ödeneğin bir kısmının temini gerekçesiyle v 
etmek suretiyle indirilmiş, dolayısiyle toplam gider rakamı da (3 489 480 509) lira olmuş, 

Bölüm 22.000, 22.631 (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) maddesi, madde metninde [ ] içerisin 
lan ödeneğin (65) milyonluk kısmının İzmir ve Gaziantep illeri içme suyu ve proje giderleri için ayrıldığı bütçe rap 
ğinden bu gerekçe ile bahse konu illeri de kapsıyacak şekilde düzenlenmiş ve madde yapılan bu değişikliklerle kabul 

Tasarının 2 nci maddesi, maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin bolüm 72.000, 72.100 (Hazine yardımı maddesin 
gerekçesi arz ve izah olunan miktar yani toplam (8 434 800) lira tenzil suretiyle toplam gider rakamı (3 489 480 
değişik şekliyle kabul edilmiştir. 
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Tasarının mütebaki 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeleri bağlı cetvclleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Başkanvekili 
Balıkesir Edirne 

C. Bilgehan N. Er geneli 
Afyon K. Amasya 

K. Karaağaçhoğlu Y. Acar 

Ankara Aydın 
/ . Yetiş N. Menteşe 

Erzurum Gaziantep 
R. Cinişli S. Tanyeri 

İzmir Kars 
A. N. Üner K. Okyay 

Malatya Manisa 
M. Kaftan M. Erten 

Mze Sakarya 
S. Z. Köseoğlu N. Boyar 

Trabzon 
A. Ş. Ağanoğlu 

iSözcü 
Ankara 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Ay gün 
* 

Bolu 
H. İ. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa 
II. Okçu 
Sakarya 
/ / . Uysal 

Trabzon 
E. Dikmen 1. E. 

Söz 

Söz 

Urfa 

Katıp 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

hakkım maihiüzdur 
II. Balan 
c. s. ü. 
R. Üner 
Hatay 

/ / . Özkan 
Konya 

hakkım mahfuzc 
N. Kalaycıoğlu 

Niğdo 
N. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

kır 

Uşak. 
Karakaptct Söz hakkım mı 

E 

B. 

N. 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 

Y. Köker 

Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
C. Okyay uz 

Konya 
Müderrisoğ 

Niğde 
Kodamano 

Sivas 
E. Kangal 

ah f uzdur 
. Atayurt 
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Gemıel Müdürlüğünün cari harcama
ları içim (A/l) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (181 824 140) lira, 
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(2 731 883 000) lira, sermaye teşkili ve transfer (harcamaları için de 
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (684 208 169) lira ki, top
lam olarak (3 497 915 309) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 'gelirleri bağlı 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 497 915 309) lira olarak 'tah
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Devlet Su işleri Ctenel Müdürlüğünce 1972 bütçe yı
lında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı geli
rin tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam 'olunur. 

MADDE 4. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştmlacak 
veya satmalınacak arsa için (Kamulaştırma ve satınalmalar) bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
İşaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne 
dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve saıtımal-
malar) bölümüne aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli ce'tvelde gösterilmiştir. 

MADDE 6. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce gelecek yıl
lara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (O) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

47 — 

I BÜTÇE KAKMA KOMİSYONU 

Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1972 

MADDE 1. — Devlet Su işleri Gene 
maları için (A/l) ilşaretli cetvelde gös 
lira, yatımm harcamaları için (A/2) iş 
üzere (2 723 448 200) lira, sermaJye teş 
için de (A/3) işaretli cetvelde gösterild 
ki, toplam olarak (3 489 480 509) lira 

MADDE 2. — Devlet 'Su işleri Genel M 
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (3 
min edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasanram 3 ncü madd 

MADDE 4. — Talsarının 4 ncü madd 

MADDE 5. — Tasarımın 5 nci madd 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 



Hükümetin teklifi 

(MADDE 7. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri inşaası dolayı-
siyle yerlerinin değiştirilraıeisinle 'zaruret hâsıl olacak kara, demiryol
larının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
temim maksadiyle hatva meydanlarının inişa, ıslah ve tevsii, baraj ve 
ğöl sahalarında kalan akatfyakıit boru hatlarının varyantı için Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine kohulani ödenekten lüzumlu gö
rülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine 
bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarma 
için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım ter
tiplerimde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak mikta
rın (Madde altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve 
Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapma
ya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile kamu tüzel kişileri, 
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya 'dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanun şümulüne giren yeraltı, yerüstü suları 
etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri Ge-
nlel Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açı-, 
Iacak özel bir bölüme gelir, diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcama
ları) cetvelinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek 
kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ah
valde gelir ve ödenek kaydı işlemimi beklemeksizin (A/2) cetvelinin 
ilgili maddelerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin hitamımda ya
pılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel mad-
desiiıudeki ödenekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye 
Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmryen kısımlar ertesi yıla 
1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

Devlet Su İsleri (1. Ma. 

48 — 

'Bütçe Karma Komisyon 

MADDE 7. — Tasarının 7 hei m 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m 

Bütçesi (H. Sayısı : 15) 
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Hükümetin teklifi 

MADDE 9. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce girişilecek sâri 
taahhüt işlerinde kullanılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi hak
kımdaki 297 sayılı Kanunsun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri 1972 bütçe 
yılında uygulanamaz. 

MADDE 10. — (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları 
cetvelinin 32.200 ncü (Kelban iskân ve istihdam giderleri) maddesine 
konmuş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmını ertesi yıl 
bütçesinle devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetki
lidir. 

MADDE 11. — Bu kanun 1 Mart 1972 tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
bakanları yürütür. 

Başbakan Devlet Bakanı .Devlet Bakanı 
.V. Erim Başbakan Yardımcısı Başbakan. Yardımcısı 

8. Koçaş A. Karaosmanoğlu 
İçlikleri Bakanı Dışişleri Babam V. Maliye Bakanı 
H. Ömeroğlu 8. Koçaş 8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve T e. Balkanı V. Tanım. Bakam 
T. Akyol Ö. Derbil M. O. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 8. Iiaibüroğlu 

Kültür 
T. H 

Bütçe Karma Komisyonun 

MADDE 9. — Tasanmı&n 9 nıcu mad 

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu ma 

MADDE 11. — Tasarının 11 nci ma 

I MADDE 12. — Tasarının 12 nci ma 

Devlet Bakanı Adalet Bakanı 
M. Özgüneş 1. Arar 

Millî Eğit. Bakam Bayındırlık Bak 
'§. Orel M. Öztehin 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Balsam 
C. Karakuş A. Sav 

Köy İşleri Babanı Orman Bakanı 
C. Ayhan 8. İnal 

Balkanı 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 



Boltm? Madde 

12.000 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
1.2.380 

12.391 
12.392 
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(A/ l ) CAEİ HARCAMALAR 

ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GÎDERLERÎ 

DEYLET MEMURLARI AYLIKLARI 
12.110 Devlet menıurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
12.260 Sözleşmeli personel ücreti 
12.280 İşçi ücretleri 

SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 

19 
1971 ödeneği 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 
11 077 001 

920 000 
477 000 

9 680 001 
2 573 393 

50 000 
3 000 

12 000 
250 000 

1 499 
1 

2 256 891 

1 
1 

21 100 649 

Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

160 179 5 

123 608 227 
9 159 572 

1 
1 

9 159 570 
19 966 700 

792 000 
72 000 
90 000 

528 638 
6 966 

1.7 305 153 

.1 144 942 

27 000 
1 

Devlet Su İşleri G. Md. (Bütçesi (IS. Sayısı : 15) 
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BelÜHi Madde Ödeneğin çeşidi 

EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Kesim toplamı 

12.410 Fazla çalışma ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

TAZMİNATLAR 
12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 

ÖDÜLLER 
12.600 Ödül 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

1972 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

7 450 250 7 445 003 

/ - Yurt içi yollukları 

YÖNETİM YOLLUKLAHI 
12.811 Sürekli görev yollukları 150 000 
12.813 Geçici görev yolluğu 4 1186 500 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılan geçici gö

rev yolluğu 55 000 
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu 1(12 '500 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 1 215 000 

150 000 
4 250 000 

1 
1 

1 215 000 

Devlet (Su İşleri G. Md. [Bütçesi ('S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

13.000 

12 
12. 

832 
834 

12.841 

ÖĞRETİM YOLLUKLAR I 
Kongre ve konferans yolluğu 
Kurs yolluğu 
DİĞER YOLLUKLA]* 
Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 6 235 002) 

/ / - Yurt dışı yolluklar 

YÖNETİM' YOLLUKLARİ 
Yurt dışı geçici görev yolluğu 
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 
geçici görev yolluğu 

Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
Yurt dışı kongre ve konferans yollukları 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 210 001) 

YÖNETİM GİDEELERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alınılan ve gider

leri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider

leri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 

12.853 
12.854 

12.871 
12.872 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

'7 500 
1000 OÖÖ 

7 000 

(3Tİ5 000 

55 500 

19 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

,1'ü 000 
I6O0 000 

10 000 

,500 000 

480 000 
206 '250 

1 192 001 

45 000 

2 O00 

Jl9i5 000 
50 000 

7 145 001 

I5O0 000 
'2110 000 

1 452 000 

30 000 

3 000 

1350 000 
60 000 

9 403 00 

Devlet >Su 'İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

14.000 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm, toplamı 
Lira Lira 

870 000 
30' 000 

1 

960 000 

13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
0 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri 
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 £u giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

13.410 Posta telgraf giderleri 
13.420 Telefon giderleri 

KİRA GİDERLERİ 

13.610 Taşınmaz malların kira bedeli 1 (300 000 
13.620 IBM in akmalarının kira, bedeli 2 '613)5 000 

HİZMET GÎDERLEEÎ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 149 000 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri 9 000 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri MO 000 

i 
Kesini toplamı 

Kesim toplamı 

245 OOO 
90 000 

580 OOO 
45 000 

1 058 000 

388 000 
Ö70 OOO 

3 939 000 

1 848 751 

Devlet ıSu işleri G. Md. (Bütçesi (İS. Say 

197 
HükümetJçe istenen 
Madde Bölüm topla 

Lira Lira 

1 OOO OOO 

10 000 

1 900 000 

300 000 
90 OOO 

1 500 000 
10 OOO 

2 116 000 

776 000 
1 «340 000 
3 935 000 

'1 300 OOO 
12 '6315 000 

2 931 

159 000 

9 OOO 
150 000 

:15) 
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197 
1971 ödeneği: Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Bölft»ı Madde ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 10 001 5 001 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 1 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 neu maddesinin gerek
tirdiği giderler 1.0 000 5 000 

EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri (1 300 000 lirası makina 
eğitim merkezine ödenmek üzere) 

14.520 Burs giderleri 
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider

leri 
14.550 Staj ve öğrenim giderleri 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

15.930 İşletme giderleri 

16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ Kesim toplamı 

16.370 İç fuar ve sergiler giderleri 100 000 100 000 

1 689 750 

265 000 
690 000 

734 749 
1 

4 500 000 

200 001 

4 500 000 

3 878 002 

2 767 629 

t 521 000 
506 000 

740 628 
1 

4 500 000 

200 001 

4 500 00 

4 810 00 

Devlet Su İşleri G. Md. [Bütçesi (iS. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
1.6.000 

ödeneğin çeşidi 

16.380 Di? fuar ve sergiler giderleri 
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri 

ULUSLARARASI İŞTİRAKLER Gİ
DERLERİ 

16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ Kesim toplamı 

10.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

16.720 Ağırlama giderleri 
16.730 Tören giderleri 

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ 
16.840 Bakım ve idame giderleri 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplam; 
KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

197 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

l 
100 000 

1.0 000 

168 001 

1 
100 000 

110 001 

22 000 
1 

46 000 
100 000 

3 500 000 

21 
7 
1 
4 
3 

100 649 
145 001 
848 751 
500 000 
878 002 

38 472 403 

30 000 
1 

60 000 
20 000 

4 500 000 

160 
9 
2 
4 
4 

179 50 
403 00 
931 63 
500 00 
810 00 

181 824 14 

Devlet iSu İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

197 
1971 ödeneği Hükümetçe istenilen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 151 016 000 

TARIM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 94 (936 000 

21.111 Etüt ve proje giderleri 
21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık 

üretilmesi için etüt giderleri 
21.115 İsei ücretleri 

27 mi 000 

10 '000 
07 12135 000 

ENERJİ SEKTÖRÜ 

21.411 Etüt ve proje giderleri 
21.415 İşçi ücretleri 

Kesim toplamı 50 890 000 

33 ©501 000 
27 340 000 

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesini toplamı 5 190 000 

21.620 Büyük şehirlerin ve kasabaların içme. kul
lanma ve endüstri suyu ile kanalizasyon 
işleri etüt giderleri ve su kalitesi kontrol 
giderleri 2 I8&Ö 000 

21.625 işçi ücretleri 2 M0 '000 

170 445 00 

92 450 000 

211 !9'74 000 

200 OOO 
İTO 276 000 
76 256 000 

56 '2'TO 000 
m 91816 000 

1 739 000 

425 000 

1 1314 OOO 

Devlet tSu işleri O. Md. Blütçesi (İS. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ 
DERLERİ 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

1 749 010 000 

1972 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

231797100 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 856 641 000 

23.000 

22.111 
22.115 

22.411 

22.415 

22.631. 

22.635 

Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri 
İşçi ücretleri 
ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(505 770 000) liralık kısmı proje kredisi 
ile temin edilen malzeme ve imkânın 
mahsubu için olup nakden harcanamaz.) 
İşçi ücretleri 
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
(istanbul, Ankara ve nüfusu yüzbindeıı 
yukarı olan şehirlerin içme suyu ve pro
je inşaatı için) 
işçi ücretleri 
MAKÎNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT 
ALIMLARI VE ONARIMLARI 

074 018 000 
1(8/2 823 000 
729 734 000 

30 '3(95 0O0 
162 435 000 

im 4İ7!9 000 
18 956 000 

862 129 000 

Ö76 590. 000 
1185 5Ö8 000 

1 176 141 000 

1 İ1İ35 '9!20 000 
40 221 000 

279 701 000 

2)06 609 000 
•13 092 000 

209 174 000 243 467 00 

TARİM SEKTÖRÜ Kesim toplamı 168 223 000 

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

187 921 00O 

•64 !350 000 '03 '200 000 

Devlet Su işleri G. Md. Bütçesi (iS. Sayısı : 15) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

23.112 Taşıt alımları 
23.115 İşçi ücretleri 

ENERJİ SEKTÖRÜ Kesim toplam; 

21.000 

22.000 

23.000 

23.411 Makin a, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.415 İşçi ücretleri 
HİZMETLE K SEKTÖRÜ Kesim toplamı 

23.621 Makina, teçhizat alınılan ve büyük ona
rımları 

23.625 İşçi ücretleri 

ETÜT VH PROJE GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YAPİ, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞİT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

197 
1971 ödeneği Hükümetçe istemen 

Maddo Bölüm toplamı Madde Bölüm topla 
Lira Lira Lira Lira 

4 500 000 
99 373 000 
36 776 000 

29 700 000 
7 079 000 
4 175 000 

3 O0Ö 000 
1 [175 000 

4 500 OOO 
120 22)1 000 
51 '986 000 

47 450 000 
4 536 OOO 
3 560 000 

2 500 0O0* 
1 0(60 OOO 

1151 0116 000 

1 '74!9 .0)10 OOO 

209 174 000 

2 109 200 000 

170 445 00 

2 3117 971 00 

243 467 00 

2 731 883 00 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

/ - Sermaye teşkili 
31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARI 

VE SERMAYE TEŞKÎLLEEÎ 

ORTAKLARA ÖDEMELER 
0 Mukavelenin feshi münaseebtiyle Ege 

Elektrik Türk Anonim Şirketine ödenmek 
üzere 

!)()NER SERMAYELERE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gere
ğince ayrılacak işletme döner sermayesi 

0 Malana Eğitim Merkezine yardım (DSİ 
personelini'n eğitim ücretleri de bu tertip
ten karşılanır.) 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAP, 

KAMULAŞTIRMA VE SAT1NALMA 
BEDELİ Kesim toplamı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

m '750 000 

1 351 001 

1 351 000 

345 000 000 

Lira 

12 101 001 

401 501 000 

197 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

340 091 00 

281 952 000 

32.100 Kamulaştırma ve satın alma bedelleri' 915 000 000 99 415)2 '000 

Devlet ıSu İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bölüm. Madde Ödeneğin çeşidi 

12.110 Keban Barajı kamulaştırma ve satmalma 
bedeli 
KEBAN İSKÂN VE İSTİHDAM FONU 

32.200 Keban iskân ve istihdam fonu : 
Keban Barajı göl alanında taşınmaz mal
ları kamulaştıran 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 sekli 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.) 

1971 ödemeği 
Maddo Bölüm toplamı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe îstenen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

25Ö 000 000 1222 500 000 

96 09(1 Ö00 08 0139 000 

Devlet 'Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bolüm M:Kİ..]e Hx>:nvi(iu cf^-ulî 

II - Transferler 

34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.230 DSİ faaliyetleriyle ilgili olarak malzeme 
standartları için Türk Standartlar Ensti
tüsüne ödenmek üzere 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

34.461 1053 sayılı Kanun gereğince Ankara. İs
tanbul, İzmir ve Gaziantep belediyelerine 
içme suları için yardım (Aynî yardım mik
tarı Bakanlıkça tesbit olunur.) 

34.462 Belediyelere içme suyu ve kanalizasyon 
yapımı için yardım (10 000 000 lirası ka
nalizasyon işleri içindir.) 

ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER Kesim toplamı 

34.720 Uluslararası kurum ve derneklere katılma 
payı 

1971 ödeneği 
^Tadde Bolüm toplamı 
Lira Lira 

5 000 

5 000 

80 O00 O00 

430 5Ö1 

80 435 501 

1972 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

90 043 001 

05 000 

20 000 

5 000 

50 000 000 

!40 O'OO 000 

18 001 

18 000 1İ8 000 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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19 

Bölüm Madde 

35.300 

ödeneğin çeşidi 

34,790 Birleşmiş Milletler Gelişme Programı özel 
fon hesabına ödenmek, üzere 

0 Enerji Türk Millî Komitesi Kongresin'? 
ödenmek üzere 

0 Türkiye inşaat Mühendisleri Teknik Kon
gresi Komitesine ödenmek üzere (TCID) 

0 Uluslararası sulama, drenaj Türk Millî 
Kongresi Komitesine ödenmek üzere 
(ICID) 

0 TCOLD Türk Millî Komitesine transfer 

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 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 

12 500 

50 000 

2O0 0ÜO 
(150 000 

1 618 357 

1 598 356 

11 .1JT4 (270 
237 000 

Hükümetçe 'istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

1 

11 655 7 

11 449 083 

1 236 0813, 
8 84'3ı 000 

1187 085 
1 

ı aeo ooo 
10 OOO 

Devlet !Su işleri O. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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1972 
1971 ödeneği, Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm toplamı 
dde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira l i r a 

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı 20 001 206 714 

710 DSİ Genel Müdürlüğü memurları öğle ye
meğine yardım 
(Memurlar Yardım Sandığına ödenir.) 1 206 7T3 

.720 Dernek ve benzeri kuruluşlara vardımlai' 20 000 1 

BORÇ ÖDEMELERİ 100 267 314 142 418 370 

BORÇ ÖDEMELERİ Kesim toplamı 55 001 700 000 

.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine olan geçen 
yıllar borçları 1 200 000 

.320 Diğer geçen yıllar borçları 35 000 50Ö OOO 

İLÂMA BAĞLI BORÇLAR 
400 ilâma bağlı borçlar (Bu ödeneği ihtiyaç 

nispetinde artırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.) 35Ö OOO 350 OOO 

İSTİKRAZ (')i)^MELERİ 
Kesim toplamı 99 362 313 140 868 370 

510 6200 sayılı Kanunun 2 nci maddesi gere
ğince çıkarılan % 5 faizli 1954- istikrazı, 
faiz itfa karşılıkları ve genel giderleri 2 $76 000 2 .'372 000 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödemeği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe isten'en 

Madde Bölüm top 
Lira Lira 

30.530 5977 saydı Kanunla tasdüv olunan anlaş
ma gereğinee temin olunan (25 200 000) 
dolarlık kredinin, faiz, itfa. ve <?;enel gider
leri 

36,540 Konsolide borçlar 
.'-56.550 Temin edilen proje kredileri karsvlıkları-

dau doğan borçların itfa, faiz ve diğer gi
derleri' 
(IHRİVERİLECEK BAKA LAK 

.'î(i.()()0 ((-eviverilecek paralar 

31.000 KURUMLARA KATILMA PAYLARİ 
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ 

Bölümü toplamı 
32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATTNALMA-

LAR Bölümü toplamı 
34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000; SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
30.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

29 392 410 
44 1633 903 

33 0.00 000 

500' 0O0 

1>2 101 001 

401 5911 000 
80 4İ3İ5 1501 

1 I0H8 !3I57 
100 207 1314 

506 013 173 

•m :345 354 
m '6S1 0İH6 

'52 '500 000 

Ö0Ö 000 

340 091 o 
90 <m 

111 IÖ56 7 
142 419 13 

584 208 1 

Devlet Su İşleri O. Md. Bütçesi (,S. Sayısı : 15) 
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B — 1GETVELÎ 

Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

19 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

B/2 — Yergi dışı gelirler 

61.000 KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 

61.110 İşletme müesseselerinden alınacak gelir, 
tesis ve ortaklık gelirleri 

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 oluna
cak amortisman ve işletme ücretleri 
PAYLAR 

62.000 DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI 
GELİRLERİ 

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER 

62.110 Taşınmaz malların satış bedeli 
62.120 Kiralar 

TAŞINIR MALLARIN GELİRLERİ 
62.200 Taşınır mallar satış bedeli 
62.210 Kiralar 

1 
35Ö 000' 

4 000 000 
3 500 000 

112 074 412 44 304 0 

09 441 000 

i 

42 633 410 

7 850 001 

2 <m ooo 
a 

41i 662 000 

9 850 0 

1' 
350 000 

6 000 O0Ö 
3 500 000 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

1971 yılı tahminleri 
Madde Bölüm toplatmı 
Lira Lira 

197 
Hükümetçe tahmin edilen 

Madde Bölüm topla 
Lira Lira 

63.000 

72.000 

61.000 

62.000 
63.000 
72.000 

63.220 
63.330 
63.390 
63.400 

72.100 

72.200 

_ . _ 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
CEZALAR 

Mütaalıhitlcrden alınacak gecikme cezaları 
Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri 
Diğer çeşitli gelirler 
Bağışlar 

B/3 — özel gelirler 

ÖZEL GELİRLER 

Hazine yardımı (292 829 699) lirası köy 
içme suları içindir. 
Proje kredisi karşılıkları 

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR 
Bölümü toplamı 

DSİ malları Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 
özel gelirler Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

2 000 000 
250 000 

20 000 000 
1 

21609 340 000 
adö 000 000 

22 350 001 

2 894 340 861 

01112 074 4112 
7 850 001 

22 mo ooı 
2 18194 340 ı861' 

3 036 515 275 

U 000 000 
350 OOO 

4J3 -600 000 
1 

0 8912 ıMl 3015 
5Ö5 770 OOO 

45 850 00 

3 397 911 30 

44i 3ı04 00 
9 .850 00 

45 8150 00 
3 397 911 30 

3 497915 30 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Yengilerin, resimlerin ve başka 
ıgelirlerin dayanakları 

Çeşidi 'Tarihi Numarası 

Kanun 15.12.1953 6200 

C - CETVELİ 

ö z e t i 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerine dair 

Kanun No. i 
G - CETVELİ 

6200 

7478 
5977 

297 
178 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıll 
şilmesi hakkındaki 37 nci maddesi 

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki Kanun 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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E - CETVELİ 

Konidiıum bağlı (R) fflşaretflli cetvteJdejkîi formOTer 'bu fbftftlçe iğin ele mygtâamr. 

14,000 

15.000 

16.000 

EĞİTİM VÎE ARAŞTIRMA GİDERLERİ : 
14.550 Staj <we öğrenim Masrafları : 

Teşkilâtta staj gören tekhik öğrenim öğrencilerinin staj ücretleri 14.550 maddeden ödenir. 

15&30 

16.730 

KURUM GİDERLERİ : 
^detane Güdetrderi1 : 
İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile snlam'a şebekelerine ilâve edilecek pompaj istasyonları 
enerji bedelleriyle mezkûr işlerde çalıştırılacak muvakkat işçi yevmiyeleri 15.930 ncu madded 

ÇEŞİTLİ GİDERLER : 
Tören Giderleri: 
DSİ ve Yatırımcı Kurumlarca yaptırılacak önemli nitelikteki tesislerin gerek yapım öncesi ve 
lıkları ve tören sırasında yapılacak her türlü giderler bu tertipten ödenir. 

21.000 
YATIRIM HAHCAMAIARI 

Etüd ve Proje Giderleri : 
Etüd ve projıe çalışmalarına münhasır olim&k üzere bu çalışmaların yapıldığı yerlerin (Ulaştı 
Su, Temizlik ve Aydınlatma giderleri) bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir». 

21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüd masrafları ve 
m'addeden ödenir. 

22.000 YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Yatırım çalışmalarının yapıldığı yerlerin 13.000 (yönetim giderleri) bölümtlnttn (kırtasiye alım 
ve defter alımları ve giderleri), yatırım hacmi ve süresi ile oranlı olarak en az ölçü gözetlenilm 
baş alımları ve giderleri), (yakacak alımları ve giderleri), (su giderleri), (temizlik giderleri), ( 
derleri), mevzuatın gerektirdiği hallerde (yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri), 
derleri) ni'addelerine ilişkim güderler bu bölümün iligili maddelerinden ödenir. 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Bölüm Madde 

23.000 MAKtNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI : 
23.111 MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BtiYÜK ONARIMLARI : 
23.612 Taşıt Ataları : 

Trafik kazaları ile ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir. 
34.000 MALÎ TRANSFERLER : 

34.462 Belediyelere içme suyu ve kanalizasyon yapımı için yardım. (10 milyon lir'ası kanalizasyon işleri içimid 
Belediyelere içme suları ve kanalizasyon ihtiyacı için yapılacak yardım projesinle istinaJden belediye 
ödenir. 
DSİ Genel Müdürlüğünün kendisinin yaptırdığı veya ihale suretiyle yaptıracağı işlerin bedelleri bu 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.540 K o m i d e Borçlar : 

İç ve dış borçlar; borcun doğuş yılınia bakmaksızın bu tertipten ödenir. 

237 sayılı Kanun g<ereğıince 1972 malî yılı Bütçesinden DSİ Genel Müdürlüğü için satınalınacaik ît 

23.000 

23.112 Taşıt atomları : 

Adet ;Almacak taşıtın cinsi ^Nerede kulla 

300 Komyan, tam yüklü ağırlığı en az 9 000 Kg. lık şasi kabin ( 4 X 2 ) 
(*) 40 Kamyon, tam yük'lü ağırlığı en az 12 000 Kg. şasi kabin (6 X 2) - (6 X 4) 

100 Pick - Up şehir dışı ( 4 X 2 ) 
(**> 100 'Arazi Pick - Up (3 kişilik) , ( 4 X 4 ) 

İ50 Arazi binek (4 kişilik) ( 4 X 4 ) 
(*) 15 Arazi kaptıkaçtı (Şehir dışı hizmetler için) ( 4 X 4 ) 

5 Otobüs (40 kişilik) ,(4 X 2) 
35 Mbtorsikfet ,(240 cc) 

Not : 
(*) İşaretli kalemlerin tamamı 

(**) İşaretli kalemin 13 adedi'Seyhan II. kademe proje kredisinden satınalanacağı için nakit sarfiyatı olmıyacnkt 

Devlet Su Lşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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T - CETVELİ 

237 sayılı Kanuna göre USİ Genel Müdürlüğünide kullanılmakta olan taşıtlara ait ce 

Adet 

3 
1 

10 

35 
80 
99 
50 
19 
50 
13 
63 
1 
1 

1 

2 
2 
1 
1 

Binek 

(T) 
Cetvelindeki 

ıStation "VVag'on 
Arazi binek 
4 kişilik 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
Arazi binek 
6 kişilik 
Kaptı 
(-Şehir 

» 
» 
» 
» 

kaçtı 
içi Hiz. 

» 
» 
» 
» 

için) 
» 
» 
» 
» 

cinsi 

(4 
' (4 

(4 

(4 

(4 

X 
X 
X 

» 
» 
» 
» 
» 
>•> 
» 
» 
» 
X 

X 

» 
» 
» 
» 

2) 
2) 
4) 

2) 

2) 

Markası ve modeli 

WILLYS, DJ - 3A 
RAMBLER, Ambassadar 

WILLTS, CJ - 5 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

LAND-ROVER, 88 - 1960 
LAND - ROVER, 88 - II A 

» » 

» » 

LAND - ROVER, 109 

FORD, B 3 E X 
FORD, 4 A E 
FORD, U 5 E X 
PLYMOUTH, P - 23 
VOLKSWAGEN, 22 - 1960 

Kullan 

hizm 

Genel hizmetle 
Genel Müdür 

Sulama etütler 
Sulama etütler 
Taşkın korum 
Taşkın korum 
İşletme ve bak 
İşletme ve bak 
10tüt hizmetler 
Etüt hizmetler 
Kontrollük hiz 
Kontrollük hiz 

Kontrollük hiz 

Genel hizmetle 
Genel hizmetle 
Genel hizmetle 
Genel hizmetle 
Genel hizmetle 

De/vlet Su işleri G. Md. Bütçesi (8. Sayısı : 15) 
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(T)' 
Cetveli 

sıra 
Xo. 

9 

» 
> 

9 
,» 

10 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

11 

12 

» 
» 
» 
» 
> 

Adet 

1 

14 
10 

30 
1 
1 
4 

41 
2 

38 

10 
1 
3 
2 

14 
25 

8 
3 

10 
3 

20 

(T) 
Cetvelindeki 

Kaptıkaçtı 
(Şehir dışı 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

» 
» 

Hiz. için) 
» 
i» 

» 
» 

Arazi kaptıkaçtı 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

Pick -
(Şehir 

» 
Piok -

Up 
içi) 

» 
Up 

(Şehir dışı) 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
•» 
> 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» Log. 

cinsi 

(4 

(4 

(4 

(4 

X 

> 
» 

» 
» 
X 
» 
» 
» 
> 

» 
» 

X 

» 
X 

» 
» 
> 
» 
> 

2) 

4) 

2) 

2) 

'Markası ve modeli 

CHEVROLET, 1135 - 1 
DODGE, D 54 - 2 
INTERNATIONAL, 
B - 112 - 114 
INTERNATIONAL, 1100 - A 
KALSER - JEEP, J - 100 
WILLYS, 4 X 4 - 73 
WILLYS, 4 X 4 - 75 
WILLYS, 4 X 4 - 75 
WILLYS, L6 - 226 - 4WD 
INTERNATIONAL 
A -120 - 114 
INTERNATIONAL 1100 - C 
KAISER J B E P J - 100 
WILLYS, L6 - 226 - 4WD 

FARGO, D - 100 
CHEVROLET C - 1503 - C10 

CHEVROLET C - 1404 
» 

VOKSWAGEN 2650 - 11 
DODGE, D - 100 

» » 
» » 

Kullanıl 
v 

hizmet 

İşletme ve bakım 
İşletme ve bakım 

Kontrollük hizm 
Kontrollük hizm 
Kontrollük hizm 
Yeraltı suyu etü 
Yeraltı suyu etü 
Baraj etütleri 
Baraj etütleri 

Etüt hizmetleri 
Etüt hizmetleri 
Kontrollük hizm 
İkmal hizmetler 

İkmal hizmetler 
Kontrollük hizm 

İşletme ve bakım 
İşletme ve bakım 
İçme suyu hizm 
Etüt hizmetleri 
Etüt hizmetleri 
Etüt hizmetleri 

Devlet Su İşleri G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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(T) 
Cetveli 

sıra 
No. 

12 
» 

13 

13 
» 

» 
:» 
» 
» 
» 
.» 
» 
» 

» 
» 

14 

15 
17 

» 

Adet 

12 
78 

1 
80 

53 
50 
20 
5 

59 
74 
94 
71 

10 
1 

34 

o O 

1 
1 
1 

(T) 
Cetvelindeki 

(ıŞeıhir dışı) 
» 

Arazi 
» 

Pick - Up 
i(3 kişilik) 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
> 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» fTamir 
» Çamur 

Ar. Pick - Up 

(6 kişilik) 
Panel 
Otobüs 

» 

cinsi 

» 
» 

(4 X 

» 
;» 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 

(4 X 

4 ) 

4) 

SMarkası ve modeli 

Kullanıld 
ve 

hizmet 

INTERNATIONAL 
B -114 -114 
DODGE, D - 200 - 116 

CHEVROLET K - 1404 
DODGE, T - 245 
DODGE, W - 100 
INTERNATIONAL 
A -120 -114 
KAISER J E E P J - 2500 

» > 
FARGO, W - 100 
KAISER J E E P J - 2600 
WILLYS, L6 - 226 - 4WD 

INTERNATIONAL 
B -120 - 114 
INTERNATIONAL B - 140 

INTERNATIONAL 
D -1200 A 
FORD, F - 100 
FORD, eski model 
FORD, F600 - 172 
CHEVROLET, ATR - 5031 

Taşkın koruma e 
lkm,al hizmetleri 

Nehir rasatları 
Nehir rasatları 
Sulama etütleri 

Yeraltı suyu etü 
Baraj etütleri 
Baraj etütleri 
Baraj etütleri 
Sulama tütleri 
Kuyu rasatları 
İşletme ve bakım 
İşletme ve bakım 

Tamir hizmetleri 
Sondaj hizmetler 

Baraj etütleri 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 

Devlet Su îşlcri C. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 
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Cetveli' 
sıra 
No. 

17 
» 
>> 
» 

18 

18 

» 
» 
» 

20 

» 
» 
» 

21 

» 
» 

» 
22 

23 

Adet 

2 
1 
1 
1 
1 

2 

3 
3 

10 
1 

10 
2 

21 
51 

20 
58 
21 
18 
38 

2 

(T) ' 
Cetvelindeki cinsi 

» 
» 
» 
» 

Otobüs • 
(En az 40 Orişilifc) 
Otobüs 
(En az 40 (kişilik) 

» » » 
» » » 
» » » 

Kamyon 
(En az 3 501 Kg. lık) 

» » » 
» » » 
» » » 

Kamyon 
(En az 7 500 Kg. lık) 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

Kamyon 
ı((En az 9 000 Kg. lık) 
(En az 12 000 Kg. lık) 
Kamyon 

(4 X 2) 

» 
» 
» 

(4 X 2) 

» 
» 
» 
» 

(4 X 2) 

(6 X 4) 

Devlet Su işleri G. 

? 3 -

(Markası ve modeli 

Kullanıld 
ve 

hizmet 

DODGE, D - 406 
AUSTİN, L W B 
OHE^aOLElT, 6403 
OOMMER, TBR - 467 

BEDFOLKI) , S B O 

BIBSING, 4000 - T 
BUSSMG, 6000 S8T 
BERLIEIT, PL B6 
BLÜE - BIRD, T - 346 

RıEIN FOM) G - 398, TS 
FORD, F - 600 - 172 
•MAN, 515 - İLİ 
DODGE, D - 406 

INTER, 1700 - 175 
LEYLAND, 12 C - 3L 
BEDFORD, J6 LC 5 
BEDFORD, KGLC 60 
AUSTEN, WE, K120 

BU.SSING, 6000 S8T 

SOMUA, JL 17 -150 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 15) 

Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 

Genel hizmetler 

Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 
Genel hizmetler 

Genel hizmetler 
İkmal hizmetleri 
İkmal hizmetleri 
Genel hizmetler 

İkmal hizmetleri 
İkmal hizmetleri 
İkmal hizmetleri 
İkmal hizmetleri 
İkmal hizmetleri 

İkmal hizmetleri 

İkmal hizmetleri 
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Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bü 
Karma Komisyonu raporu (1 /24) 

T. C. Ankara 
Başbakanlık —— 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 30 . 11 . 1 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1344/14316 

MİLLET! MECLÜSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye Bakanlığınca iıazırlanan ve Türkiye Büyük MJet Meclisine arzı Bakanlar Kurulu 
29 . 11 . 1971 tarihinde kararlaştırılan «Tek©l Genel ıNDüldüriüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasa 
ile gerekçesi ve eM cetveller ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını saygiyle arz ederim. 
Prof. Dr. Nihat Eri 

Başbakan 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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CARİ HARÜAMAİAR GEREKÇESİ 

Tekel föemel İMüdMüğiinnn 1972 yılı cari harcamaları 1971 yılına nazaran (937 296) lira fazlasiyle (166 
miştir. Fazlalık haddizatında (3 609 135) lira ise ide 'bâzı tertiplerden düşülen (2 671 839) lira göz önüne alını 
lirtildiği ıgibi (937 296) liradan ibarettir. 

Fazla ve noksanlairın Imiktarlariyle tertip ve gerekçeleri aşağıda açıklanmıştiir. 

Fazlalar : 
Lira Madde 

453 600 12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti maddesinde olup 'mevcut üç bira fabrikasında mukave 
malt uzmanı olmak üzere 6 yabancı uzmana ödenecek ücretin yıllığıdır. 

30 000 12.320 Doğum yardımı .maddesinde olup 657 sayılı Kanun .gereğince memur kapsamına LiAJh.il dlan. (hizm 
lacak ödemeler için artırılmıştır. 

639 044 12.370 Emekli keseneği karşılıkları maddesinde olup kanuni bir artıştır. 
45 000 12,380 Sosyal Sigortaılar Kurumları kesenek karşılıkları maddesinde olup sözleşme ile kullanılacak (> 

tur. 
449 999 12.391 Giyecek yardımı maddesinde olup giyim eşyası vei'ülecdk personel için [konulmuştur. 
75 167 12.440 Ders görevi ücreti maddesinde olup Tütün ve Müsikirat Elksper kurslariyle memurlar kursunda 

cek ücretin farkıdır. 
300 000 12.813 Geçici görev yollukları maddesinde olup Devlet memuru kapsamına dâhil olan teknik porsionele 

12 000 12.814 Yaibanıcı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu maldldesinde olup uzmanların yurt içinde y 
nulmuştur. 

50 OlOO 12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu maddesinde olup ihtiyaca binaen artırılmıştır. 
36 000 12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu maddesinde olup 3 'bira fabrikası 

6 uzmanın geliş - dönüş yollukları içini konulmuştur. 
62 250 12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu •maddesinde olup (kur farkı doılayısiyle artırılmıştır. 

158 250 12.872 Kongre ve konferans yollukları maddesinde olup iştirak edilecek toplantılara katılacaklar için 
150 000 13.130 Döşeme ve dcımirbaş alımları ve giderleri maddesinde olup yeniden kurulan idareler ile deprem 

demirbaşlar için .artırılmıştır. 
100 000 13.150 Yakacak alımları ve giderleri maddesinde olup ısıtma maddeleri fiyatlarındaki artış için zamiri 

15 000' 13.210 'Su giderleri ,mad!desin)de olup fiyat artışlarının gerektirdiği bir zamdır. 

Tekel Gk Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Lilra Madde 

10 000 
50 000 
10 000 
20 000 
408 0€O 
70 000 
18 000 

20 000 
23 999 
10 000 
40 000 

20 000 
25 000 
100 000 
15 000 
15 000 
25 000 

317 826 
15 000 

13.220 
13.230 
13.290 
13.350 
13.410 
13.420 
14.342 

14.442 
14.550 
14.595 
15.711 

15.712 
15.714 
15.716 
15.719 
15.726 
16.410 

16.810 
16.820 

Temizlik giderleri maddesinde olup fiyat artışlarının gerektirdiği bir zamdır. 
Aydınlatma giderleri maddesinde olup fiyat artışlarının gerektirdiği (bir zamdır. 
Diğer yönetim giderleri maddesinde .olup tertip ödeneğinin yetişmemesine binaen artırılmıştır. 
Sağlık araç, gereç ve ilâç alım ve giderleri maddesinde olup alınacak maddeler için açılan ibi 
Posta, telgraf giderleri maddesinde olup yıl içinjde yapılmış olan zammı karşılamak için a r tm 
Telefon giderleri maddesinde olup yıl içinde yapilmıış olan zam dolayısiyle1 ar tınlmışitır. 
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderler 
giderler için artırılmıştır. 
'Diğer vergi, resim ve harçlar maddesinde olup ödeneğin yetişetoemesinden artırılmıştır. 
Staj ve öğrenim giderleri ma ddesinde otlup Londratöa bulunan bir memurun aylık farkıdır. 
Spor giderleri maddesinde olup ödeneğin yetişmem esinden artırılmıştır. 
Büro gideri eri maddesinde olup madde konusu- aydınlatma, kırtasiye ve demirbaş, temiz 
larındaki artış dolayısiyle za mımedilmişıtir., 
Ulaştırma giderleri maddesind e olup PTT ve' telefon, ücretlerindeki artış do layısiyle zamm 
Kira bedeli maddesinde olup bu yıl kiralanacak deneme tarlaları içitn antrılmış'fcur. 
Malzeme alım ve giderleri maddesinde olup malzeme fiyatlarındaki artış doyısiyle zamlmed 
Diğer alım ve giderleri madde sinde olup akaryakıt ve kömür fiyatlarındaki a rtış dolayıısiyle 
Malzeme alıra ve giderleri maddesinde olııp tarım ilâçları fiyatlarında vâki artış dolayı 
Uluıslararası yurt içi toplantıları giderleri maddesinde olup bu yıl yurdumuzda toplanacak 
için artırılmıştır. 
Binia onarımı maddesinde olup yapılacak onarmalar için artırılmıştır. 
Makina ve teçhizat onarımı m addesinde olup ödeneğin yetişmemesinden artın] iniştir. 

3 609135 Toplam 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



N d t a a l a r : 
lira* Madde 

166 162 
16 200 
20 000 

2355 737 
3 000 
750 

60 000 
25 000 
25 000 

12.110 
12.310 
12.830 
12.340 
12.350 
12.590 
12.834 
12.871 
14.120 

Aylıklar maddesinde olup ta sarruıf edilmiştir. 
Aile yardımı maddesinde olu p tasarruf edilmiştir. 
ölüm yardımı maddesinde olup sarfiyata göre tasarrufu mlümskün görülmüştür. 
Tedavi) yardımı ve cenaze1 masrafları maddesinde olup tenzil edilmiştir. 
Yakacak zammı madidesind e Olup barcaJmaya göre fazla olduğundan tenz il edildi. 
684*6 sayılı Kanunla göre verilecek diğer tazminatlar maddesinde olup tasarruf edilmiştir. 
Kum yolluğu maddesimlde o lulp tasarrufu mriimikıiin görülmüştür. 
Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu maddesinde fiilî duruma göre tenzil edilmiştir. 
İmha edilecek evrak maddesinde olup ödeneğe gerek kalmadığından tenzil edilmiştir. 

2 671839 Töftöam 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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YATIRIM HARCAMALARI GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1972 yatırım harcamaları 1972 programiyle 1971 yılma göre (48 002 996) ılira f 
teslbit ve kaibul edilmiştir. 

SERMAYE TEŞKİLİ, TRANSFER HARCAMALARI VE BORÇ ÖDEMELERİ GEREK 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1972 yılı sermaye teşkili, transfer harcamaları ve !borç ödemeleri 1971 yılma naz 
(14 131 854) lira olarak teslbit .edilmiştir. Fazlalık haddizatında (5 482 110) lira ise de bâzı tertiplerden tenzil 
alınınca hakiki fazlalık yukarda açıklandığı ıgibi (4 980 838) liradan ibarettir. 

Fazla ve oüoJksanlığm miktar, tertip ve gereSkçeleri aşağıda açıklanmıştır. 
Fazlalar : 
Lira Makide 

49 860 34.6120 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonu karşılığı maddesinde k 
25 O00 34.720 Uhısllararası kuruluşlara katılma ve ödemeler maddesinde olup talepteki fazlalık ile para d 

1 ı50Q 000 35.210 Emekli ikramiyesi maddesinde olup 1971 yılında yapılan ödemelere göre artırılmıştır. 
50 000 35.240 Diğer ödemeler maddesinde olup 1971 yılımda yapılan ödemelere göre artırılmıştır. 

1247 249 35.710 Tekel Genel Müdürlüğü memurları 'öğle yemeğine yardım maddesinde olup hesajben konu'lm 
2 360 001 36.400 Diğer geçen yıllar borçla rı maddesinde olup yıl içinde yapılan ödemelere göre konulanın 
1 250 000 36.400 İlâma bağlı borçlar maddesinde olup yıl içerisinde yapılan, ödemelere göre konulanın farkıdı 

5 482 110 Toplam 

Noksanlar : 
i 1 

1500 000 32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli maddesinde olup, yapılacak kamulaştırmanın fazlası »olm 
1 272 35.210 % 1 ek karşılıkları maddesinde olup kanun gereği ibir noksanlıktır. 

501272 Toplam 
GELİR GEREKÇESİ 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1972 yılı gelirleri, 1971 yılma göre (54 581 130) lira fazlasiyle (365 036 643) lira 
Bu fazlalık Tekel safi (hasılatında olup yapılan satış tahminlerine göre ıbu miktar fazlasiyle kâr sağlanacağ 

mıştır. 
Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Rapor 
Bütçe Karma Komisyoaıu Başkanlığına 

Tekel Genel Müdürlüğünün 1972 yılı Bütçıeı kanunu tasarısı ve eki cetveller incelenmiş ve bu Genel Müdürlüğün 
leri konularında incelemelerimiz aşağıda sırasiyle arz olunmuştur. 

BİBİNiOl [BÖLÜM 

HSlzmıeft mâtıeflıiği v|e yeninle g'ötirmi'e şleikli 

ıSınai ve ticari faaliyetleriyle Hazineye gelir sağlayan ve bugünkü statüsü ile, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli b 
Tekel Genel Müdürlüğü, muhtelif kanunlarla kendisine verilmiş olan görevleri', kuruluşundaki başmüdürlük, müdürlü 
ve tuzlalardakâ çalışm'alariyle yerine getirmektedir. 

Bunun dışında daimî ve muvakkat olmak üzere yaprak tütün işleme ve bakını evleri ve başbayiliklerle bu organiza 
Halen yurdun muhtelif yerlerinde 7 sigara, 14 yaprak tütün bakım ve işleme atelyesi, 1 ambalaj, 1 kibrit, 15 içk 

durma evi, bir süre önce Yüksek Meclislerce kabul olunan nedeniyle 18 Aralıkta yürürlüğe giren (Çay Kurumu) Ka 
lunacak olan 32 çay ve paketleme fabrikası, 51 tuzla, 600 satış, müessesesi olmak üzere cem'an 725 iktisadi üniteye sah 
bu faaliyetlerini yaklaşık olarak adedi 6 749 olan memur ve 64 000 işçi ile yürütmektedir. 

4ş hacmi : 
Genel Müdürlüğün iş hacminin yıldan yıla ve önemli bir şekilde arttığı, bilançolarının tetkikinde görülmektedir. 

Yıllar iffcibariyle iiş hacmindeki artışlar aşağıdaki tabloda gösterilmişjtir : 

Yılı 

1960 
1964 
1966 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 

İş hacmi lira 

1 792 874 000 
2 465 577 000 
3 060 434 000 
3 727 599 000 
4 673 529 000 
5 312 616 000 
5 953 785 000 Tahmin 
7 290 000 000 > 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Sermaye durumu : 
7424 sayılı Kanunla, (1 750 000 000) liraya yükseltilen ve tamamı ödenmiş bulunan döner sermaye ile (7) m 

rektirdiği faaliyetlerin yerine getirilmesinin mümkün olamıyacağı bîr gerçektir. Bu nedenle sermayenin en az 
reMr. 

Ilaaineye sağlamam g-el&r : 
Devlet gelirleri arasında mühim bir yeri olan ve 1137 sayılı Kanundan sonra bir vergi mükellefi olan Tekel 

ğıda gösterilmiştir : 
Yılı Vergi lira 

1968 1 837 596 829 
1969 2 151 929 288 
1970 2 465 233 000 
1971 2 804 706 000 Tahmin 
1972 3 512 664 000 » 

Personel dunumu : 
Faaliyet konuları smai ve ticari olan Tekel Genel Müdürlüğünün bu faaliyetlerin gerektirdiği bir statüye 

lem zorunluk, bu idarenin süratle bir İktisadi Devlet Teşekkülü olmasını gerektirmektedir. Nitekim benzer f 
çeğin bir ifadesi olarak İktisadi Devlet Teşebbüsü Statüsünde kurulmuştur. Yapılan temaslarımızda öğrendiğ 
rak Mart 1971 ayında Gümrük ve Tekel Bakanlığına intikal ettirilmiş bulunan kanun tasarısının biran önce M 
temennimizdir. 

Peırsoinie! dıtrunnı : 
Tekel Genel Müdürlüğünde halen 6 749 memur kadrosu mevcuttur. Yıl içerisinde çok sayıda kendi arzulari 

ların yerlerinin doldurulması için açılan imtihanın sonuçları alınmak üzeredir. 
işçi dununu : 
İdare hizmetlerinde daimî ve muvakkat olarak istihdam olunan işçi adedi ile bunlara ödenen paranın miktar 

Yıllı İşçi adedi Ödenen para lirla 

1964 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
Tekel G. 

36 725 
49 195 
60 070 
63 546 
63 942 
64 000 : 

Md. Bütçesi 

302 014 358 
492 919 220 
722 923 682 
776 461 939 
955 545 697 

L 100 000 000 Tahminî 
(S. Sayısı : 23) 
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Tekel Genel Müdürlüğünce son yıllarda imal olunan sigaralarla diğer tütün mamulleri de aşağıda gösterilm 

Yıl 

1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 

Filtresilz 
sigara 
Ton 

29 520 
31 908 
35 402 
32 668 
33 568 
35 075 
34 248 

Filtreli 
sigara 
Ton 

252 
422 
544 
781 

1 710 
2 151 
3 272 

Diğer 
tütün 

mamulleri 
Ton 

3 559 
3 291 
3 435 
3 095 
2 917 
3 102 
3 266 

Toplam 
Ton 

33 331 
35 621 
30 381 
36 544 
38 195 
40 328 
40 686 

Yukardaki rakamların incelenmesinde görülmektedir M filtreli sigara imalâtı tüketimi karşılama istikameti 
Memleketimizde vasati yılda % 3.6 nisbetinde artan sigara tüketimini önümüzdeki yıllarda, mevcut tesislerde 

mümkün olmıyacaktır. Yapılan tahminlere göre 1970 yılında 39 474 670' Kg. olan yıllık sigara tüketimi 1975 
çıkacaktır ve 1980 yılında 60 milyonu aşacaktır. Bunun yanısıra, memleketimizde filtreli sigaraya olan rağbet 
larda zaman zaman kapasite yetersizliği yaratmıştır. Bu sebeple 1967 yılımdan itibaren çeşitli zamanlarda fil 
rılması için teşebbüslerde bulunulmuş ve bu tip sigara imalâtı artırılmıştır. 

Bu maksatla İstanbul Sigara Fabrikasında filtreli sigara imalâtının mevcuda ilâveten bir miktar daha a 
alınmıştır. 

Filtreli sigara talebinin daha da artacağı göz önünde tutularak ve önümüzdeki yıllarda filtreli sigara yok 
yeni yapılmakta olan Adana Sigara Fabrikasında büyük çapta filtreli sigara imal kapasitesine yer verilmiştir. 
ta olan tedbirler ve yeni Adana Sigara Fabrikasının hizmete girmesi ile filtreli sigara imal kapasitesi, o zaman 
laşık olarak % 32 sini teşkil edebilecektir. 

Tekel G. ttd. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Tekel Genel Müdürlüğü Yatırım Bütçesi 

Tekel İdaresi 1972 yılı Yatırım Bütçesinin tahliline geçilmeden önce geçmiş yıllar ve 1971 yılı tatbikatına bir göz a 

A) 2 nci Beş Yıllık Kalkınma Plânı döneminde yıllık programların gerçekleşme seyri : 

1968 1969 1970 

Sektörler 

Tarım 
Tütün ve sigara 
Alkollü içkiler 
Çay sanayii 
Kimya sanayii 
Sağlık 
Ticaret hizmetleri 

Toplam 

Fizikî 
Program 

500 
30.232 
32.598 
63.298 

5.262 
130 

— • 

132.020 

gerçekleşme 

420 
30.152 
22.509 
58.981 

2.819 
92 
— • 

151.064 

• % 

84 
100 

69 
93 
54 
71 
— 

87 

Fizikî 
Program 

200 
31.975 
35.069 
52.274 

2.000 
50 
—• 

121.568 

gerçekleşme 

192 
22.339 
26.957 
43.786 

1.360 
43 
— 

94.677 

'% 

96 
60 
77 
84 
74 
86 
— 

78 

Fizikî 
Program 

28.524 
30.560 
35.563 
2.000 

103 
— • 

96.750 

gerçekleşme 

—. 
22.971 
17.131 
34.042 

1.857 
13 
— 

76.014 

% 

80 
56 
96 
93 
13 
— 

79 

Not : 1971 yılı tahminidir. 

B) 1971 yılla ya/tanım ıprogırammın özelliği ve gençeMeşme dununu : 
1. Tütün : 
Priogralmda bulunan yatırımlar Adana, Malatya, Bitlis Fabrikalarının tevtsii; filtreli sigara kapasitesinin artırılma 

leme yatırımlarıdır. 
Toplam mamul tütün Amal kapasitesinde yıkla 8 130 000 kilo yeni kapasite kazandıracak olan Adana, Malatya ve 

tırımlarına yıl içinde devam edilm&ş; yapılan yatırımlarla da filitreli sigara imal kapasitesi yılda 3 415 000 kilodan 7 
tir. Ancak filtreli sigara konusunda püyasada vâki sılkışıklıık muvacehesinde filitreli sigara üretiminin daha da artırılm 
müştür. 

Tekel G. M4. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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2. AUsolM içkiler : 
Broıgrajmda bulunan yatırımlar yılda 1 600i 000 litre kapasiteli Craziamtep Sulma Fabrikası rakı kapasitesinle 4 575 

Paşabaihçe Fabrikası tevsii, yıllıda 11 815 000 littre yeni kapasite kazandıracak olan 7 adet yenli şarap fabrikası, 10 
Yozgat Bira Fabrikası, yıllda 18 ton kapasiteli' 3 ncü hublon tesisi ve bâzı tamaımlaıma yatırımılarmdan ibarettir. 

Yıl içindeki uygulama sonunda Gaziantep Suma Fabrikası ile Yozgat Bira Fabrikası bitirilmiş ve faaliyete geçm 
mıştır. 

3. Çay : 
Pragıramda bulunan yatarımlar 6 atelye tevsii; Pazar'da 84 tonluk ve Azalklı'da 54 tonluk yeni bira fabrikası k 

alınan 4 fabrika, 1969 da programa alınan 5 fabrika, 1971 de programa dâhil edilen 2 fabrika ve bâzı tamamlama ya 
Tevısi yatırımlarının hedefi mevcut fabrika ve atelyelerin bünyeleri içinde kap-asiteyi artırmak, 13 yeni fabrika 

1 002 tonüuk yemi kapasite ihdas etmektir. 
1971 de 6 atelyenin tevsii ile soldurma kapasitesinde 100 ton, kıvıımıa ve 'kurutma kapasitesinde buna mütenazı 

faJbrikasının kısmen işlerbm'eye girmesi ile de 42 ton yeni soldurma kapasitesi kazanılmıştır. 

4. Tuz : 
Programda yer alan muhtelif yenileme ve tamamlanıa yatırımları gerçekleştirilmiştir. 
5. Ticaret (hizmetleri : 
Programda yer alan 8 adet ambar yatırımından 3 tanesi tamamlanımış, 5 tanesi 1972 ye intikal etmiştir. 
0) T e k e l i \1072 (yılı yatırım (Bütçesinin genel görünüşü : 

1. Tekelin 1972 yılı Yatırım Bütçesinin sektörler itibariyle bölünüşü aşağıdadır : 

Çay 
Tütün 
İçiki 
Ticaret hizmetleri 
Tuz 
Sapık 

Toplam 

Tl. 

83 200 O00 
50 616 000 
33 700 000 
10 384 000 

6 000 000 
61 000 

183 961 000 

{% 

45,23 
27,52 
18,32 
5,64 
3,26 
0,03 

100,00 

Gtötrü'ldüğfü gibi 1972 yılı Bütçesinde çay yatırımlarına ağırlık verilmiş, mevcuıt ödeneğin yarıya yakın kısmı çay 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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2. Yatırım bütçesinin devam eden ve yeni işler olaralk bölünüşü şöyledir : 

'Tl. !% 

Devam eden ister 150 120 000 82 
Yeni 33 841 000 18 

Toplaım 183 96,1 000 100 

Buna göre, Telkel'in 1972 yıllı Yatıranı Bütçesi özellikle devanı eden işlerin bitürilmeısini hedef tutmakta, öden 
rımlara yönelmiş bulunmaktadır. 

3. Yatınım Bütçesinin ımalkina ve inşaat olarak bölünüşü : 
Tl. '% 

Maldma 102 315 000 56 
Mtüt, proje ve İn§. 81 046 000 44 

Toplamı 183 961 000 100 

Bu izaJhattan anlaşılacağı üzere, 1972 yılı yatırımlarımda malkina ve teçhizat ödeneği, inşaat ödeneğine naza 
4. 1972 yılı Yatırım Bütçesinde, prodüktif, yani kapasite yaratıcı yatırımlara ağırlık v erlin ı'iştir. 

a) Çay Sektörü : Tl. % 

Kapasite yaratmaya matuf 
yatırımlar 82 700 000 99 
Diğer yatırıımlar 500 000 1 

Toplaim 83 200 000 100 

Görüldüğü üzere çay sektöründeki yatırımların % 99 u prodüktif bir mahiyet arz e'tnıelkte; bu yatırumlarf 
1974 te 168 ton olmak üzere cem'an 960 ton günlük işleme kapasitesinin ihdası hedef alınmaktadır. 

Tekel G. Aid. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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b) Tütün sektörü : Tl. <% 

Kapasite yaratmaya matuf 
yatırımlar 48 966 000 97 
Diğer yatırımlar 1 6,50 000 3 

Toplam 50 -616 001 1O0 

Tütün sektöründe de yatırımların % 97 si kapasite artmasına tahsis edilmiştir. (Bu yatırımlar ile 25 000 M2 lik ya 
9 700 M2 lik yaprak tütün işleme kapasitesi, 8 130 000 kiio yılılık sigara imal kapasitesi ihdas edikndkte ayırıca 197 
gara imal kapasitesinle 2 500 000 kilo ilâvesi plânlanmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan kapasiteleri yılda 8 130 000 kilo artırılacak olan Adana, Malatya ve Bitlis fabrikaları aynı zamand 

e) içki sektörü : Tl. % 

Kapasite yaratmaya, matuf 
yatırımlar 21 295 000 63 
Diğer yatırımlar 12 405 000 37 

Toplam 33 700 000 100 

İçki sektöründe rakıda 7 575 000 litre, şarapta 14 025 000 litre yeni kapasite yaratılmakta ve biranın imalâtında 
imalât kapasitesine yılda 18 tonluk bir kapasite ilâvesi yapılmaktadır. 

Diğer taraftan, bu sektörde kapasitesi yılda 3 000 000 litre artırılacak olan Diyarbakır içki fabrikası aynı zama 
d) Diğer sektörler : 
Ticaret hizmetleri, tuz ve sağlılk sektörlerindeki yatırımlar tamamlama, yenileme ve ambarlama özeHiğindedir. 

e) Yatırım Bütçesinin tümü : 
Sektörler itibariyle vendiğiımiz izıaihatı icmal eylediğimizde, Tekel'in 1972 yılı yatırım Bütçesinde mevcut (183 9 

(152 961 000) lirasının kapasite ihdasına ve modernizasyona ayrıldığı görülmekte olup, bu meblâğ genel yatırım b 
etmektedir. 

Tekel (İ. M,d. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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5. Teıkel'in 1972 yılı Yatırım Bütçesinin bölgeler itibariyle ineelenım'eısi : 

Bölgeler Yatırımlar % 

Karadeniz 
Doğu ve Güney - Doğu 
Marmara - Trakya 
Orta Anadolu 
Ege 

85 666 000 
43 426 000 
33 866 000 
14 106 000 
6 897 000 

46 
24 
18 

8 
4 

Toplıam 183 961 000 , 100 
6. Skmuç : 
Yukarıdaki izahatımız muvacehesinde Tekel Mareısinin 1972 yılı Yatınım Bütçesini tavsif etmek gerekirse 

çay yatırımlarına önem veren, devam öden işlerin öncelikle bitirilmesini hedef tutan, maıkiına ve teçhizat yatınm 
zaran daha büyük bir yer işgal ettiği, geniş ölçüde ve her sahada kapasite ihdasına yönelen ve nihayet Karad 
Doğu bölgelerine diğer bölgelere nazaran daha fazla yatınım yapan bir bütçedir. 

2490 sayılı İKamumn (yatırımlar üzerindeki ters etkileri 

Geçen seneki raporumuzda örnek verilmek suretiyle belirtilen mahzur, 2490 sayılı Kanunun halen yürürlükte 
mefete, Tekel Genel Müdürlüğü gibi diğer kamu kuruluşlarını yani başta geneli muvazeneye dâhil daireler olm 
idarelerin yatırım faaliyetlerini ters yönde etkilemektedir. 

Bu suretle Devlet bir işi ucuza değil, pahalıya mal ettiği gibi işin zamanında yapılmasını da sağlayamamakt 

DÖRDÜNıOÜ ÎBÖIiÜM 

Sermaye iteşMl ve Itramsfer harcamaları 

Tekel, 1971 yılında plânı, öngörülen esaslara göre uygulamıştır. 
1972 yılında yapılacak işler için alınmış olan 3,5 milyon liralık ödeneğin kamulaştırma ve satmalmalara yeti 

yarbakır İçki [Fabrikasına gerekli arsanın parasının mevcudoİTnadığı görülmüş, lüzumuna kaani olduğumuz bu n 
için teklifler kısmında ödenek ilâvesinin zorunluğu açıklanmıştır. 

Bu bölümde 1971 yılında kesilmiş olan memurların öğle yemek yardımlannm bütçede tekrar yer alması yıl 
ması dolayısiyle ancak hizmetlerin geri bırakılması pahasına aktarma yolu ile ödenmekte olan borçlar için yeterinc 
le müşahade edilmiştir. 

Tekel G. Mid. Bütçesi (S. Sayı«ı : 23) 
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(BEŞİNCİ BÖLÜM 

Oeçen yıl bütçe uygulaması 
1. — Tekel Genel 'Müdürlüğünce cari yıl bütçesinin çeşitli tertiplerine konulmuş olan ödeneklerin kullanılmasınd 

olduğu görülmüştür. Bilhassa malî yılın son aylarındaki harcamalar da yukardaki izahımıza uygun bulunmuştur. 
Ek ödenek talepleri ve aktarma (durumu : 
Ek ödenek : 
Personel Kanununun tatbikatı dolayısiyle ve genel müdürlüğün 1971 yılına mahsus bütçe kanununım 5 nci mad 

Kanununun 48 nci ve Maliye Bakanlığına yetki veren bütçe maddelerine dayanılarak idare gelirinden karşılanmak 
1. — Kanunla eklenen : 
16 743 000 Memur aylıklarına 
2 427 779 Emekli keseneği karşılıklarına 

500 000 Giyecek yardımına 
103 740 Ders görevi ücretine 
141 930 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammına 

3 000 000 Emekli ikramiyeısine 
3 500 000 İlâma bağlı borçlara 

2. — Aktarma : 
1 433 000 Çanakkale ve Kırıkkale Şarap fabrikalarının tevsileri için 22.321 maddeden 

43 000 000 Çay fabrikaları inşaatı için Bayındırlık Bakanlığı bütçesine 
3. — Bunun dışında henüz kanunlaşmamış ek ödenek teklifleri vardır. 
1971 harcamalarından Maliye Bakanlığınca son üç ay için mevkuf tutulan % 6 dan başka bir tasarruf mümkün g 

iALTINCI BÖLÜM 

1. — Muhasebe! Umumiye Kanununun âmir hükümleri ve yıllık programlara göre hizmetler karşılığı olarak büt 
mamdır. 

2. — Yatırım ödenekleri, idarece hazırlanan ve Yüksek Plânlama Kurulunca uygun bulunan plân ve projelere 
3. — İdarenin 1972 yılı Bütçesinin tasarrufa riayet edilerek hazırlandığı, başkaca bir tasarruf yapılamıyacağı anla 
1972 yılında Çamaltı, Tuzlası .için alınacak bir Loder ve bir Ekskavatör ile muhtelif Tuzlalara alınacak 130 vagon 

alımlarına mahsus 23.364 ncü maddeye (2 625 000) lira ödenek konulmuştur. 
Halen idarenin elinde bulunan ve çoğu ekonomik değerini kaybetmiş 278 taşıt mevcudolup bunların ekserisi ma 

tadır. Bunla.ra ait cetvel kanun tasarısına eklidir. 

Tekel G. W(l. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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YBDİNGİ BÖLÜM 

(remel düşünce, temjenni ve teklifler 

Tekel Genel Müdürlüğü, tüzel kişiliği haiz, katma bütçeli ve döner sermayesi bulunan bir kuruluş olup, tütün, 
çay, bina, şarap, kibrit gibi Tekel içi ve Tekel dışı maddelerin üretim ve satışı ile ilgili ekonomjik faaliyetler ile kam 
destekleme) çeşitli hizmet ve faaliyetlerle müştegil olup bu faaliyetler umumiyetle ekonomik karakterde çeşitli i 

iîu itibarla, geçen yılki raporumuzda da belirttiğimiz gibi, hizmet, faaliyet ve işletmelerinin tabiatında bulunm 
ve işletme kurallarına uygun bilanço, maliyet, kâr ve zarar hesabı çıkarmaya müsait bir statü ile ticari ve sınai 
nin sert ve katı hükümlerinden ve döner sermaye muamelâtının da Sayıştaym kontrolundan kurtarmak zorunlud 

Hukukî bir incelemeden öteye gitmiyen Sayıştay murakabesi yerine çeşitli sınai ve ticari faaliyetleri kamu işle 
incelemeye imkân verecek döner sermaye bilançosu ve bunun kârlılık, verimlilik durumlarını belirtmeye yararlı 
rinde olacaktır. 

Bugün genel müdürlük ekonomik mahiyetteki çeşitli iş ve işletmelerinde günün icaplarına uygun, gerektiğind 
imkânından mahrumdur. Bu hal ise Tekel İşletmelerinin kârlılık ve verimliliğini ters yönde etkilemektedir. Ka 
kil eden bâzı haller de görülmektedir. iŞöyle İd, 190 sayılı Kanuna müstenit kararnameler gereği yaprak tütün d 
lınan Tekelin bu iş ve işletmelerinin denetimi bir taraftan sözü edilen kanuna 'göre Başbakanlık Yüksek Denetlem 
destekleme alımları 832 sayılı .Sayıştay Kanununa tabi tutulmak suretiyle ikili bir 'denetim söz konusu olmaktadır. 

'Geçen yıl da belirtildiği üzere, bütün bu nedenlerle genel müdürlüğün çeşitli işletme konularında ekonomik 
madığı, 'alınmış ve alınmakta olan sonuçlarla belli olmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün stoklarında önemli miktarda iç tüketim fazlası, ihraeedilebilir yaprak tütün ve çay 

YAPRAK TÜTÜN STOKU VE SATIŞI 

İç tüketim ve ihraç miktarlarına tabi olması gereken tütün üretimimiz son senelere kadar ve iç. tüketim ihrac 
mıştır. ' 

Bu artış Devlet nam ve hesabına ekici piyasalarım destekleme vazifesi verilen idarenin elindeki destekleme ma 
biraz daha artmasında âmil olmuştur. 

Tekel G. Mıd. Bütçesi (S. Sayısı : 2.°>) 
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\Son on yılda ihracat sezonu başı itibariyle Türlüye'de mevcut stoklar ve bunların nisbetleri aşağıda gösterilmiştir 

i 962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 

- 1963 
- 1964 
- 1965 
- 1966 
- 1967 
- 1968 
- 1969 
- 1970 
- 1971 
- 1972 

Tekel 
Ton 

1 500 
7 000 
23 559 
62 301 
75 419 
85 400 
126 002 
147 160 
160 640 
139 942 

% 

2 
16 
26 
41 
52 
53 
63 
71 
76 
69 

Tüccar 
Ton 

62 188 
37 480 
67 933 
88 248 
70 669 
74 467 
73 501 
60 726 
51 544 
62 787 

98 
84 
74 
59 
48 
47 
37 
29 
24 
31 

Toplam 
Ton 

63 688 
44 480 
91 492 

150 549 
146 088 
158 867 
199 503 
207,886 
212 184 
202 729 

Bu tablonun tetkikinden görüleceği üzere : 
A) Oıı yıldan beri hızla artmakta olan Tekel elindeki yapraık tütün stoku, ilk dei'a bu yıl % 7 uisbetinde bir dü 
B) Buna rağmen Tekel ve özel sektördeki 1971 - 1972 ihracat dönemi başındaki miktar 'Türkiye'nin ikibuçuk 

yededir. 
Tekel elindeki destekleme stokları değeri yaklaşık olaraik iki milyar lira civarındadır. 
Destekleme stokundaki bu artışın tevlidettiği mahzurların giderilmesi için "bu stokların satışına özel bir ehemmiy 

1966 - 1967 İhracat sezonunda 22 937 ton 
İ 967 -
1968 -
1969 -
1970 -
1971 -

- 1968 
- 1969 
• 4970 
- 1971 
- 1972 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

19 278 
25 963 
19 440 
44 490 
43 617 

» 
» 
» 
» 
» 

Tütünün satışı temin edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 
Bilhassa halen içinde bulunduğumuz 1971 - 1972 ihracat döneminde 30 . 12 . 1971 tarihine kadar 43 617 000 k 

güne kadarki tatbikat içinde1 büyük bir rekor teşkil etmektedir. Zira bu miktara önümüzdeki günlerde satış anlaşma 
kilo ilâvesi halinde vâsıl olunacak rakam 53 607 000 kilo olacaktır. 

Tekel (!. Mid. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



— 20 — 

Bu netice Tekelin destekleme stoklarının tasfiyesi maksadiyle aldığı dinamik tedbirlerin ve mutad dışı ihracat 
nın mahsulü olarak mütalâa edilmektedir. 

Çay : 
Çay işleri, bundan böyle 18 Aralıkta yürürlüğe giren 1497 saydı Kanunla Gümrük ve Tekel Bakanlığı bünye 

külü olarak kurulan '(Çay Kurumu) tarafından yürütülecektir. 

Halen kuru çay stoku aşağıdaki açıklamada gösterilmiştir : 
Ton 

1 . 9 . 1971 tarihinde idare ambarlarında, mevcut paketli çay 
1 . 9 . 1971 » fabrikalarda 1969 mahsulü stok » . 
1 . 9 . 1971 » fabrikalarda 1970 » » » 
1971 mahsulü tahminî kuru çay stok 

15 aylık ortalama dahilî satış (iç tüketim için) 

Muhtemel noksanlığa (fire) karşılık tenzil edilen 

Ton 

2 
1 
14 
35 

946 
326 
209 
213 

53 694 
25 

28 
-3 

000 

604 
694 

25 000 

16 792 

8 Almanya ve Fransa'ya iliraeedil.cn paketli çay 
8 178 Hölanda'ya ihnacedilen 1971 mahsulü çay 

22 Pakistan'a » » » » 

8 208 8 208 

Tekel (i. 'Mil. i'üteesi (S. Sayısı : 23) 
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Ton 'Anlaşmaları yapılan 

7 038 iHolanda'ya ihracedilecek 1971 mahsulü çay 
1 000 İngiltere'ye » » » 

70 İngiltere'ye » » » 

— 8 108 8 108 

8 684 İhracedilmesi lâzımgelen bakiye stok. 

Tus : 
3078 sayılı Tuz Kanununa göre, memleketimizde, tuzun istihsali Devlet Monopolü altında olup gerçek ve tüzel k 

serbest bulunmaktadır. 
1 Ocak 1937 tarihinden itibaren uygulanan bu kanunun, Tuzlalarda tuzun satış fiyatını (3) kuruş olarak tesbit 

yılı Kanunun tuzun kilosundan (1) kuruş müdafaa Vergisi alınmasını derpiş eden hükümleri, çeşitli vergi 'kanun 
kındaki 27 . 3 . 1969 tarih ve 1137 sayılı Kanunun 37 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası ile kaldırılmış ve tuzun -sat 
maddelerinin• tabi olduğu usullere bağlanmış; ayrıca, kilo başına (1) kuruş İstihsal Vergisi vaz'edilmiştir. 

3078 sayılı Kanunun 4 ncü maddesini kaldıran 1.137 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesini mütaakıp Tekel 'Gene 
artırılması hususunda alınan karar ilgili mercilere intikal ettirilmiştir. 

Yıldan yıla daima artan işçilik ücreti, toplu sözleşmeler ve diğer müteferrik masraflar dolayısıyle, tuz satışla 
dan yıla yükselmektedir. 

Nitekim, Tekel İdaresi tuzdan 1967 yılında (7 383 722) lira, 1968 yılında (9 371 091) lira, 1969 yılında (15 
(15 818 613) lira zarar etmiştir. 1971 yılındaki zararın daha da fazla olacağı tahmin edilmektedir. 

Açıklanan bu durum dolayısıyle, tuz satış fiyatlarının artırılması hususunda Tekel Genel Müdürlüğünce yapıl 
rara bağlanması zaruri görülmüştür. 

ıDiğcr taraftan, daha kaliteli ve temiz tuz istihsal edebilmek için, istihsal araçlarının makinalaşması ve modernl 
resinin takdire değer çalışmaları müşahade olunmaktadır. 

TEKLİFLER 

1. —- 'Bakanlar Kurulunun olbaptaki kararına müsteniden çıkarılan yönetmeliği gereğince genel müdürlük mer 
cek yerli ve yabancı öğrencilere ödenecek gündelikler için 12.000 nci Personel giderleri bölümünde 12.280 İşçi üc 
sarf yeri kalmıyan 16.410 ncu maddedeki (200 000) liradan (75 000) lirasının bu maddeye, 

Tokrl (1. Mkl. Bütçesi (S. Sayısı • 23) 
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2. — Gerek şehir içi ve gerekse şehir dışı telefon konuşma ücretlerinde vâki yüzdeyüz artışın karşılanması için 1 
artan (125 000) liraya (235 000) lira daha ilâvesiyle toplamı (360 000) liranın 13.420 Telefon gidenleri maddesine, 

3. — İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına dâhil olan Adana ve 'Malatya iSigara fabrikalarının hazırlanmış bulunan 
de kısmî faaliyete geçirilmesi 1974 yılında artan bir kapasite ile çalışması ve 1975 yılında tam kapasiteye ulaşarak ç 
taraftan, inşaata ait işleri ilerlemekte olan bu iki fabrikanın makina, teçhizat ve yardımcı tesisatının satmahııması i 
mamlamak üzeredir. Adı gecen bu fabrikaların ihtiyaca ve programına göre faaliyete geçebilmesi için bir- taraftan 
tamamlanması ve bunun yanısıra makina, teçhizat ve yardımcı tesisatının satmalma işleminin kısa zamanda yapılması 

Ancak, Adana ve Malatya iSigana fabrikalarının makina, teçhizat ve yardımcı tesisatının 1972 yılında ihalesini m 
kina ve teçhizat bedelinin !% 25 inin transferi ve dâhilde yapılacak işlerin % 40 mm ödenmesi suretiyle programın a 
kün görüldüğünden bu iki fabrika için 1972 yılı -Bütçesine ödeneğin konulması lâzımdır. 

1972 bütçe teklifinde makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımlarına ait 23.000 ncü Bölüm Sigara Fabrikalar 
hizat ve büyük onarımlar ile ilgili 23.321 nci maddede bu iki fabrika için 10 milyon Tl. konulmuş bulımmaktadır. Oy 
edildiği şekilde bir işlem için Adana Sigara Fabrikasının ]8,6 milyon Tl. ve Malatya 'Sigara Fabrikasının 13,(5 mily 
32,2 milyon Tl. sına ihtiyaç vardır. 

Bu sebeple, 1972 yılı Bütçesinin 23.000 nci bölüm, 23.321 nci maddesine, 
a) Adana ıSigara Fabrikası için 14.6 milyon Tl. 
b) Malatya ISigara Fabrikası için 7.6 milyon Tl. olmak üzere toplam 22,2 milyon T], sının, 
4. — Şehir içinde dar bir sahada sıkışmış olması nedeniyle şehir dışında bir yerde, inşa ve modem tekniğin icabe 

tesinin artması prensib olarak kabul olunan ve 1972 yılında gerekli etütlerine başlanacak olan Diyarbakır içki fabrik 
için 32.100 Kamulaştırma ve satmalma maddesine (2) milyon liranın ilâvesi uygun görülmüştür. 

5. — Yukarda ı(3) madde halinde ilavesi tekjjj' olunan ödeneklerin kabulü halinde bu binde biri ile maddeye e 
şılan (3 940) liranın toplamının 7126 saydı Kanunun 37 nci maddesi gereğince ISivil (Savunma Fonu karşılığı olar 
mesi gerekir. 

Tekliflerimizin yüksek komisyonca aynen veya, kısmen kabulüne göre kabul edilecek ödenek yekûnu kadar kar 
63.130 Tekel safi hasılatı maddesine ilâvesi müm kün ve gerekli görülmektedir. 

Birinci madde ile açılmasını teklif ettiğimiz tertip dolayısıyle ı(R) cetveline genel müdürlük merkez ve işletmele 
rin gündeliklerinin bu tertipten ödeneceği hakkında bir açıklama konulması gerekir. 

Komisyonun tasviplerine arz ederiz. 
Saygılarımızla. RA 

Bolu Milletveki 
II. İ. Cop 

Tekel U. Mjd. lUitçesi (S. Sayısı : 23) 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hücre Kurma Komisyo-nu 

Esas Xo. : 1/56H 
Karar Xo. : 175 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

.')() . 1 1 . 11)71 tar ih inde Türkiye Büyük Millet .Meclisine snıuılui), bilâhara, te tkiki hususu Komisyonumuza. ha 
Müdür lüğü 1972 yılı l îütee kanunu tasarısı», 

( îümrük vo Tekel Bakanı, Tekel .Dönel Müdürü ve .Maliye Bakanlığı ile ])evlot Planlama Teşkilâtı temsilcilerin 
da görüşüldü, 

Tekel Dönel Müdür lüğünün 1972 yılı Bütçe k a n u n u tasarısının te tk ik inden de anlaşılacağı üzere, söz konusu (dön 
lar, (A /2 ) yatır ım harcamalar ı ve (A/3 ) sermaye teşkili vo t ransfer harcamalar ı için sırasiyle ( lö( )943 789) lir 
lira, ki, toplanı harcamalar için" (305 03î> (543) lira teklif edilmekte, 

Gelirleri ise, ta.sannın 2 no i maddesine bağlı (B) işaretli cetvelde görü ldüğü üzere1 (3(İ5 O.'Hi (543) lira olarak t 

Teke lDene! M üdürlüğü 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşülmesine, hu (lenel Müdür lük geçmiş yıl bütoe 
bütçe »•ereği yapılacak çalışmalarla ilgili incelemeleri Komisyonumuz adına yapan sayın raportörlerimizin, raporlar 
nuş konuşmaları ile başlanılmış, hilâharn, söz alan üyelerimiz, 

(ione.1. Müdürlük, çalışmaları üzerinde kişisel görüşlerini ifade etmiş, genellikle tü tün mevzuuna temas ile, müs 
karşı laşt ıkları güçlükler, dış pazar ve fiyatlar üzer inde önemle durmuşlard ı r . 

('yelerin, konuşmalar ından sonra, Gümrük ve Tekel Bakanı, cevabi mahiyet te ve fakat Tekel (Jonel Müdür lüğün 
program, üzerinde genel konulara da temas eden bir konuşma yapmış, 

Üyelerin aktüel konulardaki soruları cevaplandır ı lmış, görüşmelerin yeterl i olduğu görüş birliği ile maddelerin 
Tasar ının .1. nci maddesi, 

( A / l ) cari harcamalar holüm 12.000, 12.340 (Tedavi yardımı vo cenaze masrafları) maddesine, Genel Müdür lü 
basma (125) lira hesabiyle konulması gereken ödeneğin, eksik konulduğu gerekçesiyle (84 3(52) lira, 

Tekel. fi. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Bölüm 13.000, 13.420 (Telefon giderleri) maddesine, (200 000) lirası, niteliği itibariyle sarf yeri kalmıyan 16.410 
suretiyle, mütebaki (160 000) liranın da açıktan eklenmesi suretiyle toplam (3G0 000) lira, ilâve edilmiş, 

Bu ilâveler sonucu da Genel Müdürlük cari harcamalar toplam rakamı, (167 188 151) lira olmuştur. 

(A/2) yatırım harcamaları, bölüm 23.000, 23.321 (Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine, 
1973 yılında kısmî faaliyete geçmesi öngörülen Adana ve Malatya Sigara fabrikaları için 1972 yılı bütçesine konul 
rekçesiyle (22 200 00O) lira, 

Aynı bölüm, 23.36L (Makirıa, teçhizat alımları ve büyük onarımları) maddesine, tuzlalara alınacak teçhizat için 
hizatın taşıt niteliğinde olmadığı gerekçesiyle 23.664 (Taşıt alımları) maddesine konulan (2 625 000) liralık ödeneğin 
ilâve ve yapılan bu değişiklikler muvacehesinde (A/2) yatırım toplam rakamı da (20u 161 000) lira olmuştur. 

(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları bölüm. 32.000, 32.100 (Kamulaştırma ve satmalına bedeli) maddes 
sahada faaliyet gösteren Diyarbakır İçki Fabrikasının, şehir dışında müsait bir yere, nakli ve teçhizi için. gerekli ödeneğ 
arsa temini için gerekli ödeneğin konulmadığı ve yine Trabzon ili Of ilçesi Hayrat bucağı bölgesinde etütleri yapılara 
rika ile Rize ili Derepazan bucağında etütleri tamamlanan 84: ton kapasiteli fabrika için arsa temini gerekçesiyle 
ve (1 000 000) lirası da Trabzon (Hayrat) ve Rize (Derepazan) fabrikaları arsa alımlarına sarf edilmek üzere: t 

Aynı bölüm, 34.620 (7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma fonu karşılığı) maddesine, m 
san konulan (3 940) liranın ve Komisyonumuzca yapılan ilâvelerin binde biri tutarında bir ilâvenin yapılması kanun 
lam (29 410) lira ilave edilmiş, bu ilâveler nedeniyle de (A/3) sermaye teşkili ve transfer harca malan toplam, rakam 

Yukarda, gerekçeleri özet olarak arz olunan (A/ i ) , (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerde yapılan değişiklikler d 
(390 510 415) lira olmuş ve 1 nci madde bu değişikliklerle kabul edilmiştir. 

Tasarının 2 nci maddesi, 1 nci maddede gösterilen harcamalara yapılan ilâveler nedeniyle bozulan gelir - gider den 
bağlı (B) işaretli cetvelin, bölüm 63.00(1 63.130 (Tekel safi hasılatı) maddesine (25 473 772) lira ilâve edilmek ve 
lir rakamı da (390 510 4.15) lira olarak değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir. 

Tasarının mütebaki 3̂  4 ve 5 nci maddeleri, bağlı eetvelleriylo aynen kabul edilmiş, 

6 nci madde; (A/2) yatırım harcamaları bölüm 23.000, 23.364 (Taşıt alımları) maddesine konulmuş ödeneğin, 
de arz olunan gerekçe ile bu maddeden t ay yi ve diğer bir maddeye aktarılması, maddeye bağlı (E) işaretli cetveld 
rektirdiğinden madde, bu değiştirişle, 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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7 nci madde, bağlı cetveliyle aynen, 

Yürürlük ve yürütme maddeleri de tasarıdaki şekilleriyle kabul edilmişlerdir. 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

C. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Karaağaciıoğlu 

Ankara 
1. Yetiş 

Erzurum 
İL Cinidi 

İzmir 
A. N. Üner 

Malatya 
M. Kaftan 

Rize 
#. Z. Köseoğlu 

Başkanvekili 
Edirnö 

İV. Ergendi 
Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 
Gaziantep 
S. Tanyeri 

Kars 
K. Okyay 

Manisa 
M. Erten 
Sakarya 

N. Bay ar 
Trabzon 

.-!.. 8. Ağanoğlu 

yozcu 
Ankara 

M. K. Tûmaz 
Amasya 

S. Ay gün 

Bolu 
II. /. Cop 

Giresun 
M. E. Turgutalp 

Kayseri 
M. Yüceler 

Manisa. 
II. Okçu 
Sakarya 
II. Uysal 

Kâtip 
Malatya 

A. Karaaslan 
Ankara 

Söz hakkım mahfuzdur 
/ / . Balan 
C. S. Ü. 
B. Üner 
Hatay 

H. Özkan 
Konya 

N. Kalay cıoğlu 
Niğde 

N. Çerezci 
Sivas 

A. D urak oğlu 

Adana 
S. Kılıç 
Ankara 

Y. Köke 

Denizli 
/ / . Oral 

İçel 
C. Okyay 

Konya 
]{. Müderris 

Niğde 
N. Koclaman 

Sivas 
E. Kann 

Trabzon 
E. Dikmen t. E. 

Urfa 
Karakapıcı 

Uşak 
Söz hakkı- r\ alıfu.::clı:r 

F. Atayurt 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğümün cari harcamaları için 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (106 943 789) lira, yatırım 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (183 96*1000) 
lira 've sermaye teşkili ve tran'sf er harcamaları için de (A/3) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (14 131 854) lira ki, toplam olarak 
(365 036 643) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (365 036 643) lira olarak tahmin edil
miştir. 

MADDE 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1972 yılında elde edile
cek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı Ihükümler, bağlı (€) İşa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu hükümlere istinaden elde edilecek ge
lirlerim tarh ve tahsiline 1972 bütçe yılında da devam. olranır. 

MADDE 4. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bu kainuna 
ek ve değişiklik hükümleri getiren kanunların uygulanmasından do
ğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, 
(B) işaretli cetvelin yıl içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşı
lık göstermek suretiyle (A/ l ) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili ter-
tiplerindeki ödenek 'miktarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 5. — Yapılacak inşaatla ilgili olarak kamulaştırılacak 
veya saitınalmacak arsa için (Kamulaştırma ve satmalmaîar) (bölümü
ne konulan ödenek yetmediği takdirde, Bütçe Kanununa bağlı (A/2) 
işaretli cetvelin, (Yapı, tesis ve büyük cmlarım giderleri) bölümüne dâ
hil tertiplerden (A/3) işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalma-
lar) (bölümüne alîtarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

MADDE 6. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait 
formül bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

IVktvi (!. Aid. r.Lî PH 
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•BÜTÇE KARMA KOMİSYONUN 

Tekel Genel Müdürlüğü 1972 yılı B 

MADDE 1. — Tekel Genel Müdürlüğ 
(A/ l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gös 
lira ve sermaye teşkili ve transfer harcam 
cetvelde gösterildiği üzere (17 161 264) 
(390 510 415) lira ödenek verilmiştir. 

MADDE 2. — Tekel iGenel Müdürlüpln 
retli cetvelde gösterildiği üzere (390 510 4 
miştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü madde 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü madde 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci madde 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı madde 

(S. Sayısı : 2:5) 



— 27 — 

Hükümetin teklifi 

MADDE 7. — Tekel 'Genel Müdürlüğünce gelecek yıllara geçici 
yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cet
velde gıösterilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 Marît 1972 tarihimde yürürlüğe girer. 

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve Tekel bakanları 
yürütür. 

ıBaşbakan 
N. Erini 

İçişleri Bakanı 
/ / . Ömer oğlu 

Devlet Bakanı 
ıBaşbakan Yardımcısı 

S. Koçaş 

Dışişleri Bakanı Y. 
S. Koca* 

Devlet Bakanı 
B aş b ak an Y a r dun c ı s ı 

A. Karaosmanoğlu 

Maliye Bakanı 
8. N. Ergin 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı Y. Tarım Bakanı 
T. Akyol Ö. Derbil M. O. Dikmen 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
N. Devres E. Y. Akcal S. Babüroğlu 

Bütçe Karma Komisyonu 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci madd 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci ma 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu ma 

Devlet Bakanı 
M. Özgüne^ 

Millî Eğit. Bakanı 
§. Orel 

Ulaştırma, Bakanı 
C. Karakuş 

Köy İşleri Bakanı 
C. Ayhan 

Adalet Bak 
1. Arar 

Baymdır 11k B 
M. Özteki 

ralışma Bak 
A. Sav 

Orman Baka 
S. İnal 

Kültür Bakanı 
T. IIalman 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

(A/ l ) CARÎ HARCAMALAR 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

12,000 

132 627 180 

PERSONEL GİDERLERİ 

AYLIKLAR 
12.110 Devlet, memurları aylıkları 

ÜCRETLER 
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 23 367 805 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.350 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Yakacak yardımı 
Emekli keseneği kargılıkları 
Sosyal sigortalar kurumları kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK OAL1SMA KARŞILIKLARI 

Kesim toplamı 

1 350 000 
105 000 
200 000 

3 115 000 
30 000 

18 567 803 

il 
1 

2 

L2.410 Fazla çalışma ücreti 
12.440 Ders görevi ücreti 

160 910 490 

1972 
Hükümetçe Men en 

Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

132 461 028 

453 000 

22 136 911 

1 333 800 
135 000 
180 000 
759 2(58 

27 000 
19 206 847 

45 000 

450 000 
1 

75 169 

1 
75 168 

160 574 961 

Tekeıl (1. M:d. Bütçeyi (S. Sayısı 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.571 İş güçlüğü, iş riski ve teminindeki »üç
lük zammı 

12.590 6846 sayılı Kanuna göre verilecek diğer 
tazminatlar 
ÖDÜLLER 

12.600 Ödül 
r 

ÖDENEKLER 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR Kesim toplamı 

I - Yurt iri yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcılar] geçici 

görev yolluğu 
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat 

DENETİM YOLLUKLARI 
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu 

ÖĞRETİM YOLLUKLARI 
12.834 Kurs yolluğu 

DİĞER YOLLUKLAR 
' 12.841 Tedavi yolluğu 

(Yurt içi yollukları toplamı : 4 872 000) 
Tekel ( 
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1972 
1971 ödeneğ'i Hükümetçe Memen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

1 

4 908 000 

200 000 
3 000 000 

300 000 

850 000 

100 000 

60 000 

7 501 6 751 

1 1 

7 500 '6 750 

1 1 

5 441 500 

200 000 
3, 300 000 

12 000 
300 000 

000 000 

100 000 

60 000 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

II - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı 

geçici görev yolluğu 
DENETİM YOLLUKLARI 

12.861 Müfettişler yurt dışı geçici görev yolluğu 
ÖĞRETİM YOLLUKLARI 

12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu 
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu 

(Yurt dışı yollukları toplamı : 560 500) 
13.000 YÖNETİM GİDERİLİRİ 

•GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.130 Döşeme ve detmiribaş alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.240 Bahçe giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Tekel G. 
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19 
1971 ödeneği Hükümetçe Memen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

67 500 67 500 

36 000 

162 750 225 000 

50 000 25 000 
57 750 216 000 

2 277 001 3 110 0 

840 000 1 090 000 

350 000 500 000 
450 000 550 000 

40 000 40 000 

340 000 425 000 

55 000 
40 000 

200 000 
5 000 

40 000 

Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 

'70 OOO 
150 000 

250 OOO 
5 000 

50 000 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

HİZMETLERLE İLGİLİ ALIMLAR 
Kesim toplamı 

13.320 Giyim - kuşam alımları ve giderleri 
13.350 Sağlık araç, gereç ve ilâç alımları ve gi

derleri 
ULAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

13.410 Posta - telgraf giderleri 
13.42Ö Telefon giderleri 
13.430 Taşıma giderleri 

KİRA GİDERLERİ 
13.GI0 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.1 J0 Yangından koruauna ve sigorta giderleri 
0 Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilâ

tında imha edilecek evrak ve vesikaların 
her türlü giderleri 

14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 

Tok;l G 
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1972 
1971 ödeneği Hükümetçe üstlenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Lira Lira Lira Lira 

20 000 

1 022 001 

rm 000 
430 000 

1 

55 

20 000 40 000 

20 000 

!20 000 

1 500 001 

,1 000 000 
50ü 000 

1 

55 000 

787 001 834 000 

370 000 345 000 

20 000 20 000 

25 000 
325 000 312(5 000 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

UÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 

1.4.341 3325 saydı Kanunun 3 ncii maddesinin 
gerektirdiği giderler 

14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan 
Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği 
giderler 
MALÎ HİZMETLERLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

14.420 Nisbeti kanunla belirtilmişi kesenek ve 
ikramiyeler 
VERGİ, RESİM VE HARÇLAR : 

14.441 Devlete ait gerçekleşmiş ve gerçekleşecek 
bina ve arazi vergileri 

14.442 Diğer vergi, resim ve harçlar 
(Vergi, resim ve harçlar toplamı : 80 000) 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler 
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ 

Kesim toplamı 

14.510 Kurs giderleri 
14.520 Burs giderleri 
14.54.0 Araştırma ve inceleme giderleri 
14.5"0 Staj ve öğrenim giderleri 

DİĞER EĞİTİM GİDERLERİ 
14.59;* Spor giderleri 

Tekel G. : 

— 32 — 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

4 000 

1 
Hükümete, e istenen 
Madde Bölüm top 

Lira Lira 

22 000 

2 000 â ooo 

2 '000 

238 000 

20 000 

258 000 

28 000 2(8 000 

30 000 
30 000 

450 00ü 

,175 001 

-50 000 
,100 000 
10 000 

1 

15 OOO 

Vîd. Bütçesi 

30 000 
50 000 

150 000 

209 000 

50 000 
100 000 
10 000 
24 000 

25 000 

(S. Sayısı 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

15.000 KURUM GİDERLERİ 

TARIM KURUMLARI GİDERLERİ 
Kesim toplamı 

TARIM VE TARIMSAL ARAŞTIRMA 
KURUMLARI GİDERLERİ 

15.711 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 ahm ve giderleri 

(Tarım ve tarımsal araştırma kurumları 
giderleri toplamı :890 000) 
TARIMSAL MÜCADELE KURUMLARI 
GİDERLERİ 

15.726 Malzeme alım ve giderleri 
16.000 ÇEŞİTLİ GİDERLER 

ULUSLARARASI İLİŞKİLER GİDER
LER r 

0 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri 

GİZLİ HİZMET GİDERLERİ 
16.630 Gizli haber verme giderleri 

Tekel 
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1972 
1971 ödeneği Hükümetçe .istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira Lira Lira 

60 
-M 
50 
lf> 
500 
.35 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

100 
50 
75 
15 
600 
50 

000 
000 
000 
000 
000 
000 

715 000 930 000 

715 000 930 000 

25 000 40 000 
1 317 001 1 494 827 

175 000 200 000 

,2 000 2 000 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

19 
Hükümetçe 'Miemen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
15.000 
16.000 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ 
DERLERİ Kesim toplamı 

16.711 Makam temsil giderleri 
16.712 Görevsel temsil giderleri 

ıBAKIM YE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ Kesim toplamı 

lG.olO (Bina onarımı 
16.820 Makina ve teçhizat onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 

KURUM GİDERLERİ Bölümü toplamı 

ÇEŞİTLİ GİDERLERİ Bölümü toplamı 

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI 

30 001 30 001 

30 000 
1 

1 110 000 

1 100 000 
10 000 

160 1)1.0 490 
2 277 001 

787 001 
715 000 

1 317 001 

166 006 493 

1 

1 

'30 000 
1 

262 826 

237 826 
25 000 

1-60 574 
3 110 
834 
930 

1 494 

166 943 

Teke;l G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI 

1972 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplamı 
Bölüm Madde ödeneğin çeşidi • Lira Lira Lira Lira 

i) 

10 

,) 

150 

000 

oeo 

000 

000 

21.000 ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 180 000 347 000 

İMALÂT SANAYİ t SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 180 000 347 000 

21.311 Y. T. B. ve İs. Evleri (i 000 
SİGARA FABRİKALAR 1 

0 Etüt ve proje giderleri 
İÇKİ SANAYİİ 

21.311 Etüt ve proje giderleri 10 000 20 000 
ÇAY SANAYİİ 

21.351 Etüt ve proje giderleri 5 000 5 000 
KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 

21.301 Etüt ve proje giderleri 150 000 300 000 
MAMULÂT AMBARLARI VE SATIŞ 
DEPOLARI 

21.381 Etüt ve proje giderleri 10 000 16 000 
22.00^ YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 

GİDERLERİ 59 811 004 81 299 000 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 59 811 004 81 299 000 

TÜTÜN VE SİGARA MAMULLERİ 
22.311 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 228 000 3 960 000 

Tekel (!-. Md. Büt<Vsi (S. Sayısı : 23) 



Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

SİGARA FABRİKALARI 
22.321 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

O İşçi ücretleri 
İÇKİ SANAYİİ 

22.341 Yapı, tesis ve büyülk onarım giderleri 
O İşçi ücretleri 

ÇAY SANAYİİ 
22.351 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 

O İşçi ücretleri 
KİMYA SANAYİİ : (Tuz ve Kibrit) 

22.361 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 
MAMULÂT AMBARLARI VE SATIŞ 
DEPOLARI 

22.381 Yapı, tesis ve büyüik onarım giderleri, 
O İşçi ücretleri 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI 

İMALÂT SANAYİİ SEKTÖRÜ 
Kesim toplamı 

23.311 Y. T. B. ve İş. Evleri 
MEVCUT TÜTÜN VE SİGARA MAMUL
LERİ SANAYİİ 
SİGARA FABRİKALARI 

23.321 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

Tckoıl (I. 
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19 
1971 ödeneği Hükümetçe Metnen 

Madde Bölüm, toplamı Madde Bölüm topl 
'Lira Lira Lira Lira 

7 702 000 
1 

5 482 000 
1 

43 002 000 
1 

23 000 000 

16 960 000 

26 20.6 000 

350 000 805 000 

2 01-7 000 
1 

75 307 000 

75 307 000 

10 368 000 

102 315 

102 315 000 

50 00O 

24 090 000 23 600 000 

3.1YI. Bütçesi ' (S. Sayısı : 23) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde (Bölüm, toplamı 
'Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 
Lira Lira 

21.000 

22.000 

23 000 

İÇKİ SANAYİİ 
23.341 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona

rımları 
ÇAY SANAYİİ 

23.351 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 
KİMYA SANAYİİ (Tuz ve kibrit) 

23.361 Makina, teçhizat alımlaıı ve büyük ona
rımları 

0 Taşıt alımları 
SAĞLIK 

23.371 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları 
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ 

Bölümü toplamı 
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM 
GİDERLERİ Bölümü toplamı 
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI. 

Bölümü toplamı 

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI 

15 593 000 

34 013 000 
250 000 

1 361 000 

180 000 

59 '3İ1 004 

75 307 000 

135 298 004 

16 720 0001 

56 989 000 

2 270 000 
2 625 00O 

61 000 

347 

81 299 

102 315 

183 961 
&£ 

Tekcıl G. Md. Bateesi (S. Sayısı : 23) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLÎ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bolüm Madde ödeneğin çeşidi 

32.000 

34.000 

/ - Sermaye teşkili 
KAMULAŞTIRMA VE SÂTINALMA-
LAR 

32.UA) Kamulaştırma ve satmalına bedeli 

II - Transferler 
MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kamınım 13 ncü maddesine 
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat 

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 saydı Kanunun 37 nei maddesi ge
reğince Sivil Savunma fonu karşılığı 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi ge
reğince sigorta fonu karşılığı 
ULUSLARARASI TEŞEKKÜLLERE 
ÖDEMELER 

34.720 Uluslararası Kurum ve Derneklere ka
tılma payı 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira 

4 000 000 

5 000 

344 740 

İli 2İ40 

ÖV lö'l 

40 ooö 

Lira 

4 000 000 

389 740 

1972 y 
Hükümetçe üsten/en 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

3 500 000 

3 500 000 

o 000 

394 600 

3.6:1 100 

3:3 500 

« 5 OOO 

464 600 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

35.000 iSOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 '% 1 Ek karşılıkları 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç nispetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 

ÖDÜL, İKRAMİYE, MÜKÂFAT VE 
YARDIMLAR 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 (Memurların öğle yemek
lerine yardımda kullanılmak üzere) 

Tekel G. 
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19 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira . Lira Lira 

3 814 272 

,1 '3126 2^2 
,11 500 000 

1150 

7 

5 

2 

OOO 

002 

000 
1 

000 
1 

3 821 275 5 617 2 

5 363 000 

il '325 000 
13 000 000 

838 000 
20O 000 

7 002 

5 000 
1 

2 000 
1 

247 250 
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1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 940 001 

339 

450 

1 
999 

000 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim töplaa»» 34.0 000 

36.310 »Kamu iktisadi teşebbüslerine gecen yıllar 
borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
KARŞILIKSIZ BORÇLAR 

36.400 İlâma bağlı borçlar 
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakam yetkilidir.) 

36.600 Geri verilecek paralar 150 000 

36.700 Mütaahhit bono borçlan (A. M. F.) 1 

32.000 KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA-
LAR Bölümü toplamı 4 000 000 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 389 740 
35.000 ISOSYAL TFANSFERLER 

Bölümü toplamı 3 821 275 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 940 001 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 9 151 016 

Tekeıl G. Md. Bütçesi (S. Sayısı 

1972 yı 
Hükümetçe İstenen 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

2 700 001 

1 
2 700 000 

1 700 000 

150 000 

1 

4 550 002 

3 500 000 
464 600 

5 617 252 
4 550 002 

14 131 854 

:3) 
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Bölüm Madde Gelirin çeşidi 

B — CETVELİ 
19 

1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edile 
Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

B/2 Yergi dışı gelirler 
63 000 ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 

63.130 Tekel safi hasılatı 

63.210 Para cezaları 

63.300 ıÇegitli gelirler 

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR 
Bölümü toplamı 

297 633 489 
300 000 

12 522 024 

310 455 513 

310 455 513 

365 036 6 

352 214 619 
300 000 

12 522 024 

365 036 6 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 



— 42 — 

C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

.gelirlerin dayanakları 
Çeşidi Tarihi Numarası 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

Kanun 

10 . 6 . 1949 

9 .5 .1969 

23.12.1936 

9 .5 .1955 

25 . 5 .1942 

ö .z c t i 

5435 

1177 

Türk Gotfa Kaınunrrnnn bâzı mıaidd t̂eriinliın dıeğıişltirilmesi hakkında. 
maddesi) 

'TÜTÜN 

Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu 

TUZ 
3078 Tuz Kanunu. 

BARUT VE SAİRE 

6551 

4223 

Kanun 
Kanun, 
Kanun 

Kanun 
Kararname 

Kanun 
Kanun 

7.1.1932 
29 . 8 .1956 
1.9.1956 

12 . 6 .1942 
1.8.1942 

27 . 3 . 1969 
29 . 7 .1970 

1918 
6829 
6846 

4250 
2/18435 

1137 
1318 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve tefcrrutı ve av malzemesin 
kında (3 ncü maddesi yürürlüktedir.) 

KAHVE VE ÇAY 

Kahve ve Çay İnhisarı Kamunu. (Kahveye ait hüküm]e<r 4950 sayılı 
dırılmıştır.) 

KAÇAKÇILIK 

Kaçakçılığın men ve takibine dair Kanun ve bu kanunun bâzı ma 
kında. 

İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER 

İspii'to ve İspirtolu içkiler İnhisarı Kanunu. (İlgili ek kanunlar : 5 
İnhisarlar İdaresinin 12 . 7 . 1942 tarihinden itibaren inhisar dışın 
malt hülâsası, asit karbonik ve kolanya yapıp satması hakkında. 
Çeşitli vergi kanunlarında değişiklik yapılması hakkında. 
Finansman Kanunu 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23; 
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G - CETVELİ 
Kanun No. 

1050 Muhasebei Umumiye Kanunu 
5113 
6476 Y. tütün ambarları, Y.T. bakım ve işleme atölyeleri yaptırmak veya satınalmak için gelecek yıllara 
7425 hakkımla 
4898 Fabrika, atölye, imal. ve doldurma evleri yaptırmak, mevcutları genişletmek ve bunlara gerekli hor 
7200 araçlarla tuzlalar dç.in donatım, satınalmak ve kurmak maksadiylo gelecek yıllara geçici yüklenmeler 

260 
527 Gelecek yıllara geçici yüklenmelere dair 

R - CETVELİ 

(1972 yılı genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cötvelddki hıajrcam»a formülleri bu bütçe 
Bolüm Madde 

CARİ HARCAMALAR 
12.000 PERSONEL GİDERLERİ : 

Yönetim yollukları : 
(Fabrika, atölye, tuzla ve diğer işyerleri kadrolarına- dâhil nıeımur vo hizmetlilerin yurt içi vo 
yollu İdariyi e iç. ve dış yergilere katılacakların yollukları döner sermayeden ödenir) 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
1177 sayılı Kanun gereğince teşkil olunacak kurullar üyelerinin gündelik ve yollukları da bu m 

13.000 YÖNETİM GİDERLERİ : 
Genel yönetimle ilgili alımlar : 

13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri : 
6106 sayılı Ateşli silâhlar ve bıçaklar Kanunu ile (î/9408 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği 
memurları için alınacak tabancaların paraları da bu maddeden ödenir. 

Tekel (i. }td. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Bölüm Madde 

14.000 HİZMET GİDERLERİ : 
Vergi, resim ve harçlar : 
Diğer vergi, resim, ve harçlar : 
İdarehane ve bürolar içki kanunları gereğince ödenecek vergi, resim ve harçlarla gecikme zam ve ce 
maddelerden ödenir. 

14.490 Diğer malî hizmetlerle ilgili giderler : 
1177 sayılı Tütün ve Tütün Tekeli Kanununun 18 ive i maddesi gereğince imha olunacak tütünler iç 
19 ncu maddesine göre itiraz kurulları temsilcilerine ödenecek ücretler ve aynı karnınım geçici 1 nc 
tütün ekim sahaları tesb.it kurullarının1, yolluk dışında kalan harita, plân ve kroki malzemesiyle kır 
ları bu tertipten ödenir. 

15.716 Malsome aîım ve giderleri : 
Bu maddeden yapılacak ahım ve giderler için genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetvelin (ta 
simindeki formül uygulanır. 

YATIRIM HARCAMALARI 

22.000 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ : 
Teknik öğrenim yapan ve staj yapmaları mecburi olan stajyer öğrencilerin, yevmiyeleri, bölümün 
ödeair. Maltepe Sigara Fabrikasının, anayollarla irtibatını sağhyacak yol yapımı ve bakımı için ger 
den karşılanmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü cimrime toptan ödenebilir. Tuzlaların anayolla 
yollarım yapımı ve bakımları için gerekli para 22.361 nci maddefden karşılanmak suretiyle Kaırayol 
iller özel idareleri emrime ödenebilir. 

Çay yolları ve tuzMarm anayollarla irtibatlarına sağlıyacak yolların yapımı ve bakımları içiu gere 
maddelerden karşılanmak suretiyle Karayolları Genel Müdürlüğü veya iller özel idareleri emrine 
'Tuzlaların içme ve kullanıma sularının! tesis isale ve bakımı için gerekli para 22.361 nci ımaiddeden 
Bankası emrine toptan ödenebilir. 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Bölü'ın Madde 

23.000 MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE BÜYÜK ONARIMLARI : 
Bu tertipten yapılacak harcamalarla yurt'dışından mubayaası gereken yatırını ünitelerinin yurt için 
sımları için de 4896 sayılı Kanu ıran 7 nei maddesi hükmü uygulanır. 
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSEER HARCAMALARI : 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER : 
35.693 Kaçafola mücadele yardımları : 

Kaçak takiibatıııida koruyuculara! ait atların kaçakçı kurşunu ile vurularak veya hastalanarak 
işlerinde kullaımlmıyaeak derecede saskatlanımaisı hailinde bu atların bedelleri ıı isabetinde koruyucula 
maddeden ödenir. 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ : 
36.400 İlâırla bağılı borçlar : 

Döner sermaye muamelâtından mütevellit bulunan ilâma bağlı borçların maliyet ve masraflar 
benzeri giderleriyle iadesi gereken depozitolar hariç, diğer kısımları ve bütçeye taallûk edenler b 

Tekel G. Md. Bütçesi (S. Sayısı : 23) 
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Toplantı: 11 
CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı s 

1972 YILI 
Petrol Dairesi Başkanlığı Büt 





Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve B 
Karma Komisyonu raporu (1 /26) 

T. C. 
Başbakanlık 30 . 11 . 1 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 
Başkanlığı 

Sayı : 71-1348/14320 

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Maliye (Bakanlığınca ıha^arlaaıan ve Türkiye Büyük ıMiHlet (Meclisine <arzı [Bakanlar Kur 
20 . 11 . 1971 itlarihiinide fcajratrlaştırılan «Petrol Dairesi ıBaşkanhğı |1972 'yılı (Bütiçe Kanunu 
rısı» HJe gerekçesi ye eki ıcetvelllör ilişik olarak sunullimuştuir, 

Gereğinin (yapılmasını saygiyle iarz ederim. 
Prof. Dr. Nihat E 

Başbakan 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe gerekçesi 

DARA HARCAMALAR 
Bölüm, Madde 

12.000 12.100 Bevlefc memurları aylıkları : 
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile bunu tadil eden 1327 sayılı Kanun gereğince yapılan in 
(2 176 901) lira teklif olunmuştur. 

12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları üoretd! : 
(Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.260 iSözleşmeli personel ücretti : 
(Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.210 Aile yardımı : 
Her ay ödenen çocuk zamları nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneğinden (6 664) lira fazlasiyle 

12.320 Doğum yardımı : 
657 »ayılı Devlet Memurları (Kanununun 207 noi maddesi gereğince; bugün ödemen (200) Tl. na 
(900) Tl. teklif olunmuştur. 

12.330 ölüm yardımı : 
(Birinci derece memur maaşı tutarında ve gcq>GR yıl ödeneğinden (7 200) lira fa^jasiyle (12 600) li 

12.340 Tedavi yardımı ve cenaze masrafları : 
Dairemiz memurlarının tedavi ve cenaze masraflarının karşılanabilmesi için geçen yıl ödeneğin 
(9 675) lira teklif olunmuştur. 

12.370 Emekli keseneği karşıhlklan : 
Memur maaşları nazara alınarak % 14 üne tekabül edetn (304 767) lira teklif olunim,uştur. 

12.380 Sosyal Sigıorttailar Kurumu ikesenek ve prim kargılıkları ; 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.391 Giyecek yardımı : 
Mevcut müstahdem sayısına göre hesaplanarak (6 372) lira teklif olunmuştur. 

12.392 Yiyecek yardımı : 
[Başbakanlık mıakajmının 21 . 9 . 1970 gün ve 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince (1) lira tekli 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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12.410 Fazla çalışma ücreti : 
(Başbakanlık makamının 21 . 9 . 1970 gün ve 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince ilgili yöne 
lira teklif olunmuştur. 

12.591 iş güçlüğü, iş riski ve teminindeki güçlük zammı : 
Başbakanlık makamının 21 . 9 . 1970 gün ve 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince (1) lira te 

12.000 ödül : 
[Başbakanlık makamının 21 . 9 . 1970 gün ve 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince (1) lira te 

12.710 Temsil ödeneği : 
Özel yönetmeliği hazırlanıncaya kadar maddenin muhafazası için (1) lira ödenek teklif olunm 

12.751 İMalırumiyet yeri ödeneği : 
Başbakanlık makamının 21 . 9 . 1970 gün ve 27/202 - 9036 sayılı tamimleri gereğince (1) lira te 

12.811 Sürekli görev yollukları : 
Emekli olacakların yolluklarını karşılamak üzere (1 500) lira teklif olunmuştur. 

12.813 Geçici görev yolluğu : 
Petrol faaliyetleri ile ilgili olarak daire teknik personeli ile reis muavinlerinin petrol sahalarınd 
lerle ilgili memurların zaruri masraf ve yolluklarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (1 
lira teklif olunmuştur. 

12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.841 Tedavi yolluğu : 
Tedavi olacak memurların harcırahlarını karşılamak üzere (1 500) lira teklif olunmuştur. 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri : 
Dairenin iş hacım geçen yıllara nazaran fazlalaşmış olduğundan geçen yıl ödeneğinden (9 000) l 
lif olunmuştur. 

13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri : 
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürleri, bütçe ve raporların kâğıt ve baskı ücreti olarak (2 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Bölüm Madde 

13.130 Döşeme ve denıiribaş alımları ve giderleri : 
Petrol şirketleri tarafından daireye tevdi edilen saha terk ve kuyu bitirme raporlarının muhafazası, 
ler ve diğer jeolojik ve jeofizik donelerin saklanması ve muhafazası için raf yaptırılması ve dolap t 
teklif olunmuştur. 

13.140 Yaym alımları ve giderleri : 
1971 yılında 'abone olunan yabancı mecmua ve kitaplara (28 500) liranın üzerinde bir ödeme yapılmış 
vam etmektedir. Ayrıca Amerikan Neşriyat 'Bürosu, İzzet Tarhan Kitabeyi ile diğer kitap 'evlerin 
nebi ve yerli kitap ve mecmuaların bedelleriyle 1971 yılı petrol faaliyetleri hakkındaki broşürün 'd 
üzere (37 500) lira teklif olunmuştur. 

13.150 YaJkaoalk alımları ve giderleri : 
Daire kaloriferinin kömür, odun bedeli ile havagazı ve diğer zaruri masrafların karşılığı olarak (36 

13.100 Hizmetli giyita, alımları ve giderleri : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

13.190 Diğer alımlar ve giderleri : 
13.110 - 13.139 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili 'alımlarda vukuu melhuz harc 
çen seneki kadar (3 000) lira teklif olunmuştur. 

13.210 Su giderleri : 
Dairede kullanılan içme suyu bedeli (4 000) Tl. ve »şehir suyu olarak da (2 000) Tl. sarf edilmekted 
neğinin (1 000) lira fazlasiyle (6 000) Tl. teklif edilmiştir. 

13.220 Tamâaflük giderleri : 
Dairede günde ortalama 1 Kg. sabun sarf edilmektedir. Kg. ı (450) kuruş tan ayda (135) lira ve 
dır. Ayrıca temizlik işleri için günde 2 kutu hesabiyle vimjn yıllık tutarı (720) liradır. iSüpürge ve 
de (1 460) lira hesaplanarak '(3 800) lira teklif edilmiştir. 

13.230 Aydınlatma giderleri : 
Dairenin elektrik masrafı oırtalama olarak ayda (1 000) Tl. hesabiyle yılda (12 000) Tl. tutmaktadır 
satı bakım ücreti ve bununla ilgili malzeme ampul ve diğer masraflar için de senede (6 000) Tl. nı 
maktadır. Bu hesapla geçen yıl ödeneğinden (3 000) lira fazlasiyle (18 000) TL teklif olunmuştur. 
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13.290 Diğer yönetim giderleri : 
13.210 - 13.289 ucu maddelerden karşılanamayan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen gene 
petrol hakkı sahibi şirketlerin kanundan doğan hakları ile ilgili olup, dairece yapılan ilânları 
;(26 000) Tl. teklif olunmuştur. 

13.410 Posta - telgraf giderleri : 
PTT ücretlerindeki artış dolayısiyle ve geçen yıllar ödemeleri nazara lalınarak (4 000) lira tekl 

13.420 Telefon giderleri : 
Telefon muhaberatına ait ücretleriyle santral ve telefon cihazlarmda meydana gelen arızaların 
lif olunmuştur. 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giiderleril : 
iBaire hizmetlerinde kullanılan 2 adet arabanın benzin masrafı olarak '(10 000) Tl. tamir masraf 
(15 000) lira teklif olunmuştur. 

13.610 Kira bedeli : 
[Mevcut mukavele gereğince (156 000) Tl. teklif olunmuştur. 

14.000 14.110 Yangından ikorunma ve sigorta güderleri; : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

14.130 Mahkeme baroları ve giderleri : 
Mahkeme harçları evvelden tâyin ve tesbit edilecek bir masraf olmadığından vukuu melhuz ma 
lira teklif olunmuştur. 

14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri : 
Baire ile şirketler arasındaki ihtilaflı mevzuların halli ile ilgili olarak tâyin olacak komiserlere 
lif olunmuştur. 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 92, 94 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği giderler : 
Petrol hakkı sahipleri tarafından kendi petrol ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye ith 
ya cari fiyatlara uygunluğunu göstermek üzere (İthal malları fiyat tescil ve tetkik) dairesinden 
bu idareye ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (5 000) 
rak teklif edilmiştir. 

14.160 Petrol kanunu gereğince işletme ruhsatnameslerinin feshi halinde yeni foir ruhsatname verilinceye 
Maddenin muhafazası için >(1) lira teklif olunmuştur. 
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Bölüm Madde 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü mad leşinin ürettirdiği giderler : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olımmuştur. 

14.342 7126 sayılı Kanunun gerektirdiği giderler : 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 8 . 7 . 1970 gün 10 - IV/3013 - 1O77/Î8050 sayılı yazısı 
nel Sekreterliğinin 29 . 6 . 197( gün ve Per. 2040.1 - 5 - 70 sayılı yazılarına atıfta bulunularak, savu 
öngören sivil olağanüstü hal v( savaş hazırlıkları plânının gerçekleştirilebilmesi için Sivil Savunm 
(•2 000) lira teklif olunmuştur. 

16.000 16.710 Temsil giderleri! : 
Daireye gelen konukların iz'az ve ikramları ile çiçek kolonya ve fevkalâde hailende çelenk masrafla 
lira teklif olunmuştur. 

16.810 Bina onarımı : 
Tahtı işgalimizde bulunan binanın bakım, tamir ve badana işlerinin mukavele gereğince dairemize 
cak tamir masraflarını karşılamak üzere (5 000) teklif olunmuştur. 

(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

34.000 34.250 580 sayılı Kamunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aildaifc : 
580 sayılı Kanunun 13 ncü mad leşi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenmesi gereken mak 
(5 000) Tl. teklif edilmiştir. 

34.620 7126 sayılı Kamunun 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 nijaddesine istinaden beher araba için (100) lira hesabiyle daireye ait üç 
teklif olunmuştur. 

35.000 35.210 % 1 efe karşılıkları : 
5434 sayılı Kanunun 14/b maddesi gereğince (Emekli Sandığına ödenmesi gereken (24 190) lira 
muştur. 

35.220 EmefeH İkramiyesi : 
1, 3, 5 ve 6 ncı derece 4 memurun emekli il^amiyelerini karşılamak üzere '(193 620) lira teklif olun 
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Bölüm Madde 

35.230 Sandık yönetim giderleri : 
5434 sayılı Kanunun 28 ve 14/d maddeleri gereğince sandığa ödenmesi gereken (4 500) lira teklif 

35.240 Diğer ödemeler : 
MMdenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

35.710 Petrol Dairesi memurları öğle yemeğime yardım (Memurlar Yardım (Sandığına ödenir.)' : 
Petrol dairesi mamurlarının öğle yemeklerine yardım, için ı(13 513) lira teklif olunmuştur. 

36.000 36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar borçlan : 
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur. 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları : 
'Tahsilat 'kifayetsizliği sebebiyle yılı içerisinde ödenemâyen [Emekli Sandığı Oenel Müdürlüğüne (4 
evine (41 000) Tl. ve İthal Malları ÎPiyat Tetkik ve Tescil Dairesi Reisliğine (16 833) Tl. ki, ce 
muştur. 

36.400 ilâma Ibağh borçlar : 
Maddenin muhafazası için '(1) ü r a teklif olunmuştur. 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Rapor 

Bütçe Kanıma Kamisıyoıırıı Başkanlığına 

Gelişme hızı ve önemi diğer enerji kaynaklarına oranla gittikçe artan petrolün m eım lök etimiz enerji kaynakları 
1970 yılı Nisan ayında Trans - Arabi an petrol boru hatmin tahribeldi'lereik işletmez halle getirilmesi ve Suriye Hüküme 

ne müsaade olunanaıması sonunda Doğu Akdenizl imanlarına akıtılan Suudi Arabistan hampetrol ünde günde 500 0O 
Libya Hükümetinin haımpetrol .istihsalini günde 700 000 varil kısıtlıyan kararı da buna eklenince Alkdonizden sev 
1 200 000 varil bir azalltma vukua gelmişti. Bu hal önce Libya sonra da Doğu Akdeniz limanlarından sevkediilen Ku 
menşeli hampetrol fiyatlarının yükselmesine yol açmıştı. 

Bu fiiyalt yükselmeli erini 15 Şubat 1971 tarihinde Basra Körfezinde sahili bulunan müstahsil memleketler ile petrol 
yapılan anlaşma takibelbmiştir. Bu anlaşma ile Hafif Arap ha/mpetroıliü Basra Körfezinde 38.0 Ceııt bir artışla 2.18 $/v 
ması prensiplerine Nisan 197.1 de Lilbya, Haziran 1971 de de Doğu Akdeniz limanlarına boru hattı ile ak utul an petro 
Iralk hükümetleri de uymuş bulunmaktadırlar. Fiyat artışları hakkında bir fikir verebilmek için aşağıdaki tablonu 
tür. 

Beher varil fiyatı ($) 

Hampetrol 1 . 6 . 1970 1 . 12 . 1970 1 . 6 . 1971 

Hafif Iran (34°) 1.79 1.79 2.274 
Irak (Kerkük) 36° 2.21 2.41 3.211 
Hafif Arap (D. Akdemiz 34°) 2.17 2.37 3.181 
Libya (40°) 2.21 2.55 3.447 

Afişe fiyat artışları Hüküınetimizle şirketler arasında ilâve indirim sağlanması için yeniden m üzaıkereler yapılmas 
la birlikte ne kadar indirim sağlar isek sağlıyalım giltJtiikçe artan petrol ihtiyacımızı karşılıya 'Mlımcik için eskisine 
mek zorunda kallacağımız bir gerçektir. Bu bakımdan Ahvaz - İskenderun boru hattının bugüne kadar gerçekleştirilem 
ve istihsali artırıcı nitelikte teşvik edici tedbirlerin alınmamış veya alıııaımamış olması da memleketimiz hesabına ge 
tur. 

Petrol Dairesi Bakanlığının 1072 yılı Bütçe Kanun tasarısı dolayısiyle yurdumuz petrol faaliyet ve problemler 
rüec ektir. 
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î. — Hiszımefcin niteliği ve yerine getirilme şekl 
Petrol faaliyetleriyle ilgili hükümler 6326 sayılı Petrol Kanununda yer akaıştır. Kanunun 18 nci maddesi ge 

Dairesi Reisliği «Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının hususi teşebbüs eli ve yatırımları ile süratle, fasılası 
lip kıynıdtlenidirilmesini ve bu maksada uygun olduğu nisbette, Türkiye dâhilinde yabancı menşeli petrol ile yapıl 
rette inkişafını» sağlamak maksadiiyle yerli ve yabancı şirketlerin petrol hakla taleplerini inceleyip karara bağl 
safhasında 'kontrol ve murakabe etmekle görevlidir. 

Petrol Dairesi bu çerçeve içerisinde Türkiye'nin petrol olanaklarını tesbit için, petrol şirketleri tarafından 
toplar ve değerlendirir. Dünya petrol hareketleri n/i yakından izler. Petrol hakkı talebeden veya petrol hakkı sa 
kan ihtilâfların meımleikeıt ekonomisine ve petrol Kanununun maksadına uygun bir şekilde haTli için nâ>;ım rol oyn 
ve tahakkuk ettirir. Haımpetrol fiyatlarında indirim imkânlarını araştırır ve takibeder. Memleketin haımpetröl i 
fiyatı üzerinden sağlanabilmesi için çalışmalar yapar. Petrol Kanunu hükümlerine uymıyan şirketleri takibetmek v 
muvakkaten durdurmak veya petrol halklarının feshi için gereken teşebbüslerde bulunmak da dairenin görevleri 

Daire katma bütçeli, hükmi şahsiyeti haiz ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlı bir Devlet kuruluş 
Kanuni kadrollarma göre Petrol Dairesi bir reisin idaresi altında biri teknik diğeri idari işlere bakan iki R 

mühendis iki teknik müşavir, tarife ve istatistik müşaviri, idari ve malî işler müşaviri, hukuk müşaviri, baş 
kimya mühendisi, mühendisler, şube müdürleri ve diğer memurlardan mürekkeptir. Kadro cetveline bağlı per 
kadar var ki Devlet Memurları Kanunu uygulaması sonucunda mevcut bu kadroların bir kısmı geri alınmış bir 
bulunanı amıştır., 

Evvelce ihtisas mevkii kadrolar karşılığında Petrol Kanununun getirdiği özel hükümlere istinaden sözleşme i 
intibak neticeleri de personeli tatmin etmediğinden daire halen büyük ölçüde eleman sıkıntısı çekmektedir. 

Bu dunumun devamı, petrol sanayiimizin devlet adına yapılan denetimine ve dairenin kanuni görevlerinin ifas 
tedbirler süratle alınmalıdır. Konu ile ilgili tcmnnilerimiz teflik ve temenniler bölümünde daha geniş bir şekild 

II. — Peitröl sanayiimiizkL bı^üdkü duramıı : 
a) Arşıma faaliyetleri : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği, Türkiye Petrollerinin kurulduğu, yerli ve ya'bancı şirketlerin araımaya başl 

leketimizdeki petrol sanayii gerçek hüviyetini iktisaibeiumiş ve bu tarihle beraber petrolün konu ve meta olduğu 
seyri kaydetmiştir. Bu süre zarfında 50 den fazla yerli ve yabancı petrol şirketi arama maksadiyle Türkiye'de çal 
loji ve jeofizik etütleri yapmış ve yüzlerce arama sondajı ikmal etmişlerdir. Bunlar arasında TPAO, N.V. T 
memleketimiz hampetrol ihtiyacının halen mühim bir kısmını karşılıyan birçok önemli keşiflerde bulunmuşlard 
şirketlerce, bütün bu faaliyetlerle ilgili olarak ithal olunan sermaye tutarı (1 300 000 000) Tl. nı aşmış bulunmaktad 

13u arada Türkiye Petrolleri büyük gelişme göstermiş ;MTA dan devraldığı sahaların istihsal imkânlarını gelişt 
bulunmuş ve yıllık istihsalimi (1) milyon tonun üzerine çıkarabilmiştir. 
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Keza ikinci yerli menşeli şirketimiz olan Ersan Petrol »Şirketi de American Overseas Ltd. den devraldığı Kâhta pe 
ve yıllık istihsalini 70 000 tona kadar yükseltebil mistir. 

Nihayet 1969 la birlikte petrol aramaları yeni ve hareketli bir döneme girmiştir. Bu hareketin başlamasında, daha 
aramalarına kapalı olan ve Çankırı'dan Sovyet - İran sınırına kadar uzanan III ncü ve IV ncü bölgelerin açılmasının 
aynı tarihte TPAO ve yabancı şirketler denizlerde ruhsat talebetmeye başlamışlar ve bu tarihe kadar dördü Akdenizd 
sin açıkları) ve ikisi Karadenizde (İğneada açıkları) olmak üzere, TPAO - Westates, TPAO - Gulı, Continental 
altı adet deniz (Offshore) arama sondajı il m fil edilmiştir. Her ne kadar bu sondajlardan bekle neti ümit verici neti 
yetle beraber geniş jeolojik bilgi temin olunmuştur. Esasen bu kadar az sayıdaki sondajla Türkiye'nin kara suları dâ 
deniz sahalarının değerlendirilmiş olduğunu kabule imkân yoktur. Nitekim İnebolu açıklarından Rize açıklarına kada 
nuna ve nihayet Marmara Denizine sokulan basen uçlarına henüz bir sondajla el altılabilmiş değildir. Bu sahaların b 
şik şirketler tarafından çok sayıda ruhsat talebolunmuş, bunlardan bir kısmı da verilmiş ve bu sahalarda ilk kade 
etütleri yapılmıştır. 

Denizlerimizin taşıdığı potansiyellere yönelen bu son gelişmelerin yanında karalarımızda da yeni ümitlerin doğmas 
göze çarpmaktadır. Bunların en başında Trakya'da, Lüleburgaz dolaylarında TPAO tarafından yapılan tabiî gaz k 
safhasında olan bu keşif, şayet rezervin ekonomik değerliliğini ispat olunabilirse, petrol arama sanayimize yepyeni bir v 
millî şirketimizde bu yıl içinde VI ncıi Bölge Adıyaman sahalarında yeni bir petrol sahası keşfi bu bölge hesabına bes 
vesile olmuştur. Shell şirketinin aynı yıl içinde V nci bölgede Katin sahası keşfi de bu konuda ayrı bir ehemmiyet a 

Önümüzdeki yıllarda petrol arama faaliyetlerinin VI nci Bölgenin bütününde, Muş havzasında ve Tuzgölü civa 
ve bütün Offshore sahalarında yoğun bil* hal alacağı ve yeni keşiflerin yapılacağı tahmin olunmaktadır. 

b) İstihsal faaliyetleri : 
1971 senesinde Türkiye Petrolleri Adıyaman sahasını ve N. V. Tıırkso Shell Şirketi de Katin sahasını keşfederek, 

rollü ve gazlı saha adedini 24 ten 26 ya çıkarmıştır. Gaz sahalarından henüz istihsal yapılamamaktadır. 13u sahalarda 
fından dikkatle izlenmektedir. Petrollü sahaların artmasına rağmen, istihsal 1970 yılma nazaran bir ilerleme kaydetm 
azalma göstermiştir. Bu rakamlar da gösteriyor ki eski sahaların petrol verimi yerini periyodik olarak suya terk e 
Türkiye Petrollerinde kendini bilhassa hissettirmektedir; yeni bir petrollü saha keşfetmiş olmalarına rağmen eski 
edememişlerdir. Öte yandan Katin petrollü sahasının keşfine rağmen N. V. Turkse Shell'm 1971 yılı istihsalinde de t 
rında bir düşme vardır. Mobil ve Ersan şirketlerimevcut petrol sahalarında ilâve sondajlar yapmak suretiyle istihsaller 
ilâ İ7 000 metrik ton civarında artırmışlardır. Memleketimizin akaryakıt ihtiyacına nazaran millî ve yabancı şirket 
büyük ehemmiyet vererek yatırımlarını artırmaları gerektiği anlaşılmaktadır. 

1971 yılında şirketler tarafından toplam olarak 3 495 525 metrik ton istihsal yapılmıştır. Memleketimiz ihtiyacını k 
ise 5 344 100 metrik ton hampetrol ithal edilmiştir. Buna göre yerli hampetrol üretimi, memleket ihtiyacının % 3 
% 60.45 ini karşılamaktadır. 

1971 senesinde istihsal edilen yerli hampetrol, 1968 yılma nazaran % 15.68, 1970 yılma nazaran % 8.39 düşme kayde 
Petrol Dairesi B§k. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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c) Hampetrol nakliyatı : 
aa) Boru hattı : 
Batman - İskenderun arasında TPAO tarafından inşa edilmiş olan 70 000 varil/gün nominal kapasiteli petrol bo 

ve ucuzluk getlirmek suretiyle V nei ve Yi ncı bölgelerdeki petrol arama ve istihsal faaliyetleri için bir teşvik uns 
Boru hattı ile 1967 senesinde toplam 12 495 636 varil, 1968 de 15 754 142, 1969 da 19 535 280, 1970 de 19 592 8 

ve 1971 de de Aralık ayı tehiminî olmak üzere 17 917 962 varil nakledilmiş olacaktır. 
Boru hattından TPAO nun şimdiye kadar tahsil ettiği meblâğ (765 482 394) Tl. dır. Bu husustaki geniş bilgiler i 

çalışma devresine ait hamule hareketleri (Ek - 14) ve (Ek - 15) te tablolar halinde gösterilmiştir. 
Kuruluş yılında % 50 kapasite ile çalışan bu tesis 1971 yılında % 71 kaapsite ile çalışmıştır. 
bb) Deniz nakliyatı : 
Batman - Dörtyol hampetrol boru hattı ile Dörtyol Terminaline gelen yerli hampetrol ile Akdeniz çevresi memlek 

rolün nakliyesi genellikle yerli tankerlerle yapılmıştır. 

d) Rafinaj işleri' : 
Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği tarihlerde 330 000 metrik ton olan nominal tasfiye kapasitemiz bugün 10 50 

Batman Rafinerisinin tevsii ile bu miktar 10 900 000 ton/yıla çıkacaktır. 
TPAO İamir Rafiserisıi (inşaat ve montaj faaliyetinin büyük bir kısmını tamamlamıştır. Bu tesisin faaliyete geçm 

yağ ihtiyacı yurt içinde karşılanacak ve muhtemelen memleketimiz mahsûl ihracına başlıyacaktır. 
İstanbul Petrol Rafinerisi (İpraş) 5 550 000 metrik tona tevsi edilmiiş ve faaliyete geçmiştir; petrol mahsûllerin 

line de başlamıştır. 
Anadolu Tasfiyehanesi A. Ş. (Ataş) '4 400 000 metrik ton kapasite ile çalışmaktadır. 
Ersan Petrol Sanayii A. Ş. Narlı'da kurmakta olduğu asfalt rafinanisinin akreditif ve gümrük işleri tamamlanar 

rük sahasından alınmış, rafineri sahasına nakledilmiş ve altyapı inşaatına başlanmıştır. 

e) Petro -< Kimya : 
Petro - Kimya tesislerinin 1 nei safha ünitelerinden benzin, L. P( G., poli - etilen, polivinilklorür (süspansiyon) 

üniteleri nominal kapasiteleri seviyelerine yakın verimlililcte faaliyette bulunmuştur. Üniteler itibariyle üretimler 
Etilen ünitesi tevsi ve montaj işleri; vinilklörür monomer ünitesi tevsi, mühendislik ve tedarik işleri; polivinilklorür 
ları araştırılması işlerinin büyük kısmı tamamlanmıştır. Dodesil benzol ünnitesi malzeme tedariki, inşaat ve montaj 
mamlanmışlardır. Stiren ve polistiren üniteleri kredisi sağlanmıştır. Karbon siyahı ünitesi ile ilgili hususların ö 
Sentetik kauçuk ünitelerinin mühendislik, ithâl ve yerli malzeme temini işlerinin çoğu tamamlanmış olup, belgesi P 
Petkim - Kauçuk A. Ş. ye devredilmiştir. Kaprolâktan ünitesi programa alınmıştır. 

tzmir Petro - Kimya tesislerinin yeri alınmış, önmühendisl'ik çalışmalarımla başlanmıştır. 
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f) ithal edilmiş sermaye dunumu : 
Arama, istihsal ve rafinaj işleri için yabancı şirketler tarafından 1971 yılı 23 Aralık itibariyle memleketimize i 

ve diğer kıymetler yekûnu (2 409 922 098,75) Tl. na baliğ olmuştur. Bunun (588 204 018,03) lirası ııakid, (958 73 
(862 987 311)15) Tl. lık kısmı da diğer kıymet olarak gelmiştir. 

1963 ilâ 1971 yılları arasında (875 657 769,13) Tl. lık transfer incelemesi yapılmış, bunlardan ( 1 8 5 3 820,02) 
(873 803 949,11) Tl. nın transferi uygun görülmüştür. Buna karşılık, bugüne kadar yapılan fiilî transferlerim ye 
Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasında transfer bekliyen meblâğ da (38 045 730,67) Tl. dır. 

B) PETROL DAİRESİNLE 197L YILI İÇİNDEKİ ÇALIŞMALARI : 

a) Arama : 
1971 yılı içinde 8 şirket tarafından 314 arama ruhsatı müracati yapılmış ve 4 şirkete 32 adet arama ruhsatı verilm 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına aittir. 
Yine 1971 yılı içinde, cem'an 26 arama ruhsatı terk edilmiş olup, bunlardan. 17 adedi yabancı şirketlere ve 4 a 

duğu yabancı şirketlere ait bulunmaktadır. 1 ruhsat fesih yoluyla iptal edilmiştir. 
1971 yılında temdit edilen jeolojik istikşaf müsaadesi 1, arama ruhsatı adadi ise 9 dur. 
Halen şirketlerin elinde bulunan ve 1972 yılında da aramalara konu teşkil edecek olan ruhsatname adedi 212 d 

yekûn yüzölçümü 10 217 868 hektar olup bunlardan 3 592 578 hektarlık kısmı 74 arama ruhsatnamesi halinde T 
b) işletme ve nakliye : 
1971 yılında yalnız 1 işletme ruhsatı verilmiştir. Bu ruhsat N. V. Turkse Shell Şirketinin V nci Bölgedeki ARİ -

ruhsatıdır. 
TPAO. nun yeni keşifte bulunduğu Adıyaman sahasından Sarıl, pompa istasyonuna kadar inşa etmek istediği h 

ketinin Yarımca'dan Derince'ye ürün sevk etmek maksadiyle tesis ettiği boru hattı belge talepleri bu yıl içinde ka 
rilmiş bulunmaktadır. 

c) Rafinaj ve petro - kimya işleri : 
1971 yılında rafineri ve petro - kimya çalışmaları dairece devamlı bir şekilde izlenmiş, TPAO. nun İzmir - Aliağ 

talebi ile Petro - Kimya Ananım Şirketi (Petkim) nin BP/PET/755 hak sıra numaralı belgesinde kayıtlı bulunan, 
ünitelerini havi sentetik kauçuk yapma hakkının Petkim Kauçuk Anonim Şirketine devri talepleri olumlu şekilde 
geçen yıl Ataş hukukî bünyesi iicinde gerçekleşmiş olan önemli bir değişikliğe de işaret etmek yerinde olacaktır 
r is i % 56 hissesi Mobil'e % 27 hissesi Shell'e ve % 17 hissesi BP ye aidolmak üzere tamamı yabancı şirketlere a 
ve Rafineri İşleri Anonim Şirketi Mobil'e ait hissenin (5) ini devralmak suretiyle Rafinerinin % 5 ine malik ol 
bulunmaktadır. Bu suretle İlk defa bir Türk Şirketi Ataş'a ortak olarak girmiştir. 
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d) Kontrol ve tef tîş : 
Dairenin, kanunla belirli görevlerini, her yıl süratle artan iş hacmma ve azalan personel sayısına rağmen, başarı 

yapmaya devam ettiği, ayrıca arama, iistihsal ve rafinaj faaliyetlerinin mahallinde kontrol ve teftişi için 231 adam/gü 
edilmiştir. 

C) 1972 YILI PROGRAMI : 
a) Arama : 
Halen yurdumuzda 3 ü yerli ve 13 ü yabancı olmak üzere 16 petrol şirketi arama faaliyeti göstermektedir. Bu ş 

toplam yüzölçümü takriben 10 200 000 hektara varan 212 adet arama ruhsatını ellerinde tutmaktadırlar. Bunun y 
tarı, karasularımızın dâhilinde ve haricimde yer almak üzere, denizlerdedir. 

Buna bağlı olarak, 1972 yılında, büyük kısmı denizlerde yer alacak geniş bir sismik etüdün planlanacağı ve g 
maktadır. Jeoloji etütleri daha ziyade III, IV, VI ve XI nci bölgelere teksif edilecektir. 

Arama sondajlarına artan bir seyirle devamı olunacaktır. Trakya'nın tabiî gaz imkânlarının aydınlanacağı ve 
yapılabileceği sanılmaktadır. 

b) istihsal : 
TPAO., Shell, Mobil ve Ersan petrolden ibaret 4 müstahsil şirketin 1972 yılı tahmini istihsal (miktarının 3 650 

hesaplanmıştır. Bu rakam 1971 istihsaline nazaran yaklaşık olarak 150 000 metrik ton bir artışa tekabbül edecekti 
Adıyaman sahasını, ShelPıin Katin sahasını, Ersan petrolün Kâhta sahasını ve Mobil'in de Şelmo sahasını ilâve ku 

Yeni keşifler halinde bu miktarın daha da artacağı tabiîdir, 

c) Nakliyat : 
aa) Boru hattı ile 1972 yılında memleketimizde istihsal edilecek takribi 3 650 000 metrik ton hampetrolün 2 6 

ile nakledilecek ve bu hamulenin şirketler itibariyle dağılan programı aşağıdaki gibi olacaktır : 
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Taşıtıcı 
Şirketler 

T.P.A.O. 
M.E.M.Î. 
SHELL 

Taşımaeaik Miktar 
Haımp at rolüm Sevtkedi leceğ-i 

Rafineri 

Varil Ton Varil Ton 

3 '683 016 521 760 3 683 016 621 700 İPRAŞ 
2 ı539 674 345 500 2 539 674 345 500 ATAŞ 

13 130 250 1 786 240 2 205 ,234 800 000 İPRAŞ 
10 925 01:6 1 486 240 ATAŞ 

Toplanı 19 i352 940 2 653 500 19 352 940 2 653 500 

İPRAŞla 
ATAŞ'a 

Toplam 

•5 8:88 250 821 760 
13.464 690 1 831 740 

19 352 940 2 653 500 

ıbfb) ODenaız yollu ile : 
Beniz yolu ile naJkliyat, boru hattı terlminalkıden yerli haımpeltTOİün ve dış ülkelerden alınacak iıtthal malı hampetr 

ve İzmit Rafinerilerine taşımımaJsı için yapılacaktır. 
d) Bafinıeni İsteri : 
1972 yılında, Türkiyelde topilaim olaralk rafinerilere gıöre tasfiye edileceik yerli ve ithal hampetrolü ile bunlarda 

sulleri cdnıs ve miktarları itibariyle (Ek - 11) de gıösteriilımişltir. 
Bu yıl içlinde rafinerilerin toplam nominal hampeitrol tasfiye kapasitesi 11 800 000 M. tona ulaşa calktır. 
Rafinerilierdeki ürün imalâtı, bumdan önceki yıllarda olduğu gıibi, yerli hamıpdtrol ile iithal baimpötrolünün en uygu 

göre yapılacıaJktır. 
1972 yılımda, dünya hampetrol isitihisal ve fiyatlarında 1971 yılııııdaiki gibi dalgalanmalar olacağı mnlhtamel gö 

etfeilüyıecek lehteki faktörlere ve rafinaj kapaslitelmliziın uygunluğu nislbetime göre 1972 programında mahsûl ihrac 
lacaktır. Bu sebeple, gene geçen yılda olduğu gibi, 1972 üretim programı memleketimizin tüketim ihtiyacı üstünde 

m,) BaJtananj rafinerisi : 
Batman Rafinerisi 1971 yılında tamamlıyamadığı 1 000 000 tona tevsii işimi yıl içinde tamamhyaeak ve 950 000 

İstihsal edilecek ımialhsuller (Ek - 11) sayılı cetvellde gösterilmiştir. 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Wb) İPRAŞ Rafirıerisi : 
İPRAŞ Rafinerisi 5 200 000 ton hampetrol tasfiye edecek, bu yıl da Ordu ihtiyacı akaryakıt istihsal edecektir. R 

suller (Ek -11) de gösterilmiştir. 
cc) ATAŞ Rafinerisi : 
ATAŞ Rafinerisi 3 800 000 ton hampetrol tasfiye edecektir. İstihsal edilecek mahsuller (Ek - 11) de gösterilmişti 
ctd) iaımiir Rafmerisöi : 
Türküye Petrolleri A. O. İzmir Rafinerisinin 1972 yılı 1 nei üç aylık d ov reisi içindo hampetrol ünitesi faaliyete b 

kadömeli olarak diğer üııiıtöler devreye girecek ve yıl sonuna doğru rafineri tanı faaliyete geçecektir. 1 700 000 ton 
İstihsal olunacak mahsuller, (Ek - 11) de gösterildiği şekilde tahmin edilmektedir'. 

eıe) Ersan Narlı Asfalt Rafinerisi : 
Rafineri yıl sonuna doğru faaliyete geçecektir. 

ff) Marmara (Madeni 'Yağ Rafinerisi •: 
1971 yılında lüzumlu dış kredi temini isini halledeımıeımiş ve bu yüzden programı aksamış olan Marmara Petr 

1972 yılımda da programını gerçeıleştirobileceği şüpheli görülmektedir. Keyfiyet Petrol Kanunu hükümlerine göre 
taJkibedilrnelktedir. 

e) Petro - Kimyal(PETKİM) : 
aa) Yarımca Petro - Kimya tesislerdi : 
1. Faaliyete geçen ve geçecek üniteler normal istihsallerine devam edecektir. İstihsal edilecek petrol mahsulle 

de gösterilmiştir. 
2. Etilen ünitesi ve Klor ünitesi tevsi edilmiş nlarak çalışacaktır. 
3. Dodesil Benzol ve Karbon siyahı üniteleri bitirilerek devreye alınacaktır. 
4. Artan ihtiyaçlar nisıbetinde Ortak tesislerin mühendislik, teorik, sevkiyat, inşaat, montaj ve tevsi işleri tam 
fob) Pet'kiim - Kauçuk: A. Ş. : 
Petkim - Kauçulk A. Ş. alt yapı hizmetlerini taımamlıyacak, yıl sonuna doğru montaj işlerinin tamamlanmasına g 
©e) izmir Petro - Kimya tesisleri : 
.Mühendislik hizmeti erin e devam olunacak, lüzumlu ön mukavele işleri görülecektir. 

III - YATIRIMLAR : 
Petrol Dairesi esas itibariyle yatırımcı bir dair;1 deği'dir. Ancak, (teklif ve temenniler) bölümünde Petrol Dair 

ları hakkında izahat verilecektir. 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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LYr - SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI : 
Petrol Dairesii, yukarda da İşaret edildiği gibi; yatırımcı bir daire olmadığından sermaye tenkili bahis mevzuu o 

da kanuna ve maksada uygun olarak yapılmaktadır. 

V - GEÇEN YIL BÜTÇE UYGULAMASI : 
657 ve bununla ilgili 1327 sayılı Devlet Memurları Kanunu hükümleri muvacehesinde; inhilâl eden .birço 

dan, esasen dar bir kadro çerçevesi içerisinde bulunan daireye yeteri kadar eleman tennin ol una madiği; malî yıl 
malarının 1376 sayılı 1971 Bütçe Kanununun 4 ncü maddesine uygun olarak yapıldığı görülmüştür. 

Dairenin 1971 yılı Bütçesi (447 287) Tl. olup; 1461 sayılı Kanunla verilen ek ödenek ve Maliye iBalkaıılığmca ve 
aidatları toplamı (2 269 917) lira ile bu miktar (2 717 204) Tl. ya baliğ olmuştur. 
Tl. okluğu görülmüştür. 

Petrol Dairesi UeMiği 

Yılı 

Ödenek 
toplamı 

Tl. 

Kasiim/1971 ayı somu itibari 

Sarfiyat 
toplamı 

Tl. 

1966 
1967 
1968 
1969 
1970 
1971 Ki ıs um; sonu 

2 594 406 
2 687 384 
2 769 333 
2 869 877 
5 712 i567 
2 717 204 

1 863 721 
2 297 972 
2 171 307 
2 451 810 
5 422 907 
2 168 538 

Toplam 19 050 771 16 376 255 

1971 Kasım ayı sonu itibariyle (1 606 617,57) Tl. Devlet hakkı, yine aynı ay sonu itibariyle (46 357 620,11) 
tahsil edilip Hazineye yatırılmıştır. 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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Devlet hak ve hisselleri tahsilat cetveli 

Yılı 

1966 
19 (İT 
1968 
1969 
1970 
1971 

Topk 

Kasını sonu 

im 

Devlet hakiki 
Tahsilatı Tl. 

1 176 270,06 
1 284 893,98 
1 093 259,50 
1 219 499,20 
1 606 647,56 
1 746 696,04 

S 127 266,34 

(Devlet hissesi 
Tahsilatı Tl. 

19 171 994,14 
31 550 549,78 
40 427 951,11 
45 582 317,03 
49 129 897,98 
46 357 620,1 L 

232 220 330,15 

VI - TEKLİF VE TEMENNİLER : 
A) Petrol iKaamnu tadil edilmelidir : 
Yurdumuz petrol kaynaklarının millî edvarlarımıza en uygun bir şeklide değerlcndiribmeskıi ve peıtnod faaliyetler 

lamak maksadiylc, uygulamanın verdiği tecrübelerden de yararlanarak, mevcut pe'trol kanunu tadil edilınıeliidir. Bu 
şclbbüslcrine öncelik tanımakla bitlikte Anayasada yazılı olduğu ve Hükümet programında da açıklandığı üzere karm 
olarak ve potrölün haiz olduğu önem de göz önünde tutularak özellikle anama işlerinde yabancı (teknik ve sermaye 
'kıün kılaca!k hükümlerin getirilmesi ihmal edilmemelidir. 

Milicit Meclisi Petrol Araştırma Komisyonunuıı 31. . .1 . 1968 ve 11 . 5 . 1970 tarihli Millet hususun biran, ön 
nayiimiz balkınımdan büyük önem taşımaktadır. 

B) Feitrol Dairesi tafcviye olunmalıdır : 
3)1 . 1 . 19'68 ve 11 . 5 . 1970 tarihli Millet Meclisi Petrol. Araşlınma Komisyonu raporlarında, önemle belirtild 

revini taüiı ve eksiksiz yapacak şekilde takviyesi ve devamdı kontrol imkânına sahibolacak şekilde yeniden teşk 
rinde tam yetki ile teçhizi» gerekmektedir. 

İki maksaitla; 
1. Petrol Kanunu tadil edilirken bölge teşkilâtı kurulması öngörülmelidir. 
2. Aikaryaıkıt işleri Petrol Dairesi yetkisine dâhil edilmelidir. 
3. Petrol sanayiinin, icaplarına uygun seviye ve tecrübede devamlı eleman istihdamı ve mevcutları muhafaza 

mi yeniden getirilmeli, Devlet Memurları Kanununda gereken değişiklikler yapılmalıdır. 

Petrol Dairesi Pşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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4. Pcltrtol Kanunumun 42 mci maddesi uyarınca petrol şirketlerini ve petrol ameliyelerini teftiş ve murakabe 
Dairesi elemanlarına, müfettiş, hesap uzmanı, kontrol v.s. personele okluğu gibi devamlı harcırah olanağı tanınma 

5. Devlet Mamurları Kanunundaki boşluklardan ve uygıuılamadaki değişik anlamı atardan doğan haksızlıkları 
rcltleri büyük ölçüde azalan ve geçimjemez hale gelen daire sözleşmeli teknik personelinin durumu 657 sayılı Kanu 
dâhilinde ele alınarak süratle düzeltilmelidir. 

6. Teşkilat Kanutnunıda bulunduğu halde Devlet Memnu rları Kanunu yürürlüğe girdikten sonra torba kadroya 
kaidrolarla 7/3434 sayılı Kararmame ile yapılan 'kadro standardizasyonuna güre gereikli kadroların tahsisi biran 
nin aksaması önlenımelidir. 

7. Devlet Meımuırları Kanununun 43 ııcü maddesine göre Genel İdare Sınıfının ilk 4 derecesine dâhil bâzı g 
yönettim sorumluluğu ve Devlet için taşıdıkları öneım göz önünde bulundur ular ak 50, 400, 150 ve 200 ek gösterge 
kanlar Kurulunun 7/3434 sayılı Kararnamesiyle ek gösterge ralvanılan fc\slbit edilmiş ise de, pet rolün taşıdığı öne 
sormmluluk derecesi lâyıkı veçhile takdir edilmiyerfek üçüncü ve dördüncü eik gösterge rakamlarımın uygulanmas 
nunum meıtniine ve ruhuna uygun olarak yeni bir kararname ile düzeltilmesi gerektiğini önemle belirtmek isteriz. 

C) Petrol Dairesinin bina ihtiyacı •: 
Petrol Dairesi halen elverişsiz bir binada kira ile oturmaktadır. Memleketimizde yıllardan beri yapılan tüm 

olojik, jeofizik ve sondaj donelerinin klâsifikasyona tabi tutularak sisltem atik bir şekilde mnhai'azası ve ilmî şe 
da mümkün olmamaktadır. Oysa ki, toplanan bilgiler ve dokümanlar m em! 1 eik etimiz için son denece yararlı ve de 
Bu itibarla Petrol Dairesinin, tdknik dokümantasyon arşivi, lâboratuvar, karo/t dcp-osu ve idare binası kısımların 
kavmşlturulmıası lâzımıdır. İkinci Beş Yıllık Plânın geçen yıl programlarına alınması gercekleştirilemiyen bu konu b 
bina yönünden de petrol sanayiinin gierekltirdiği şekilde teçhiz edilmeli ve bunumla ilgili malî imkânlar sağlanmal 

RAPORTÖRLER 

Rize Milletvcskili C. Senatosu Afyon Üyesi 
S. Zeki Köseoğlu Kâzım Karaağaçhoğlu 
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Bütçe Karma Komisyonu raporu 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Bütçe Karma Komisyonu 
Esas No. : 1/570 
Karar No .: 181 

CUMHUR!Y'ET SENATOSU BAŞKANLIĞINA 

.30 . 11 . 1971 'tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, fail âhara, tetkiki hususu Konıisyonuımoza m 
lığı 1:972 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısı» ; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Maliye Balkanlığı ile Devlet Plânlama Teşkilâtı temsilcilerinin ve Peltro 
iuınduSıı -oturumıda görüşüldü. 

'Söz konusu kuruluşun 1972 yılı Bütçe (kanunu (tasarısı tetkik edildiğinde de (görüleceği üzere, Petrol Dairesi B 
de metnindeki sırasiyle (A/ l ) carî harcamalar ile (A/3) sermaye tenkili ve transıfer harcamalarına (3 057 616), 
(3 3-61 307) lira ödenek verilmekte, 

Oeliıieri ilse, 2 nei ımaddeye bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere ('3 3*61 '307) lira tahmin edilmekit 
Petrul Dairesi Başkanlığı Bütçe Tasarısı üzerimdeki görüşmelere, !bu kuruluşun geçmiş bütçeleri tatbikatı ile 

yonumuz iadına inceletme yapmakla görevli sayın Rapiontörle.rimizm, bu inoe'lame sonuçlarını Komisyonumuzun ı 
başlanılmış, müteakiben isöz alan sayın üyeler, kişisel görüşlerini ifade ile, 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçesi dol ay isiyle Enerji kaynaklarıımızın gelişme hızı ve ön a mi diğer 
arıtan petrolün yeri ve önemi üzerinde durmuşlardır. 

Müteakiben söz alan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, yaptığı cevabi konuşmasında, Petrol Sanayiimizin bu 
ma faaliyetleri üzerinde bilgi vermiş, ezcümle, Petrol Kanununun yürürlüğe girdiği, Türkiye Petrollerinin ku 
lerin aramaya başladığı 1:9.54 yıllından itibaren 'memleketimizdeki petrol sanayiinin gerçek hüviyetini ikitisabetm 
raber petrolün konu ve meta olduğu her dalda devamlı fair ilericime seyri kaydettiğini, bu süre zarfında 50 iden 
ketinin anaıma maksadiyle 'Türkiye'de çalışmış, geniş sahaları kapsayan jeoloji ve jeofizik etüdleri yapmış ve yü 
olduğunu ifade ile, bunlar arasında TPAO, N. V. Turkse ıShcll ve Mobil şirketlerinin (memleketimiz hampetrol 
mını karşılıyacak bir çok önemli keşiflerde bulunduklar mı, bunlardan yaibancı uyruklu şirketlerce, faütün 'bu f 
îian sermaye tutarının (1 ''Milyar 3O0 Milyon) Tl. nı aşmış olduğunu, 
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[Bu arada Türfkiıyc Petrolleri'nin büyük gelişme ıgıöstererek; MTA'dan devraldığı sabaların istihsal imkânlarını 
kardığını sözlerine JLâv>e eitmişıtir. 

Bakanın, yukarıda özet olarak aldığımız izahaıtla/rını müteakiben inıaddelerin görüşülmesine geçilerek, 
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, <6 ve 7 snci 'maddeleri değişikliğe uğramadan bağlı >eeitve!lleriyle aynen kaıbul edilmişlerdir. 
Genel Kurulun tasviplerine .arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Balıkesir 

(]. Bilgehan 
Afyon K. 

K. Earaağaelıoğlu 

A n k a r a 
/ . Yetiş 

E r z u r u m 
it. Cinisli 

İzmir 
A. N. Vner 

Mala tya 
Al. Kaftan 

Kizo 
S. Z. Köseoğlu 

Trabzon. 
A. Ş. Ağanoğhı 

Başkaııvckili 
Ed i rne 

N. Ergendi 
Amasya 
Y. Acar 

Aydın 
N. Menteşe 
Gaziantep 

S. Tanyeri 
K a r s 

K. Ok yay 
Manisa 

M. Erten 
Sakarya 

N. Bay ar 
Trabzon 

E. Dikmen 

Sözcü 
A n k a r a 

M. K. Yılmaz 
Amasya 

S. Aygını 

Bolu 
11. İ. Cop 

Giresun 
M. E. T ur gut alp 

Kayser i 
M. Yüceler 

Manisa 
/ / . Okç-u 
Sakarya 

11. Uysal 
Urfa 

/ . E. Kara.kapicı 

K ât ip 
Mala tya 

A. Kar a asi an 
A n k a r a 

Söz hakkım, mahfuzdur 
/ / . Balan 
(). S. Ü. 
R. Üuer 

Ifatay 
/ / . Özkan 

Konya 
N. Kalaycıoylu 

Niğdo 
X. Çerezci 

Sivas 
A. Durakoğlu 

İTsak 
Söz hakkım makfti:-,dur 

Adana 
S. Küte 
A n k a r a 

Y. Kök er 

Denizli 
/ / . Oral 

leel 
(7. Okyayuz 

Konya 
B. Mûderrisoğlu 

Ni&do 
Ar. Kodamanoğl 

Sivas 
E. Kangal 
Zonguldak 

A'. Nedinıogiu 
E. Alay ur t 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 yılı Bütçe kanunu tasarısı 

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari •harcamaları için 
(A / l ) işaretli eelttvelde gösterildiği üzere, (3 057 616) lira, sermaye 
tenkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli .cetvelde gösterildiği 
üzere (303 691) lira ki, toplam olarak (3 361 307) lira ödenek verilmiş
tir. 

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, "bağlı (B) işa-
neltûi celbvelde gösterildiği üzere, (3 361 307) lira olarak tanınin edilmiş
tir. 

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1972 bütçe yılında ellide 
edilecek gelir çeşitlerinden 'her' birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve 
taihsiline 1972 bütçe yılında da ,dew?.nı okmnr. 

MADDE 4. — Kamulaştırma .bedeli ile ika edilecek zararlar kar.-
şılîığı olarak petrol hakkı (sahiplerinden aüınacak paralardan idarece 
gelir kaydı lâzıım gelenler, bir taraftan hağk (!B) işaretli cetvele gelir, 
diğer taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) 
cetvelinin ilgili tentliplerinje Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. 

MADDE 5. — Gider bölümlerinden yapılacaik harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde göslberilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 1 Marit 1972 tarihinde yüdürîüğe girer. 

MADDE 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanları yürütür. 

Başbakan Devlet Kakanı Devlet Bakanı 
N. Erim Başbakan Yardımcısı Başbakan Yardımcısı 

S. Koçaş A. Karaosmanoğlu 

Petrol Dairesi Bşk. Bü 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNU 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1972 y 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci mad 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci mad 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü mad 

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü mad 

MADDE 5. — Tasarının 5 nci mad 

MADDE 6. — Tasarının 6 nci mad 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci mad 

Devlet Bakanı Adalet Bak 
M. Özgünes t. Arar 

(S. Sayısı : 25) 
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İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı V. Maliye Bakanı Millî Eğit. Bakanı 
H. Ömeroğlu 8. Koçaş 8. N. Ergin §. Orcl 

Sağ. ve Sos. Yar. Bakanı Güm. ve Te. Bakanı V. Tarım Bakanı Ulaştırma Bakanı 
T. Akyol Ö. Derbü M. O. Dikmen C. Karcchaş 

Enerji ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı İmar ve İskân Bakanı Köy İşleri Bakanı 
N. Devres E. Y. Akçal 8. Babüroğlu C. Ayhan 

Kültür Bakanı 
T. IJcuman 

Petrol Dairesi Bsk. Bütçesi (S. Sayısı 

Bayındırlık Baka 
M. Öztekin 

Çalışma Bakanı 
A. Sav 

Onman Bakanı 
S. İnal 
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(A/l) CARI HARCAMALAR 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Bölüm Madde 

12.000 

12.110 

12.250 
12.260 

12.310 
12.320 
12.330 
12.340 
12.370 
12.380 

12.391 
12.392 

12.410 

Ödeneğin çeşidi 

PERSONEL GİDERLERİ 

DEVLET MEMURLARI AYLIKLARI 
Devlet memurları aylıkları 

ÜCRETLER Kesim toplamı 

Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti 
Sözleşmeli personel ücreti 

SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı 

Aile yardımı 
Doğum yardımı 
Ölüm yardımı 
Tedavi yardımı ve cenaze masrafları 
Emekli keseneği karşılıkları 
Sosyal Sigortalar Kurumu kesenek ve 
prim karşılıkları 
DİĞER SOSYAL YARDIMLAR 
Giyecek yardımı 
Yiyecek yardımı 
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI 
Fazla çalışma ücreti 

Lira 

1 

2 

1 
1 

41 404 

5 
1 
r-
0 

OOÖ 
OOO 
40Ö 

30 000 
1 

1 

1 
1 

1 

Lira 

82 266 

-

-

Lira Lira 

2 Ö65 8 

2 176 ©Ol 

2 

1 
1 

345 980 

11 664 
900 

.12 ı600 
9 !675 

304 767 

1 

6 sn 
1 

1 
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Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

TAZMİNATLAR Kesim toplamı 

12.520 Kasa tazminatı 
12.571 İş güçlüğü iş riski ve teminindeki güç

lük zammı 
ÖDÜLLER 

12.600 ödül 

ÖDENEKLER 

12.710 Temsil ödeneği 
12.751 Mahrumiyet yeri ödeneği 

YOLLUKLAR 

Kesim toplamı 

Kesim toplamı 

I - Yurt içi yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLARI 

12.811 Sürekli görev yollukları 
12.813 Geçici görev yolluğu 
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici 

görev yolluğu 
DİĞER YOLLUKLAR 

12.841 Tedavi yolluğu 
(Yurt içi yollukları toplamı : 43 001) 

1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1 
1 

41 254 

1 
41 250 

1972 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm toplam 
Lira Lira 

2 

1 

1 

1 

2 

1 
1 

43 003 

1 50.0 
40 000 

1 

1 500 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 



Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

77 - Yurt dışı yollukları 
YÖNETİM YOLLUKLAKI 

12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu 
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt 

dışı geçici görev yolluğu 
(Yurt dışı yollukları toplamı : 2) 

13.000 ~ — YÖNETİM GİDERLERİ 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIM
LAR Kesim toplamı 

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri 
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri 
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri 
13.140 Yayın alımları ve giderleri 
13.150 Yakacak alımları ve giderleri 
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri 
13.190 Diğer alımlar ve giderleri 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER Kesim toplamı 

13.210 Su giderleri 
13.220 Temizlik giderleri 
13.230 Aydınlatma giderleri 
13.290 Diğer yönetim giderleri 

Petrol Dairesi 
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19 
1971 ödeneği Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm topl 
Lira Lira Lira Lira 

1 1 

1 1 

311; 200 430 2 

103 000 171 421 

'6 000 
'15 000 
20 000 
35 OOO 
24 000 

3 000 

26 O00 

5 0Û0 
3 OOO 
15 000 
3 000 

Bşk. Bütçesi (S. 

15 000 
'35 000 
54 000 
37 '500 
36 920 

1 
3 OOO 

; 53 800 

-6 000 
3 800 

'18 000 
26 000 

Sayısı : 25) 
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1971 ödeneğî 
Madde Bölüm toplamı 

1972 
Hükümetçe îstenen 
Madde Bölüm toplam 

Bölüm Madde 

13.410 
13.420 

Ödeneğin çeşidi 

ULAŞTIKMA GİDERLER* 
Kesim toplamı 

Posta - telgraf giderleri 
Telefon giderleri 

Lira 

22 000 

2 000 
20 OOO 

Lira Lira 

34 000 

4 000 
!30 000. 

Lira 

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ 

13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri 

KİRA GİDERLERİ 
13.610 Kira bedeli 

14.000 HİZMET GlDERLERt 

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET 
GİDERLERİ Kesim toplamı 

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri' 
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri 
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere

ğince komiserlere verilecek ücret ve gi
derleri 

14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 28, 51, 52 ve 116 
nci maddelerinin gerektirdiği giderler 

10 '200 

160 ooo 

32 003 

115 000 

106 OOO 

34 004 

51 502 

1 
2 O00 

1 

30 000 

esi Bşk. Büt/çesi (S. Sayısı 

1 
4 000 

12 500 

'35 OOO 

: 25) 

53 503 
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1972 
1971 ödeneğî Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm toplam 
Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi Lira Lira Lira Lira 

12.000 

13.000 
14.000 
16.000 

14.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsat
namelerinin feshi halinde yeni bir ruhsat
name verilinceye kadar yapılacak gider
ler t 
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı 2 001 

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 neü maddesinin 
gerektirdiği giderler 1 

14.342 7126 sayılı Kanunun gerektirdiği gider
ler ' 2 000 

16.000 ÇEŞÎTLÎ GİDERLER 4 000 8 000 

1 
2 001 

1 

2 OOO 

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ 

16.710 Temsil giderleri 2 000 3 000 

16.810 

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ 
Bina onarımı 

PERSONEL GİDERLERİ 
Bölümü toplamı 

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı 
HİZMET GİDERLERİ Bölümü toplamı 
ÇEŞİTLİ GİDERLER Bölümü toplamı 

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI 

2 000 

82 '6166 
31)1 20O 
34 004 
4 000 

431 870 

5 000 

2 '565 89Ö 
430 2211 

'53 503 
8 000 

3 057 Ö16 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI 

Bölüm Madde ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

19 
Hükümetçe istenen 
Madde Bölüm topl 

Lira Lira 

5 000 

301 

II - Transferler 
34.000 MALÎ TRANSFERLER 

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE 
ÖDEMELER 

34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine gö
re Millî prodüktivite merkezine ödenecek 
aidat 

FONLARA KATİLMA VE ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

34.620 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma yardım fonu 

34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonu 

35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER 
Kesim toplamı 

35.210 % 1 ek karşılıklar 
35.220 Emekli ikramiyesi 

(Bu ödeneği ihtiyaç ni'sbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

Petrol Dairesi Bsk. Bütçesi 

5 301 5 3 

-5 000 

301 

m G2o 

300 

1 

1 

2 

1 

:300 

222 311 

'M il'ÎM) 

235 8 

(S. Sayısı : 25) 
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Bölüm Madde Ödeneğin çeşidi 

1971 ödeneği 
Madde Bölüm toplamı 

Lira Lira 

1972 y 
Hükümetçe istenen 

Madde Bölüm toplamı 
Lira Lira 

35.230 Sandık yönetim giderleri 
35.240 Diğer ödemeler 
35.710 Petrol Dairesi memurları öğle yemeğine 

yardım (Memurlar Yardım Sandığına 
ödenir.) 

36.000 BORÇ ÖDEMELERİ 

GEÇEN YILLAR BORÇLARI 
Kesim toplamı 

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine olan gecen 
yıllar borçları 

36.320 Diğer geçen yıllar borçları 
36.400 İlâma bağlı borçlar 

(Bu ödeneği ihtiyaç rıisbetinde artırmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir.) 

34.000 MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı 
35.000 SOSYAL TRANSFERLER 

Bölümü toplamı 
36.000 BORÇ ÖDEMELERİ Bölümü toplamı 

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER 
HARCAMALARI TOPLAMI 

5 mı 

4 500 
1 

İS 513 

5 3Ö1 

Petrol Dairesi Bşk. 'Bütçesi 

2 
10 'HM 

15 417 

si (S. Sayısı : 25) 

235 824 
62 506 

303 091 

10 113 

1 
10 112 

1 

10 114 

62 565 

1 
6!2 564 

1 

62 566 
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B — CETVELİ 

1 
1971 yılı tahminleri Hükümetçe tahmin edil 

Madde Bölüm toplamı Madde Bölüm top 
Lira Lira Lira Lira 

B/2 —• Vergi dışı gelirler 
63.000 ÇEŞÎTLt GELİRLER 

63.330 Çeşitli gelirler 
63.400 Bağışlar 

72.000 ÖZEL GELİRLER 

74.100 Hazine yardımı 
72.400 Devreden nakit 

63.000 ÇEŞİTLİ GELİRLER Bölümü toplamı 

72.000 ÖZEL GELİRLER Bölümü toplamı 

GENEL TOPLAM 

15 001 15 

15 OOO 
1! 

332 28T> 
100 000 

432 286 

15 0ÜU 
4312 !2J8'6 

447 287 

,15 

;? 0!9'6 
250 

OOO 
1 

Sofi 
OOO 

= : 

3 346 

15 
3 346 

3 361 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 
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C - CETVELİ 
Vergilerin, resimlerin ve başka 

gelirlerin dayanakları 

Çeşidi 

Kanun 
» 
» 

Tarihi 

16 . 3 . 1954 
21 . 5 . 1955 

6 . 6 . 1957 

Numarası 

'6326 
6558 
•6987 

ö z e t i 

Petrol Kanunu 
Petrol Kamununum bâzı maddelerinin tadili ve 'bâzı maddelerine 
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan 65 
rini tadil ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkında 

E - CETVELİ 

1. 1972 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formü 
bütçe için de uygulanır. 

2. Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin ve yeddiadil ş 
rin Hazine namına işletme süresince yaptığı ve tarafların protokol ile tâyin ettiği giderle 
ncı maddeden ödenir. 

T - CETVELİ 

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Kanuüııın 11 n 3İ maddesine göre kullanılmakta olan taşıt 

Adeti Cinci 

1 Station Wagon 
1 » » 

Markası 

Jeep 
Chevrolet 

Satmalnm 
'tarihli 

23 . 1 . 1968 
14 . 5 . 1968 

^ • 1 I • 

Bedelli 
Lina 

79 415 
80 585 

Kul'lanldığı yer 

Daire hiıznnetleri 

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi (S. Sayısı : 25) 




