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OEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 
İstanbul Üyesi Mehmet Peyyat, 674 sayılı 

Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun hatalı 
ııygıılandığıma daıir gündem dışı bir demeçte 
bulundu. 

Corum Üyesi iSafa Yalçuk ve-
İstanbul Üyesi Fikret Gündoğan'ın, Tunus 

Devlet Başkanı Burgiba'nın, Atatürk ve eser
leri hak İhında yapmış olduğu konuşmaya dair 
gvrdera dışı demeçlerine Dışişleri Bakanı Ha
lûk B:.yülken cevap verdi. 

İs'jan'bul Üyesi Fikret Gfündoğan, İçtüzüğün 
115 no: maddesine istinaden geçen birleşimi tu
tanağı hakkında beyanda bulundu. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı seçimrne 
geç :1 önek; İstanbul Üyesi Tekin Arıburun dör
düncü seçim turunda Başkanlığa seçildi. 

(Saat 18,0ö*de toplanılmak üzere Birleşime 
z?.Ci'; "ı7,35"tc ara verildi. 

İkinci Oturum 
Başkan Tekin Arıiburun, üyelerin şahsına 

gösterdikleri itimat ve teveccühe teşekkür ede
rek, Genel Kurul çalışmalarının Millete ve mem
lekete hayırlı ve uğurlu olması temennisindie 
bulundu. 

•Başkanlık Divanının diğer üyelikleri için 
seçim, C. H. P. Grubunun aday göstermemesi 
nedeni ile yapılamadı. 

20 . 11 . 1973 Salı günü saat 15,00'te topla-
nılmaik üzıeıre Birleşime saat 18,18'de son veril
di. 

Başkan 
Tekin Arıburun 

Kâtip 
Kastamonu 

Mehmet Camlıca 

Başfcaaıvekili 
Mehmet Ü naldı 

Kâtip 
Konya 

O. Nuri Canpolat 

SORULAR 

Yazılı Soru 
1. —• Cumhuriyet Senatosu Tabiî Üyesi Kad

ir. Kanlan'm. İıta.nıbul Haliç çevresinin ve uzan
tısı havzasının yeırden düzenlenmesi konu
sun!" yapdıacak çalışmaya dair yazık soru 

•>neııg"-sıi Sanayi ve Teknoloji, Orman, Sağlık 
ve Sosyal Yardım, Bayındırlık, İmar ve İskân, 
İçjşloni, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlık
larına ve Baış'bakaniığa gönderilmiştir. (7/175) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tezkere 
1. — Cumhuriyet Senatosu Diyarbakır Üye-
Azm' Erdoğan'ın, yasama dokunulmazlığının 

kaldırılması hakkında Başbakanlık tezkeresi 
(3/38) (Anayasa ve Adalet Komisyonuna) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılıma saati : 15,00 
BAŞKAN : M. Tekim Arıburun 

KÂTİPLER : Mehmet Çaımiıcaı (Kastamonu), O. Nuri Canpolat (Konya) 

BAŞKAN — 6 ncı Birleşimi açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
(Yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Çoğunluğumuz vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 
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IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 

1. — Bakanlar Kurulunu teşkile memur 
edilmiş bulunan Adalet Partisi Genel Başkanı 
ve İsparta Milletvekili Süleyman Demirel'in Ba
kanlar Kurulunu kuramayacağına dair Cum-
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/382) 

BAŞKAN — iBir tezkere var okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 12 Kasım 1973 gün ve 4-1211 sayılı 

yazımız. 
İlgi yazımızla Bakanlar Kurulunu teşkile 

memur edilmiş 'bulunan Adalet Partisi Genel 
Başkanı ve İsparta Milletvekili Sayın Süley
man Demirel; Bakanlar Kurulunun teşkili gö
revini, bütün gayretlerine rağmen yerine ge
tirme imkânını bulamadığını, 17 Kasım 1973 ta
rihli mektubu ile bildirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Fahri S. Korutürk 

Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Sayın Genel Kurulun bilgile
rine sunulur. 

2. — İstanbul Üyesi Mehmet Feyyat'ın, 647 
sayılı Cezaların İnfazı hakkındaki Kanunun ha
talı uygulandığına dair 5 nci Birleşimindeki 
gündem dışı demecine Adalet Bakanı Hayri 
31 umcuoğlu'nun cevabı. 

BAŞKAN —• Gündem dışı söz isteyen bir 
arkadaşımız var, tezkeresini okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına 
17 . 11 . 1973 günündeki birleşimde gündem 

dışı konuşan Sayın Mehmet Feyyat'ın konuş
masına karşılık için 20 . 11 . 1973 günü birle
şimde gündem dışı söz istiyorum. Gereğine 
emirlerinizi saygıyle arz ederim. 

Hayri Mumcuoğlu 
Adalet Bakanı 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hayri Mum-
cuoğlu. 
. ADALET BAKANI HAYRİ MUMCUOĞLU 
(Tekirdağ) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
değerli üyeleri, aziz arkadaşlarım; 

Okunan tezkerede de ifade edildiği gibi, ge
çen birleşimde gündem dışı konuşma yapan 
İstanbul Üyesi Sayın Mehmet Feyyat'ın konuş
malarında değindikleri konular hakkında kısa 

GENEL KURULA SUNUŞLAEI 

bir açıklama yapmak için huzurunuzdayım. 
Hepinize saygılar sunuyorum. 

Sayın üye konuşmasında, 1965 yılında İn
faz hukukumuza giren çok çok önemli bir 
müessesenin, infaz kurumlarında bulunan hü
kümlülere verilen mazeret izninin iyi uygulan
dığını, Adalet Bakanlığının savcılara güven
meyip, işi jandarmaya bıraktığını, jandarmala
rın mazeret izniyle cezaevinden aldıkları hü
kümlüleri yerlerine bırakıp keyfilerine baktı
ğını iıfade etmişlerdir. 

Sayın konuşmacının değindikleri ikinci ko
nu, iş arama izninde Bakanlığın tamamen in
dî ve keyfî bir tasarrufta bulunduğudur. 

Üçüncü olarak da, cezaevinde çalıştırılan 
hükümlülere muhik bir üoret ödenmediği gibi, 
dışarıda kalan ailelerine yardım imkânlarının 
da sağlanmadığıııı ve 'bu suretle cezaların şah
siliği prensibinin ve hükümlülerin esas hakla
rının ihlâl edildiğini ifade buyurmuşlardır. 

Sayın arkadaşlarım, Yüce Senatonun kıy
metli vaktini fazla israf etmeden sırayla ce
vaplarımı sunuyorum. 

1965 yılında infaz hukukumuz çok esaslı 
şekilde değiştirildi. 647 sayılı Yasa, Birleşmiş 
Milletler ve üyesi bulunduğumuz Avrupa Kon
seyinin Bakanlar Kurulunca alman ve hürriyeti 
tahdidedilen kişilerin tabi olacakları standart 
minimum kurallara uygun hükümler getirdi. 

Ceza infaz sistemimize bu yasa ile verilen 
o^ne içinde en calibi dikkat olan ve çok innsan-

•"•"!? d"şüncelere dayanan izin müessesesi; mâze-
' ni, iş arama izni, özel izin şeklinde üç şe-

: İde toplanır. 
Mazeret izni, 647 sayılı Yasanın son 1712 

sayılı Yasa ile değişen şekline göre, cezasının, 
daha doğru bir ifade ile, hükümlülük süresinin 
1/5'ini iyi halde geçiren hükümlülerin ana ve 
babalarının, eş ve çocuklarının, kardeşlerinin 
ölümleri veya ciddî şekilde hastalıklarının sü-
butu halinde savcının tasvibi ve tüzükte göste
rilen esaslar dâhilinde, kanunî deyimi aynen 
kullanıyorum, «Mahfuzen veya serbest olarak 
1 günden 10 güne kadar gönderilirler.» 

Muhterem arkadaşlarım, tafsil ile vaktinizi 
almayacağım, ayrıntılı hükümler tüzükte gös
terilmiştir. Zaten mevzuat hiyerarşisinde kanun 
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tüzük ayrımının anlamı da budur. Ayrıntılı 
hükümler tüzüklerde ve yönetmeliklerde gös
terilir. 

Tüzük hükümlerine göre, mazeret izni ve
rilen hükümlüler, kapalı cezaevi rejimine tabi 
iseler, mutlaka jandarma nezaretinde gönderi
lirler. 

Muhterem arkadaşlarım, jandarma nezare
tinde gönderilmesi bir yandan cemiyetin huzu
runu, sükûnunu, asayişini temin bakımından 
olduğu kadar, bizzat hükümlünün de yararına
dır. Bunu kötü bir uygulama olarak gösterme 
nedeninin tarafımdan anlaşılması mümkün de
ğildir. 

Tasavvur buyurun, 20 yıl ağır hapis veya 
hapis cezasına mahkûm olan bir kişiyi, elini 
kolunu sallayarak, çoğu zaman suçu işlediği 
yere yolluyorsunuz. Olmaz; hem orada, o çev
rede huzur kalmaz, hem de bin nefis mahkûm 
için, suçun mağdurundan gelecek bir reaksi
yon bakımından zararlıdır; ama açık ve yarı 
açık cezaevi rejimine tabi olanlar takdirin 
hüsnü suretle istimali halinde serbest gönderi
lebilirler. Çünkü, onlar acık ve yarı açık in
faz rejimine tabi tutulmuşlardır. 

İzniniz olursa bu mevzuu burada bırakıyo
rum, iş arama iznine geliyorum. 

İş arama izninin ihdası esprisi, mahkûmun 
tahliyesinde serbest hayata intibak edebilme
si ve iş temininin daha cezaevindeyken sağlan
ması gayesine matuftur. Bu böyle olunca, 6 
fiydim aşağı mahkûmiyeti olanlara bunun veril
mesi doğru olmadığı gibi... 

MEHMET PEYYAT (İstanbul) — Altı ay 
nereden geliyor?... 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Altı ay; 3 Mayıs 1973 gün ve 
1712 sayılı Yasanın 14 ncü maddesinin ikinci 
fıkrasından geliyor. (A. P. sıralarından «Bra
vo» sesleri.) 

Bu kanun değişti. Değerli konuşmacı arka
daşınım geçen birleşimde ifade buyurduğu gi
bi, 19 ncu maddeden alındı, kanun sistematiği 
bakımından 14 ncü -maddeye getirildi ve bu 
nedenle Bakanlığın tatbikatı kanıma tamamen 
uygun bir hale geldi. 

Şimdi, kanunun hükmüne imtisaleıı yapılan 
bir tatbikatın isabetini izaha düzüm görmüyo
rum. Çünkü, yasa dışında bir tasarruf, Bakan
lık yönünden şayanı muaheze olmak gerekir. 

Bu itibarla, «Keyfî» kelimesini değerli ar
kadaşım bir sürçü lisan neticesinde söylemiş 
olacak... 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — O yasa 
değişmiştir. O benden evvel Bakanın kafasın
dan sâdır olmuştur. (A. P. sıralarından gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Rica ederim, müdahale etme
yiniz efendim. İstirham ederim. 

ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 
(Devamla) — Şimdi, değerli arkadaşım yasa
nın değişmeden evvelki şeklini ifade edebiliyor
lar. O, tenkit olabilir; fakat gündem dışı ko
nuşmada Bakanlığın keyfî, indî bir tasarrufu 
olarak vasıflandırılamaz. Eğer bu yasa değiş
tirilmediği halde ben, Adalet Bakanı olarak 
6 aylık kaydı sürdürsc idim, bu tenkide mulıa-
taholmaya hak kazanırdım. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın 
Bakan, sizden evvelki bakanlar vazifelerini 
suiistimal etmişlerdir. (A. P. sıralarından «Usul 
var, usul var» sesleri, gürültüler.) 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — İzin alma
dan konuşamazsınız. Önce izin al. 

BAŞKAN — Çok rica ederim efendim. Lüt
fen sükûnet bulun. 

Sayın arkadaşlarım, Tüzük mucibince dışa
rıdan müdahale etmek yasaktır. İstirham ede
rim. lütfen susunuz. Söz istediğiniz zaman ona 
göre muamele yapılabilir. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI HAYRI MUMCUOĞLU 

(Devamla) — Değerli arkadaşlarım, kanun an
layışında, nizam anlayışında ben, geçmiş tat
bikatı tenkit edecek durumda olmadığım gibi, 
bugün merî imiş gibi bana yöneltilen tatbika
tın kanuniliğini arz etmiş oluyorum. 

Şimdi üçüncü nokta olarak, «Cezaevinde 
hükümlülerin çalıştırılması bir istismar konu
su oluyor ve bunlara verilen ücret azdır ve 
bunların ücretlerinden tasarruf hesabına biri
ken paralar muhtaç olan ailelerine intikal et
miyor.» mevzuuna değineceğim. 

Muhterem arkadaşlarım, sözlerimin başın
da -arz ettiğim gibi, cezaevinde hükümlüler 
kamu hukukundan doğan bir mecburiyetle ça-
lış'tırilıi'l'ar, Bu çalıştırılana, ne faizjın Anayasa-
ınısa ve ne de çoğu hükümlerinin, mü'llıean bu
lunduğu İnsan Hakları Evrensel Bcyanıı!a.mesi-
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ne. ve ne d'e dâhil olduğumuz Avrupa Konseyi 
İnsan Halkları Söyleşmesine aykırıdır. Çünkü 
cezaevinde çalışma,, ıslah amacı güder, cezaevin
de çalıştırılma, serbest hayata intikalinde mah-
İriknun bir sanat öğrenmesini sağlar ve bir mik
tar d!a akçe tasarrufunu, mümkün kılar. 

Dünyanın hiçbir yerinde cezaevinde çalıştı
rılan hükümlüye verilen ücretle, serbest işçiye 
verilen ücret ıbir olamaz. Meseleyi dağıtımaımalk 
ve fazla da vaktinizi almamak için kısaca arz ede
yim; Cezaevindeki hükümlüye, şayet serbest ha
yatta çalışan işçiye verilen ücretin aynını verir
seniz suça 'teşvik olur. 

Yabancı ülkelerde; Batı ülkelerinde. Helan
da'da, Danimarka'da, İsveç'te, İngiltere'de, Fran
sa'da 'inceledim, rakamlarını da arz edebilirim, 
verilen ücretler bizde bugün uygulanan ücret
lerden de azdır; meselâ İngiltere'de, aylık çek 
cüzî Ibir rakamı ifade eder. 

Bizim İnfa;z Hukukumuzun mülhem olduğa 
hürriyeti tahdit 'edilen kişilere uygulanacak tre-
cdman'da standart minuımum kaidelerde 71 nci 
•maddede «Hükümlüler çalıştırılmalı ve muhik 
bir ücrete 'de lâyık görülme!idir.» hükmü vardır. 
Bugünkü şartlar altında cezaevinde hükümlülere 
4,5 'lira İle 6,5 lira arasında temevvüc eden üc
ret azdır. Çünkü, bunun yaklaşık el arak 3 lira
sı iaşe olarak tenzil edilir. 

Muhterem, arkadaşlarım, cezaevlerinde uygu
lanan rejimler arasında da fark vardır. Kapalı 
cezaevinde olanlar aylık 'ktihkalklarımı alırlar. 
Açık ve yarı açık cezaevlerinde ezanlar için bu
nu; tadile ımühtae olan ve fakat bizim şu kısa dev
remizde, Yüce Mc-cii'Sİcr de tatilde clduğu için ele 
almamız ımümkün olmayan 4358 sayılı Kanunun 
10 ncu maddesi men etmiştir. Adalet. Bakanlığı 
her sene belirli şekilde ücret tespit eder ve bu 
ücretten mahkûmun iaşe bedeli tenzil edildikten 
sonra geri 'kalan tasarruf hesabına gider ve o 'ta
sarruf hesabından yarı açık ve açık cezaevlerin
deki mahkûmların ailelerine yardım yapılır Ama 
muhterem arkadaşlarım, güzide heyetinizin çoğu 
hukukçudur, mahkûmların çoğu aslında hacir al
tındadır, vesayet 'altındadır; vecayet altında olan, 
mahcur olan kişi aleyhine zaten .nafaka dâvası 
da açamazsınız. Ama bu demek değildir ki, bu in
sanî yardımdan bunlar mahrum edils'n. Mahcur 
olan kişi (bilhassa sayın konuşmacının clikkaiie-
rine arz 'ediyorum) mahcur olan kişi, ancak ivaz-
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sız iktisaplarında ve münhasıran şahsına bağlı 
olan tasarruflarda serbesttir. Onun dışında mut
laka mahcur olmasa nedeniyle vasisinin tasarru
funa, müdahalesine muhtaçtır. 

Mâruzâtımı şöyle toplamak işitiyorum; 
7 aydır sorumluluğunu taşıdığım Adalet Ba

kanlığının infaz kurumlarına ilişkin m ©şalide 
keyfî ve indî bir tasarrufuna rastlamadım; fakat 
bâzı hatalar olabilir. 

Bir noktayı arz ederek mâruzâtıma son vere
ceğim ; 

Mevzuat ne kadar mükemmel olursa olsun, 
müesseseler no kadar mükemm'eil sjciküde teslis c^ill-
mliş olursa olsun, ona vücut veren başındaki per
soneldir. Bizdim mevzuatımız, demin arz ettiğinn 
gibi, -en ml&emmel şekilde İnsan Hakları Evren
sel Beyannamesine ve mahkûmların ıslahı mev
zuundaki .tesis edilmiş kurallara uygun olarak 
vücuda getirilmiştir; ama maalesef yeterli per
sonelimiz, kifayetli personelimiz yoktur. 

Muhterem arkadaşlariim, iftiharla arz 'ediyo
rum; bugün kendilerine 'emanet 'ettiğimiz 70 bine 
yakın Türk vatandaşı mahldiımun nezareti ile va
zifeli olan gardiyanların terfihi, insan haysiye
tiyle bağdaşır 'bir çalışma sıtaıt'ü'süne kavuşturul
ması, bizimi şu kısa devremizde olmuştur. Gardi
yanlar ila mahkûmlar gibi 6 gün geceli gündüz
lü vazifede lidiler. Bunu bizini Hükümetimiz, na
çizane tekliflim üzerine, vardiye usulüne indirdi 
ve gardiyan ücretlerinin hiç 'biri şimdi dışarı
daki asgarî ücret -seviyesinin dûnunda olaumya-
cağı gibi, iş riski zamları da verildi. 

Ümit ve tomenni 'ediyorum ki, bizi isıtihlâf 
edecek olan hükümetler asla ihmali caiz olmayan 
infaz nıüesse selleri üzerine eğilsinler ve oca ya ge
rekli. dlomanlar konsun; o zaman takdir haklarını 
takyit eden her hangi bir -genelge ele yönetim ellik
te çıkmasın. 

Saygılarımı arz 'ederim, teşekkürlerimi sunu
yorum efendimi (Alkışlar*) 

BAŞKAN — ToşeÜkür öderim Sayın Mumeu-
oğlu. 

3. — Yozgat Üyesi E. Süleyman Ergin'in, 
memleketimizin içinde bulunduğu enerji sıkıntı
sı ve bu sıkıntıyı gidermek için sunî yağmur yağ
dırılmasına dair gündem dışı demeci ve Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Kemal Demir'in ce
vabı. 

BAŞKAN — Bir gündem dışı konuşma tale
bi var okutuyorum. 
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Sayını Senato Başkanlığınla 
İçinde bulunduğumuz 'dleMrik enerjisi' sıkın

tısını en kısa zamanda giderici tek ça e <".' -;" 
sunî yağmur konusunda Senatomuzun 2" 
1973 Salı günü b i r t e nımde gündem d: 
nuşma talep ediyorum. Gereğine nıüoaa 
ar:: ederim. 

Saygılarımla. 
Yozgat 

Süleyman Ergin 

BAŞKAN — Sayın Süleyman Ergin, buyu
run efendim, 

SÜLEYMAN E. EDG-IN (Yozgat) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Bilindiği: üzere, memleketlimiz gittikçe ar
tan ölçüde elektrik enerjisi sıkıntısına maruz 
bulunnıaktfjdır. Birlkaç yıldır kendini iyice his
settir "n kuraklık yüzünden, baraj lı hidro -
elekvik Sıaml pallarının rezervuarlaırmda yete
ri k i lar sn birikmey'si, programlanan enerji 
üre i .ı'ı in gerçek! eşmesine imkân vermemiş
tir. Ye ^i' tikçe büyüyen enerji sıkıntısını ka
patmak üzere, termik samtraliarı aşırı derecede 
çalı tırm.ak, ymiden gaz türbini ve Fuel - Oil 
sanV'mV ; kurmak giib" pahalı a'mümlere tıe-
vesaia lariaıiştir. 

Misal Imaik üzere, Türkiye Elektrik Ku
rarı ra: d n:ı en son aldığım maliyetleri arz edi-
y mm. H'dro - elektrik santraliarırda bu yı
lın ortalama maliyeti kilovat saat basma 4,6 
kuruş. Kömür ve Fuel - Oil santrailarınmki 
13.5 kuruş, gaz türbini santrallarınki 48,6 ku
ru:. Oysa ki, bugün mâruz kaklığınız elektrik 
mi'i-msi sıkıntısı ve ne de ona meydan veren 
•"•.̂ he'iiımden sadece biri olan kuraklık, aniden 
meydana gelmiş hadiselerden değil ""Yr. Türki
ye' .ıiz iklim karakteri itibariyle her üç, dört 
v ida bir küçük çanta; her on, on iki yılda bir 
dm büyük çapta kuraklıklara mâruzdur. Bunu 
ismat "den birçok incelemeler mevcuttur. 

Orta - Anadolu'da «rDenr klimatolojik Araş-
t:r m» adı altında, vaktiyle iki Al iman profe
sörünün neşretmiş olduğu çalışma bugün JVte-
-e moiaji Kütüphanesinde hem Aliınaıirca, hem 
de Türkçe olarak mevcuttur. Demin arz ettiğim 
•ae'lc. bıı çalışmanın tetkikinden anlaş-laıhalir. 

Haan, Türk'ye E lek l ik Kurumunca mevcuıt 
baaıaalann kurulduğundan bugüne kadar su 
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î getiren nehirlerin akımları tespit edildiği za-
î man, aynı neticenin tespit edildiği görülür. 
I ^Türkiye'miz, iklim karakteri . itibariyle peri

yodik kuraklıklara mâruzdur.» demiştim. Bu 
amveut kuraklık 40 senedir ieşi görülmemiş bü

yük bir kuraklıktır ve 1970'te başlayan uzun 
; vadeli bir kuraklık olup; Meteoroloji Mühen

disleri Odası tarafından zaman zaman 
Devlet Meteoroloji Genel Müdürlüğü ikaz 
edilmiş, bu hususta gerekli tedbirlerin 
alınması önerilnniş olmasına rağmen, il
gili genel müdürlük en ufak bir tedbire 
dahi tevessül etmemiştir. Bu arada biz, iki yıl
dır kuraklıktan dolayı gelecek olan enerji sı
kıntısının önlenmesi için yıllardır dünyanın 
pek çok memleketlerinde başarı ile tatbik edil
mekte olan sunî yağmur yağdırma suretiyle 
enerji barajlarının doldurulması fikrini ortaya 
attık. Başta Çukurova Elektrik Anonim Şirke
ti, Adana Çiftçi Birliği,. Makine Mühendisleri 
Odası, Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Elek
trik Kurumu Genel Müdürlüğünün bu projeyi 
bütün gücü ile desteklemiş olmasına ve ilgili 
Bakanlıklara aksettirmiş olmalarına rağmen, 
b--iTÜne kadar en ufak bir müsaade, en ufak 
'ör hareket görülmüş veyahut bu hususta bir 
'• arar çıkmış değildia, Meteoroloji Gîemel Mü
dürü Sayın Çölaşan, başlangıçta bu işe yüzde 
"İh taraftar oldururu bize itiraf etmiştir. Sa
yın Çölaşan'm makamına; burada Senatör bu
lunan Sayın Tun akan, Adana Çiftçi Birliği 
Başkanı İzzettin Özgiray, halen İran'da tatbi
kat yapmakta olan Mr. Oolin Campbelli, ben
deniz ve kardeşim beş kişi olmak üzere git
tik. İki bucuk saat konuşuldu ve Çölaşan, ay
nen : 

«Tamamen sizimle mutabıkım, bütün bildik
lerim mazide kalmıştır, size bütün ekiplerimle 
yardıımıcı olacağım.» dedikleri halde, aradan 
iki gün geçmeden 180 derece ters döndü ve 
bunun aleyhine birtakım makaleler, birtakım 
raporlar yazmaya baal ıb . Sayın Çölaşan'm 
ileri lürdüğü bütün iddiaları çürütecek baraj 
göllerinden bva" üzerinde veyahut da Marmara 
Dmrizi üzerinde hiçbir bedel talebetmeksizin 
bir demi atrasyon yapmak istediğimiz dahi ka,-
bul edilmedi. Bu durum neticesinde, bugün zi
raat, enerj', sanayi alanlarında milyarları aşan 
zararlara meydana geldi. Bunların hesabını sor
mak şimdi tabiatiyle mümkün değildir. Bütçe 
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müzakereleri sırasında elbette ki, sokulacak
tır. Bugün barajlarımızın hiç birisinde kullan
mayla yetecek dirhem su yoktur; Türlkiye 
Elektrik Kurumunun her ay çılcan Elektrik 
Santralları Bülteninden bunu görmek kaıbii. 
Ekim ayı itibariyle belli başlı altı barajda 508 
milyon kilovatsaat üretecek su reze incinin bu
lunması lâzımken, aynı ay itibariyle dirhem su 
bulunmadığını gösteriyor. Ve 1973 yılı başın
dan bugüne ikadar dokuz aylık programlanan 
elektrik enerjisi üretimi ile fiilî üretim arasın
da 308 milyon kilovatsaat fark var, su yoldu
ğundan dolayı. Bunları üst üste koyarsak 817 
-milyon kilovatsaat kaybedilmiş durumdadır 
Bunun bedeli 300 milyon lirayı aşmaktadır. 
Halbuki, sunî yağmurla bu işe tevessül edilsey
di, bu takriben 10 - 12 milyon lira ile bunla
rın hepsi 'bertaraf edilmiş; üstelik belki de iki 
mi'islinıi üretmek kaıbii olacaktı ve böylece aşa
ğı - yukarı elektriğin kilovatısaati, sunî yağ
murla 1 , 5 - 2 kuruş civarında mal edilmıiş ola
caktı. Bütün bu teiklifieır bir tarafa atıldı. 

G-elelim şimdi hiç bir ilmî hüviyeti olmayan 
bir şahsın; yani Çölaşan'ıın gene hiç bir ilmî 
itibar taşınmayan raporu ki, buradadır; bu ra
poruna istîııadederök bu işe atılma kararını ve
remeyen Hükümetin mesuliyet'ine. Önce rapora 
bakalıım ne diyor : 

Raporda da, «Yağış noksanlığı olan birçok 
ülkelerin hububat ithal etmek mecburiyetinde 
kaldığından» baıhsediliyoır. Sonra «Bu iş çok pa
halı» demiyor. Dalha sonra «birtakım hukukî 
problemler doğuracağından» baıhsediliyoır. 
«İranlılar çok zengin, onlar bu işin karşılığını 
ödeyebilir. Fakat biz ödeyemeyiz» denüyor. 

Sinildi pahalılılk meselesine gelince; biraz 
evvel arz ettiğim maliyet, her halde bunun pa
halı olmadığını, bilâkis son derece ucuz ^e 
faydalı olduğunu gösteırir. 

Bir de, «taşkın yapar sol getirtir, felâket ya-
par» deniyor. Taşkın yapar gerefcçesine gelin
ce ; bunun mazide kaldığını zaten kendisi ba
şında kabul etmiş olduğu halde sonradan ters 
döndü. Buna mukalbü bu iddiayı çürütecek tek 
şey -tecrübe yapmak idi. Niçin tecrübeye mü
saade 'edilmedi acaba? Tek tecrübe her şeyi 
halledecekti. 

Birtakım hukukî problemler doğururmuş 
Efendim, burada birisine yağmur yağdırdığı 

zaman civardaki vilâyetin halkı, kendi bulutu
mu çalıyorsun, diye kalkıp mahkeniiCılene gider
miş, veyahut da halk bunu bir kuıtarıcı gibi 
farz edip hücum ederlermiş ve bunların hepsi
ne birden sağlanacak imkân buluna:- /ja::mış. 

Şimdi, bir kere düşünelim; bu kadar aca
yip bir iddia kabule şayan mıdır? Eğer böyle 
bir tahaccürn olursa, meselâ köylerin elektrifi-
kasy. nu işi ele alındı, birçok köy araçla. Her 
köy ele.bt.rik verilmesini istiyor. Fakat bunlar 
birtakım prensiplere bağllandı, bir't akım pıiyo ni
te periyodik sıraları tespit adildi ve onlar sı
rasına ister istemez razı olmak tadır. Banları 
prensibe bağlamak: gayet basit. Bunlar bir ma
zeret değildir. 

•Sonra, «İran'daki bulutlar zaten yağa çak
mış, yağacak bulutlan ben yardırdım diy. 
saihıt'ekârlık yapıyorlarmış.» Buna mukabil tek 
teklif Inııiz şudur: Eğer siz bir bulutun yağıp 
yağmayacağını anlayacak kadar raüteıhasjis^a-
nız, bu takdirde buyurun bulut tohumlaması 
yapmadan önce siz de buyurun bulutu göstere
lim, bu buluttan yağmur yağmayacak deseniz 
biz müdahale edelim, yok: yağacak derseniz bı
rakalım, bunu mukaveleye derecelerim. 

Bütün bu teklifleri zamanında yaptık ve işi 
biraz daha süratlendirmek için bomba da ıs
marladık. 50 tane bomba Esenlboğa gümrüğün
de altı aydır durmaktadır. Bu yüzden de işit
mediğimiz söz kalmadı: «jDernoınstrasyon yapa-
cakmışız, yağmurlar yağacakmış, barajı alıp 
fyötürecefemiş, bunun mesulü kim olacakmış.» 
Efendim, barajlar o zamanın durumuyle 14 
metre düşüktü. Türkiye Elektrik Kurumu bir 
konferans neticesinde resmen Enerji Bakanlı
ğına bir yazı yazdı. Dedi ki, «B'öyle bir tecrü
benin Hirfanlı Barajı üzerinde yapılmasını uy
gun görüyoruz.» Çünkü o zaman Hirfanlı Bara
jında bir saıntiıraıetre su kalınlığı 2,2 milyon 
metrekübe tekabül etmektedir. O zaman Hir
fanlı Barajı 13 metre düşüktü, yani 3 milyar 
ni'etreküb su noksandı. Bir tecrübe ile 3 milyar 
metreküb yağdırmaya imkân ve ihtimal yok. 
Türkiye Elektrik Kurumunun bütün bu olum
lu çalışmalarına rağmen, bu iş Bakanlık sevi
yesinde uyutuldu. 

Şimdi sormak gerekiyor; bütün bu zarar
ların mesulü kim olacak acaba? Bir gün bu mu
hakkak neticelenecek:. Bu, Türkiye için hayatî 
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önemi liriz olan bir problemdir: Htaıı ziraat. 
lıora enerji. bean içme suyu, hem taşkın komtro-
lu. aaaıaa: ymagmı ve türlü eepheleriyle her sa
lında cok faydalı, çok hayatî önenna haiz bu 
" " ' Ö ' T I bir Nin hallalacak. Hallolduğu zaman 
bu 'ddia sahipleri ne diyecekler? Acaba ve 
bunlaamı z a: alalarından mesul oldukları za
man ne cevap verecekler? 

Efendim. ileri memleketlerde tatbik edilmi-
yoaaaına OöLaan Beyin iddialarından birisi de 
bu, Bu, i1 eri memleketlerin geri memleketlere 
taibrk ettiği İ rr sömürü düzeniymiş. İşte buna 
en güzel cevap: New s-vreek Dergisi Eylül sayısı. 
Burada «Cali for tlıe raiiiımakers» yazıyor, ya
ni «Yağmır eulara. çağın» İsterseniz aynen oku
yayım. 

--AYhile U. S. Ea.st C-oast power plants worry 
about shortaaes of fuel oid, those in the Pacific 
Nordıvaest vorry about a shorta'ge of water. 
The area depends on h.ydroelectrieity for 25 % 
t o 30 % of its necds, and the worts drought in 
94 years»... 

3 İ L K A N —• Sayın Süleyman Ergin, istir
ham edeceğim, vak'tteui kazanmak için lütfen 
tercimi-:- a derem okuyun. 

SÜLEYMAN ELGİN (Devamla) — Yani kı
saca a:az edeyim. Burada 9-1 yıldır görülmeyen 
kuraklık scL ebeyle Amerika Dahiliye Balkanlı-
ğı. İradeıi Bakanlığı - ki, su işleri de ona bağ-
hdır - şimdiye kadar görülımemiş ölçüde büyük 
bar oLm'feapm-ationae karar vermek duru
munda olduğunu ilân ed'yor. İşte ileri memle-

1 ' ' m " N Ç"lmanini diğer bir ya la
lı 

° "• L 2 ^ İnLeiniz dünyanın aır' ' " ' 
•̂  "" n "v ^dimekte olan bu y~ 

i ıap uka mlır. 
N" 1-"1 mı ~, olan zararlardan s1 

m TI 1 "" c ık sözüme san vermek 'a',' 
a 'N 2 ı 'Nar liralık paamuk bugün Cıı-

n 'k çıkmıştır, bu kuraklık seıbe-
- M " - ^ • Devlet Üretme Çiftliklml 
n 7 "" ' ' ' " i ile bizzat konuştum; 150 bin 

' ^ k ^ ' L buğday dört parmak çıkmış, 
Lı k Je L kö1 ekmemiş ve ta.mamiyle maaılıvol-

-ımm -, ı i ıı hayvan lam sürmüslaıdb'. Bu-
mlî por^s i 750 milyon liradır. 

"* - " i n ' luğu sebebiyle, biraz evvel 
"• , o' """ L °"ı mlyon kilovatsaatlik enerji, 
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yani 300 milyon liralık enerji havaya gitmiş, 
üretilememiştir. Ayrıca, bugün hidrıoel'e.ktrik 
aantralleı'in tamamı minimıım seviyenin çok al
tındadır ve bütün türbünler çok tehlikeli çalış
ma durumunda dua Bunların derhal stop ettiril
mesi gerekir. 

Sayın Talû, geçen haftaki temasında, enerji 
problemine çare bulduklarından bahsettiler. 
Nedir dedim, «Yakında iki tane santral devre
ye girecek ve iş hallolacak» Bu iki santral 
GLkçekaya ve Ambarlı. G-ökeekaya'nm da bir 
tane ünitesi girecek. 100 megevatlık ünite, di
ğer taraftan arz eftiğ'm 6 tane hidroelektrik 
santralin toplam takati 480 nıegevattır. 480 me-
gevatı karşılayaeak bütün hidroelektrik san
tralleri de stop ettirecekler. Buna akıl almaz. 

Bunun dışında içme suyu sıkıntısı hepimi
zin malûmudur. Çubuk Barajı üzerinde de bir 
tatbikat, yapmayı arzu etmiştik, buna da mey
dan verilmedi ve o zaman; «isterseniz muka
veleye 5 imik âbı bir kuruştan şart koyun» de
dik. Bugün 5 mikâbını bir kuruşta alıp mikâ
bını 165 kuruşa satmayı dahi reddettiler. İçme 
suyu sıkıntısının yanında, keza kullanma suyu 
sıkıntısı da• mevcuttur. 

Muhterem arkadaşlar, bu sıkıntılar geçici 
bir sıkıntı da değildir. Bunlar, biraz evvel baş-
1 angıç ta. da arz ettiğim gibi periyodik bir sı
kıntıdır ve bu periyodik sıkıntı teikrar tekrar 
geleceği gibi, bu içerisinde bulunduğumuz pe
riyot da uzun vadeli bir periyottur. Bunun bu
gün veya yarın alınacak ufak - tefek tedbirlerle 
Tİdarileceğine in anını yorum ve bu mümkün ol
mayacaktır. Buna acilen müdahale edilmesi ge-
••-r''Y'i\ İki şey var: Tetkik ettireyim meselesi işi 
airüncemeye koymaktadır. Tek demonstrasyon 
bitim çareyi gösterecektir. Bu demonstrasyon 

bugün Seyhan Barajı halen 14 metre düşük-
'iir - istenirse Seyhan Barajı üzerinde yapıla
bilir, istenirse Keban Barajı üzerinde yapılabi
lir. Seyhan Barajı üzerinde yapılacak her tür
lü masaraf bir demonstrasyon için hiçbir mas
raf talebedilmemektedir. Keban üzerinde yapı
lırsa bunu Hükümet ödeyecektir. Bu da aşağı 
yukarı 150 - 200 bin lira civarındadır. 

Bir demonstrasyon bütün tehlikelere cevap 
verecek durumdadır. Diğer taraftan ekonomik 

i "meselesine gelince; deminden beri arz ettiğim 
i huisusla.r tamamen ekonomik olduğunu göster-
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inektedir ve ileri memleketlere ait bir sürü tat
bikatlara da biraz evvel arz ettiğim misaller va
hittir. 

Bu durumda bendeniz, bu müstafi Hüküme
tin bunu acilen ele alacağını pek tahmin etmi
yorum. Fakat daha fazla beklemeye de vicda
nım müsaade etmiyor. Me-mleıket enerji yoklu
ğu, su yokluğu ieerisiıiıdc kıvranıyor. 

(Bu Hükümete bir hatırlatma bahanesiyle 
ben bu konuşmayı Sayın Başkanlıktan rica et
tim, kendilerine teşekkür ederim. Tabiatiyle 
âcil tedbir alınmazsa ileride, tekrar* bu iş, Hü
kümetler teşekkül ettiği zaman yeniden, hattâ 
belki parti çapında ele alınacaktır. 

Maruzatım bundan ibarettir, hepinizi saygı 
ve hürmetle selâmlarım. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN —• Teşekkül* ederim Sayın Süley

man Ergin. 
Sayın Enerji Bakanı Kemal Demir, buyurun 

efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI KEMAL DEMİR (Bolu Milletvekili) — Sa
yın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri; 

Cumhuriyet Senatosu Yozgat Üyesi Sayın 
Süleyman Ergin'in, kuraklık nedeni ile tarım
daki üretim azlığı ve elektrik enerjisi sıkıntısı
na karşı yağmur bombası kullanılması hakkın
daki gündem dışı demeci dolayısıyle görüşleri
mi ve düşüncelerimi sunmak istiyorum. 

Gerçekten bu yıl, bundan önceki yıla naza
ran biraz daha farklı bir kuraklık olmuştur. 
Bu kuraklığın, tarımda üretimi ve hidrolik san
trallerimizde elektrik enerjisi üretimini azaltıcı 
etkisi olmuştur. 

Müsaadelerinize sığınarak elektrik enerjisi 
ile ilgili durumu, yağmur bombası ile olan iliş
kisini de kurmak suretiyle özetle sunmak istiyo
rum. 

1973 yılına, 600 milyon kilovatsaat elektrik 
enerjisi açığı ile girilmiştir. Bu 600 milyon kilo
vatsaat elektrik enerjisi açığının hesaplanma
sında, barajlara bağlı hidrolik santrallerin nor
mal üretim yapmaları gözönünde bulundurul
muştur. Yine, 1973 yılma girildiği zaman, 1974 
yılının elektrik enerjisi açığının 1 milyar 200 
milyon kilovatsaat olacağı hesaplanmıştır. Bu 
da, 1974 yılında barajlardan normal elektrik 
üretimi sağlanacağı hesabı ile yapılmıştır. 
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1973 yılında mevcut 600 milyon kilovatsaat 
elektrik enerjisi açığına, yağışların az gitmesi 
nedeni ile barajlarda az su toplanmasından do
layı, sayın senatörün de belirttiği gibi, hidrolik 
santrallerin biraz daha az üretim yapmaların
dan doğma eksiği de ilâve etmek lâzımdır. Buna 
bir iki yıl gecikmesine rağmen 1973 yılının 
Eylül aynıda hizmete gireceği hesabedilen ve 
üretim yapacağı gözönünde bulundurulan Gök-
çekaya Barajının gecikmiş olmasını da ilâve e t 
tiğimiz zaman, 1973 yılı açığı gerçekten 600 
milyon kilovatsaatin çok üstüne ulaşmış olduğu 
görülecektir. 

1973 yılı elektrik enerjisi açığını karşılamak 
için, 1973 yılında üretime geçecek hiçbir üretim 
aracı olmadığı, hiçbir üretim santralinin yılı 
içinde üretime geçmesi inşaası bakımından 
mümkün olamadığı için, 1973 yılı açığının tasar
ruflarla karşılanması cihetine gidilmiş ve ge
nellikle fazla bir kısıntıya gitmeden uzun süre 
devam eden tasarruflarla ve bir de elde mevcut 
üç gaz tribününü süratle devreye bağlamak 
suretiyle, 1973 yılı açığı mümkün mertebe za
man içerisine sindirilerek, kapatılmaya çalışıl
mıştır. Ancak sayın senatörlerin de bildiği gibi, 
üretimi 130 megavata kadar çıkmış olan Seyit-
ömer Termik Santralinde bir bant yarılması ve 
bu santralin devreden çıkması nedeni ile elek
trik enerjisi tahdidine gidilmek zorunluğu doğ
muştur. 

1974 yılı için, 1974 yılında üretime geçebi
lecek tek üretim aracının gaz tribünleri olması 
nedeni ile aslında normal sistemde bir üretim 
aracı olarak düşünülmemiş olması, ancak bir 
yedek araç olarak kısa devrelerle çalıştırılmak 
üzere hazırlanmış bir santral sistemi olmasına 
rağmen zorunluluk nedeni ile 1974 yılının 1 
milyar 200 kilovatsaatlik büyük enerji açığını 
karşılayabilmek için toplam 200 megavat güçte 
gaz tribünü ihalesine süratle karar verilmiş ve 
bunların peyderpey ülkemize gelmesi, montajı
na başlanması sağlanmıştır. Bunların bir kısmı
nın montajı halen devam etmektedir. 

Şimdi 1974 yılında yağışlar normal gittiği, 
barajlardan beklenen ve hesaplanmış olan üre
tim elde edildiği takdirde, 1974 yılının elektrik 
enerjisi açığı kapatılmış olacaktır. Tekrar arz 
ediyorum; yağışlar normal gittiği ve hidrolik 
santrallerden hesaplanmış olan 1974 yılı üret i -
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mi elde edildiği takdirde bu sağlanmış olacak
tır. 

1970 yılını takiben hizmete girmesi beklenen 
Keban Barajının kapakları kapatılmıştır. An
cak, 1973 yılı Kasım ayında kapakları kapatı
lan barajın su tutma işlemi başlamıştır. Yağış
ların normal olması neticesinde, Keban Barajı 
da 1974 yılı için 700 milyon kilovatsaate kadar 
elektrik enerjisi üretmek suretiyle, 1974 yılın
da beklenmesi lâzımgelen; ama hesaplanmayan 
enerji açığının karşılanmasına imkân sağlan
mış olacaktır. Hesaplanmayan diye arz ediyo
rum, Sayın Cumhuriyet Senatosu üyelerine bu 
fırsattan yararlanarak sunmak isterim; Türki
ye'de elektrik enerjisi tüketim hesaplarının. 
sanayi ve sosyal yaşantının gerektirdiği geliş
melere uygun olarak hesaplanması gerektiği 
kesin kanısındayım. 1973 yılı için, üretimi ön
görülen elektrik enerjisinin toplam miktarı 12 
milyar 400 milyon kilovatsaattir. 1973 yılında; 
yani içinde bulunduğumuz yılın sonu itibariyle 
bütün bu kısıntıları yapma mecburiyetine rağ
men, 12 milyar 400 milyon kilovatsaat elektrik 
üretimine Türkiye Elektrik Kurumu ulaşacak
tır. Ama buna rağmen, ihtiyaç karşılanmamış. 
karşılanamamış olduğu için kısıntıya gidilmiş
tir. Demek ki, hedefler tespit edilirken bu tüke
tim hesapları yapılırken, bu tüketim hesapları
na göre üretim planlanırken, tüketim hesapları 
gerçek ihtiyacı karşılamaktan uzak, orJiın ge
risinde kaldığı için, o tüketim hesaplarına gö
re verilmiş olan üretim hedeflerine ulaşıldı
ğı hailde, elektrik enerjisi ihtiyacını karşıla
makta sıkıntı çekilmektedir. Daha geniş bir 
imkân doğmuş olsa idi, bu konarda bugüne ka-
darki uygulamalardan doğma kanaatlerimi 
sizlere belki yararlı olabilir düşüncesi ile sun
mak isterdim. 

Vaktimin fazla olmadığını bildiğim için, Sa
yın Erg in'in temas e-imiş oldukları konuya, gel
mek istiyorum. 

Gerçekten bugün yağışların az gitmiş ol
ması nedeni ile su santrallerimizde üretim azal
mıştır. Eğer bu yağışlar iyi gitmezse, bundan 
sonraki dönemde de bu üretim azlığı devam 
edecektir. Türkiye'de elektrik enerjisi sıkıntı
sının elbette ki başlıca nedeni yağışların az ol
ması değildir. Bu hususta sayın Senatörün dü-
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suiieesin.de farklı düşünüyor ve bütün sıkıntı
yı yağıişlarm az gitmesine bağlıyor değiliz. Bi-
raız evvel arz ettim, 1973 yılıma 600 milyon ki
lovat - saat açıkla girilmiştir. Bu açık ortaya 
konduğunda yağışların normal (gideceği hesa
ba katılıyordu. Yağışların azlığı, 'sıkıntıyı ar
tıran faktörlerini içersinde olmuştur. Gökçeka-
ya Barajı 1 Eylülde üretime geçecekti, şimdi 
Kasım ayı içerisinde bulunuyoruz ve fbugün 
Gökçekaya Barajı, (açıklamak; fırsatını buldu
ğum için mutluyum.) İstanbul'a enerji iletimi
ne başlamıştır. İlk zamanlar 10 melgalvat, ya
vaş yavaş 20 ve gittikçe artırarak 100 megavat 
gücüne ulaşacaktır. Saym senatör <ankadaşıımz 
bu hususu tabiî benden daha iyi bilirler. 

Arıza yapmış olan Seyit Ömer Termik Sant
ralının bandı yerine konmuştur. Dünden beri 
üretim başlamış ve bu, konuşmamı yapmadan 
bir saat önceye kadar 80 ilâ 90 megavat ıgüce 
çıkmıştı, 150 megavat güçte bir termik samltral-
dır. Şimdi arz etmek isterim ki, iGökçeikaya 
Barajında başlamış olan üretim ve bumun ile
timi. cihetteki yeni devreye .girmiş bir sant
ral olması nedeni ile tecrübe günleri (geçirmek
tedir. Tecrübe çalışmaları iyi devam ettiği, 'bu 
dönemde beklenen ve görülen arızalar olmadığı 
takdirde, Seyitömer Santralı ile omuz omoıza 
verdiği zaman, önümüzdeki günlerde elektrik 
sıikmtısının büyük bir ölçüde kaldırılabileceği
ni sanmaktayım. Bunu süratle gerçekleştirmek 
için bütün imkânlarımızı yoğun bir şekilde her 
iki santralın ve diğer santrallann çalışmaları 
üzerine toplamış bulunmaktayız. 

Şimdi, yağmur bombası konusuna gelince: 
Yağmur bombası konusu, hükümetlere iletilmiş1; 
ama hükümetler hiç kımıldamamış değildir. 
Gerçekten uygulanmamıştır, uygulatma olma
mıştır ; ama kımıldama olmuştur. Geçen 1972 -
1973 Sayın Melen Hükümeti zamanımda, Sayın 
Başbakanın başkanlığında Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlıklar dahil Tarım Bakanlığı da
hil olmak üzere ilgili bakanlıklar konuyu ele 
almış, uzmanlarla beraber incelemiş ve bu konu 
üzerinde kanaatlerini ortaya koyması için Pro
fesör Oölaişan'ın başkanlığında bir heyet te
şekkül etmiş, bu heyet bu bombayı uygulayan 
iran'a gönderilmiştir. Uygulamıa zaımamanda ora
da uygulamayı Memeleri imkânı sağlanmıştır. 
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Döndükten sonra tespit ettikleri hususlar Ba
kanlar Kuı ulumda görüşülmüştür. Ben o Zaman 
Sağlık Bakanlığı yapıyordum; ama rapora oku
muştum. Eatporu muhafaza ediyordum. Sayın 
senatör iki gün önce Elektrik Enerjisi Kor.ig-
resi kokteylinde bana bahsettikleri zaman 
kendilerinin bu raporu okumadıklarını; ama 
bilgileri olduğumu öğrendim. Kendilerine ııapoım 
gönderdim. Raporu okumuşlardı. Lütfettiler, 
gerçekten fevkalâde istifade ettim ; düın sayın 
senatörle bu konuyu da genişliğine konuşma fır
satını buldum. Bana bu imkânı da lütfetti
ler. 

Bu rapor, yararlı değildir hükmünden 
öteye zararlıdır hükmünü veren bir rapordur. 
(A. P. sıralarından; «zara.rı neymiş» sesi) 

Evet, yağmur bulutlarında, bünyesinde 
yağmur taşıyan bulutlardan yağmur yağdır
mak mümkündür; ama bu kontrolü öylesine 
güç bir işlemdir ki beklediğiniz ve yarar um
duğunuz yere yağması mümkün olabildiği gibi, 
zarar verecek şekilde ve zarar . verecek yere 
yağması da söz konusudur. Bu itibarla fevkalâ
de tehlikelidir. (Cümleleri, kelimeleri büyüte
rek kullanmıyorum. Sayın sen alto r arkadaşım 
da raporu okudu, görmüştür.) Fevkalade sa
kıncalar doğurabilecek bir iştir, yapılmam aılı-
'dır, hükmünü vermiştir. Bundan dolayı geçen 
sene gerçekten kuraklık çekilmesine rağmen bu 
tatbikat, bu uygulama yapılmamıştır. Çukurova 
Bölgesinden yapılmıası için müracaatlar olması
nla rağmen «fayda yerine zarar getirebilir, bü
yük tahribat yapabilir» diye yapılmamıştır. 
Böyle ifade edilmektedir. 

Şimdi. «Uzman değildir, bu işten anlamaz» 
sözünü kabul etmek güçtür. Bahsettiğim şa
hıs profesör Cölâşan'dır. Bir kamu görevlisi 
olarak bu işle ilgili bir kuruluşun da başında 
bulunmaktadır. Bununla beraber diğer uzman
lar da konuyu incelemişlerdir. 

Şimdi, Sayın Ergin, dün konuyu, burada 
belirttiği ölçüler içerisinde banla iletti. İstifade 
ile dinledim. Kendisine sunduğum düşüncele
rimi size de sunmak istiyorum. 

Evet, müstafi bir Hükümetiz; ama sorumlu
luğumuz ve görevimiz devam ediyor. Görevi
miz delvam elttiği müddetçe sorumluluğumuz da 
devam edeceği için elbette konuya ciddiyetle 
eğilmek görevlerimiz arasındadır. Bakanlığı

mın bünyesinde bundan anlayanlarla ÜgMi bir 
komisyonu biraz da takviye ederek 'kurmak 
suretiyle sayın senatörün bilgilerini bu komis
yonda dile getirmesini ve bana lütfedip iletliiği 
hususları Komisyona iletmesini, çünkü benim 
bir yönetici olduğumu; ama uzmanlarım bir 
•arada konuşmasının daha uygun olacağını, bun
dan da eğer yararlı sonuçlar çıkarsa bunun 
elbet uygulanabileceğini sayın sema töre sun
muştum, yüce /Senatoya da sunmuş bulunuyo
rum. 

Bir baraja yağmur yağdırmak için bulutu 
enjekte ediyorsunuz. O enjekte ettiğiniz bulut
taki yağmur rüzgârların tesiri ile baraja su ge
tirecek bölgeye yağmak yerine bir başka böl
geyi, Sayın Profesör Çölaşıan'm raporunda da 
belirttiği gibi, su altına alıp; meskûn bölge ise 
tahrip ederek, ekinli bölge ise ekini tahrip ede
rek bir tahribata, büyük bir zarara, hattâ can 
zararına da yol açması ihtimali söz konusu ol
duğuna .göre, böyle bir bombadan yararlanma 
iddiasını dikkate alıp, ciddiyetle ele alnp omu 
uygulamamaktan dolayı siyasî icrallarm sorum
luluğunun bulunduğu yerde, bunu bilgisizce, 
dikkatsizce uyguladığı için can ve mal kaybına 
sebebiyet vermiş olan siyasî icraların da so
rumluluğunun doğacağı şüphesizdir. 

Bu itibarla meseleyi, karşılıklı bir idareci 
ile konuyu bildiğini sandığını bir mühendis ar
kadaşımın konuşarak çözmesi elbette ki müm
kün değildir. Mesele, değerli arkadaşım da lüt
fedip katıldığı takdirde, uzmanlarla beraber 
incelenir. Elbette ki, bizden sonra görev alam 
arkadaşlarım da, Sayın Hükümet üyeieri de ko
nuyu aynı ciddiyetle yürütürler ve ülke için 
yararlı olanı yaparlar. 

Şüphesiz santrallerimizin suya ihtiyacı var^ 
dır. Hiç şüphesiz, santrallerimiz^^ 1974 yıl-nda 
da suya ihtiyacı olacaktır. Hiç şüphesiz, tabiî 
tarımsal gelişmemiz için de, tarım ürünlerimiz 
için de suya ihtiyacımız vardı,', ama santralleri
mizin de suya ihtiyacı vardır, olacaktır. 

Bundan yararlanarak ülkenin elektrik ener
jisi sorunu hakikin da Yüce Senatoya kısaca bil
gi sunmak istedim. Çok kısa bir süre içerisin
de bunu yapmak zorunluğunda olduğum için, 
süratli geçmek mecburiyetinde kaldım. Elek
trik enerjisi konusunda daha başka şeyler de 
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söylemek isterdim. Kamuyu ilgilendirmekte
dir ve herkesin konuştuğu, tartıştığı, Türk 
tekonomisini yakından ilgilendiren ve gerçek
ten ekonomiyi büyük zararlarla karşı karşıya 
bırakan bir sorundur. 

1973 yılında, yaşadığımız yılda içinde bu
lunduğumuz elektrik enerjisi bunalımının ne
denlerinin başında elbette ki, üretim yapan 
santralların zamanında hizmete girememesi, 
sistemin hiçbir yedeğinin bulunmaması, bir 
santralda arıza olduğu zaman esasen zor den
ge ile yürütülen sistemin hemen ihtiyacı kar
şılamaktan uzaklaşır hale gelmesi sayılabilecek 
pek çok sebeplerin başında gelen hususlardır. 

Bir cümle ile özetlemek gerekirse, Türkiye' 
içinde bulunduğu elektrik enerjisi bunalımı ve 
darboğazı, yeterince üretim; ihtiyaca yetecek 
ölçüde üretim yapılamamış olmasından, yapıla
cak santrallerin bu üretimi yapamamalarından, 
bu santrallerin olmamalarından, gecikmiş olma
larından ve sistemin Batıda c/c 20 oranına ka
dar varan yedeğinin ülkemiz içinde hiç bulun
mayışından doğmaktadır. 

Önümüzdeki yıl bu şartların daha rahat ola
cağı inancını, demin arz ettiğim rakamlardan 
dolayı taşımaktayım. 1974 yılı için gerkli ve 
imkân dahilinde olabilen tedbirler alınmıştır. 
Yağışlar normal gittiği takdirde 1974 yılında 
bir elektrik enerjisi açığı olmayacaktır. 

Grökçekaya Barajı bitmiştir. Bugün üretimi
ni İstanbul istikametine doğru iletmektedir. 
Gökçekaya Barajından istanbul'a elektrik nakle
den hat Türkiye'de ilk defa 380 bin voltluk 
hattır. Bugüne kadar, mevcut kullanılan bü
tün hatlar 140 -154 bin voltluk hatlardır. Tür
kiye'nin 380 bin voltluk yüksek gerilimli bir 
hattı bugün ilk defa çalışmaya başlamıştır, 
devreye girmiştir. 

Aynı Barajdan Ankara'ya, İzmir'e verile
cek hatlar da 380 bin voltluk hatlardır. Ke-
ban'ınki de öyle olacaktır. Artık, Türkiye bü
yük enerji tüketimi karşısında daha yüksek 
gerilimli nakil hatları sistemine de geçmiştir. 
Bu, yeni bir tekniktir; tabiî bizim için yeni bir 
tekniktir. Bugün iletim başlamıştır. 

Tecrübe çalışmaları iyi devam ettiği takdir
de Seyitömer Santralinde 80, 90 ve 100 mega
vata kadar çıkmış olan öretim 150'ye doğru 
normal bir tecrübe gelişmesi içerisinde devam 

ettiği takdirde, önümüzdeki haftanın kısıntısız 
geçmesi ümidini ve dileğini taşımaktayım. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kemal 

Demir. 

4. — Erzincan Üyesi Niyazi Ünsal'ın, Erzin
can Savcılığınca verilmiş aklanma kararma 
rağmen bir öğretmenin tayinine dair gündem 
d-ışı demeci. 

BAŞKAN — Sayın Niyazi Unsal, gündem 
dışı söz istemiştir. 

Önergesini okutuyorum : 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Bir savcılık kararı ve bir öğretmen tayini 

üzerinde gündem dışı kısaca konuşmak istiyo
rum. 

Gereğini saygıyle rica ederim. 
Erzincan 

Niyazi Unsal 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Baş

kan ve Yüce Senatonun değerli üyeleri; 
Elimde, Erzincan Savcılığınca verilmiş bir 

aklanma kararıyle Bakanlık müfettişi tarafın
dan bir öğretmene açılan soru dizisi var; önce 
kısaca bunlardan bahsedeceğim. 

Kararda adı bulunan altı şahıs hakkında 
Komünizm propagandası yapmak ve yasak ki
tap bulundurmak fiillerinden ihbar yapılmış, 
yapılan soruşturma sonunda sanıklar hakkında 
müspet suçlardan soruşturma yapılmasına ma
hal olmadığına...» diye karar verilmiştir. 

Ne var ki, kararda adı yazılı bir öğretmen 
hakkında bununla yerinilmemiş ve karardan 
bir ay sonra Bakanlıkça soruşturma açılarak 
kendisine şu ibret verici sorular sorulmuştur. 

Birkaçını okuyorum : 
1. Çevrede aşırı solcu ve Kürtçü olarak 

bilinen «Foto Stil», «Foto Bal» gibi kişilerle 
ilişkinizin olduğu; 

2. Eski, yeni öğrencilere aşın fikirler aşı
ladığınız ve kitaplar verdiğiniz; 

3. Yasak kitap bulundurduğunuz, bunların 
okunmasına ve yayılmasına çalıştığınız; 

4. Deniz Gezmiş'in asıldığı gün üzüntülü 
olduğunuz; 

5. Alevîlere ilgi ve yakınlık gösterdiğiniz, 
sık sık onların iyi insanlar olduğundan söz et-
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fiğiniz, alevî grubu tuttuğunuz, alevî velilere 
daha çok ilgi gösterdiğiniz; 

6. İle gelen öğretmenleri, okulunuz Resim 
öğretmeni Müjgan özkaya'yı bu konularda ye
tiştirdiğiniz... ilâh, sorulmaktadır. 

Bu soruşturma sonunda öğretmen, Erzincan' 
daki görevinden alınarak Artvin öğretmen Oku
lu Meslek Dersleri Öğretmenliğine sürülmüş
tür. 

Öğretmenin bu duruma düşmesine esas olan 
sorularda solculuk, aşırı fikir ve yasaklanmış 
kitap bulundurmak fiilleri savcılıkça takip dışı 
bırakılırken, yukarıda arz ettiğim karar bağlan
mıştır. Benim de üzerinde duracağım bu değil
dir. 

Burada önemli olan, öğretmenin sürülmesi 
değil; önemli olan alevî vatandaşlarla Deniz 
Gezmiş hakkında acılan sorulardır. Deniz Gez
in iş'in, ölümünden bir yıl sonra, «Siz onun öl
düğü gün üzüntülüymüşsünüz» demenin ve bu
nunla bir şahsı suçlamaya 'kalkmanın akılla, 
iz'anla, hukukla bağdaşacak yeri yoktur. Hele 
Alevî vatandaşlara yakınlık göstermenin, onları 
beğeum'enin suç. sayılmasını anlamak mümkün 
değildir. 

Görülüyor ki, bizde inanan kafalar var. 
inanan kimseler var. Ne demek istenlyoır? Alevî 
vatandaşlar ayrı mıdır? Bunlara ayrı muamele 
mi yapılmak isteniyor? Vatandaşları Alevî, Sün
nî diye gruplara bölmek, vatandaşlık, komşu
luk, insanlık münasebetlerini zedelemek Ulusu
muza daima zarar vermiştir. Bu, en azından 
vatandaşlık ve insan haklarına saygısızlıktır. 

Bence bu öğretmen, eğer alevî vatandaşlara 
yakınlık gösteriyorsa, onları beğeniyorsa onu 
takdir etmek gerekir. Bunda yadırganacak, suç. 
sayılacak ne var? 

Bâzı bölgelerde olduğu gibi, benim vilâye
timde de bu konu istismar edilmektedir. Bâzı 
öğretmenler sırf bu yüzden sürgün edilmişler
dir. 

Tüm ilgililerden rica ediyorum, bu konuya 
eğilsinler. İnsanî ilişkileri suç haline getirmek 
isteyenlere gerekeni yapsınlar. Delil, işte elim
dedir. Alevî vatandaşlara iyi muamele yaptığı 
konu edilerek öğretmene kış kıyamette mua
mele yapılmış ve sürgün edilmiştir; hem de 
çok ustaca bir sürgün. Öğretmenin tayin eniri
ne «İhtiyaç üzerine» kaydı konmuştur. 

Bu öğretmenin alındığı Erzincan Kız Öğ
retmen Okulunda yetmiş saat meslek dersi var
dır. Kendisinin alınmasıyle burada tek öğret
men kalmıştır. Bir öğretmeli yönetmelik gere
ğince en son yirmi bir saat ders okutabilece
ğine göre halen bu okulda 49 saat ders açıktır. 
Açık bulunan bir yerdeki öğretmeni «İhtiyaç 
üzerine» deyip bir başka okula göndermek tu
tarlı bir neden değildir. 

Bunu yapanlar, yapmaya çalışanlar kendi
lerini çok zor! amasmlar; mızrak çuvala sığ
maz. Günden güne artan öğretmen sürgünleri, 
öğretmen kıyımı durmalıdır. Türk halkının ço
cuklarını okutanlara yapılan hukuk dışı mua
melelere karşı sonuna kadar susacağını sanmı
yoruz. Gidiş çok tehlikeli bir noktaya gelmek 
üzeredir; ilgililerin dikkatini çekerim. 

Saygı yi e. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Niyazi 

Unsal. 

o. — Erzurum Üyesi Hilmi N alh ant oğlu'nun, 
1974 ydı köy yolları, köy içme suyu ve köy elek
trifikasyonu programına dair gündem dip de
meci. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, gün
dem dışı söz istemiştir. Önergesini okutyorum 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkan 11ğuıa 
Köy yolları, köy İçme sn1 arı ve köy elektri

fikasyonu programları üzerinde 1974 yılı yatı
rım pro'gra.milarının düzenlendiği şu günlerde 
görüşlerimi belirtmek istiyorum. Gündem dışı 
söz verilmesini arz ve teklif ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Hilmi Nalbant
oğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sa
yı n Başkan ve Cumhuriyet Senatosunun sayın 
üyeleri / 

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selâlmlarıım. 

Bizler bugünlerde Meclisler Başkanlık Di
vanlarını ve partileriimızl'n yüksek kaidem el eri 
de Hükümet kurum çab'alanyle uğraşırken 
mevcut 'hükümet, sessiz s'edasız ve tabıa'tıyle 
haklı olarak bütçeyi yapmakla ve yatırım, prog
ramlarını tespit etmekle nıesgul'düri!er. 
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Hiç şüphesiz böyle çalışmalar yapmak lâ
zımdır. Bu çalışmalar şu sıralarda tasanlar ha
zırlanması şeklindedir ve fakat hükümet ,ku-
rullnrası biraz uzarsa, Hükümetin büitçesiz kal
maması için bunlar ikesiinlleşec'ek ve tabiat ıyl e 
ya mevcut hükümet tarafından yahut hemen o 
günlerde kurulabilmiş hükümet tarafından 
sümımettedaralk bu hazır bütçe Meclislere sevk 
'edilmiş ola çaktır. 

MeelMerde de zaman bakımından etraflıca 
eleştirileceğini zannettiriyorum. Bu sebeple şidir-
did'en Köy İşleri Bakanlığından köy yollaırı, iç
ime .suları ve 'elektrifikasyon pro gramlar mı ha
zırlarken geri kalmış bölgelere ağırlık verecek 
şdkilde yatınım prograındarını ve bütçesini ha
zırlamasını rica ediyorum. 

Geri kallıııış bölge yalnız Doğu illeri değil
dir. Zannediyorum ki, Türkiye'nin her yerinde 
Erzurum gibi veya Doğudaki iller gibi yerler 
mevcuttur. 

Bu vesileyle sizlere burada Erzurum ilinin 
durumunu arz edec'eğim. 

Erzurum ili köy yolları durumu : 
il dahilinde 1 054 köy var; 953 köy, köy 

yolu ağında. 98 köy, Devlet ve il yolu ağılıda
dır. 

1973 Mart başında 909 kilometre kaplamalı 
ve 603 kilo'nı'etre tesviyeli yol yapılmıştır. Bu 
yollardan 292 köy yararlanmaktadır. Daha 
3 148 (kilometre köy yolunun yapılması lâzım
dır, yani 661 köyün yolu yoktur. Toplam köy 
yeıbı ağı 4 6G0 (kilometredir. Bu duruma göre, 
yolsuz köy yüzdesi ve yapılacak köy yolu yüz
desi de yüzde 69dur. 

YSE Erzurum ili ma'kıina parla 13 adet do
zer, 10 adet fcoımprasör, 10 adet grayeler, 25 
adet damperli kamyon, 6 adet yükleyici, bir 
adet treylerden ibarettir. Bu teşkilât yılda 
anea'k 150 kil-om'etre köy yölü tesviyesi yaptı
ğına göre, yapılması arz edilen bu 3 148 kilo
metrelik yolun 21 senede yapılabileceği hesap-
lanabi'Mr. 

Erzurum ili köy içme sularının durumu is o 
şu şekil dr dil1 : 

Köy, mahalle re komi ar dahil su bakamın
dan 1 804 ünite m'eveuttur. 1 Ma-t 1973 t e i 
ninde su'ru ünite 557 adût yüzde Cl, suyu ye
tersiz ünite 821 adet yüzde 4G ve susuz üni'te 
426 adet olup yüzde 23dür. 1973 yılı progra

mlında 45 ünitenin suyu getiiTİllebiılmiştir. Bu 
durulma göre bütün susuz 'üniteler ancak 28 yıl
da suya kavuşturulmuş olacaktır. 

Erzurum ili köy elektrifikasyon durumu îse : 
1 046 b'eiediyesiz ıköy mevcut olup 41 ıköyün 
elektriği vardır 1973 yılında 69 .köyde elektrik 
inşa programı devamı etimekte ve ayrıca 69 'kö
yün de elektrik projesi hazırlanmaktadır; yani 
1974 yılı programı için. Bu hesaba ıgöre, elekt
riksiz köyler ancak 28 yılda elektriğe kavuştu
rulmuş olacaktır. 

İl dahilinde taşkın koruma ve sulama te
sisleri zaten tatbiki düşünülen konular de
ğildir. 

'Görülmektedir ki, tablo hakikaten hazin
dir. Bu ve bunun gibi geri kalmış illerin bu 
sorunlarını süratle çözmek için bu illere da
ha fazla dozer, daha fazla boru, para ve önem 
vermek gerekmektedir. Ancak bu sayededir ki, 
geri kalmışlıktan kurtulunur ve ancak bu sa
yededir ki, sosyal adalet sağlanmış olur, den
geli bir kalkınmadan bahsedilebilir. 

Sanırım ki, illeri yukarıdaki tabloya uyan 
sayın senatörlerin de hisselerine tercüman ol
dum. Köy İşleri Bakanından, bütçeyi ve prog
ramları yapanlardan (bu tabloyu akıldan çı
ka im ama la rını dilerim. 

Saygılarında. (C. H. P. sıralarından alkış
lar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu. 

6. — Aydın Üyesi İskender Cenap Ege'nin, 
1973 yılı pamuk alımı ve Hükümetin pamuk 
taban fiyatı tespitine dair gündem dışı demeci. 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen Sa
yın İskender Cenap Ege'nin önergesini okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Pamuk alımı ile ilgili gündem dışı söz is

tiyorum. 
Saygılarımla. 

Aydm 
İskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Saym Ege, buyurunuz. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa

yın Başkan, çok değerli senatörler; 
Ege Bölgesi, Çukurova ve Antalya Bölge

sinde pamuk yetiştiren .pamuk üreten kişilc-
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rin son günlerde büyük bir müşkülü meyda
na çıkmıştır. Bu da, Ege'de TARİŞ, Çukuro
va'da ÇUKOBİRLİK, Antalya'da ANT BİRLİK 
gibi kooperatiflerin, birlik halinde olduk
ları merkezlerin pamuk alını kapasitesi maale
sef .bugünlerde üreticinin getirmiş oldukları 
malı aimak durumundan çok uzaktadır. Şöy
le ki; 

Bugüne kadar Ege'de, Çukurova'da ve An
talya Bölgesinde üretilen, yetiştirilen pamu
ğun ancak yüzde 60'ı civarındaki kısmı çift
çinin elinden çıkmış, yüzde 40 kısmı ise halen 
çiftçinin ellinde beklemektedir. 

Bu sene, hakikaten geçen yıllarda pamuk 
yetiştiricilerinin uğradığı yürekler neısı duru
mu karşılayacak bir yıl olmuş idi. Dünya pa
muk piyasası çok alımkâr bir hale gelmiş ve 
'geçen yıllarda 75 Ceııt'e kadar düşen pamuk 
fiyatı bu yıl 175 - 180 Ceııt'e kadar yüksel
miştir. 

Ayrıca Hükümet, iç pamuk alımı ile ilgili 
taban fiyatı tespitini zamanında 590 kuruş ola
rak yapmış, fakat pamuk piyasasının pamuk 
talebini nazarı it ibare alan Tariş, Çukobirlik 
ve Ant Birlik gibi müesseseler de dünya pa
muk alımı karşısında pamuk fiyatlarını 10 lira 
olarak tespit etmişler; (böyle ilân etmişler ve 
bu durum Türk pamuklarını yetiştiren zürra 
için bu yıl bir altın yıl gibi kabul edilmiştir. 
Pamuk üreticileri ıgeçen yıllardan bankalara 
ve şahıslara devam edegelen borçlarını bu yıl-
ki kazançları ile kapatacaklarını ve böylece ra
hat bir nefes alacaklarını düşünerek sevinç 
ve memnuniyet içerisindeydiler. 

Bütün bunlara rağmen, son günlerde Tariş 
olsun, Çukobirlik olsun, Ant Birlik olsun, 
kooperatifleri vasıtasiyle pamuk alımı mese
lesini bir noktada durdurmuşlardır. Çünkü, 
bugün Tariş'in pamuk 'üreticisinden almış ol
duğu pamuğun bedelinim ödenmemiş kısmı 
açıktan 700 milyon 'lirayı bulmaktadır Ayrı
ca Çukobir ligin 300 milyon, Ant Birliğin clc 
buna yakın zürraya borcu vardır. 

Kaldı ki, henüz tarlada veya tarladan top
lanmış olan balya halinde \e hattâ hattâ rö
morkların ve kamyonların üzerlerinde bulu
nan pamukların da alımı cihetine gidildiği tak
dirde, bunların alım paralarını karşılayacak 
imkâna bu müesseseler sahip değillerdir. 

20 . 11 . 1973 O : 1 

Bu müeseseler; Tariş olsun, Çukobirlik ol
sun, Ant Birlik olsun zamanında durumu Hü
kümete bildirmiş, bundan iki ay önceye kadar 
.kendilerinin bu destekleme alımına 'devam ede
bilmeleri için finanse 'edilmelerini talebetmiş-
lerdir. Hükümet, bu durumu anlayış ile kar
şılamış ve ilk etapda 1 milyar liralık bir ka
rarname hazırlanmıştır. Kararname, bütün ba
kanlar tarafından imzalandığı halde bugüne 
kadar yürürlüğe girememiştir. Bundan ötürü 
bu birliklerin idarecileri devamlı olarak Anka
ra'yı sıkıştırmakta, Ankara'ya gelip gitmek
tedirler. Ayrıca, Ege bölgesinde zürrayı çok 
üzen, vatandaşı hakikaten inkisara götüren bâzı 
söylentiler yayılmaktadır. Meselâ şu denilmek
tedir : 

«Hükümet, istifa etmiş bir Hükümet oldu
ğu için bu kararnameyi yürürlüğe koymak ni
yetinde değildir» Bu bir. 

İkincisi; «Pamuk, 10 liradan 6 liraya düşe
cektir.» 

Şimdi, bu söylentiler elbette moral bozucu 
büyük tesirler uyandırmakta ve bir kısım pa
muğun 10 liradan alınmış olmasına rağmen 
diğer zürranm pamuğun fiyatının düşebilme 
ihtimali, ancak dürüst çalışmayan bâzı tüccar 
ve aracının İşine yarayabilecektir. 

Türkiye'deki pamuk mubayaası ile elbette 
dış pazar da ilgilidir ve dış pazarın da Türki
ye'de kendince faaliyet gösteren kimseleri var
dır. Türkiye'de bu alım işinin muntazam bir 
şeklin dışına taşdığmı ve zürraya zararlı ola
cak bir hale .geldiği tespit edilecek olursa, 180 
cent'e kadar çıkmış olan pamuk fiyatları maa
lesef yavaş yavaş düşecek ve böylelikle mem
leketimizde iki yönlü zarara uğrama ihtimali 
baş gösterecektir. 

, Bir; bundan en büyük zararı yetiştirici gö
recektir. 

İki; ayağımıza gelmiş olan çok kıymetli dö
vizi Devlet olarak, Hükümet olarak elimizle it
miş vaziyete gireceğiz. 

Bu bakımdan, hazırlanmış olan, Başbaka
nın önünde olduğu iddia edilen kararnamenin 
mutlaka yürürlüğe girmesi için gerekli teşeb
büsün yapılması şart olduğuna inanıyoruz. 

İkincisi; bu kararnameyle meydana gelen 
1 milyar liralık yardım ancak borçları örte
ceği cihetle, yine Tariş, Çukobirlik ve Ant 
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Birlik'e diğer muhayaları yapabilmek için 
ikinci bir 1 milyar 200 milyon liralık yardımı 
öngören kararnamenin ıha zırlanma sı lâzımgel-
cliği düşüncesindeyiz ve ilgililer yapmış olduk
ları hesapları buna göre yapmışlardır. Eğer bu 
iki husus üzerinde Hükümet ciddiyetle durur
sa ve pamuğun fiyatı düşüyor, düşecek şekil
de bölgelerde bir panik yaratılmazsa, hakika
ten çiftçimizin yıllardır hasret çektiği, geçim 
sıkıntısı çektiği ve alın terinin -bir türlü de
ğerlendirilmediği yılların açısını bu yıl çıkara
bilmek, böylelikle bir «o'h» diyebilmek imkânı
na kavuşacaktır. 

Hükümetten bu hususta çok hassas ve titiz 
olmasını istirham ediyoruz. Çünkü, bâzı politik 
endişelerle veya niyetlerle kışkırtmalar da ya
pılmaktadır, böylelikle vatandaş arasındaki 
huzursuzluk daha da artmaktadır. Çok istir
ham ediyorum, başta Sayın Başbakan ve ilgili 
bakanlar olmak suretiyle pamuk alımı mev-
zularma yine muntazam bir istikâmet verile
bilmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına gay
ret göstersinler. Teşekkürlerimi sunarım. (A. P. 
sıralarından «Alkışlar»). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İsken
der Cenap Ege. 

7. — Başkanlık Divanı seçimi. 
BAŞKAN — Gündeme geçiyorum. 
(Sayın arkadaşlarım, 4 ncü Birleşimde Genel 

Kurulca kabul edilmiş olan karar mucibince 
Başkanlık ve Başkanlık Divanı seçimlerine ge
çilmiş, Başkan seçilmiş bir sonraki oturum
dan itibaren Sayın Cumhuriyet Halk Partisi 
namzet göstermediği için namzetleri göstermek 
üzere bugüne bırakılmıştı. Sayın C. H. P.'si 
namzetlerini göstermedi. Ricanı , vakitten ka
zanmak için diğer iki parti namzet gösterdiği 
cihetle yalnız bu gösterilmiş olan namzetlerle 
oylamaya geçilmesidir. Sayın C. H. P.'si kendi 
namzetlerini gösterdiği zaman o husustaki oyla
maya da devanı edeceğiz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Nam
zet göstermeyeceğiz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Mevcut maddemiz mucibince 
oylama gizli oyla ve salt çoğunlukla yapılacak
tır. 

Teklif edilmiş olan üyeleri bir defa daha 
arz ediyoruz. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Saym 
Başkan, biraz evvel beyanlarınızda sizin cle-
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yiminizle «C. H. P. namzet göstermedi» diyor
sunuz. Biz gerçekten aday göstermeme karar
lılığında olduğumuz için, göstermedik. Bina
enaleyh, sözünüzde ileride gösterirlerse şöyle 
olur veya böyle olur hükmünün muhatabı ol
madığımızı arz ederim. 

Bizim takibettiğimiiz usul, kazanacağımız 
hukukî durum muvacehesinde takınacağımız ta
vırda ayrıca malûmunuz olacaktır. Arz ede
rim. 

BAŞKAN — Peki, teşekkür ederim efen
dim. 

Cumhuriyet 'Senatosu iSayııı Başkanlığına 
'Cumhuriyetçi Güven Partisi Grubuna isa

bet eden İdare Amirliğine İzmir Senatörü 
Necip Mirkelâmoğlu Grubumuzca aday göste
rilmiştir. 

Bilgilerinizi rica eder saygılarımı sunarım. 
Cumhuriyetçi Güven Partisi Cumhuriyet 

Senatosu Grubu. 
Başkanvekili 
Sami Turan 

Kayseri 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Grubumuz Genel Kurulunun yapmış oldu

ğu toplantı sonunda Cumhuriyet Senatosu 
Başkanlık Divanı adaylarını aşağıdaki şekilde 
tespit etmiştir. 

Yüksek bilgilerinize saygılarımla arz ede
rim. 

Cumhuriyet Senatosu Adalet 
Partisi Grup Başkanvekili 

Oral Karaosmanoğlu 
Manisa 

Başkanvekilleri : Mehmet Ünaldı (Adana), 
İskender Cenap Ege (Aydın). 

İdare Âmiri: Tarık Remzi Baltan (Zon
guldak), 

Kâtip üyelikler : Mehmet Çamlıca (Kasta
monu), O. Nuri Canpolat (Konya) 

Not : Üçüncü kâtip adayımız ıbilâhara bil
dirilecektir. 

BAŞKAN — Seçim kâğıtları ve zarfları lüt
fen dağıtılsın. 

Saym arkadaşlarım; yine vakitten kazan
mak için sayın arkadaşlarımız dağıtılmış olan 
üç ayrı kâğıdın 'birine Başkanvekilleri, biri
ne Divan Kâtipleri, diğerine de İdare Âmirleri-
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ııin isimlerini yazmak suretiyle sıra ile ismi 
okunduğu vakit şuradaki sepetlere atacak
lardır. 

Şimdi Tasnif Heyetleri için ad çekiyorum: 
Sayın VaJmp Güvenç? Burada. 
'Sayın İskender Cenap Ege? Aday olduğu 

için Tasnif Heyetine girmeyecektir. 
Sayın Bahriye Üçok? Burada. 
iSaym Mehmet Özgüneş"? Burada. 
Bu okuduğum üç arkadaşımız Başkanvekil-

1 erinin Tasnif Heyetidir. 

İdare Âmirleri için Tasnif Heyeti seçiyo
rum: 

'Sayın Ahbas Cilâra? Burada. 
Sayın Lûtfi Bilgen? Yok. 
'Sayın Tayfur Sökmen? Burada. 
Sayın Mehmet Nuri Ademoğlu? Burada. 
Şimdi seçeceğimiz Tasnif Heyeti Divan kâ

tipleri içindir. 
iSaym Mukadder Öztekin? Yok. 
iSayı.n İbrahim Halil Bal kıs? Burada, 
-Sayın Süreyya Öner ? Yok. 
iSaym Fakih Özlen? Yok. 
Sayın Doğan Barutçu oğlu? Yok. 
iSaym Celâl Ertuğ? Yok. 
Sayın Ali Alkan ? Burada. 
Sayın Kâzım Kangal? Yok. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım? Burada. 
Sayın İbrahim Halil Balkıs, Sayın Ali Al

kan ve Sayın Yusuf Ziya Ayrım arkadaşları
mız Kâtip üyelikler için yapılacak seçimin 
Tasnif Heyetine seçilmişlerdir. 

Oylamaya nereden başlayacağımızı tespit 
için ad çekiyorum: Sayın Nazif Çağatay. 

(İzmir Üyesi Nazif Çağatay'dan başlanarak 
oylar toplandı). 

BAŞKAN — Lütfen tasnif heyetleri yer
lerini alsınlar efendim. 

Oyunu kullanmayan sayın üye var mı 
efendim?.. Oyumu ıkull anmayan sayın üye?.. 
Yek. Oylama İşlemi bitmiştir efenldim. 

Tasnif heyetleri : Bask anv ekili eri için; 
Sayın Vahap Güvenç, Sayın Bahriye Üç ok, 
Sayın Mehmet Özğüneş. (A. P, sıralarıniclan 
« G/itt'iller» s esleri)' 

İdare âmirleri lilçin; Sayın Afblbas Cilâra, 
Sayın Tayfur SölkıUen, Sayın Nuri Ademoğ
lu. 

Kâtdplilkler için; Sayın Halil Balfkıs, Sayın 
Ali Allkan, Sayın Ziya Ayrını. 

Başkan vekilleri içdn Sayın Bahriye Üç-ok?.. 
Yok. Sayı'n Melhuueıt üzgüneş?... Yük. Bu ar
kadaşların ylen'.ne yeniden ad çdkmek suretiy'--
le Tasnif Heyetlimi teşkil edeceğiz: Sayın Ca
hit Ortaç?.. Burada, Sayın Fethi Çellkbaş?.. 
Burada. 

Başlkanvekilleri Tasnif Heyeti Sayın Va
hap Güvene, Sayın Cahit Ortaç ve Sayın Fet
hi ÇelDkbaş'tan 'Üeşekkül dtimıiştir. 

(Oyların ayi'inıı yapıldı) 

BAŞKAN — Muhterem arkadaşlar, Tas-
nif Heyeti tutanağını olkuıtuıyoi"uaıı. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu Başkanvıekilleri için 

yapıdan se'çlme 93 üye katılmış Ve neticede fjli-
şiık listede adları yazılı z'evat hizalannida gös
terilen oylan almışlar'dır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Üyenin atlı ve sayaldı 

Mehmet Ünal'dı 
İ. Cenap Ege 
Boş 
Mehmet. Feyyat 

Aldığı oy sayısı 
, 1 _ , , 

(90) Doksan 
(90) Doksan 
(3) Üç 
(2) İki 

Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Vahap Güvenç Fethi Çelilkbaş 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. Cumhurbaşkanın S. Ü. 

Üye 
Cahit Ortaç 

Bursa 

BAŞKAN — Başkanvefcillıikleıinıe Sayın 
Mehmet Üııaldı ve Sayın İ. Cenap Eige seçil
mişlerdir; hayırlı, uğurlu olsun. 

İdare amirlikleri için yapılan seçkim so
nucunu arz ediyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Cumhuriyet Senatosu İdare Âımirlerti (İçin 

yapılan seçime (95) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarınida 
göslterilen oyları almışlardır. 

BilgilerİLiize arz olunur. 
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Üyenin adı ve savadı Aldığı oy savısı 

Tanık Remzi Baltan 
Necip Minkelânıoğkı 
Boş 

(90) Doksan 
(85) Sbk'sekbe: 
(4) Dört 

•Tasnif Heyetli 
Üye Üye 

1\X. Nuri Ademoğlu Abbas Ollara 
A\ d a ıra G ti nıiiş a n e 

Üye 
Tayfur Sökmem 

Oumhuıüba sikanın S. Ü. 

. BAŞKAN — Sayın Tarık Remzi Baltan ve 
Sayın Necip Miıukelâınoğlu İdare Âını(irli!klerine 
seeilnıişlerddr; hayırlı, uğurlu •olsun. 

Divan Kâtiplikleri için yapılan seçim neti
cesini arz ediyorum. 

Yüksek Başkan! ıığa 
Cumlıumyet Senatosu Divan Kâtipleri için 

yapılan seçinıe (94) üye katılmış ve neticede 
ilişik listede adları yazılı zevat hizalarımda gös
terilen oylan almışlarıdır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

20 . 11 . 1973 O : 1 

Tasnif Heyeti 
Üye Üye 

1. Halil Balkıs Y. Ziya Avrım 
Urla Kars 

Uyc 
Ali Alık an 
Kiaklaaeli 

Üvenin aelı ve savabı Aldığı ov savım 

1. Mehmet Çamlıca 91 
2. Osman Nur: Caııpdat 89 
3. Azmi Eıdoğan 13 
4. Bns 3 

BAŞKAN — Sayın Mehmeit Çamlıca 91 ve 
Sayın Osman Nuri Canpo'iat 89 c-y almışlar ve 
ırisab: temin ederek Divan kâtipliklerine so-

l (İlenişlerdir. Hayırlı. uğurlu al sun. 
[ S,?,.yın arkadaşlar;m, bu suretle bir Başkan-
| vokal] iği, bir İdare Amıirliğd ve dört tane de 
\ İ.CA.ipl'tk. boş kalmış secileııuemişldr. 

2:? . 11 , 1973 Perşembe günü. glbiteılbua-
miş elan adaylıkların da bbdbbmeal ricası 
ile seçimlere devam etmek için saat 15,00'te 
toplanmak: üzere f> n.--a Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 17,22 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI ŞORTLAR YE CEYAFLARI 

1. —• Cumhuriyet Senatosu Mcdaiyu T ye si 
ilamdı Özerin, Personel Kanunundaki katsayısı
nın artırılacağı haberine dair soru önergesi v< 
Maliye Bakanı Sadık Tekin jlüftüoâlıenun yatı
lı cevabı (7/166) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun aialiye Bakanı tara nadan 

yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ede
lim. 

12 . 9 . 1973 
Malatya Senatörü 

Hamel'i Özer 

Bâzı gazetelerde, Personel Kanunundaki 'kat ma
visinin a atınla cağı haberi .vavıniaıımıstır. 

Bu haber, bir se;ba aıab- 'nin propagandası 
rhb 'ğ ln ' taşıyamayacak bada " ciddi etkiler yarar-

Jhnekii olmak İsleyen A) lan memur ve öğret
menin bu baekbuıri darduaaaş barbarın boşlu
ğuna talip edan ynıt;aşhua açılacak baydan ka
patmış ve mubbmcl kat eayımnm çr.k üstümle fi
yat yük-rimele: ini di ah a da körüklemiştir. 

Kat aıyısı. dar gbiıli haraları byr.kar düze
yine rbaştırıe.ı bir merdivendir. Bu ÖAzey hava
landıkça, karamakda: i da artıımak kanunun ge-
rekçebdlr. 

Fiyatlar sah ir bir dü-ıeyde tutulduğu .türece 
kat sayısı da sabit tutulabilir. 

Halbuki, üç yıldan beri kanatlanıp uçuşan 
rlvy.tlar henüz bir düzrve konmamış ve ayttikro 
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havalanarak 7 'basamaklı kat sayısı merdiveni ile 
•bağlantısını çoktan koparmışın'. 

Bu yüzden çilleri havada kalan memur, emek
li, dal ve yetimler perişan duruma 'düşmüşler
di/. 

Kat 'sayısını 'bekleyen yaşlı emekliler Devlet 
çarkının dişlileri araşma 'takılmış ve hizmetli kö-
türüm hale sokmuşlardır. 

Bu 'durum karşısında, Hükümet, Personel Ka
nununun gerekçesine uyarak, fiyatların artan, kat 
sayısı oranında dar gelirlilerin aylıklarında da 
kat sayısı değişikliği yapacak mıdır? 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 15.11 1973 

Ankara 
BÜMKO: ] 11801-644-29445 

Konu: Cumhurıiyet Sena
tosu Malatya Üyesi Sayın 
Ham'di Özerin yazılı soru 
önergesi Hk. 

C um h u r iy ot Sema tosu Başka nl ı ğrna 
flgi : Kanunlar Müdürlüğünün 26 . 9 . 1973 

tarihli ve 7/166-1297/1637 sayılı yazısı. 
İlgiddki yazılan ekinde g'önderi'lmi'ş bulunan 

Cumhuriyet Senatosu Malatya Üyesi Sayın Halin
di Özer'in Personel Kanunundaki katsayıya iliş
kin yazılı soru önergesi incelenmiş ve bu konuda
ki önerileri 1974 yılı bütçe genel 'dengesinin 
s'apitanını'aısı çalışmalarııida görüşülmek üzere net 
C'dü'miştir. 

Arz olunur. 
Maliye Bakanı 

Sadık Tekin Müftüoğlu 

2. — Cumhuriyet Senatosu Balıkesir Üyesi 
Nejat Sarlıcalı'nın Selüloz S an a. mi tesisleri inşa
atının durdurulma sebebine d ait. soru önergesi ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nuri Bayar'ın yazdı 
cevabı (7/174) 

8 . 11 .1973 
Cumhuriyet •Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Samay Bakamı tarafın
dan yazılı olarak cevaplaındırıimasın'a tavassutu
nuzu saygılarımla rica ederim. 

Nejat Sarlıcalı 
Balıkesir Senatörü 

Soru : 
1. SEKA Genel Müdürlüğü yatırı'm progra

mı içinde yer alıp Balıkesir'de kurulnıaısına haş-
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lamılan Selüloz Sanayii tesisleri inşaatının dur
durulmuş olmasının sehdbi nedir? 

2. Tesisin 'kurulmasına, tekrar başlanılması 
hangi şartların tahakkukuıi'a (bağlıdır? 

3. Şartların müsaadesi ihtimali yok ise, bu
güne kadar inşaatı ilerlemiş olan lojman 'bina
larının ıbaşka bir hizımete tahsis edilmesi 'düşün iii-
nıeikto midir? 

T. C. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı ' 16 . 11 . 1973 
Kamu İktisadî 

Teşelbbüsleri 
Dairesi Başkanlığı 

Sayı : 13/1808 Çok ivedi 
Konu : Seka Balıkesir Projesi Hk. 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
Ankaraı 

İlgi : 10 .11.1973 gün ve 1717 -1680 7/174 
sayılı yazıları. 

1. — Balıkesir Senatörü Sayın Nejat Sar-
lıcalı'nm Soka Balıkesir projesine ilişkin ola
rak cevaplandırılmasını istediği hususlar hak
kında tespit edilen noktalar aşağıda arz edil
miştir : 

2. — Balıkesir'de kurulması plânlanan ve 
!Beş Yıllık Plân ve Yıllık Programlara alman 
heyaz selüloz ve yazı tabı kâğıdı tesisi pro
jesi ile. ilgili olarak SEKA Genel Müdürlüğün
ce yürütülmekte bulunan diğer projelerin de 
orman emvali ihtiyacı ve artık suların çevre
ye zarar vermeyecek şekilde tasfiye edilmesi 
hususunda ortaya çıkan yeni durumlar pro
jenin revizyonunu zorunlu kılmış ve bu ko
nuda alternatif etütlere girişilmiştir. 

3. —• Sonuçlanmış bulunan etütlere göre 
Aksu tesislerinde üretilen ancak yurt içi ta
lebi tamamen karşılanmayan gazete kâğıdı 
üretimi de bu projede öngörülnrektedir. Eko
nomimize daha büyük katkıda bulunacak olan 
projenin karakteristikleri aşağıda sunulmuş
tur : 

a) Proje adı : Balıkesir Odun Hamuru, Ga
zete Kâğıdı ve Kereste Entegre Tesisi 

b) Kapasitesi : Kifayner Odun Hamuru : 
147 000 m3/yıl 

Gazete Kâğıdı : 100 000 ton/yıl 
Kereste : 200 000 mVyıl 
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•c) Sabit yatırım tutarının 1.5 milyar lira 
civarında olacağı tahmin edilmektedir. 

4. — Balıkesir'de mevcut kuruluş yerinde, 
gerek gazete kâğıdına olan takibin karşılan
ması ve gerekse hammaddenin en ekonomik 
şekilde değerlendirilmesi ve bu tesisten çıka
cak ©lan artık sularm çevreye hiçbir surette 

zarar vermemesi hususları gözönüne alınarak 
sonuçlandırılan etütiere paralel olarak tesisin 
gerçekleştirilmesine ilişkin çalışmalara hızla 
devam edilmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı 
Dr. Nuri Bayar 

»>-a<< 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ > 

6 NCI BİRLEŞİM 

20 . 11 . 1973 Sah 

Saat : 15,00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

J. — Başkanlık Divanı seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR YE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA. 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




