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I. — GEÇEN T 

Bu Birleşim üç oturum yapan Genel Kurul
da : 

Vazife ile yurt dışına gidecek olan Dışişleri 
Bakanı Turan Güneş'e, Millî Savunma Bakanı 
Hasan Işık'ın vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısı üze
rindeki görüşmelere devam olunarak; 

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü bütçesinin tümü açık oya sunuldu ve 
oyların ayrımı sonunda kabul olunduğu bildi
rildi. 

Çalışma, 
Sanayi ve Teknoloji, 

1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve 
Bütçe Karma Komisyonu raporu . (M. Meclisi : 
1/79; ıC. Senatosu : 1/257) (S'. Sayısı : 346) 
(1) 

BAŞKAN — Devlett Üretme Çiötlikleri Ge
nel Müdürlüğü 1974 malî yılı Bütçe kanunu ta
sarısı açık oylarınıza sunulacaktır. Küreler sıra
lar arasında dolaştırılacaktır. 

2. — 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (2) 

(1) 346 S. Sayılı basmayazı â . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 332 S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birledim tutanağına eklidir. 

ANAK ÖZETİ 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık bakanlıkları 
bütçeleri ile 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin madde ve bölümleri kabul olundu, 
tümünün gelecek birleşim açık oya sunulacağı 
bildirildi. 

9 . 5 . 1974 Perşembe günü saat 09,30'da 
toplanılmak üzere Birleşime ( 9 . 5 . 1974) saat 
00,05'te son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Burdur 

Necip Mirkelâmoğlu Ekrem Kobay 
Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sıra Dışişleri Bakanlığı Büt
çesine gelmiştir. 

Bu ana kadar 4 söz almış bulunan arkadaş
larımın ad ve soyadlarını okuyorum : 

Adalet Partimi Grupu adına Sayın Kâmran 
İnan, Millî Birlik Grupu adına Sayın Ahmet 
Yıldız, CumJhurdyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata. 

(Kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz alan 
ankadaşlarımız da Sayın Selâhattin Özıgür, Sa
yın Hüsnü Dikeıçliigil, 

[Buyurun Sayın Kâmran İnan. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milleitvelkilii) — Söz istiyorum Sayın Baş
kan. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma ISaatü : 9,30 

BAŞKAN : Bakanvekffi Zihni Beltdl 

KÂTİPLER : Osman Nuri Canpolat (Konya), EtaimKalbayı (Burdur) 

» 

.BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri 59 nci Birleşimi açıyorum. 

m . - GÖRÜŞÜLEN İŞLER 
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(BAŞKAN — Bir saniye Sayın İnan. 
OBuyuran Sayın Güneş. 

DIŞİŞLERİ (BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — iSaıyın Başkan, sayın üye
ler ; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine 
(başladığımız şu anda dış politikamızla ilgili çok 
kısa (bir giriş yapmak istiyorum. Burada vak
tinizi almamak için, geniş ibir dış politika konuş-
ıması yapacak değilim. Politikamızın somut ge
lişmeleri hakkında görüşlerimizi ve olaylar hak
kında bilgiler sunmayı sayın üyelerin bize ışık 
tutacak eleştirici ve uyarılarının ışığı altında 
daha Sıonra yapmayı uygun sayıyorum. 

ISayın arkadaşlarım, Hükümetin dış politika
sını belirleyen iki unsur vardır : 

(Bunlardan birincisi, temellerini büyük Ata
türk'ün attığı «Yurtta sulh, cihanda sulh» il
kesi ve bunun gerekleri teşkil eder. Cumhuriyet 
tarihinin yarım yüzyıllık hayatına ışık tutmuş 
olan bu prensip, sanıldığı gibi basit bir slogan 
değildir. Millî sınırlar içinde yerleşmiş, milli 
birlik ve bütünlüğünü sağlamış bulunan bir hal
kın hakkından ve gücünden emin olarak insan
lık idealleri için yapılacak her iyiniyetli girişi
me katkıda bulunmayı, devletler hukukuna say
gıyı temel alması demektir bu prensip. Kimsenin 
hakkında gözü olmamak; fakat kendi hakkına 
tecavüzü kabul etmemek demektir. Hatta bir 
(başkasının hakkına .bir başkasının da tecavüzünü 
ıkalbul etmemek demektir. Milletlerin eşitliği, 
egemenliği, aralarındaki anlaşmazlıkları barışçı 
yollarla çözmeleri «yurtta sulh, cihanda sulh» 
politikasının tabiî sonuçlandır. 

(Sayın senatörler, Türkiye 'çeşitli uluslararası 
kuruluşlarda konferanslarda yerini hep bu 
amaçla almıştır. Şu veya bu devletin hakkında 
veya toprağında gözü olmadan kendi haklarını 
savunmayı ıgözönünde tutmuştur. Türkiye bu
nun için Birleşmiş Milletlerin inançlı bir ülkesi
dir bunun için NİATO'da bulunmaktadır. Bugün 
Avrupalda geliştirilmeye çalışman detant konu
sunu da Türkiye yine 'bu barışçı •anlayış içerisin
de değerlendirmektedir. Tabiatiyle kendi güven
liğini ve haklarını tehlikeye sokmamak şartı ile.. 

(Bu münasebetle Avrupa Güvenlik ve İşbir
liği Konferansı ve Karşılıklı ve Dengeli Kuv
vet İndirimi Konferansı ile ilgili olarak belirt
mek istediğim tek husus, bizim ferdî özgürlük
ler ve haberleşme özgürlüğü konusuna verdiği
miz önemi işaret etmek olacaktır. Türkiye bu 
alanda kendi ülkesi içinde herhangi bir Batı ül
kesinden geri kalmamak kararında olduğu gibi, 
(Batı ve Doğu arasında da haberlerin, kişilerin, 
fikirlerin serbest dolaşımının mümkün olan öl
çüde sağlanması halinde detantın önemli adım
lar atmış olacağı inancındadır. 

Viyana'da cereyan eden Karşılıklı ve Den-
ıg'eli Kuvvet İndirimi Konferansı hakkında, kon
ferans konusunun çok teknik olması nedeni ile 
burada ayrıntılı bilgi vermek istemiyorum. Şunu 
belirteyim ki, bugüne kadar tasarlanan indirim
lerin şekilleri ve indirim metotları hakkında 
esasa ilişkin henüz lıiçbir ıgörüş birliğine de va
rılamamıştır. 

Şunu da önemle -belirtmek isterim ki, Batı ile 
Doğu'nun karşılıklı görüşmeleri detantın tek 
yolu değildir. Her iki tarafta bulunan ülkele
rin aralarında kurulacak ikili ilişkiler, de
tantın önemli faktörlerinden biridir. Hükümeti
miz bu nedenledir ki, komşu ülkelerle olan iliş
kilerini haklara, bağımsızlıklara, egemenliklere, 
toprak bütünlüğüne saygı ve içişlerine karış
mama »esasları içinde en samimî ve geniş öl
çüler dikkat nazara alınarak geliştiı meyi amaç 
bilmektedir. Hükümet Programında da yer alan 
bu amaç, «Yurtta sulh, cihanda sulh» politika
sının tabiî bir neticesidir. 

ıSaym senatörler, politikamızı belirleyen ikin
ci unsur, Hükümet Programının temel felsefesi 
ve uygulamaları ile ilgilidir. Hemen belirte
yim ki, Hükümetimiz demokrasiye, insan hakla
rına ve özgürlüklere gönülden bağlı ve bunlara 
dayalı siyasî rejimi ülkede bütün unsurları ile 
kurmaya, korumaya ve geliştirmeye kararlı bir 
Hükümettir. Bu sözlerimin dış politikamızla çok 
yakın bir ilgisi vardır. Hatta bunlar uluslararası 
ilişkilerimizin ve dünyadaki yerimizin ayrılmaz 
bir parçasını teşkil eder. Halkımızın derin öz
lemlerini yansıtan bu felsefe, bizi şüphesiz bu 
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idealleri benimsemiş ülkelerin yanında yer al
ıdır toraktadır. Demokratik ülkeler ve Batı uy-
igarlığı içinde yer alıyoruz denken, kalkış nokta
mız budur. 

Avrupa Konseyi, Ortak Pazar ve bu idealleri 
savunmadaki yeri bakımından NATO Türkiye 
için belki her şeyden önce bu açılardan önem 
taşımaktadır. Bu açıdan diyorum, çünkü, Tür
kiye Batı ülkelerinin Orta Doğu'ya veya Asya'ya 
doğru bir karakolu olmak ve sadece onların 
dünya görüşünün ve çıkarlarının bekçiliğini yap
mak istemiyorsa, Batı'nın içinde aynı rejim, 
aynı özgürlük anlayışı ile yer almak zorundadır. 
Bir kelime ile Batı ile kaynaşmamız bir askerî 
veya ekonomik ittifak değil, bir dünya ,göraşü 
ittifakı olmalıdır. Son Avrupa Bakanlar Kuru
lu Komitesinde Türkiye'nıin bu anlayışını dile 
ıgetirmeye çalıştım ve ıbu açıdan 'büyük ilgi gör
dük. Sayın Ecevit'in önümüzdeki aylarda Av-
rup'nm Kuzey ucunda bulunan İskandinav ül
kelerine valki davet üzerine yapacağı ziyaretle
rin de ibu çerçeve içinde değerlendirilmesi ge
rekir. 

ıSaym senatörler, Türkiye'nin dünyada ve 
Batı uygarlığında imtiyazlı ve özel bir durumu 
vardır. Batı ile !bir anlamda kader birliği et
miş olan ülkemiz, özellikle Orta - Doğu ile ta
rihî bir uygarlığı paylaşmakta ve taşıdığı bu 
varlığı Avrupa uygarlığına götürerek, onu zen
ginleştirmektedir. Bu bakımdan Orta - Doğu ile 
ilişkilerimiz bu anlayışın doğal bir sonucudur 
ve Batı Camiası için zenginleştirici bir katkı sa
yılmak lâzım gelir. 

Öte yandan açıklıkla bilinmesini isterim ki, 
(bize miras kalan «Yurtta sulh, cihanda sulıh» 
parolası, bağımsızlık alanında ilk başarılı ör
neği veren ülke oluşumuz ve Hükümetimizin öz
gürlükçü anlayışı bizleri bağımsızlık hareket
lerini desteklemeye, bütün ülkelere eşilt haklar 
verilmesinden yana olmaya ve bu ülkelerle iliş
iklilerimizi geliştirmeye yönelten olumlu güç
lerdir. 

Değerli arkadaşlarım, herhangi bir somut ko
nuya girmemeyi peşin söylemiş olduğum ıhalde, 
iki konuya değinmeme müsaade etmenizi rica 
edeceğim ve Kabristan bahsetmeden, Yunanistan 
ile iliişkileriınıiz hakkında birkaç kelime söyle
meden sözlerimi bitirmeyeeeğim. 

Önce, Kıbrıs konusunda; 

Ada'daki Türik toplumunun haklarından hiç
bir zaman ve asla vazgeçmeyeceğini ve bu meş
ru haklarının savunulmasında Türk Hükümetine, 
Türk Devletine taımamen güvenebileceğini bir 
kere dalha ve açıkça belirtmek istiyorum. 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki ilişkile
rin daima dostluk çerçevesi içinde kalmasının 
önemini, bölgede barışın sağlanması ve bölge
nin savunma gücünün artırılması açısından de
ğerlendirmeye her ,zaman hazırız. Faikat, böyle 
bir değerlendirmenin tek taraflı olmaması gerek
tiği ve hele Türkiye'nin haklarından vazgeçme
siyle gerçekleşmeyeceği açıkça ortadadır. E<ge 
Denizi konusunda Yunanlı dostlarımızla çıkan 
anlaşmazlığın ayrıntılarına girmeksizin, şunu 
belirteyim; Türkiye, Ege Denizi'min asla bir Yu
nan denizi, hatta bir Yunan Gölü haline gelme
sine ve bu denizdeki haklarının hiçbirinin çiğ
nenmesine hiçbir zaman razı olmayacaktır. 

ISayın Senatoya saygılar sunanım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güneş. 
Sayın inan, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA KÂMBAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Hükümetin dış politika alanındaki tutum ve 
teşebbüslerini mahkûm eitmek için üç ay kısa 
bir zaman olmakla beraber, tecrübesizliğin ma
zur gösteremeyeceği bazı hatalar, içine düşülen 
tereddüt ve hareketsizlik cidî ikaz ve endişeleri 
davet edici mahiyettedir. 

Hükümet, dış .meselelerle ilgili beyan ve dav
ranışlarında sarih olmaktan, açık bir tutum için
de bulunmaktan kaçınmaktadır. Ayak bağları 
bulunduğu intibaını vermektedir. Davranış ve 
'karanlarının isabetini, memleket menfaatlerine 
uygunluğunu hesap etmekten ziyade, bunların 
baızı çevreler, Hükümetin bambaşka bir dünya 
görüşüne sahip, ötelki kanadı üzerinde nasıl bir 
tesir bırakacağı, ne gibi bir tepki yaratabileceği 
düşünce ve kuşkusu içinde bulunmaktadır. Bu 
ıhali ile angaje olamamakta, olay ve gelişme
lerin gerisinde kalmaktadır. Bu kararsız, çekin-
igen ve netice itibariyle zayıf hükümet görüntüsü 
millî menfaatlerimizin korunmasını güçleştir
mekte, dışarıda bazı yanlış intihaların uyan
masına, (hesapların yapılmasına yol acımaktadır. 

(Memleketimizin Batılılaşma ve Batı politi
kası (ki, inkılâplarımızın temel prensibidir) üze
rinde yeniden münakaşa açmak havası mevcut. 
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Bu münakaşayı zaman zaman açmakta fayda 
mülâhaza edenler var. 1854'te yapılmış bir gra
vürde Türkiye, (bir kolundan Şark, bir kolun
dan Garp tarafından çekiliyor gösteriliyor. Ara
dan ,geçen 120 yılda alman bütün mesafe ve Batı 
İçinde yer almış olmamız vakıasına rağmen, bu
lgun Hükümetin ibir kanadı memleketi Şarkla 
doğru çekmekte, inkılâpçı geçinen öteki kanadı 
ilse, peşinden ıgitmemeık ıgayreti ite yetinmekte
dir. 

Gerek bu hal ve gerek buna tekaddüm eden 
son iki yıllık gayesiz, garip tatbikat memleke-
timi'zi yalnızlığa doğru itmektedir. Bu rahat
sız edici, zararlı, aynı zamanda da tehlikeli bir 
durumdur, ittifaklarımızdan, dostlarımızdan 
âdeta uzaklaşıyor, bağlar gevşiyor ve Türkiye 
mensup olduğu Batı dünyasının dışına itilmek 
isteniyor. Bizim yalnız kalmamızda, müttefikle
rimizle bağlamınızın kopmasında içerde ve dı
şarıda menfaat umanlar vardır. Bunlar seneler
den beri bu maksatla çaiba göstermektedirler. 
Memleketimiz üzerindeki emellerini gerçekleşti-
rtecek şartların doğmasını beklemektedirler. Bu
lgun Hükümeti de aşarak, Batı ile müttefikleri
mizle ve Avrupa Ekonomik Topluluğu ile müna-
sefbetlerimizi bozmak, emrivakiler yaratmak iste
yenler vardır. Hükümet, bazı mülâhazalarla bun
ların karşısına çıkmamakta ve bizzat kendisi 
zor durumlarda kalmaktadır. 

Önemle üzerinde durulması gereken bir di
ğer husus da, Hükümet ile Devletin birbirine 
karıştırılmaması ve Hükümetin îbazı kararları 
daha ıziyade kararsızlığı ile Türk Devletinin dış 
i'tübar ve imajını tahrip etmekten kaçınması lü
zumudur. Devlette ve devletin taahhütlerinde 
devamlılılk asıldır. Aksi ıhalde, tamiri imkânsız 
«mahzurlar doğar ve bunlar üzülerek kaydede
lim, başgösteıimeye başlamıştır bile. 

lAvrapa Ekonomik Topluluğu ile olan ilişki
lerin gözden geçirilmek istenmesi, (ki, henüz 
daha neyin istendiği de bilinmiyor) bir kana
dın bu konudaki .malum tutumunun da tesiri ile 
ortaklarımızda Türkiye'nin taahhütlerinden sıy
rılmak istediği intibaını uyandırmıştır. I rak 
ile imzalanan petrol boru hat ta Anlaşmasının za
manında tasdik edilmeyip, yeniden müzakere yo
luna gidilmiş bulunması, aynı neviden bir diğer 
•örnektir. Bir dost ve müttefikimizle önemli bir 

mevzuda başlatılan müzakerelerin yürütülüş 
tarzı, övünülecek bir diploması tatbikatı değil
dir. 

Son Suudî Arabistan ziyaretinin şekli ve 
güdülen müzakere tarzını da millî gururumuz
la bağdaştırmaya imkân yoktur. Hükümet sırf 
orijinal olmak zaafı ile Kıbrıs millî davamızı 
da güçleştirmiştir. Millî birliği muhafaza et
mekte hassas olduğumuz mevzuda icranın ya
nında olmadığımız intibaını verebilecek bir tu
tum içine şüphesiz girmeyeceğiz. Ancak, gerek 
.Sayın Dışişleri Bakanının Bütçe Komisyonun
daki beyanatı ve gerek iktidara mensup bir 
yetkilinin 22 Nisan tarihli Milliyet 'Gazetesinde 
yayınlanan yazısı ile federatif sistemden neyi 
kasdettikleri hakkındaki açıklamaları, üzüle
rek ifade edeyim, çelişkilerle doludur. 

Hükümet programının 26 ncı sayfasındaki 
federatif sistem tarifi ile Sayın Dışişleri Baka
nının Bütçe Komisyonuna vaki sunuşunun 15 
nci sayfasındaki tarif (ki, bu tarif halen kesil
miş bulunan toplumlararası müzakereleri tas
vir ve teyit etmektedir) arasında farklar bu
lunduğu 'gibi, Milliyet Gazetesindeki makale
de 1960 Anayasasına geri dönülmesi ve fonksi
yonel bir federatif sistemden söz edilmesi kav
ram karışıklığını büsbütün içinden çıkılmaz 
hale getirmiş bulunmaktadır. Bu hal tezimizi 
kuvvetlendirmez kanısındayım. 

Bir önceki Hükümetlerin bütün icraatına 
şüphe ile bakmak, bunları değiştirmeye kalk
mak huyu, (ki, bu da henüz atamadığımız Şark 
alışkanliıklarmdandır.) milletlerarası sahaya in
tikal ettirilirse, o zaman Devletin itibarını ayak
ta tutmak zor olur. Türkiye sözünü, taahhüt
lerine güvenilir bir Devlet karakterini muhafa
za etmelidir. Bu hepimizin müşterek görevidir. 

Değerli arkadaşlarım, kendi barışçı politika
mızı insanlar ve milletlerin kemale erdikleri ha
yali üzerine değil, yakın ve uzak milletlerarası 
çevrenin gerçeklerini gözönünde bulundurarak 
Ibina etmek mecburiyetindeyiz. Bugün içinde 
yaşadığımız çevre, dünya şart lan güven verici, 
müstekâr olmaktan uzaktır. Güçlükleri; hem 
de ciddî güçlükler mevcuttur. Dünya ekonomik 
dengesi değişmekte, bunun sosyal, hattâ siyasî 
alandaki tesirleri görülmektedir. Dengelerin 
sarsılması, bir dengeden diğerine intikal genel
likle boşlukların bulunduğu tehlikeli devreler-
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dir. Dikkatli olmayı ve yeni kurulacak denge 
içinde işgal edilecek yerin iyi ve isabetle tespi
tini gerektirir. Bu devrelerde işlenen hatalar 
ağır ödenir. 

Sanayi memleketleri, enerji krizi ve petrol 
fiyatlarının % 400 artması neticesi istihsal hız
larını, kalkınma hızlarını kaybetmeye başlamış
lardır. 1973 yılında Batı ülkelerindeki enflas
yon nispeti çift rakamlara ulaşmıştır. 

24 OECD memleketlerinde hayat pahalılığı 
en düşük % 7,6 ile Batı Almanya'da, en yük
sek % 33,4 ile Yunanistan'da kaydedilmiş ve or
talama % 12 olmuştur. Petrol fiyatlarının tesi
rini göstermeye başladığı bu yılın ilk üç ayında
ki artış ortalaması daiha şimdiden % 16'yı bul
muştur. Bu durumun ücretlerde % 12,5 ile 
% 17 arasında bir artışa yol açacağı hesaplan
maktadır. Kuruluşundan bu yana devamlı bir 
ekonomik dinamizm içinde bulunan Avrupa 
Ekonomik Topluluğu dış ödeme dengesinin pet
rol fiyatları neticesi, bu yıl 22 milyar dolar açık 
vereceği hesaplanmaktadır. Bu durum özellik
le Fransa ve İtalya'yı düşündürmektedir. Üye 
memleketler, ekonomilerini bu yeni şartlara in
tibak ettirmeye, enflasyonla mücadele etmeye, 
ferdî ve toplu tedbirler almaya çalışmaktadır
lar. Düşünülen tedbirler arasında son Zeist 
toplantısında kararlaştırılan altın fiyatlarının 
artırılması da bulunmaktadır. 42 dolar olan 
resmî kur ile halen 175 dolar civarında bulunan 
serbest kur arasında bir fiyat tespit edilerek, 
Dokuzlar elindeki, bilhassa Fransa ve İtalya 
Merkez Bankalarındaki altınları değerlendir
mek suretiyle petrol fiyatlarının yarattığı kül
feti hafifletmek istemektedirler. Bunun da be
delini büyük ölçüde, ellerinde altın bulunma
yan fakir memleketler ödemek durumunda ka
lacaklardır. 

Enerji sıkıntısı ile birlikte baş gösteren di
ğer bazı önemli hammaddeler sıkıntısı, bunla
ra muhtaç memleketler arasında amansız ve dü
zensiz bir mücadele ve rekabete yol açmış, bun
ları ellerinde bulunduran memleketleri ise he
sapsız ve bazen sorumsuz bir tutum içine sok
muş bulunmaktadır. «Global Interdepence» ger
çeğini ortaya koyan bu durum global solüsyon
lar, işbirliği gerektiriyor. 

Hammadde fiyatları hesapsız ve kontrolsüz 
bir şekilde artar, sanayi ve gıda maddeleri is
tihsal ritmi düşüş gösterirse; yani global bir 

| enflasyonu global bir recession takibederse ge
nel bir ekonomik kriz kaçınılmaz olur. Kimse
nin muaf kalamayacağı böyle bir neticeyi ön
lemenin yolu müstahsiller ile müstehlikler ara
sında âdilâne bir işbirliğinin kurulmasıdır. Bu 
amaçla geçen oy toplanan Birleşmiş Milletler 
G-enel Kurulunda, Genel .Sekreter Waldheim 
pek de iç açıcı olmayan bir tablo çizmiş ve bu
nu Dünya Bankası Başkanı Robert Mc Namara' 
nın raporu tamamlamıştır. Emerji ve hammadde 
bakımından en çok kendine yeter durumda bulu
nan Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı 
Kissinger 6 maddelik bir plan teklif etmiş, Fede
ral Almanya Maliye Bakanı Sehmidt (ki bili
yorsunuz, son gelişmelerle şimdi Başbakan adayı 
bulunmaktadır) Forei'ng Affairs Dergisinin Ni
san 1974 sayısında çıkan bir makedesinde mevcut 
vaziyetin kontrol altına alınması, âdil ve sıhhatli 
bir işbirliği temellerinin atılması lüzumu üze
rinde durmuştur. 

Enerji kaynağını ellerinde bulunduran bir 
grup memleket şimdiye kadar alışılmamış sevi
yede sermaye akımına uğramaktadırlar. Bu mem
leketlerin 1974 yılı içindeki artan petrol gelirle
rinin 63 milyar dolar civarında olacağı hesaplan
maktadır. 53 milyarı sanayi memleketlerden, 10 
milyar doları ise gelişme halinde bulunan memle

ketlerden gelecek olan bu ilâve değeritn yarısı Suudî 
Arabistan, Kuveyt-Katar, Abu Dhabi ve Libya'ya 
gidecektir. Komşumuz İran 16 milyar dolar petrol 
.geliri beklemektedir. Düşündürücü ve sevindirici 
olmaktan uzak husus bu büyük meblâğların 
önemli bir kısmının silâha çevrilmesidir. Komşu
muz İran 10 milyar doları aşkın silâh bağlantı
ları yaptı. Suudî Arabistan geçen ayın başlaırın-
da Amerika Birleşik Devletleriyle 335 milyon do
larlık bir silâh ve eğitim anlaşması imzaladı. Ku
veyt, Katar, Abu Dhabi ve Libya son model Mi-
rage ve Jaguar uçaklarını (bazen her pilota iki, 
üç uçak düşecek şekilde) satınâlmaktadırlar. Bu 
tehlikeli oyuncakların bölgede güvenliği a.rtırdı-
ğmdan emin değiliz. 

Aralarında bizim de bulunduğumuz, siyah al
tından yoksun kalkınma halindeki memleketler 
kalkınmaları için daiha çok bedel ödemek veya 
kalkınmalarını yavaşlatmak durumundadırlar. 
Bunlar petrole zammı ödeyecekler, petrolün pa-
halılaştırdığı yatırım malları zammını ödeyecek
ler, ve yarın kuru artırılacak altının doğuraca
ğı külfete katlanacaklar. 
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Bu durum neticesi 1973 'te fazlalık veren kal
kınmış memleketler ödeme dengesi, 1974'te 43 
milyar dolarlık bir açık verecek; gelişme halinde 
•bulunan memleketler ödemıe dengesindeki açık 
ise iki misline; yani 23 milyar dolara yükselecek
tir. Bunun dünya para sistemi üzerimdeki etki
lerini düşünmek gerekiyor. 

Bir diğer grup ülke ise 20 nci Yüzyılın sona 
erdiği, silâhlanma için yılda 220 milyar doların 
harcandığı 'bir sırada açıkla savaş etmektedirler. 
Bu manzara karşısında daha şimdiden dehşete 
kapılan bilginler, devlet adamları açlık, bulaşıcı 
hastalık ve savaş ihtimallerinden söz etmeye baş
ladılar. 

iç açıcı, güven verici olmaktan uzak bu eko
nomik ve sosyal dalgalanma ve sarsıntıları he
saplamak, ciddî bîr değerlendirmeye tabi tut
mak ve tedbirlerini almak gerekiyor. Hüküme
te bu alanda kolay olmadığını kabul ettiğimiz 
büyük vazifeler düşüyor. 

Ekonomik güvensizliğin yanı sıra siyasî ve -
askerî güvensizlik devam etmektedir. Dünya gö
rülmemiş bir silâhlanma yarışı içinde bulun
maktadır. Dış görünüşe rağmen esastaki ihtilâf, 
ayrılık devam eltmekte, birleşme ve amlaşmla nok
tası henüz ufukta gözükmemektedir. 22 Haziran 
1973'te Brejnev ile görüşmelerine hâkim olan ha
vadan cesaret alan Başkan Nixon «Yeni bir barış 
düzeni (new peace strueture) den söz etmişti. îki 
büyük devlet arasındaki münasebetlerin en yük
sek seviyesi olarak kabul edilen bu tarihten çok 
değil, tam dört ay sonra, Orta - Doğu ihtilâfı do-
layısıyle, aynı iki ülke kendilerini nükleer bir 
'harbin eşiğinde buldular. Okyanusların nehir ha
line geldiği, küçülen dünyamızın herhangi bir 
noktasındaki bir anlaşmazlık etkisini her tarafta 
(hissettirmekte, şartları bir anda değiştirebilmek
tedir. Mevzii veya selektif detente geçerli ol
maktan çıkmıştır. Devamlı bir barış maalesef he
nüz görünürde değil. 

Dünyaya şöyle bir göz .atıldığında Waisihing-
ton'dan başlayıp Avrupa ve Asya'dan geçerek 
Tokyo'ya kadar her yerde huzursuzluk belir
tileri görmek mümkündür. İç siyasî problem; 
ve boşluklar vardır. Ekonomik sıkıntı bulun
maktadır. Bu iki faktörün birleşmesi bir güven
sizlik havaisi yaratmaktadır. Eski müttefikler, 
Amerika ile Avrupa arasında ekonomik rekabet 
ve bunun neticesi bir sıkıntı başgöstermiştir. Es-

ıki hasımlar, Amerika ile Sovyetler Birliği1 ana
sında ticarî ve ekonomik işbirliği gelişmekte
dir. İki memleket arasındaki ticaret 1973 yılın
da, bir önceki yıla nazaran üç misli bir artış 
göstererek, 1,5 milyar dolara varmıştır. Milyar
larca dolarlık müşterek projeler bahis konusu
dur. 

Batı dünyası kendisini yeni siyasî ve ekono
mik şartlara intibak ettirmek çabası içinde bu-
lunmjaktadısr. Avrupa teşkilâtlanmak ve hüviye
tini kazanmak yolundadır. Dış dünya ile ilişki
lerini Amerika Birleşik Devletleriyle menfiaıait 
(bağlarını göızdeın geçirmekte, ekonomik gücüy
le orantılı siyasî rol oynamak istemektedir. 
Amerika Birleşik Devletleri Atlantik ve Avru
pa menfaatlerini bağdaştırmıalk için Avrupalı
larla birlikte en geçerli formülü aramaktadır. 
Bir aile içi düzenleme, çeki - düzen verme bahils 
•konuısudur. Bunu büyütmek doğru olmadığı gi
bi, seyirci de kalmamalı, daiha tren hareket et
memişken, Türkiye yerini, millî menfaatlerini 
en uygun düşecek şekilde almalıdır. Trenin ka
çırılmasından sonra hayıflanmak veya arkasın
dan koşmak bir fayda getirmez. Hemen söyleye
lim ki, tren kalkmak üzeredir. 

Doğu ile Batı arasındaki ilişkilerde tansiyon 
ile detente birbirini takibetmiş olmakla bera
ber, detente daha devamlı, tansiyon daıha istis
na olmaya başlamıştır. Batının tesanüdünden 
doğan vazgeçirioi güç diıalog kurulma sim müm
kün kılmış, confrontation (çatışma) yerini 
(negociaition) müzakereye bırakmaya başlamış
tır. İki ve çok taraflı temaslar, iki ve çok taraf
lı müzakere ve anlaşmalar yer almış ve mesafe 
alınmıştır. 

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının 
ikinci safhası Cenevre'de devam etmektedir. Şa
yet, bu konferanstan Doğu ile Batı insanllairı 
arasında temas ve enformasyon akımını kolay
laştıracak bir netice alınabilirse insanlık için 
bir kazanç olur. Gerçekçi olmak, bu konferan
sı Doğu ile Batı yakınlaşmaısında sadece bir 
etap olarak görmek lâzımdır. 1968'de NATO 
me>mleketJ]erinee ortaya atılan ve ancak Ekim 
1972'de başlayaJbilen Orta Avrupa'da karşılıklı 
ve dengeli kuvvet indirimi (MBFR) müzıakertei-
leri silâhsızlanma yolunda bir başlangıçtır. İDk 
adımı atmadan uzak ve yakın bir mesafe alma-
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ya imkân yoktur. Bunu da birincisi gibi saibırla 
takibetmek ve bize dokunan yönlerine dikkat 
etmek lâzımdır. 

Doğu ile Batı ekonomik ve ticarî ilişkileri 
muhteva kazanmaya başlamıştır. Sovyetler Bir
liğinin Batı ülkeleriyle ticaretinde 1973 içimde 
% 43 bir artış olmuştur. Sovyetler Birliği ve 
diğer Doğu Avrupa memleketleri, Amerika Bir
leşik Devletleri, Federali Almanya, Fransa, 
İtalya ve Japonya'dan sermaye ve teknoloji it
haline başlamış ve bir vakitler ret ve inkâr .et
tikleri bu imkânlara kollarını açmiş, bulunmak
tadırlar. Bu suretle, Doğu ile Batı arasında, as
kerî ve siyasî vazgeçirieiliğe üçüncü bir boyut, 
ekonomik vazgeçiricilik, imterdependence eklen
mektedir. Bu önemli bir gelişmedir. -General 
Beaufre, Raymıond Aron ve Vernon bu yeni vatz-
geçirici elemana, eeonomique dissuaısion'a mil
letlerarası ilişkilerde önem atfetmektedirler. 
İnterdependence birbirindeın kolayca vazgeçme
mek neticesini doğurur. 

Komünist Çin, meselelerine kapanmış bir 
vaziyettedir. Liderlerinin ilerleyen yaşı, iktidar 
mücadelesini başlatmış bulunmaktadır. Yeni li
der veya liderler ne getirir bilinmez. Memleket 
henüz gelişme halindedir. 800 milyonun istihsal 
kapasitesi henüz 21 milyonluk Kanada'nın is
tihsal seviyesini aşmamıştır ve şimdilik sadece,, 
demografik bir potansiyel olarak rol oynaımak-
Itaıdır. Önemli bir pazar olarak büyük sermayele
rin dikkatlerini üzerinde toplamaktadır. Sovyet
ler Birliği ile ihtilâfı devanı ediyor İlerde daha, 
da artabilir. Denge politikasını Japonya, Ame
rika Birleşik Devletleri ve Üçüncü Dünya ile 
ilişkiler esası üzerine oturtmaya çalışıyor. 

Japonya,, dünyanın üçüncü ekonomik gücü 
olmakla yetinmeyip, ikinci sırayı almak iste
tmektedir. Son on yıl içinde ortalama % 12 ilâ 
15 arasında kalkınma hızı kaydetmiştir. Ekono
mik yönden bölgesel olmaktan çıkıp dünyaya 
yayılmaktadır. Sermaye ve teknolojisi her ta
raftan davet ve iltifat görmektedir. Enerji kay
nağı bakımımdan % 75 nispetinde dışarıya bağlı 
olmakla beraber, dünya siyasî ve iktisadî den
gesinde bir kutup teşkil etmektedir. Batı dün
yasının Uzak Doğu'daki devamı sayılmaktadır. 

Güneydoğu Asya yaralarını sarmakla meş
guldür, 

- Hint Okyanusunda gelişmeler ~ olmaktadır. 
Akdeniz'deki rekabetin ve Orta - Doğu'daki ih
tilâfın devamı haline getirilmek istendiğimi gös
teren belirtiler var. Süveyş Kanalının 'açılması 
ile bu daiha da artacaktır. Moskova - Kabil - Ye
ni Delini mihverinden söz ediliyor. 

Akdeniz'den sonra Kızıldeniz ve Hint Okya
nusuna yerleşme temayülü Orta - Doğu'da sene
lerden beri kurulmak istenen köprü başlarının 
devamı olarak görülmekte ve bazı siyasî gözlem-
eileree Şark'a hâkim olma politikası olarak ifa
de edilmektedir. Bunlardan tarihçi Prof. Ber-
nard Lewis bu gelişmeleri, memleketimizin dik
katle takilbetmesi gereken, bir güneyden çevir
me, iki duvar arasına alınma olarak göstermek
tedir. 

Orta - Doğu. Ekim ihtilâfından bu yana kay
dedilen bazı müspet gelişmelere rağmen, hassas 
bölge olma karakterini muhafaza ediyor. İhtilâ
fın haricî taraflarımdan biri, bölgede ancak ger
ginlik yolu ile mevcudiyetini muhafaza edebile
ceğini tecrübe ile anlamış bulunuyor. Mevcudiye
tini muhafazada büyük fayda gördüğünden, 
gerginliklerin başgöslter'iıesini âdeta kolaylaştır
maktadır. Buna mukabil Amerika Birleşik Dev
letleri daha aktif ve âdilâne bir rol oynamak is
temektedir. .Enerji krizi bu bölgenin önemini 
artırmış ve ca-zip kılmıştır. Ancak, her türlü mo
dern silâhın makul ölçülerin çok üstünde yığıl
maya başlamasının tehlike marjını artırdığı 
gerçeğine bir kere daha işaret etmek ihtiyatlı 
ve faydalı olur. Bunlar, insanin- sırtını çevir
mekle bertaraf edemeyeceği, binaenaleyh, hesa
bına ithal etmesi gereken tehlike ihtimalleridir. 

Sıcaklığı ile bazı ihtirasları celbeden Akde
niz'in daha uzun zaman eski sükûnetini bula
mayacağı anlaşılmaktadır. Sahillerinde bu ka
dar dil, din ve rejim farklarının bulunduğu, 
sularımda bu kadar yerli ve yabancı filonun 
seyrettiği bir başka deniz gösterilemez. Prob
lemlerle doludur ve bu problemler bir sahilden 
ötekine kolaylıkla vurabilmektedir. Suyun üs
tündeki meselelere, altındakiler de, kıta sa'hıan-
lığındakiler de eklenmeye başladı. Türkiye bu
raya da sırtını çeviremez. 

Afrika'da insanlığın bigane kalamayacağı, 
kalmaması gereken bir dram cereyan etmekte
dir. İnsanlar açlıktan ölüyor. Daha iki kurak 
mevsim bu kıtanın felâketi demek olacak. Bu 
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dram, istihlâk ekonomisini yaşayan menıleket-
ler için hicap vericidir. Tesanüt ve Tnterdep<en-
denoe burada da işlemelidir. 

Muhterem arkadaşlarımı, realitelere daha ya
kından bakıldığında ihtiyatı yükseltmek, iyim
serliği düşürmek gerekiyor. Karadeniz'de 45'i 
denizaltı olmak üzere 100'ü aşkın harp gemisi 
bulunuyor. 20'şer bin tonluk iki helikopter ge
misi, Moskova, Leningard, (ki bunlardan biri 
'devamlı Akdenizde bulunur) bunlar arasında
dır. Biri 1976'da, diğeri 1978'de hizmete gire
cek 40'>ar bin tonluk iıki uçak gemisi (Kiev, 
Minsik) inşa halindedir. Dünya denizlerinde, 
102'isi nükleer olmak üzere 400 Sovyet denizal
tını bulunmaktadır. Urallarm batısında 45 000 
tank bulunmaktadır. 1 527 kıtalararası, IGBM, 
(Amerika'nın 1 054'üne mukabil) 628 denizden 
atılalbilen, SLBM, 700 orta menzilli IKBM, nük
leer başlıklı füzeleri de unutmamak gerekir. 
Ekonomisinin malum güçlüklerine rağmen, Sov
yetler Birliği bütçesinin % 40'ını, aeademicien 
Saıkharov'un deyimi ile silâhlanma masraflarına. 
ayırmaktadır. Bu vakıalara, bazı beyanlar yön 
vermektedir. Praıvda, komünizmin nihai ve tam 
zaferinden bahsediyor. Mareşal G-reehko daha 
geçen 8 Ocakta yaptığı bir beyanatta, yukarıda 
izah ettiğimiz detemte'in geçirdiği safhalara, 
Doğu - Batı ilişkilerinin halihazır durumuna ve 
bütün iyi niyet ifadelerine rağmen, aynen şöyle 
diyordu: «Milletlerarası durum, Sovyet Milleti
nin çok dikkatli olmasını ve yorulmadan savun
masını 'kuvvetli kılmasını gerektiriyor.» Bu şüp
hesiz, kendi halkları. Ancak bu ihtiyata davet, 
başkalarını da ihtiyatlı olmaya, detemte'ı gev
şeme anlamlına almamaya sevk ediyor. 

Avrupa ile birlikte Türkiye coğrafî bakım
dan Sovyetler Birliğine, moral yönden ise At
lantik dünyasına yakın bulunmaktadır. Bu pa
radoks Sovyetler Birliği ferdî hürriyetleri boğ
duğu ve kendi sistemini zorla başkalarınla ka
bul ettirmek: istediği sürece devam edecektir. 

Önümüzdeki yılların, zihinleri daha şimdi
den işgal eden, meselelerinin başında şunların 
geldiği genellikle kabul ediliyor: 

1. —Sovyetler Birliği ile Çin arasında silâh
lı bir ihtilâfın başgöstermıesi ihtimali, 

2. — Stratejik nükleer silâhlar (bilhassa 
MIRV) alanındaki yarışın kontrolü imkânsız 
bir hal alması, 

3. — Orta - Doğu'da dünya sulhunu tehli
keye düşürebilecek yeni bir çatışmanın doğma
sı, 

4. — Atlantik ilişkilerinde başgösterebilecek 
menfî gelişmelerin Amerika Birleşik Devletleri
ni kendi içine dönmeye teşvik etmesi, 

5. — Hammadde üreten memleketler ile bun
ları kullanan ülkeler arasında işbirliği kurul
ması. 

Gelecek, bunlar ve daha birçok bilinmeyen
lerle dolu. Bir memleket siyaset, planlamaisın-
da bilinmesi, önceden görülmesi mümkün olan
larla bilinmeyen bütün ihtimalleri gözönünlde 
bulundurmak, tedbirlerini ona göre düşünmek 
mecburiyetindedir. Sonradan olayların arkasın
dan koşmak, zararlarına katlanmamak için ile
riyi görmeye, sağlam teşhisler koymaya çalış
mak lâzımıdır. Günü - birlik, şansa terk edilmiş 
siyaset, uzun devlet tecrübesi olan memleketle
re yakışmayan siyasettir. 

Birlikte müşahade ve tespit ettiğimiz bu 
manzara bazı gerçekleri beraberinde getiriyor. 
Bunlardan birincisi, henüz silâhları bırakmamın 
maalesef zamanının gelmediğidir. 

İkincisi, kollektif savunma lüzumunun de
vam ettiğidir. Bu gerçek ve lüzumu Fransız Bir
leşik Sol Cephesi Cumhurbaşkanı adayı Franço-
is Miıtteramd, (ki, bildiğiniz gibi gecen 5 Mayıs 
ilik tur seçimlerinde % 42,9 oy almıştır) 12 Ni
san günü Paris'te yaptığı bir basın konferan
sında şu sözlerle ifade ediyor: «Fransa Batı 
Dünyasına mensuptur. Atlantik Dünyasına 
mensuptur ve Atlantik İttifakına dahildir.» 
Üçüncü gerçek küçülen dünyanın dışında kal
maya imkân bulunmadığı, bu dünyanın inter-
dependenee ve cooperation esasına dayandığı
dır. Bu kavramlar independence ile muhalif 
düşmek şöyle dursun, independence'in muhafa
zası günümüzde interdependen.ee ile mümkün 
olabiliyor. Bir diğer gerçek de ekonomik coope-
ration'un ekonomik integration'a doğru gitmek
te bulunduğu, dev ekonomiler karşısında yaşa
yabilmek, ayakta durabilmek için orta çapta
ki güçlüklerin birleşmek zorunda kaldıklarıdır. 

Kalıyor bu gerçeklerden gerekli neticeleri 
çıkarmak ve bu neticeler itsikametinde angaje 
olmak. Ortak savunma sistemi, NATO, mevcut-

" tur. Barışçı gaye ve fonksiyonunu ispat etmiş
tir. Bunun içindeki yerimizi muhafaza etmeli-
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yiz. Hükümet bu alanda daha açık ve cesur 
darvmnmalıdır. Bulunduğumuz coğrafî bölgede 
memleketimiz için yalnızlığı düşünmek, bu yol
daki gayretlere müsamaha göstermek affedil
mez bir hata olur. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile entegrasyo
numuzu tamamlamak zorundayız. Bu iktisadî 
olduğu kadar siyasî bir tercihtir de. Anlaşma
larımıza siyasî mana kazandırmak, ekonomik 
muihteva vermek, dinamik hale getirmek gereki
yor. Bir istikamette sol ayak ileri, sağ ayak ge
ri iılerlemeik, mesafe alalbilmek mümkün değildir. 
Türkiye Avrupalı olacalk mı, Batı entegrasyonu 
içinde yerini alacak: mı, gelişen dünyanın icap
larına, uzun vadeli millî menfaatlerimizin gerek
lerine uyulacak mı? Bu suallerin cevaplarını 
her türlü tereddütleri giderecek şekilde vermek 
zamanı gelmiştir. Sık istikamet değiştiren, mü
tereddit, geçici küçük çıkarları uzun vadeli ter
cih ve menfaatlerin üzerinde tutan toplumlar 
'günümüzde zararlı çıkmaktadırlar. İnterdepen-
denee ve cooperation'u reddetmek, «yabancı» 
kelimesine karşı allerji ve ürkeklik göstermek 
modern tutuculuk olur. Bu kadar uzun Devlet 
tecrübesine sahip memleketimizin böyle bir tu
tuculuk içine girmesinin izahı güç olur. 

Dış politikada ileriyi görmek şarttır ve bu
günkü dünyada ileriyi görmek, uzun vadeli si
yaset planlaması yapmak imkânları artmıştır. 
Dış politikada orijinal olmaktan kaçınmak, sitil 
farkını politika değişikliğine vardırmamak lâ
zımdır. Dış politika hedefleri ve tatbikatında 
iç rejim ve politika ile ters düşmemek lâzımdır. 
Dış politikada hislerin, sempati veya antipati-
ılerm, sübjektif hükümlerin yeri yoktur. İç po
litikada ama,ç milletin refahı ise, dış politikada 
amaç devletin bekasıdır. 

Bütün işler insanlarla yürütüldüğü, fikrin 
sahibi ve uygulayıcısı insan olduğu cihetle dış 
politikada da birinci şart insan elemanıdır. Bu 
hizmette kullanılaeak insanların iyi yetişmiş ol
ması ve iyi kullıanılmaısı lâzımdır. Cumhuriyet 
•iyi, hatta çok iyi elemanlar yetiştirmiştir. An
cak bunların her zaman hizmetin icalbma uygun 
bir şekilde, yerinde kullanıldıkları, gerekli ça
lışma disipliııinirı kurulduğu söylenemez. Bu-
ıgünkü durum hariciyemizin en güç ve (üzüle
rek söyleyelim) en verimsiz devresini teşkil et
mektedir. Teşkilât piramidi ters dönmüştür. 

1 ilâ 4 ııcü dereceler arasındaki idareci; kadro 
mevcudun % 56'sim teşkil etmektedir. Son de
rece kıymetli elemanların, önü ve ümidi kesil
miştir. İç teşkilât son iki yılda uğradığı tahri
bat neticesi işlemez hale gelmiştir. Bu duruma 
süratle eğilmek gerekiyor. Dış teşkilâtı, Dışiş
leri Bakanlığı temsilcileri ile diğer kuruluşlıamı 
(ki, artık bu karikatürize edilecek hale gelmiş
tir) temsilcilerini ayrı mütalâa etmek gerekil 
yor. Bu ikinci kategoride sun'i ve ciddî bir zor
lama mevcuttur. Hizmetin icapları ile (ki, hiz
met gerçekten mevcut ise) tayin edilen şahıslas-
rın vasıfları anasında ıbir irtibat aranmamakta, 
daha ziyade diğer unsur ve mülâhazalar hâkim 
olmaktadır. Her yönden zararlı olan bu taıtfbi-
katı frenlemenin zamanı gelmiş, geçmiştir bile. 
Dış teşkilâtı tümü ile bir otoriteye, bir düzene 
bağlamanın lüzumu ortadadır. Mevcut durum 
Devletin ciddiyeti ile bağdıaştırılamayacaık bir 
başıbozukluk içindedir. İki ve çok taraflı ilişki
lerde millî menfaatlerimiz çok defa gereği gibi 
korunamıyor, hepimizin şikâyetini mucip haller 
doğuyorsa bunun kusur ve kabahatini her za
man yabancılarda aramak hatalı olur. Bu haltta 
sık işlenir oldu. Kendimizde de kusur aramanın 
(zor bir şey olmakla beraber) lüzumu kalbul 
edilmelidir. Meseleleri yarına havale etmek bir 
çözüm, yolu değildir. Meseleleri ele almak, ica
bına göre karar almak lâzımdır, atma, karar 
alınmalıdır. Herkesin her işi yapamayacağı, ka
litenin önde geldiği ve günümüzde artık kıdem 
esasının geçerli olmadığı bilinmeli ve kabul 
edilmelidir. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın İnan. 
iSayın Ahmet Yıldız, M. B. G. adına buyuru

nuz. 

M. B. GRUPU ADINA AHMET YILDIZ 
(Talbiî Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlar; 

Ulusların, evrensel alandaki yaşam ve ilişki-
leriini, ulusal yararları, en yüksek düzeyde ger
çekleştirme amacına dönük olarak, yürütme sa
natı biçiminde algılanması gereken dış politika
nın, birçok etmenlerin çok karmaşık hale ge
tirdiği uluslararası ilişkiler düzeyinde, son de
recede değişkenlik kazandığı bir çağdayız. 

Bu durumda, eskiden beri söylene gelinen 
«Türk Dış Politikası bellidir; ulusal nitelik ka
panmıştır; partilerin bu konuda bir anlaşmaz-
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lıMarı yoktur» sözleri, bugün için, yalnız an
lamsız değil, yolaçaibileoeği süregeleni değiştir-
üreme ve şimdüye değin uygulana gelenleri ye-
nilemıe, tekrar etme rehaveti içinde, çağdaş ev
rensel ilişkilerdeki hızlı değişkenliğe uyamamıa 
sakıncalarını da yaratır. 

Aslında, bütün partilerin, uygulanmasında 
anlaşma halinde olabilecekleri bir dış politika 
olamıaz. Partilerin dünya görüşlerinin, sosyo -
ekonomik politikalarının ve siyasal rejim anla
yışlarının dış politikaya da yânsımıası doğaldır. 

Kapitalizmden yana sağcı bir partinin, dış 
ilişkilerde ve özellikle onların üzerinde en önem
li etken olan dış ekonomik ilişkilerde, yabancı 
anamal ve ekonomik yardımlarda, AET ile ilgili 
tutumlaırda, solcu - devrimci partilerden çok 
değişik bir tutumda olması ve bu tür bir parti
nin insanların sosyo - ekonomik hak ve özgür-
lüklerindeki kısıtlayıcı tutumunun, gerçek de
mokrasilerle ilişkilerini, olumsuz yönde, etkile
mesi kaçınılmaızdır. 

Böyle olunca da «iç politikanın dış politika
ya güç katması ve dış politikanın iç politika ya
rışmalarına âlet edilmemesi» kuralının uygu
lanması, üstün biir sağ görü ve ulusal yararları, 
parti yararlarından önde tutabilme yeteneği is
ter. 

Bu tür saygınlık yaratan bir tutumla iç po
litikadaki olumlu gelişmelerden güç alan, dış 
tehlikelere karşı birlik yaratan ve diplomatik 
konuları parti hesaplarına alet ederek, Devletin 
paszarlık gücünü zayıflatmayan bir dış politika
nın güdülmedi sağlanmış olur. 

Sayın arkadaşlar, konuşmamızın bu giriş bö
lümünden sonra, önce evrensel alandaki ilişki
lere ve onların dış politikalar üzerindeki genel 
etkilerine değindikten sonra, çağımızın gerçek
leri :şığında, Türk dış politikasının güncelliği 
ve ulusal düzeyde önemi olan konularına ilişkin 
görüşlerimizi sunacağız. Olaylara geçmişten bu
güne ve geleceğe dönük bir çizgi üzerinde ve 
çağın gerçeklerinin ışığı altında bakma yönte
mini uygulamaya çalışacağız. 

Sayın senatörler, dünyanın çok küçüldüğü 
ve tarihin akışının baışdöndürücü bir hız kazan
dığı çağımızda, evrensel ilişkileri etkileyen baş
lıca üyelerin en önemlileri şöylece sıralanabi
lir:: 
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1. — Çin'in devleşmesi, Avrupa ve Japonya' 
nm büyük politik ve ekonomik güç kazanmala
rı ve 3 ncü dünya devletlerinin de etkilerini çok 
artırmış bulunmalarından ötürü, İkinci Dünya 
Savaşı sonrasının iki kutuplu dünyasının çok 
kutuplu polisantrik bir nitelik kazanması sonu
cu, evrensel alandaki ilişkiler yeni boyutlar ka
zanmıştır. 

Genellikle, ABD ve Sovyetlerin yönlendir
melerine göre, oluşumunu sürdüren iki boyutlu 
diplomasi bugün, çok boyutlu karmaşık bir hal 
almıştır. Bu halin, eski anlaşmaların da nitelik
lerini değiştirici ve yeni tür ilişkileri araştırır-

I cı etkileri olması doğaldır. 
2. — Evrensel alanda, ekonomik sorunların' 

I ağırlığı çok arttığı gibi, ekonomik politikalar
da da hızlı değişmelere ve yenileşmelere tanık 
olmaktayız. 

Bu arada, kapitalizmin can çekişme krizleri-
I ne en ünlü doktorlar bile çare bulunamayacağı 
I Ikanısmdaıdırlar. Bu konuda, «ne kadar yaşaıtı-
I labitlirse ve yararına işlediklerine daha ne ka-
I dar hizmet edebilirse kârdır» dan ileri umut ve

rebilen hiç, bir aklı başında kapitalizmin yanlışı 
I bilim adamına da raıslanmıyor bugün. 

3. — Siyasal rejim ve sosyo - ekonomik ben
zerlikler, devletlerin bir kampta birleştirillmefle-
rine yeter sayılmıyor aırtık. 

Bir grup devleti, bir patron devletin buy
rultuları doğrultusunda birleştirme dönemi de 
sona ermiştir artık. Yeni dengeleşmelerin aran-

I dığı çağımızda,, ıgüçlü devletlerin emperyalist 
politikaları «yeni emperyalizm ve yeni sömürge
cilik» yöntemlerini uygulamaktadır. Bunda, sez
dirmeden sömürmek, silâh değil ekonomik taık-

I tikler uygulamak, veriyor görünüp almak, ya 
da ydksula verdiğinden çok almak, yoksullairı 
borçlandırarak: ekonomik bağımlılık çıkmıaızla-
rınida sıkıştırıp iradesini kabul ettirme ve bu
nun için de, karşıt emperyalist güçlerden öcüler 
türetip kendisini, en azından, «ehveni şer» gös
terme taktikleri uygulanmaktadır. Sömürülen 
ülkelerin içinden adam, ya da politik örgüt 
ayartma taktikleri en güvenceli yöntemdir. 

4. — ABD ve Sovyetler aralarında sağladık
ları ve bozulmamasma çok dikkat ettikleri 
«dehşet dengesi» ne koşut olarak, bir ekonomik 
denge de oluştururken, onlara karşıt çıkabile
cek güçlere karşı, işbirliğine dahi girişmekte 

I ve doğrudan bir savaşa yol açacak her dıavra-
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mştan da dikkatle kaçmaktadırlar. Aralarında 
sürdürdükleri «paylaşılmaniiş bölgeler savaşın
da,» öbür devletlerden yararlanmada, elden ge
len beceriyi göstermektedirler. Aralarındaki bir 
savaşı çılgınlık, bunlardan biriyle bir başka 
devletin savaşmasını da olanakesız sayan iki 
süper devlet, başfea devletlerin savaşlarına da, 
ancak işlerine geldiği ve denge hesaplarını boz
mayacak ölçüde izin vermektedirler. Bu aT-ada, 
durumu değerlendiremeyen kimi uyuyakalmış 
ülkeleri de, beceriyle amaçlarına âlet etmekte
dirler. 

5. — Kapitalist ve sosyalist sistemler arasın
daki çatışma, kendi iç çatışmaları ve ortak kar
şıt güçlerin onlar üzerindeki etkileri nedeni ile, 
zaman zaman yön değiştirmede ve hatta ortak 
tutumlara yönelmektedirler. Nitekim, gelişmiş, 
sanayici, kapitalist tüketim ekonomisine daya
nan AET, ile Japonya'ya karşı başkapitaliist 
ABD ve yatırımcı başkomünist Sovyetlerle iÇn, 
ortak bir tutumda görünmektedirler. 

Kapitalist tüketim ekonomilerinin AET yön
lü. etkilerinden Sovyetler ve Japon yönlü etki
lerinden de Çin korunmaya çalışırken, ABD de, 
pazar yarışması halinde bulunduğu bu yüksek 
teknolojili kapitalist ekonomilere karşı tedbir
ler almaktadır. Aslında, bunda yadırganacak 
bir yön olmadığı gibi, ekonomik bir zorunluk-
tur da, 

6. — Belirttiğimiz dehşet dengesi, ekonomik 
dengeleşme .girişimleri, savaştan kaçınma, sa
vaşların devlerin denge hesaplarına göre yürü-
'tıülmesi ve politik basınç odaklarının çoğalma
sı, küçük devletlerin güvenlik ve eylem serbest-
leriyle ilgili iki önemli karşıt etki göstermekte
dir. Birisi, eylem serbestilerini kısıtlıyor. İkin
cisi, onlara büyük fırsatlar veriyor; denge he
sapları. 

Değindiğimiz kurumsal ve gözlemsel gerçek
lerin, evrensel ilişkileri yönlendirici nitelikte
ki etkilerine ilişkin kimi önemli kanıtları delil
leri de yüksek değerlendirmenize sunmak isti
yoruz. 

1. — Kimi komünist ülkeleri Sovyetlere kar
şı ABD arka çıkarken, Sovyetler de, siyasal fel
sefelerine tümden ters düşen kimi ülkeleri ABD 
ne karşı desteklemektedir. 

2. — ABD - Sovyet silâh indirimi görüşme
lerini, kendi ulusal çıkarları yörüngesinde sür
dürmekte oldukları kesinlikle anlaşılmış bulun-
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maktadır. Hatta «dengeli ve karşılıklı silâh in
dirimi» tümcesinden «dengeli» sözcüğünü kail-
dırmıaları çok anlamlıdır. 

Expres Dergisi «4 . 11 . 1973 Kasım arası 
Avrupa'nın ötkisklestiği ve NATO'nun sona er
diği dönemdir diye bir tanımlama koymuştur. 

3. — Nixon'ın NATO ortaklarına bilgi bile 
vermeden silâhlı kuvvetlerine alarm vermesi ve 
süperlerin Orta Doğuya ilişkin kararları alır
ken, Avrupa'yı bir yama itişleri ve buna karşı 
Avrupa'dan yükselen hoşnutsuzluk sesleri, 

4. — Başta Fransa olmak üzere, Avrupa'dan 
yükselen, NATO ve ABD karşıtı seslere Kissin-
ger'in «onları meşru saymaması ve onlarla an
laşmanın düşmanla anlaşmadan güç olduğu» 
gibi, bir dostun a,ğzına yakışmayan sözleri ve 
Nixon'un azarlama ve korkutmaları ve NATO 
Genel Sekreterinin de her iki yana dönük sert 
uyarılan, anıtlaşma içindeki rahatsızlığın dışarı
ya vuran belirtileridir. Bu kadar rahatsız olma
sa, bu kadar büyük belirtiler olmaz... 

Fransa'nın, ABD kuvvetlerine gerekseme 
duymadığını aç ıklamasına karşılık, Almanya' 
nın, nedenleri bilinen uysla tutumu yanlış kanı
lara yol açmamalıdır. 

5. — ABD de çok şaşırtıcı girişimlerde bu
lunmaktadır. Nixon'ım Sovyetlere -en çok mü
saadeye mazbar» devlet önerisini, kimi etkin 
demokratların, Çin'e de yönelttikleri görülüyor. 

Bütün bunlara karşı Kis'singer de Moskova' 
dan eli boş dönmüştür. 

Kissingerln yeni Atlantik önerisinin, NATO' 
nun niteliklerini ve kuruluş amacını alt üst edi
şi ve hatta adını bile değiştirmesi gereken nite
liği dikkate değer. 

6. — Bütün bu karmaşık evrensel ilişkiler 
ortamında, insan halklarına ilişkin evrensel nite
likteki belgelerin ve hatta kendi kararlarınım 
çiğnenmesine karşı dünya kamuoyunu etkileme
ye çalışmaktan öte, bir etkinlik gösteremeyen 
Birleşmiş Milletler örgütünün durumu da umut 
kırıcı olmaktadır. 

7. — Bizim de «bütünleşme ve uyum» üst
lenmesi ile girdiğimiz AET nin dayandığı eko
nomik politika, anayurdu olan İngiltere'de bile 
geçerliğini yitirdiği ve bu ülkenin ortaklığa 
girmesi halinde, İşçi Partisinin açıklanan sos-
yo - ekonomik politikasının, kapitalizme göre, 
işleyen AET ile nasü uzlaştırıla'bileceği merak
la izlenmeye değer bir konudur. 
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G-erçekten, İnigiliz İktidar Partisi, çok geniş 
bir ulusallaştırma, vergileri artırma, işçilerin 

kontrolünde amarmalı paylaşmıa, özel ortaklıklar 
üzerimdeki devlet kontrolünü artırma ve AET' 
ye giriş koşullarını gözden ..geçirme gibi, ola
ğanüstü önemde kararlarını açıklayarak seçime 
girmiş ve kazanmıştır. 

(Sayın senatörler, evrensel durumun genel 
niteliklerine, bunların uluslararası ilişkileri yön
lendirmedeki etkilerine ve çok önemli kimi kıa-
nutlsal belirtilere değinerek, çizdiğimiz genel 
ta)b'lo içindeki yerlerine göre ele alınarak, Ulus
lararası gerçeklerin ışığında, gözden geçirilme
si zorunluğuna inandığımız dış politika konula
rı m:ı'zıd,an, bu koımışmada «unlara değineceğiz: 

1. — NATO ve ABD ilişkileri, 
2. — AET., 
3. — Ortadoğu, 
4. — Üçüncü Dünya devlıetteııiyLe ilişkililer, 
5. — Kıl.» m s ve Türk - Yunan ilişkileri. 

NATO ve ABD ilişkileri : 
Sayın arkadaşlar, 
Ekonomik güçlükler dış politik et kil erin 

Türkiye'yi sıkıştırdığı bir döneınide ABD nin 
'gösterdiği ilgi ve Stalin'in saldırganlığına kar
şı NATO'nun sağladığı güvenlik karşısında 
ABD ilte kurulan ilişkiler ve NATO'yu giriş sağ 
görülü bir politikanın gerekleri idi, fakat her 
üki girişimin başlangıcımda, giriş bedelini peşin 
ödediğimiz ve onlardan sağladıklarımızdan da
ha çok katkılarda bulunduğumuz da, tersi söy-
lienemeyecıck bir .gerçektir. 

Gerçekten, ABD den aldığımız yardımları, 
onun Ortadoğu politikasına sağladığımız destek, 
Kore'de 8 nci orduyu yok olmaktan kurtarma 
ve hiçbir ülkenin .göstermediği bir cömertlikle 
ona üsler vermek suretiyle fazlasıylc karşıladık. 

NATO içinde de en uyumlu bir üye, en ucuz 
asker 'besleyen bir ülke ve ileri karakolluğu gö
nüllü olarak kabul eden bir ulus olarak, bulun
madan daha çok bir şey bizden elbette beklene
mez. Yani, bu iki politikanın faturalarını fazla-
sıylie ödemiş bir devletiz. 

Bu arada., Atatürk'ün çıkan fırsatlardan ya
rarlanma, tüm bağımsızlık ve çok alternatifi el
de bulundurma ilkeleri tümüyle çiğnendiği gi
bi, bir dış ipotekler dizgesine de her olanağın 
cömertçe sunulduğuna, tanık okluk. 

NATO, önemli görevler yapmış ve bugünkü 
dengeye ulaşmada caydırıcılık rolünü etkinlikle 
yapmıştır. 

NATO'nun bu geçmişi, onun bugününü ve 
geleceğini değerlendirmeyi, onun değerlendir
mesini yapmayı göllgellememelidir. 

Bizden daha NATO'eu olması gereken ülke
lerin yetkililerinin bile söylediklerini işitmeız-
likten gelen, ya da oniların da aklından geçirme-
yecefc biçimde sözlerini yorumlayan kimi bağ
naz NATO'cularımızın da, daha gerçekçi bir du
rum tartışımaısı yapmalarını sağlamak için, NA
TO ile ilgili kanıtsal birkaç gerçeğe değinmek 
istiyoruz. 

1. — ABD bile, NATO'nun eskidiğini ve ye
ni bir biçime dönüşmesini önermektedir. 

2. — NATO ve Varşova Paktları başlarının 
savaşmaktan kesinlikle kaçındıkları ve bunlar
dan biriyle bir başka devletin savaşması söz ko
nusu olamayacağından, NATO'nun savaştaki 
rolünün ne olabileceği sorusuna yeter bir karşı
lık verene henüz rastlatmadık. Başları savaşma
yan iki paktın nasıl savaşabileceğini kestirmek 
güçtür. 

Paktların, süperlerin 'akıl dışı davranışları
nı önlediğini söylemek ne ölçüde akıl içildik sa
yılabilir? 

Aslında, bir ABD - Sovyet savaşı olması ha
linde, ona katılmaktan dalha kötü bir davranış 
olamayacağını her aklı başında olan kimse ka
bul eder. 

3. — Belirttiğimiz ölçüde görüşleri ve çıkar
ları çatışanların bir ölüm kalım savaşıma giriş
melerini beklemek, onların aklından kuşku duy
mak olur. 'Sovyetler de, amaçlarına ulaşmada, 
savaşsız bir yolu daha başarılı saydiklasrı anla
şılıyor. 

Bu gerçekleri, NATO'ya yalnız siyasal ve as
kerî nedenlerle değil, gelişmekte olan anamalcı 
sınıflarımızın, Batının anamalcı, sermaye çev
releri ile bütünleşme eğilim'indekilcre aıntatmıa-
nın olanaksızlığını biliyoruz. Çünkü, başka 
amaç güdülmüyor. Uluslararası dev örgütlerin 
bütünleşmesi, savunması yapılırken bu konuyu 
nasıl anlatabiliriz'? 

4. — Varşova Paktı ile NATO'nun, bundan 
sonraki görevleri şunlar olabileceği kanısında
yız, 

İki devin pazarlıklarına ve güç denemeleıri-
ne araç olarak kullanılaeaklar. Savaş caydırıcı-
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lığında, savaş öncesi soranlarını çözmede, silâh 
standardizaisyonu ile üyelerinin stratejilerinde 
uyumu sağlamada ve çatışmalarını önlemede 
etkileri olacaktır. * 

(Bu nitelikleri ile de NATO yine yararlı hiz
metlerde bulunabilir. (Bu balkımdan ve girişteki 
yükümlülüklerimıizi 'de gözönüne getirip bunlar
dan sıyrılmıanın güçlükleri düşünülürse, NA
TO'dan çıkmayı önermek, her şeyden önce, ger
çekçi yapılabilir bir tutum olamaz. 

Türkiye için, NATO Via ilgili önerilerimiz 
şunlardır : 

1. — Savunma stratejimizi ve savaş öğreti
mimizi, bir ABD - Sovyet ya da bir Türik - Sov
yet savaşması yerine, NATO'nun belirttiğimiz 
yeni niteliklerine uyumlu biçimde saptamak. 

2. — NATO'nun güvenliğimizi sarsan nite
liklerini düzeltmek. 

Örneğin, Sovyetlerin Yunanistan üzerinden 
Akdenize inmelerini önlemek gerekçesiyle bize 
karşı Yunanlıları kuvvetlendirımıe, Ege Deni
zindeki deniz ve hava kontrolünün Yunanlılarla 
verilmesini hâlâ sürdürme, NATO dışındaki gö
revlerimizi engelleme ve ilk saldırı hedefi olma 
ıgibî, 

3. — NATO'nun sona ermesi, etkisinin azal
ması, ya da NATO duşında tek başımıza göğüs
leme zorunda kalacağımız görevlere şimdiden 
hazur olmalk. Hele, NATO'ya hazırlık gerekçesi 
ya da onun yeterliğine inanarak, başka görev
lere hazır olmamak affedilir bir hata olamaz. 

4. NATO'ya giriş ve ABD askerî yardımı
nın rehaveti içinde, çağına göre ilerlemiş bulun
duğu halde paydos edilen askerî sanayiimize, ge
nel sanayileşme süreci içinde, hızlı bir gelişme 
sağlamak. Bunu yapmak için de, bir küçük azın
lığın yararına işleyen bozuk düzenimizi bu süre
ce elverişli hale getirmek için yitirecek bir günü
müz bile kalmamıştır. 

5. Bu gerçeklere kulaklarını tıkaya gelenle
rin Türkiye'yi, her yönden artan askerî güçlerin 
ortasında, bir soyutlanma tehlikesiyle karşı kar
şıya bırakma politikalarında, temelden bir deği
şiklik ivedi bir zorunluk haline gelmiştir. 

6. İkili anlaşmalardaki sakıncaları daha da 
büyüten ve Meclislerin onayından kaçırılan 
«Temel Anlaşma» adlı belgeyi iyileştirmeyi ge
ciktirmemek. 

Bütün bunları, Amerika ve öbür NATO üye
leriyle, uzlaştırıcı, onlarda da anlayış yaratıcı 
bir diplomasiyle gerçekleştirmeyi önermekteyiz. 

Değindiğimiz evrensel durumun ışığında, 
Türkiye'nin, bu önerilerimizi gerçekleştirmede 
küçümsenemeyecek kozları bulunduğu kanısında
yız. 

Kısacası, bizim kaygımız NATO'cuiar gibi, 
NATO'nun savunması değil, Türkiye'nin savun-
masıdır. Amacımız da bu kaygıyı gidermektir. 

AET 
Arkadaşlarım; AET konusu, Avrupalı olma 

tutkusu ya da sayılma özlemi gilbi anlamsızlıklar
la «Biz yeylememizi, tercihimizi yaptık, kararı
mızı verdik» gibi bağnazlıklara ve iç politik çe
kişmelere yer vermeden, ulusal yarara ve gelece
ğin gelişmelerine olacak etkileri yönünden ele 
alınmalıdır. 

İngiltere bile, duyduğu kaygıları gidermek 
için, gözden geçirmeyi düşündüğü bir konuda 
bağnazca bir tutkunluğa kapılmamalıyız. 

AET'ye girişteki' ekonomik uyum ve bütün
leşme üstlenmesinin sakıncaları, başlangıçta iyi 
kavranamamıştır. 

Gerçekten, gelişmekte olan Türkiye'nin, geliş
miş sanayici kapitalist ülkelerle, uyumu ve bü
tünleşmeyi nasıl sağlayacağı ve sağlamaya çalı
şırsa da, korumasız bırakma zorunda kalacağı 
sanayiini nasıl geliştireceği çok önemli bir so
rundur. Katma protokol, bu stratejik yanlışı ge
liştiren ince taktikleri içermektedir. Protokolde 
ki, insanı kolay kolay inanamayacağı hükümleri 
kabul edenleri çok uyardık; fakat olumlu bir so
nuç sağlayamadık. 

12 Mart hükümetleri durumu kavrar görün
melerine ve birtakım girişimlerde de bulunmala
rına karşın, aldıkları sonuç olumlu olamamıştır. 

Biz, Türkiye'nin AET'den çıkmasına değil, 
aleyhimizde işleyeceği artık belli olan hükümle
rin değişmesini savunmaktayız. 

Sayın senatörler, AET, kuruluşundan bu ya
na çok inişli çıkışlı bir yörünge izleyerek bugün 
önemli bir bunalımın eşiğine gelmiştir. 

Ortak fon tartışmaları, tarım ürünleri ile il
gili uzlaşma güçlükleri, son enerji bunalımına 
ilişkin uyumsuzluklar, ABD ile ilişkilerdeki ça
tışmalar, belirttiğimiz durumun başlıca kanıtla
rıdır. 
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Washington toplantısında Fransa'yı yalnız 
bırakanların, Brüksel'e gelince Fransa ile birlik 
•halinde olmaları AET'deki tutum değişm elerin
deki kararsızlıkları açığa vuran bir kanıttır. 
Bizde de eskinin, ne pahasına olursa olsun batılı 
olmak hatta bir Batılı devletin doğrultusuna gir
mek, politikasının etkisine kapılan Dışişlerimizle, 
konuya ulusal ekonomininin geleceği yönünden 
bakan DPT çatışması oldu ve katma protokolde 
yenen Dışişleri, ondan sonraki1 girişimlerde, ço
ğunlukla AET'ci oluverdi. 

Bunda, Türk anamalcı çevrelerin çıkarlarının 
da etkileri önemli olmuş ve olmaktadır hâlâ. 

Bizimkilerin AET'ye girerken, ekonomik et
kenden çok, politik etkene, Avrupa ile politik 
bütünleşmeye önem verdikleri halde, 61ar gi-
roriken, ekonomik çıkarlarım çok iyi hesapladık
ları giıbi, bugünkü en önemli uyuşmazlık konuları 
da yine ekonomiktir. 

DPT'nin 1970 Kasımında katma protokole 
ilişkin uyarılarına kulak aşılmadığının yanlışı 
iyice anlaşılmıştır sanıyoruz. Bu örgüt o zamanki 
uyarısını bu günde bir süre önce tekrar etti. Ba
kın rapor ne diyor: 

«AET ile ilgili kararlarımızın teknik ve eko
nomik çalışmalara dayanmadığı, ciddî çalışma ve 
pazarlıkla alınabilecek ödünlerin Dışişlerince ön
lendiği, hazırlık döneminin uzatılabilmeğinden 
yararlanılmadığı, sanayileşmemizi önleyici bir
çok hususlar içeren katma protokolün imzasının 
ivediliğe getirildiği» belirtilmektedir. Buna kar
şın Sayın Bayülken'in, protokolü düzeltme görüş
melerinde, Dışişlerimizin önemli temsilcilerinin ço
ğunun karşı görüşleri savundukları .görüldü. Yalnız 
(bugün sayın Genel Sekreter Bakanla birlikte ay
nı konuyu savunuyordu. Diğer büyük temsilciler 
tamamiyle ters görüşü savunuyorlardı. 

AET çevrelerinden duyulan «Kalkmamadığı-
mız, yoksulluğumuz yüzünden Avrupa'nın başı
na dert açmamamız için yardım gördüğümüz ve 
ancak özel sektörle kalkınabileceğimiz» yollu gö
rüşleri paylaşan kimi politik temsilcilerimizde 
hâlâ «Aman kuşku duyulmasın» öğütleriyle ve 
hatta bütün çıkmazları hazırlayan, kalkınmamızı 
engelleye gelen eski politikaları, bu ölçüde dene
dikten sonra yine denenilmesi uygulanması öne
rilmektedir. 

Bugünkü Hükümetin konuyu iyimserlik kö
tümserlik ya da aman biran önce Avrupalı ola

lım gibi duygusal tutkularla değil, gerçeklere da
yanan bir yaklaşımla ele aldığı kanısını veren 
belirtiler vardır; fakat bu politikayı içtenlikle 
benimseyip yürütmede katkıları olabilecek uz
man ve temsilciler de buna göre seçilmelidir. 

Bugünkü durumda, AET'nin bize olan gerek
semesi bizim ona olandan az değildir. 

Yeni petrol bunalımı, AET'ye yeni bir yakla
şımla Ortadoğu ilişkilerinin ele alınması zorun
luluğu ve bölgedeki önemli durumumuz bu kanı
nın dayanaklarıdır. 

Hükümetin AET ile ilgili iyileştirmeleri, şim
dilik imzalı belgeleri değiştirmeden çok, anlaşma
lardaki hükümlerin esnekliklerinden ve ortaklar
da yaratılacak anlayıştan yararlanılarak yapıl
ması istemi anlayışla karşılanabilir; fakat anlaş
manın tüm olumsuzluklarından arınması için el
verişli bir fırsat vardır ve bizim de ileri sürece
ğimiz yadsıması güç gerekçeler vardır. Gerçek
ten yeni ortakların katılması ile giriş koşulları
mız ve ortaklığın genel durumu değişmiştir. 
özellikle îngiltre'nin ödün vereceğe benzemeyen 
tutumu, ortaklığın en hızlı gelişme sağlayan üye
si italya'nın sanayiini koruma gerekçesi ile an
laşmayı tek yönlü bozarak % 50 gibi bir yüksek 
gümrük artırması yapması, ortak olmayan birçok 
üyeye de önemli ödünler verilmesi, sanayii en 
çok korunması gereken Türkiye'nin istemlerine 
anlayış gösterilmesini sağlamalıdır. Bütün bun
lar olurken elbette biz unutulmamalıyız. Hiçbir 
yükümlülük altına girmeyen ve benzer ürün üre
ten Akdeniz ülkelerine büyük ödünler tanıyan 
ortaklarımızın, bize karşı pek katı davranma-
yacaklarmı ummak istiyoruz. 

Bu arada, başta petrol olmak üzere, türlü et
kenlerle beslenen ekonomik bunalımın oluşturdu
ğu yüksek fiyat konjonktürü ve ekonominin 
türlü öğelerinin dengeleştirilmesihdeki güçlükle
rinin ve ekonomik sorunların evrensel alandaki 
önemini çok artırmış bulunmasının dış politika
lara yansıyan etkilerini, AET çevrelerinde yarat
tığı sorunları çok dikkatle değerlendirerek, an
laşma hükümlerini iyileştirmede her fırsattan 
yararlanmamız gerektiğine önemle değinmek is
tiyoruz. 

Kısacası biz, AET'den çıkılmasını değil, sa
nayii eşmemizi engelleyen ve Türkiye'de iflâsı ön-
deneylerle ortaya çıkmış bulunan kapitalizmi, 
güçlü dış çevrelerin etkileriyle yerleştirmek iste-
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yenlerin tutumlarının değişmesini istiyoruz. Baş 
amacımız Avrupalı sayılmak, ya da amaç onla
rın binden sayılmasına çalışmak değil, kalkın
mış, uygar bir Türkiye'dir; fakat önerimizin 
AıET hükümetlerindeki önyargılardan ve sap
lantılardan kurtulması ile ancak gerçekleşme 
yoluna girebileceğini biliyoruz. 

Yoksa, nedenlerini değerlendirmenize bıraka
cağımız bir tutumla bunalım belirtileri arttığı 
ve türlü uyarmalar yapıldığı halde, hammadde 
stokuna ilişkin hataları düzeltmeyen, Japonya' 
nm demir - çelik stokunu bizde yapma istemini 
ivedilikle yerine getirecek yerde bu çok yararlı 
fırsatı italya'ya kaptıran, demir - çelik grevini 
özendirerek uzatıp istifçilere fırsat veren ve ki
mi ülkelerle yararlı ekonomik ilişkileri, birtakım 
ideolojik abartmalarla kayıplar yaratarak, akılcı 
bir yaklaşımdan kaçak hükümetlerin, önerdiği^ 
imiz iyileşmeleri yapamayacağı kuşkusundayız. 
Bütün bu kayıpları kısa sürede başaran hükü
metler elbette böyle köklü tedbirler alamaz. 

Orta-Doğu- Arkadaşlarım; bu bölge halikla
rı geçmişin zengin dinsel kaimimin, köklü kültü
rel bağların, geleneksel yoğun ilişkilerin ve kar
şılıklı sevgi ve saygınlık yaratarak ortak anıları
nın oluşturdukları temeller üzerinde, örnek dost
luklar ve işbirliği kurmada, dünyanın hiçbir böl
gesi ile kıyaslanamayacak bol olanaklara sahip
tirler. 

Bunida da olanakları en çok ve öncülük ede
cek durumda olan biziz. 

Gerçekten, geçmişimizde en saygın insanlar 
işlemi gösterdiğimiz Arap soyundan gelen çok 
önemdi hizmetler yapmış, ortak tarihimize ün 
katmış birçok kişiyi saygı ile anarken, Arap ül
kelerinin her yerini de Türklüğün imzasını ta
şıyan değerli anıtsal yapıtlar süslemektedir. 

tyi Olmayan anılar yaratan kimi emperyalist 
âleti olmuş eski Arap politikacılarının davranış
larının, Arapların büyük çoğunluğunun gönlün
deki Türk sevgisini gölgelemesine fırsat verilme
melidir. Araplarla olan iç içeliğimizi kimsenin 
bozmamasına dikkat etmeliyiz. 

Iran, Afganistan, Pakistan ve Bengladeşle 
olan sıcak kardeşlik ilişkilerimiz kıvanç verici bir 
gelişme gösterirken, Hindistan'la da hiçbir uyuş
mazlığımız olmamıştır. 
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Petrol sorununun enerji ve dolayısıyle ekono
mik bunalıma da dönüşmesi Orta Doğunun ev
rensel düzeydeki önemini çok artırmıştır. 

Zengin doğal kaynaklı iki dev ekonominin böl
ge üzerindeki çıkar tartışmaları ve türlü oyun
ları ile doğal kaynakları kıt iki yüksek teknolo
jili dev ekonomi (AET ve Japonya) nin bölgeye 
ilişkin yeni yaklaşımlara yönelme zorunlulukla
rı, her ikisi de ayrı ayrı açıdan yönelme zorun-
iuklari; buraya yönelik dış politikalara yeni bo
yutlar kazandırmıştır. 

Bu yeni boyutlara uyumlu bir Türk dış poli
tikası, dış güçlerin bölgeye ilişkin tutumlarına 
ve yöresel devletlerin de onlarla olacak işlbirliık-
lerine önemli ve güvenceli katkılarda bulunabi
lir. Bu gerçeği henüz yeterince kavramayan ki
mi dış çevrelerin, bizi atlayarak değil, bizden ge
çerek, bölge ile daha yararlı ilişkiler kurma ge
rekliliğini duymalarını sağlayabiliriz. Birkaç 
ziyaretle her şey çözümlenemeyeceği gibi, giri
şimleri yerici köstekleme yerine yapıcı destekle
mektir yararlı tutum.. Hükümetin Arap-israi l 
ilişkilerinde, eskiden beri savunageldiğimiz poli
tikaya biraz daha açıklık getirmekte olduğuna 
umutla tanık olmaktayız. 

Son girişimlerin, öngörülerimize elverişli ola
naklar sağlaması içten dileğimizdir. 

Bu arada, Orta Doğu ülkeleri ile ilişkilerimiz
de, Devletimizin temel niteliklerinle uymayan 
davranış girişimlere yer verilmesinden de titiz
likle kaçınılması gereğine önemle değinmek iste
riz. 

3 ncü dünya devletleriyle ilişkilerimiz: 
Büyük çoğunluğu dış sömürü ve emperyaliz

min boyunduruğundan yeni kurtulmuş ya da bu 
çağ dışı eğilimlerin en azından dolaylı etkileri 
altında bulunan 3 noü dünya devletlerine, kur
tuluş savaşı öncülüğü ve örnekliği yapmış bir ül
ke olarak, onlarla en iyi ilişkiler kurabilecek du
rumdayız. 

Atatürk'ün fotoğrafını koynunda taşıyarak 
savaşan ve onu kendilerinin de lideri sayan kur
tuluş savacıları liderlerinin yönettiği ülkelerle 
ilişkilerimizde, bizden beklenenlere uyumlu olma
yan eğilimlerden Türk dış politikası arınmalıdır 
artık. 

Bu arada kimi dostlarımızın da, demokrasi ve 
özgürlük konularında da, az gelişmiş ülkelere ce
saret vermenin ve örneklik etmenin, o ülkelerde 
olduğu gibi, gelişmiş ülkelerdeki saygınlığımızı 
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da artıracağı kanısını paylaşacakları inancında 
olduğumuzu belirtmek isteriz; fakat bu tür bir 
saygınlığın ve az gelişmiş ülkelere cesaret ver
menin, düşün suçu ayıbını hâlâ inatla sürdüren 
ve en demokratik ülkelerde, demokrasinin beşiği 
İngiltere'de, iktidar partilerinin programlarında 
seçmenlerin tercihlerine sunularak, çoğunluğun 
oylarını alabilen görüşleri savunanları zindanlar
da tutmakla sağlanamayacağını anla t amam anın 
üzüntüsü içindeyiz. Demokrasi ise, orada yaşıyor. 

Anayasamızda yapılan geriye dönük değişik
likleri, İleriye özgürlükçü yönde yapmayı âlân et
menin de dünyadaki saygınlığımızı artıracağı 
inancındayız. 

Üçüncü dünya devletleriyle ilişkilerimizin, 
önerdiğimiz yönde gelişmesi umudunu yaratan 
birtakım davranışlara da tanık olmaktan kıvanç 
duymaktayız. 

Sayın Güneş'in Birleşmiş Milletler Genel Ku
mlunun olağanüstü toplantısındaki konuşmasın
dan, yıllardır özlemini duyduğumuz; fakat bir 
türlü işitemediğimiz ve bizi kendilerinden say
mayanlara da «İllâ biz sizdeniz, bizi kendiniz
den saymanız için her istediğinizi yapmaya ha
zırız» diyenlerin tutumlarından sıyrılma yolun
da bu konuşmayı bir müjdeli haber saydığımız 
için oradan kısa birkaç parçayı arz etmek iste
rim. 

Anti emperyalist, anti 'kapitali» kurtuluş sa
vaşları öncüsü ulu Türkün kurduğu Cumhuriye
tin Dışişleri Bakanı : 

2 nci Dünya savaşı sonrası yürürlüğe konan 
uluslararası ekonomik ilişkiler sisteminin, ada
letsizliği gidermediği, tersine dengesizlik ve ada
letsizlikleri artırdığını, sanayileşmiş ülkeler da
ha da zenginleşirken, gelişme yolundaki ülkele
rin dünya ticaretindeki paylarının azaldığını, 
ticaret hallerinin yoksullar aleyhine geliştikle
rini, bu ülkelerle gelişmişler arasındaki uçuru
mun kapana madiğini, bugünkü dünya nüfusu
nun üçde birinin dünya mal varlığının dörtte 
üçüne sahip olduğunu, buna karşılık insanlığın 
önemli bir kesiminin açlıktan ölme durumunda 
olduğunu ve bu durumda, dünya üzerinde mut
lu bir azınlık ile mutsuz bir çoğunluk biçimin
de kutuplaşmanın önlenmesinin olanaksız bu
lunduğunu» belirten sözleriyle Cumhuriyetimi
zin kurucusunun yörüngesinde bir dış politika
ya yöneldiğinin belirtilerini vermiştir. 

Bizce, Türkiye Cumhuriyetine asıl saygınlık 
sağlayabilecek ve kemalizmin tarihsel işlevine 
uyumlu tutumun gereği de budur. Bir düş kı
rıklığına uğramamayı dileriz. 

Kıbrıs ve Yunanistan'la ilişkiler : 
Türkiye'nin bütün iyi niyetli davranışlarına 

sayısız ödünler vermesine karşın, sağlam bir 
dostluk kuramadığımız Yunanistan'a bir sağ 
görünün egemen olmasına ilişkin dilek ve umu
dumuz boşa çıka gelmiştir bugüne değin. 

Kurtuluş savaşından da alınması gereken 
derslerle, Atatürk'le Venizelos'un başlattığı ya
kınlaşma dönemine de, eski tutkularından arın
ması, hastalıklarını tedavi etmesi gerekirdi; 
Yunan dış politikası. 

Hele bu çağda, insanlığın yeni aydınlık bo
yutlar kazanmasına karşın, hâlâ Ortaçağın köh
ne Bizans Kilisesi kafası ile bir komşu ülkenin 
en büyük kentine göz dikmek ve onun bağrın
da fesat kazanları kaynatmak ilkelliğinden vaz 
geçemeyen bir ülke ile gerçek bir dostluk ku
rulması çok güçtür. 

Yunanistan, güçlü koruyucularının desteği 
ile kıyılarımızdaki bütün adaları elde etmiş ol
ma açık gözlülüğü ile yetinmediği gibi, Ege de
nizinin faturasını fazlası ile ödediğimiz bir dost
luk gölü haline dönüştürme önerilerimize karşı, 
her zaman yeni düşmanlık kışkırtmaları ve uz
laşmazlık konuları yaratarak karşılık veregel-
miştir. 

Geçmiş dönemlerde Yunanistan'a verilen 
ödünleri, Türkiye aleyhinde tanınan büyük 
avantajları bilen herkes, bu Hükümetlerin Tür
kiye Cumhuriyetini yönetmiş olduğuna bile kuş
ku duyar. Açıktan konuşulmasını yararlı bul
madığımız bu büyük ödünler ve avantajlar hak
kında bilgi almak isteyen sanıyorum, Hükümete 
başvurursa çok bilgi bulur. 

Bütün bu tek yönlü ödünler ve düşmanca 
duyguları doyurma çabalarımıza karşın, yoktan 
bir Kıbrıs sorunu yaratıp yıllarca ilişkilerimizi 
zehirleyen Yunanistan bugün de, yine yoktan 
bir kıta sahanlığı konusu yarattı. 

Çözüm için de, karşılıklı görüşmeye yanaş
mayan, uluslararası yetenekli kurul ve kişilerin 
aracılığı ya da kararlarına iltifat etmeyen Yu
nanistan'ın, zarara uğramış haklı bir görüntüyü 
beceriyle propaganda ederek kendi kusurlarını 
da bize yüklemekte başarılı olagelmiştir. 
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Sayın arkadaşlar, bu ölçüde hasta tutkulara, 
uzlaşmaz hırçınlıklarla bulanmış bir ülkenin yö
neticileri de, komşu ülke aleyhindeki kışkırtma 
ve düşmanlıkları biricik öğünme ve halkına 
umut verme yolu saymaktan vazgeçmez, ulusal 
günlerini bize düşmanlık yaratma fırsatları ola
rak kullanırsa, onunla dostluk 'kurmanın düşle
rinden uyanmamız gerekir. 

Sayın Başbakanımızın Kıbrıs'a ilişkin, hiç
bir aklı başında olanın tersini söylemeyeceği, 
niyeti kötü olmayan herkesin kabul edeceği çö
züm önerisine ve Sayın Savunma ve Dışişleri 
Bakanlarımızın macera heveslerine kapılmama 
uyanlarına karşı, gösterilen akıl dışı tepkilerin 
sabır taşırtıcılığı, herkese iyice anlatılmalıdır. 

Yunanistan'ın ABD'den uçak, Fransa'dan 
Tank, Almanya'dan denizaltı alımına hız ver
mesi ve Genelkurmay Başkanının «büyük dev
letlerin dışındaki savaşların kısa süreceği, 48 saat 
iuiııde öldürücü darbe indirecek ordu ve silâh» 
istemlerini basma dahi yansıtması ve bununla 
birlikte yaygın bir Türk düşmanlığı kampanya
sının açılmış bulunması, kazanılması olanaksız 
bir dostluk için Türkiye'ye çok pahalı faturalar 
ödetenlere bile, gerçekleri anlatmış olmalıdır 
artık. 

Ege Denizini, iki ülkeyi ayıran değil, birleş
tiren bir dostluk gölü haline getirmek için yapı
lacak bir son uyarı ve çağrıya, aklın gereği gü
venceleri de içeren bir karşılık alınamazsa, bu 
son olaylardan da yararlanarak, bu uzlaşmaz şı
marık komşu ile bütün hesapların arınması po
litikasını izlemeliyiz. Bütün avantajları, ödün
leri artık geçersiz kılmalıyız. 

Diplomatlarımızın, bu tür köklü eylemlere 
alışkın olmamalı, Hükümetin eylem serbestisini 
kösteklememelidir. Elbette bütün diplomatlar 
böyle değildir, ama bir kısmı böyledir. 

Bu arada. Hükümet programında, Kıbrıs'a 
ilişkin öngörülen çözümün bizimde yıllardır sa
vuna geldiğimiz çözüm olduğuna (evet bizde fe
deratif tezi hep savunduk) ve tezimizin bir kez 
daha değiştirilmemesine önemle değinmek iste
riz. 

Bir süre önce moda olduğu gibi, ne anlama 
geldiğini türetenlerin bile açıklayamadıkları «4 
ilkeli şaplon diplomasisi», Makarios ve Yuna
nistan kabul etmediği gerekçesiyle onlara tez 
beğendirme «bağımlı diplomasisi» ve en sonun

da da Makarios'un «Üniter Devlet» tezine karar 
kılan politik bocalamalarından Türk Yunan iliş
kileri ve Kıbrıs sorunu arıtılmalıdır. 

Hükümet Programında yazılı «Fedarasyon» 
tezi için, Makarios'tan ve Yunanistan'dan s<öz 
alınmasını öne sürüp, sanki Hükümet güven 
oyunu onlardan almış gibi, düşmana tez beğen
dirme yanlışından henüz sıyrılamayan ya da bü
tün alternatifleri açıklatıp, pazarlık gücümüzü 
başiindaıı yitirmeye çalışanların etkisinde kalın
madan, tezimizde kararlı davranmayı ve onu 
herkese de iyice anlatmayı esas almalıyız. 

Böyle bir politikadan yana olabileceklerini, 
Sovyetler en yetkili ağızlardan açıkladılar. Sa
yın Potgorni buraya geldiği zaman kendisine 
bir kapalı toplantıda bu soruları açık açık sor
duğumda verdiği karşılığı, gizli toplantıda ol
duğu için, Sayın Güneş'e ayrıca arz edeceğim. 

Son Sovyet notası olmasa idi, bu uzlaşmaz 
komşumuz belki daha da şımarırdı. 

Aslında, Sovyetlerle ilişkilerimizde de, çağın 
-gereklerine, jeopolitik gerçeklere ve onların da
ha Staliııizmden arınmış bir tutumuna göre dü
zenlenip sürdürmek, her iki Devletin de yararı
na dır. 

Sayın arkadaşlar, artık Türk dış politikası 
Atatürkçü doğrultuda, dünya gerçeklerine ve 
yurt gereklerine uyumlu, bizim olmayan yarar
lara hizmet yerine ulusal yararlarımıza yönelik 
bir yörüngede yürütülmelidir. 

NATO perdesi altında Yunan entrikalarına, 
onların bu antlaşmayı kötüye kullanma oyunla
rına, «Avrupalı olduk, onlarında bizi kendile
rinden saymaları için elden ne gelirse yapmalı
yız» tutku ve kuruııtulanyle AET içinde geliş
miş sanayici tüketim ekonomili, ülkelerle bir 
«ekonomik uyum ve bütünleşme» sevdası için
de, kapitalist sömürüye bütün kapıları açmaya, 
kimi hatırlılar gücenmesin diye de, doğal dost
lara karşı ilgisiz davranmaya ve çağımızın deh-

" şet dengesi ile ekonomik dengeleşme çabalarını 
görmezlikten gelmeye kesin bir son vermeliyiz. 

Komünist öcüsü korkutmasıyle zehirli Rum 
haplarını almamaya, emparyalist ve kapitalist 
enjeksiyonlarım bağrımızı açmamaya ve bizara 
olmayan yararlar uğrunda kendi ulusal yarar
larımıza ters düşmemeye kararlı olduğumuzu, 
içte de dışta da herkese anlatmalıyız. 
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Türkiye için (biricik dış politika Atatürkçü, 
tüm bağımsız, ulusal orduya dayanan, anti em
peryalist ve anti kapitalist politikadır. Bu yıl 
bütçesinin, bu tür bir politikaya olanak vermesi 
temennisi ve bütçeyi uygulayanlara başarı di
lekleriyle saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ıederiz Sayın Yıldız. 
Sayın Hıfzı Oğuz Bekata, Cumhuriyet Halk 

Partisi Grupu adına, buyurunuz. 
C. H. P. GRUPU ADINA HIFZI OĞUZ 

BEKATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler-

Dışişleri Bakanlığının 1974 Bütçesi müna
sebetiyle C.H.P. Senato Grupu adına dış poli
tikamız üzerinde konuşacağım. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi 'bir dev
letin dış politikası, diğer devletlerle ilişkileri 
gözden geçirilerek değerlendirilir. 

Türkiye'nin dünya içindeki yerini doğru tes
pit edebilmek ise, dünyaya ve Türkiye'nin millî 
çıkarlarına iyi teşhis koymaya bağlıdır. Bu ne
denle önce dünyaya topluca bakmak gerekiyor: 

Hatırlıyacağmız gibi İkinci Dünya Savaşın
dan alınan derslerle 1946'te Birleşmiş Milletler 
resmen doğdu. 

Bu büyük savaşın olup bittileri karşısında 
Batı Avrupa'nın ortak savunması zarureti ile 
NATO kuruldu. 

Gelişen dünya koşulları ile Avrupanın siyasî 
birliğe ve bütünlüğe kavuşması ihtiyacının önce 
ekonomik yoldan gerçekleşmesi düşüncesi Avru
pa Ekonomik Topluluğunu yarattı. 

Asya'da bir dayanışma ve bölgesel kalkınma. 
zoruniluğu CENTO'nun kurulmasına ulaştı. 

Kendilerini bloklar dışı bağımsız sayan dev
letler ise, yalnız kalmak endişesiyle aralarında 
bir «Üçüncü Dünya» yaratmak çabasındadırlar. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye; kurulduğu 
günden beri Birleşmiş Mille'tler'de, coğrafyamı
zın zoru ile NATO içinde, Avrupalı oluşumuzun 
siyasî ve ekonomik gereklerine uyarak Ortak 
Pazarda, Asya'da bölgesel dayanışma ve kalkın
ma ihtiyacı ile CENTO'da yerini almış bulunu
yor. 

Dünya'da her sahadaki gelişmelerin ve nük
leer silâhların ulaştığı bugünkü aşamada ve Tür
kiye'nin stratejik durumu karşısında bizim bir 
infirat politikası gütm'emiz, ya da bağımsızlığı 
yalnızlıkta aramamız gerçeklerle olduğu kadar 
akıl ve mantıkla da bağdaşamaz. 

ı Böyle olunca, Türkiye'nin bu kuruluşlarda 
yer alması prensip yönünden tartışma konusu 
yapılamaz. 

Ancak, Türkiye'nin bu kuruluşlar içinde ve 
I dünyada millî hükümranlığını ve çıkarlarını da

ha çok gözetmesi, itibarını ve haysiyetini daha 
çok koruması, şerefli tarihine ve dayandığı bü
yük milletin varlığına yakışır onunla dünyada 
sözü geçer ve kendine güvenilir olarak saygı ka
zanması, politikasında tutarlı, aktif ve etkili şe
kilde millî gücünü daha iyi tanıtması; yani cid
dî ve şahsiyetli bir politika gütmesi gerek. İşte 
dış politikamızda önem vereceğimiz ve dikkat 
edeceğimiz esas budur, ve dış politikada başarı, 
işte bu temel görüşe yaklaşma ölçüsüyle değer
lendirilmelidir. Çünkü değerli arkadaşlarım, iti
raf etmeliyiz ki, bütün gayretlere ve uluslarara
sı kuruluşlara rağmen hâlâ büyük gerçek şudur : 

Dünyada barışı, süper devletlerin sahip ol
duklar silâhların «Dehşet dengesi» korumakta 
ve dünya siyasetine de süper devletlerin çıkarla
rı yön vermektedir. Diğer devletler ise, bulun
dukları coğrafya ve blok içinde millî güçlerini, 
millî menfaatlerini, haysiyetlerini ve şahsiyetle-

I rini ne ölçüde koruyor ve kabul ettir ebeliyorlarsa, 
o ölçüde var ve etkili olmaktadırlar. İşte Bunun 
içindir ki, bir devletin dış politikası bu açıdan 
incelendiği takdirde ciddî bir anlam ve değer 
taşır, diyoruz. 

Arkadaşlarım, bugün süper devletler şöy
lece sıralanmışlardır: 

Amerika, Rusya, Japonya, ve Çin Bunların 
arasına tek devlet olarak değilse de iktisadî ba
kımdan süper bir dünya gücü olarak Avrupa 
Ekonomik Topluluğu da katılmış bulunuyor. 

Değerli arkadaşlarım, bugün insanların, mil
letlerin, devletlerin ortak arzuları görünüşte şöy
le özetlenebilir: 

Kişiler, insana yakışır maddî ve manevî hay
siyet ve adalet içinde yaşasınlar. 

Toplumlar, birbirlerine düşmanlığı davet 
edecek siyasî ve ekonomik sömürüden kurtulmuş, 
dünya nimetlerini dengeli bölebilen bir anlayışa 
va.rsınlar. 

Devletler, kendi yurtlarında ve dünyada ba
rışın sürekli teminatına kavuşsunlar; yani mutlu 
insanlar, huzurlu ülkeler ve istikrarlı bir dünya 

I yaratmak... 

303 — 



0. iSeanatosu OB : 59 9 . 5 . 1 9 7 4 O : 1 

-Değerli senatörler, şimdi son bir yılm man
zarasına kısaca göz atarak, arz ettiğim ilkelere 
yurtta ve dünyada ne ölçüde varlığını görelim 

Her şeyden önce şunu kabul etmeliyiz ki, 
uluslararası ilişkilerde henüz istikrar sağlana-
ınıanııştır. Bloklaşmadan yumuşama dönemine 
geceli istikrarsızlığın daha da arttığını söyle
yebiliriz. 

Gerçi Amerika iki yıldan bu yana Sovyetler 
Birliği ile yakınlaşmış ve Çin Halk Cumhuri
yeti ile de barışmıştır. Fakat bu gelişmeye kar
şı Amerika'nın Avrupa ile arası açılmış ve Ja
ponya da Amerika'dan çözülerek kendine ayr; 
bir yol aramaya başlamıştır. 

Öte yandan, Amerika - Rusya gibi iki süper 
devlet arasındaki ilişkiler yumuşamıştır. Bunun
la beraber 1973 Ekim ayında bir anda ortaya 
çıkan olay, buna umut bağlayanları şaşırtmış
tır, Çünkü, Orta - Doğu'ya barış -getirmek için 
birlikte çaba harcar görünen bu iki devletin ara
sı birden sertleşmiştir. Nitekim Nixon, Ameri
kan askerî kuvvetlerini alarma geçirmiş ve dün
yada bir nükleer savaş endişesi uyanmıştır. Bu 
arada Nixon, Amerika askerî kuvvetlerini alar
ma geçirdiğinde NATO devletlerinin de kendi
sini izleyeceğini beklemişti. Bu böyle olmayın
ca, esasen Ortak Pazarın güçlenmesi ile ikti-
saden tartışma konusu olan Amerika - Avrupa. 
ilişkileri, bu yüzden siyasî alanda da bozulma 
yoluna girdi. Daha doğrusu şudur: 

Aslında Amerika - Avrupa ilişkileri, Ameri
ka Dışişleri Bakanı Kissinger'in 1973 Nisanında 
«yeni NATO planı» nı ortaya atması ile bozul
muştur. 

Bilindiği gibi Kissinger'in «Yeni NATO 
Planı», savunma ile ticaret ve para konuların
da bağlantı kurmak amacına çevrikti. Böylece 
Amerika, Avrupa'yı ve Japonya'yı silâhla sa
vunmasına karşılık, Avrupa'dan ve Japonya'dan 
ticaret ve para konularında taviz istiyordu. Çün
kü Amerika; Avrupa ve Japonya zenginleşirken 
kendisinin fakirleştiğini ileri sürüyordu. Buna 
rağmen, «Yeni NATO Planı» Avrupa'da soğuk 
karşılandı ve bu yeni görüş ile ilgili olarak Or
tak Pazar ve NATO taraflarından çıkarılması 
düşünülen iki ayrı deklerasyon, metinleri üze
rimde anlaşmaya varılamadığından henüz yayın
lanamadı. Bu nedenle Nixon NATO'nun 25 nci 

yıldönümüne rastlayan Nisan ayında gelmeyi dü
şündüğü Avrupa seyahatini de erteledi. 

Değerli senatörler, bu arada Ortak Pazar 
üyeleri arasında mevcut birlik ve dayanışma da 
sarsıntı geçirmiştir. Şöyle ki, 6 üyeli olan Or
tak Pazar; İngiltere, Danimarka ve İrlanda'nın 
da girmeleriyle 9 üyeli olmuştur; fakat üye sa
yısı artınca daha da 'kuvvetleneceği yerde Avru
pa Ekonomik Topluluğu zaaf göstermeye başla
mıştır. 

Ortak Pazarın .Amerika ile ilişkileri konusun
da da görüş ayrılıkları çıkmıştır. Örneğin; 
Fransa, Ortak Pazar'ın kendi benliğini koruma
sı ve Amerika'nın egemenliği altına girmemesi 
gerekçesiyle, Amerika'ya yaklaşmaktan çekin
mektedir. Buna karşılık Amerika ise, bağımsız 
bir politika izlemek gerekçesiyle Avrupa'nın, 
Amerika çıkarlarını çiğnediğini ve kendisine 
karşı bir cephe .kurmak çabasına yöneldiğini ile
ri sürerek Avrupa'yı kınamaktadır. Hattâ 
Amerika, kendisine danışılmadan Avrupa'nın 
Araplarla işbirliğine girişmesini de doğru gör
memektedir. 

Avrupa ile "Amerika arasındaki bu görüş ay
rılıkları sürüp giderken İngiltere'de iktidarın 
değişmesi, durumu daha da karıştırmıştır. Çün
kü İngiliz İşçi Partisi iktidara geçerse, muhafa
zakâr hükümet tarafından kabul edilen Orıak 
Pazara giriş şartlarını, İngiltere lehine değişti
receğini vaadetmiştir. Yapılan seçim sonunda 
muhafazakâr hükümet düşmüş ve İşçi Partisi ik
tidara gelmiş bulunduğundan, Ortak Pazar hak
kında verdiği sözü tutma teşebbüsüne de geçmiş
tir. Oysa, önceki hükümetin imzaladığı ve İn
giliz Parlamentosunun onayladığı antlaşma şart
larının değiştirilmesi kolay olmayacaktır. Bu
nunla beraber bugünkü İngiliz işçi iktidarı bun
da direnmektedir ve Ortak Pazar'dan uzaklaşa
rak dış p ol ikasını Amerika ile işbirliğine götür
mek niyetinde görünüyor. 

Anlaşılan şudur ki, İngiliz İşçi iktidarı Ortak 
Pazarın bir siyasî birliğe kavuşmasından yana 
değildir, Sadece bir gümrük birliği olarak kal
masını istiyor görünüyor. Bunun sonucu, bir 
azınlık hükümeti olan yeni İngiliz Hükümetinin 
İngiltere'yi Ortak Pazar'dan ayırmaya gücü 
yetmeyebilir, ancak Ortak Pazarın gelişmesini 
engellediği de bir gerçektir. 
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Değerli senatörler, öte yandan, 1973'ün 
Ekim ayında Orta Doğu'da savaşın başlaması, 
'bunun üzerine Arapların etkili bir silâh, ola
rak petrolü kullanmaları yüzünden, Avrupa ile 
Amerika ve Sovyetlerle - Amerika arasındaki 
ilişkilerde, olumsuz belirtiler meydana çıkmıştır. 

Orta Doğu savaşında Sovyetlerle Amerika, 
başlangıçta işbirliği halimde görünmekte idiler. 
Oysa, işin içyüzünün böyle olmadığı, Ekim ayı 
sonlarına doğru Amerika'nın birdenbire kuvvet
lerini alarma geçirmesiyle anlaşıldı. Bundan 
sonraki gelişmeler ise, aradaki görüş ayrılıkla
rını büsbütün açığa vurdu. Kabul edilmelidir 
M, Araplarla israil arasında barışı korumak 
konusunda Amerika çok daha elverişli durumda
dır. Çünkü, İsrail ile zaten iyi olan ilişkilerini 
Araplarla da düzeltmektedir. Ayrıca Amerika' 
nın İsrail üzerindeki nüfuzu büyüktür. Buna kar
şılık Sovyetlerin İsrail'le diplomatik ilişkileri 
bile yoktur. 

Kissimger'in bu kamudaki tutum ve çabaları 
Sovyetler Birliğini Orta Doğu'da bir yana it
miş; böylece Amerika Orta Doğu barışının tek 
âmili gibi b örtünmeye başlamıştır. Bu arada İs
rail'le ateş - kes anlaşmasını sağladığından ötü
rü Mısır'da Sovyetlerden ayrılarak, Amerika'ya 

kaymaktadır. Buna karşılık Sovyetler de Suri
ye'ye yönelmiştir. Mısır, Amerika'ya kayarken, 
Suriye'nin Sovyetlere bağlı kalması, Araplar ara
sında Ekim Savaşı başında kurulan birliği de 
(bozmuştur. Arap âlemi şimdi ikiye bölünmüş du
rumdadır. Nitekim, Mısır, Suudî Arabistan ve 
Ürdün, Amerika'dan; Suriye ve Irak ise, Sov
yetlerden yana görünüyorlar. Amerika bundan 
özel çıkarlar sağlamaktadır. Nitekim, İsrail ile 
ateş - kes anlaşmasına varılmasını kolaylaştır
mış olmasına karşılık Mısır Hükümeti Amerika 
hakkında uygulanan petrol ambargosunu kal
dırmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, çok önemli bir konu
ya da kısaca ilişeceğim : Petrol ambargosu ve 
hundan daha da önemli olarak petrol fiyatla
rının artırılmasından doğan bunalım, Amerika 
ile Avrupa arasındaki ilişkileri de etkilemiştir. 
Araplar yalnız Hollanda'ya ambargo uygula
mışlardır. öteki devletlere ambargo uygulanma
dığından, Avrupalılar Araplardan ikili anlaş
malarla petrol satın almakta devam etmişlerdir. 
Amerika, petrol üreticileriyle pazarlık gücünü 
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artırmak için, onların üretici örgütleri gibi ge
niş bir tüketici örgütü kurmayı tasarlamış ve 
Avrupalıları Washington'da 11 Şubat'da konfe
ransa çağırmıştı. Bu konferans toplandı; fakat 
Fransa, bunun Araplarla çatışmaya varabileceği 
endişesiyle böyle bir örgütün kurulmasına karşı 
çıktı. Fransa'nın dışında kalan Avrupalılar ise, 
bu örgütün kurulması yolunda hazırlık yapma
ya karar verdiler. Fakat, Wıashington'dan dön
dükten sonra bu kez Avrupalılar, Amerika'dan 
ayrı olarak, Araplarla ticaret ve teknik alanlar
da işbirliğine girişmek teşebbüsünde bulundu
lar. Bu hal Avrupalıların "VVasIhington'daki dav
ranışlarına aykırı düştüğü için Amerika, buna 
tepki göstermiştir. 

Arkadaşlarım, bu arada önemli, yeni gelişme
ler olmuştur : Fransız Cumhurbaşkanı Pom-
pidou'nun ölümü, Avrupa politikasına ayrı bir 
kararsızlık unsuru getirmiştir. Bu Mayıs ayı için
de seçilecek olan yeni Cumhurbaşkanı Fransa' 
yi ve Avrupa'yı nereye doğru çekecektir? Yeni 
Başkanın Amerika'ya karşı tutum ve davranışı 
ne olacaktır? Henüz bilinmiyor. 

Aslında İngiltere'de bir azınlık hükümeti ik
tidarda bulunduğundan ve sık sık yeni seçimden 
bahsedildiğinden bu ülkenin durumu da karar
lı görünmüyor. Bunların arasında en istikrarlı 
bir yönetime sahip olan Federal Almanya'da da 
iktidar partisi ara seçimlerini kaybetmektedir. 
İki gün önce Başbakan "VVilly Bramdt'ın istifa 
etmesi de dünyada bir sürpriz olmuştur. Böyle
ce Almanya'da da ciddî bir mesele çıkmış bulu
nuyor. 

Amerika'da ise, Watergate olayı Nixon için 
bir dert olduğu kadar, Amerika'nın dış politi
kasını da etkiliyor. İşte bu iç sıkıntılardan ötürü 
olacak Nixön, iktidarının büyük başarısı saydığı 
Sovyetlerle yumuşama siyasetin toz kondurmu
yor. Nitekim, bu Haziran'da Moskova'yı ziyaret 
edecektir. Nixon, stratejik silâhların sınırlandı
rılması anlaşmasını imzalamak için Moskova'ya 
gidecekti. Şimdi Kissinger böyle bir anlaşmanın 
imzalanamayacağını, fakat sınırlı bir anlaşma
nın imzalanabileceğim söylemiştir. 

Değerli senatörler, Nixon, enerji bunalımına, 
petrol tüketicileriyle bir örgüt kurmakta çare 
ararken, petrol üreticileri de sadece petrol için 
değil; bütün hammaddeler için çare aranması 
meselesini ortaya attılar ve bilindiği gibi, Ce
zayir aracılığı ile Birleşmiş Milletler Genel Ku-
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ruhum olağanüstü toplantıya çağırdılar. Bunun 
üzerine Genel Kurul Nisan başlarında toplan
dı ve 20 gün çalıştı. Hammaddelerle mamul 
maddeler arasında daha dengeli bir pay ayrıl
ması gibi karmaşık bir problemin 135 üyeli Bir
leşmiş Milletler toplantısında çözülemeyeceği an
laşıldı. Hammadde üreticileri, petrol üreten ül
keler gibi karteller kuracaklarım söylemişler
dir. Oysa örneğin bakır, kalay, çay, kahve gibi 
hammaddeler petrole benzemez. Petrol fiyatla
rının artırılması artık bir olup bittidir. Şimdi 
gelişmiş ülkeler, zararlarını telâfi etmenin yol
larını arıyorlar ve belki de uzun vadede petro
lün yerine başka bir enerji kaynağı bulacaklar
dır. Şurası bir gerçektir ki, petrol bunalımının 
büyük zararını çeken ve çekecek olan gelişme 
halindeki ülkelerdir ve Türkiye de bunların 
arasındadır. 

Çok değerli senatörler, işte Türkiye dış po
litikasını yürütürken dünyadaki bu gelişmelerle 
birlikte diğer olaylardan dersler almak ve ona 
göre hareket etmek zorundadır. Türkiye, yakın 
zamanlara kadar bloklar dönemini yaşıyordu. 
Bugün bu dönem arkada kalmıştır. Görünen şu
dur ki, NATO, ortaklarına ve hele kanatta yer 
alan Türkiye'ye ancak stratejisi topyekun mu
kabeleye dayandığı zaman garanti veriyordu. 
Topyekun stratejiden ayrılıp esnek mukabeleye 
geçtikten sonra tam tatmin edici garanti vere
miyor. Çünkü, konvansiyoııel silâhların kullanıl
masını gerektiren bir savaşta NATO'nun yeni 
stratejisi bunu gerektiriyor. Böylece NATO üye
lerinden her birinin, hele Türkiye gibi kanatta 
bulunan bir üyenin her anlamda çok güçlü bir 
orduya sahip olması zarureti büsbütün meydana 
çıkmıştır. Bu büyük gerçek karşısında bizim tu
tumumuz ne olacaktır? 

Türkiye'nin NATO dışında, hatta NATO üye
lerinden biriyle savaşa girmesi halinde durum; 
ne olacaktır? İşte mesele bu. 

Değerli senatörler, bu vesileyle İkili Anlaş
malar üzerinde de duracağız; NATO Paktının 
üçüncü maddesine dayanılarak, hatta bu mad
de zorlanarak Amerika ile yapılan İkili Anlaş
malar hâlâ gereğince aydınlığa kavuşturulama
mıştır. Üzerinde tereddütler dolaşan bu İkili 
Anlaşmaların artık Türkiye'nin başımsızlığı, hü
kümranlığı ve millî menfaatleri yönlerinden cid

dî şekilde gözden geçirilmesi ve tasfiyesi zama
nı çoktan gelmiştir. Bunlara bir örnek vere
lim : 

İncirlik Hava Üssünün, Türkiye'nin güvenli
ği bakımından tehlike teşkil ettiği, olaylar için
de görülmüştür. Anlaşmanın metnine bakılacak 
olursa bu üs, Amerika ile Türkiye'nin ortaklaşa 
kontrolü altındadır. Fakat fiiliyatta Amerika'nın 
bu üssü, anlaşma maksatları dışında kullandığı 
görülmüştür. Oysa Türkiye'de yetişmiş Türk 
teknisyenleri vardır. Öyle ise bu üsler tamamen 
Türkiye'nin kontroluna bırakılmalıdır. Nitekim, 
İngiltere bile, İskoçya'daki üssün kaldırılması 
çabasındadır. 

Şu halde muhalefette iken, üzerinde durduğu
muz İkili Anlaşmaların ciddî şekilde gözden ge
çirilmesi lüzumunu tekrar belirtiyoruz, 

Değerli arkadaşlarım, NATO içinde yüklen
diğimiz vecibeler hakkındaki yanlış anlayış yü
zünden Türkiye, Üçüncü Dünyanın güvenini za' 
fa uğratmış ve yalnızlığa itilmiştir. 

Amerâka ve Batı Avrupa devletlerinin icraat-
larındaki sorumluluklar Türkiye'nin sırtına yük
lenmekte ve Üçüncü Dünya Devletleri bizi böyle 
görmektedirler. 

NATO içinde kalacağız, fakat Türkiye'nin 
benliğini korumak ve şahsiyetini göstermek zo
runda olduğu da unutulmamalıdır. Bu bakım
dan, Arap ülkeleriyle ilişkilerimizi normal yolda 
düzeltme gayretleri yararlı olabilir. Unutmaya
lım ki, bugün Türkiye zengin ve gelişmiş ülke
ler arasında değil; «hammadde ve kalkınma» gö
rüşmeleriyle de bir kez daha ortaya çıktığı gibi 
henüz gelişmekte olan ülkeler arasındadır, öjle 
ise, bu ülkelere karşı enerjik bir politika izleye
rek aralarında itibarlı bir yer almak zorunda
yız. Çünkü, Üçüncü Dünyanın kalabalık devlet
ler grupu arasında Türkiye bugüne kadar Ma-
fearios'un sağladığı yeri bile elde edememiştir. 

Oysa, bütün bu ülkeler bağımsızlık çabala
rında Atatürk'ü ve Türkiye'yi örnek almışlar
dır. 

Söz buraya g-elmişıken, önemli bir noktayı 
da dile getireceğim:. 

Bugün sayısı 135'i bulan Birleşmiş Millet
lerde 41 Afrika Devleti vardır ve bunlar blok 
halinde hareket etmektedirler. Böylece güçlü 
bir varlık olmuşlardır. Bunların önemli bir kıs
mı sömürgelikten kurtulma savaşı içindedir. 
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Buna rağmen, sömürülen ülkelerin durumla
rı Birleşmiş Milletler gündeminde 15 senedir 
tsürüncenıede bıraki'lmıstır. Niteki'm, Rodezya 
ve Portekiz idaresindeki topraklara ait gün
dem. maddeleri askıda kalmıştır. 

Türkiye, sömürülen milletlerin bu kuruluş 
davasında kendilerine yardımcı olmalıdır. Bir 
örnek verelim: Portekiz idaresindeki ülkeler 
Portekiz'in 20 katıdır. Bunlar Portekiz'den 
kurtulmak ve artık bağımsız olmak işitiyorlar. 
Biz Birleşmiş milletlerde, bağımsızlık savaşı 
yapan bu devletlerin haklı davalarımda onları 
desteklemeliyiz. Nitekim, bugün Danimarka 
bile, bu konuda Portekiz'e karşı koymaktadır. 

•Vaktiyle Fransa'yı küstürmemek için Ceza
yir'in bağımsızlığına karşı takındığımız tav
rın utancını da hatırlayarak; bağımsızlık ve kur
tuluş savaşı yapan milletlerin yanında yer al
malıyız. Bu bize çok şey kazandırır. 

Değerli arkadaşlarım, önemli başka bir ko
nuya geçeceğim:. 

«Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirimi» Kon
feransına Türkiye eşit halklarla iştirak ettiril
miyor. Buna sebep olarak, kanatlardaki kuv
vetlerin indiriminin konferansta öngörülme
diği gösterilmektedir. Oysa, merkezde yapıla
cak kuvvet indiriminin kanatları etkilememesi 
mümkün değildir. Merkezden indirim sonucu 
ayrılacak kuvvetler nerelere gidecektir? 

Oradaki kuvvetler indirilirken, kanatlar
daki kuvvetler artacak mıdır? Böyle bir anlaş
ma Türkiye'nin güvenliği bakımımdan yarar
lı olabilir mi? 

Bu soruların üzerinde durulmak ve doyuru
cu çarelerine kavuşturulmak gerekir. Çünkü, 
bu konuda Avrupalılar, indirimin kara kuv
vetlerinde yapılmasını hiçiolmazSa başlanması
nı söylüyorlar. Rusya adına 26 Ekimde konu
şlan Brejnef ise, «Anlaşmanın millî ve yabancı 
hava kuvvetlerini ve nükleer .silâhla donatıl
mış birlikleri de kapsaması gerektiğini» ileri 
sürmüştür. 

Şimdi birlikte düşünelim: Bu tez kabul edi
lirse, Sovyetlerin indirilecek kuvvetleri nere
ye çekilecek? Cevap şu : Orta Avrupanm sınır
lanma, 

Amerika'nın kuvvetleri ise, Atlantik ötesin
de 5 bin kilometre uzaklara gidecektir. 

Konunun daha da aydınlığa kavuşması için 
§u gerçeği de belirtelim: 

Bugün Varşova Paktı, bütün silâhlarda or
ta Avrupa'da üstün durumdadır. NATO' 
nıın 777 bin kişilik kuvvetine karşı 900 
ibin kişilik kuvveti vardır. Ve nihayet Sov
yetler Birliğinin savunma giderleri, millî 
gelire oranla Birleşik Amerika'nın savunma 
•giderlerini geçmiştir. İşte bu nedenlerledir ki, 
NATO Genel Sekreteri 11 Aralıkta yaptığı ba
sın toplantısında gerçeği açıklamaktan çekin
memiş ve şunları söylemiştir: «Her ne kadar 
'NATO iyi niyetle ve uzlaşmacı bir tutumla si
yasî yumuşama politikasını izlemeye kararlı 
ise de, ittifak ülkeleri, Sovyetlerin gittikçe ar
tan askerî gücünden endişe duymaktadırlar. 

Arkadaşlarım, Türkiye, Orta Avrupadaıkıi kar
şılıklı ve dengeli kuvvet indirimli, sorununu işte 
hu gerçeklerin aydınlığımda yakından izlemek ve 
kendi millî varlığı yönümden gerekli tedbirle
ri almak zorundadır. 

Değerli senatörler, son olarak biraz da Kıb
rıs davası üzerimde duralım: Kıbrıs konusunu 
dile getirirken, komuşmalarityile A. P. Dışişleri 
sözcülüğüne bir seviye getiren Sayın Kâmran 
İnan da gerekli cevabı almış olacaklardır. Kıib-
rıs konusu Mafcorios ve Yunan Hükümetinin or
tak g ay eleriyle yeni bir çıkmaza sürüklenmiş
tir. Nitekim, genişle'tilmş toplumlararası gö
rüşmeler, Kıbrıs Rumları tarafından kesilmiş
tir. Buna bahane olarakda Hükümetimizin Üni-
ter yerine Fedaratif bir sistem istemesi gös
teril mektedir. Oysa, 19'60'da Kıbms için kabul 
edilen Anayasa, aslında Fedaratif bir sistem
den başka şey değildir. Bu Anayasa ise, Zürih 
ve Londra Antlaşmalarıma dayanmakta idi ve 
bu, bilindiği gibi, uzum mücadelelerden sonra 
Türk toplumunun haklarını korumak ve Eno-
sise kapıyı kapatmak amacıyle kabul edilmiş
ti. 

Öte yandan, Kıbrıs Rumlarınıın ve Atina' 
nm direndiği Ünüter sistem hem Türk toplumu
nu eşit haklardan yoksun bırakacaktır ve hem 
de E no sis kapılarını açık tutacaktır. Kıbrıs 
Türkleri, Türk Milleti ve T. B. M. M. asla be
nimsemediği halde ve ortada Türklere eşit hak 
veren ve gerçekte bir Federatif sistem olan 1960 
Anayasası varken, bu «Üni'ter» sözü nereden 
gelmiştir? 
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Arkadaşlar, bu deyini aslında Miakarios'un 
'tezidir. Fakat günün birinde bir Dışişleri Ba
kanımız çıkmış, Türkleri azınlık hukukuna 
mahkûm edecek bu Üniter Devlet sititemini be
nimsemiş görünmüş ve bunu Bütçe Karma Ko
misyonunda ve Senatonun huzurunda şöyle 
^açıklamıştır: Bu Bakan: «Kibris'ın bağımsızlı-
ğında anlaşmaya varıldı. Artık Enosis olmaya
caktır» demiş ve bu anlaşmayı şöyle müjdele
miştir: «Kıbrıs'ta tarafların haklarını eşit 
alan Üniter Devlet kurulacaktır» 

İşte şimdi Ecevit Hükümeti bu Üniter Dev
let. şeklini reddettiği ve Federatif sistemi ileri 
sürdüğü için Makarios güiya bahane 'bulmuş 
görünüyor. 

Sırası gelmişken burada bir gerçeği belirt
mek yerinde olur: 

Bahmetli İnönü'nün kurduğu C. H. P. Koa
lisyon'arında, Kıbrıs konusunda Hükümetin te
zi : «Bağımsız Federatif Kıbrıs Devleti» idi. 

Bugün Sayın Ecevit'in kurduğu C. H. P. Koa
lisyonunda da Hükümet Programında yer alan 
tez aynıdır. Görülüyor ki, O. H. P.'nin Kıfbrıs 
politikası tutarlıdır. 

Arkadaşlarım, Federatif sistem, Kıbrıs Ada
sını coğrafya yönünden parçalara bölmeyi ge
rektirmez. Çünkü Federatif rejim, bölgesel ola
cağı gibi, toplumsal da olur. Kıbrıs için kalbul 
edilen ve devamında Türk toplumunun da, Tür
kiye'nin de ısrar ettiği toplumsal bir Fede
ratif sistem olabilir; yani, toplum ne kadar da
ğınık olursa olsun, ve Adanın neresinde yaşar
sa yaşasın, tanınmış olan haklardan yararla
nacak demektir. 

Arkadaşlarım, görünen odur ki, Kıbrıs ko
nusundaki rejim tartışmaları maksatlı ola
rak müzmin hale getirilmektedir. Bu itifbarla 
biz, muhtemel bir olup - bittilye karşı daima 
hazırlıklı bulunmalıyız. Bunun için; Türkiye 
XATO dışında kuvvete sahip olmadığına ve 
NATO içindeki kuvvetlerini ve silâhlarını ise, 
hazin Johnson mektubunda açıklandığı gibi, di
lediğimiz zaman kullanamayacağımıza göre, 
durum ne olacaktır? İşte Hükümet bu sorunu 
'şimdiden çözmeye meoburdur. 

Değerli arkadaşlarım, son günlerde Yunan-
istanla aramızda yeni bir meselle daha çıktı: 
Bunun içyüzü şudur: Ynanistan, Ege Denizinin 
!bir Yunan denizi olduğunu iddia ediyor ve bu 

denizin havalarından da, kendisinden izin alın
madıkça, Türk uçaklarının geçmesini istemi
yor. NATO manevralarında (bile bu yüzden 
olaylar çıkarmaktan çekiümemiştir. Öte yan
dan, Yunanistan Ege Denizindeki karasuları
mızda ve kıta sahanlıklarımızda petrol arama
mıza da engeıl olmak işitiyor. Nitekim Yunan
istan, Şubatım ilk haftasında bu konuda bize 
'bir nota göndermiştir. Ye bu notaya verdiği
miz cevabı da karşılıksız bırakmıişitır. Bu ara
da Yunanistan anormal şekilde SıiılâMannıakta
dır. 

Bu münasebetle şu hususu da belit'meliyiz: 
NATO Devletleri ve Amerika Yunaniistan'da'-
ıki Cunta diktatörlüğünü kınamaktadırlar. Bu
na rağmen, Amerika Yunanistan'a müsait şart
larla eri modern Uçakları terchili olarak ver
mektedir ve diğer devletler de yardıma ama
de bürünüyorlar. Bu gerçeğe de böylece doku
narak geçeceğim. 

Değerli senatörler, sözlerimin başında açık
ladığım güçlerin istikrara ve uluslararası ku
ruluşların amaç ve ilkelerine tamamen ulaşa
mamış ve bölgesel savaşları önleitememliş olduk
ları doğrudur. Fakat yeni bir dünya savaşr-
nın çıkmasına caydırıcı ve ciddî şekilde engel 
oldukları ve dünya barışında olumlu rol oyna
dıkları da inkâr edilemez. 

Bütün bunlarla beraber Hükümet, kurul
dukları zamanla bugünün koşulları arasındaki 
'boşlukları objektif şekilde gözden geçirerek, 
'Türkiye'nin hükümranlığını ve millî menfaat
lerini daha iyi korumada gerekli tedbirleri 
almak üzere, bu kuruluşlar ve yeni gelişmeler 
üzerinde dikkatle durmalıdır. 

Değerli senatörler, sözlerime son. verirken, 
dünyada öz varlığımızın hak ettirdiği yer, he
nüz sağlanamadığı için, yalnızlığa doğru itilen 
Türkiye'nin; millî, etkili ve şahsiyetli dış poli
tikasını gerçekleştirmek çabasına giren Hü
kümete bütün gücümüzle yardımcı olacağımızı 
'belirtir; C. H. P. Senato Grupu ve şahsım adı
na Yüce Senatoyu engin saygılarla selâmla-
larım. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Beka-
ta, 

Sayın Selâttin Özgür, buyurunuz. 
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SELÂKATTİN ÖZOÜIt, (Tabiî %e> — Sa
yın Başkan, saıyın üyeler, Dişileri Bakanlığı
mızın değerli mensupları ve Sayın Bakan; 

Uluslararası ilişkilerde 1970ın başlarında 
lönemli değişikliklerin belirtilmesini görmeye 
(başladık. Çin Halk Cumhuriyetinin kapısı ça-
İmaJbildi, Sovyetler ile Batı1 ikili ilişkiler içe
risinde yumuşama havasına girdi. Battı Avru
pa ve Amerika Birleşik Devletleri karşılıklı 
istek ve ihtiyaçlar muvacehesinde Amerika 
üstünlüğünden dengeli bir ortaklığa doğru 
yönelmeye başladı. Batı ittifakında önemli si
yasal güvenlik ve ekonomik görüşmeler de
vam etmektedir. Kendi durumuna göre Ameri
ka Birleşik Devletleri, Batı birliği tarafından 
kendi çıkarlarının korunmadığı kanısına var
mış bulunmakta ve Avrupa'yı ekonomik böl<-
geleşmeye giderken, Amerika himaye ve taah
hütlerini yerine getirmesini istemesi ortak
lık anlayışı ile bağdaşitıramamış olduğunu ifa
de etmektedir. 

NATO'da stratejinin ve 'buna bağlı olarak 
askerî şartların artık değiştiği belli olmuş
tur. Son stratejik ve politik ortamda NATO 
devletleri yeni savunma politikasında 'birleş
mişler ve Batılı devletler bütçelerindeki sa
vunma masraflarını 2-3 yıldan beri artırmaya 
devanı ederek, koııvaıısiyel silâhlarını yeni
den güçlendirmektedirler. Zayıflamış bir kon-
vansi'yel savunmanın ittifakı ya boyun eyme-
ye ya da hemen nükleer silahlar kullanmaya 
mecibur edeceği bugün için kalbul edilmiş bu
lunmaktadır. 

Önümüzdeki yıllarda NATO savaşa, hazır ol
ma için muazzam sarfiyatları karşılayarak 
konvansiyel ve nükleer silâhların kullanılışın
da yeni doktrinleri bulma zorunluğunda ka
lacaktır. 

Uluslararası ekonomik sistem, ne zaman 
biteceği bilinmeyen bir bunalım içerisinde gö
rülmektedir. 

Kısa bir konuşma içerisinde - daha geniş 
talblolari1 sergilemek imkânı bulunmadığı için 
önemli gördüğüm noktalar üzerinde durmaya 
çalıştım. Ortak Pazar, komşu ülkeler, Kıbrıs, 
Orta Doğu, haşhaş konulan, üzerinde ayrıntı
lı olarak durmaya değer konulardır. 

Millî amaçlara ve dünya barışma yönelik 
dış politika yöntemlerinin içinde aşırı hayran
lık veya aşın endişelerin yeri olmaması lâ
zımdır. Sübjektif etkenler içindeki dış ilişkile
rin zarar hanesinin çok olacağı» unutulmama
lıdır. 

Bakanlık önemli kadrolarının yenileştiril-
mesinde ve meslek mensubu kişilere öncelik ve
rilmesinde başarılı olamamıştır, özellikle son 
tayinlerde değer ölçülerinden büyük fedakâr
lıklar yapıldığı görüntüsünü vermiştir. 

Geçmişteki hatalı davranışların devam ede
meyeceği kanısındayım. 

Ulusla rarasındaki ilişiklilere, yukarıda na
zdanım değinelbiMiğim yeni ağırlıklar gir
miştir. Türkiye içte, dışta banş ilkesi, ikili 
ve toplu anlaşmalar üzerinde oturttuğu dış 
politikasında yeni unsurlara göre durumunu 
tespit etmede son yıllarda oldukça geride kal
mış gibi görünmektedir. Âdeta duyarlığı azal
mış gilbidir. 

Uzun yıllardan beri dostlarımızı, öz çıkar
larımızla çelişkide olsa dahi, rencide ederiz 
politikasının etkisinden kurtulmuş gaibi gö«-
ırünmüyor. Politik münakaşa içinde en azın
dan bir tarafın böyle bir haleti nthiye içinde 
bulunduğunu tespit etmiş bulunuyorum. Böy
le bir tutumun yanlışlığını son Otta Doğu ve 
petrol 'bunalımına tekaddüm eden ve bu buna
lımdan sonraki günlerde göndük.-

Batı toplulukları kendi aralarmdaiki eko
nomik rekabetin nedeniyle kendi çıkarları 
için gün geldi hüçibir kuralı tanımaz tavırlar 
içerisinde göründü!er; belki biraz haklan 
vardı. Çünkü, İttifaklar ülkelerin kendi Ve or
tak çıkarlarını sağladığı müddetçe geçerli ola
bilmektedir. 

Dünya dengesini sağlayan odaklar henüz 
değişmiş değildir. Ancak yenii uıDsurlar ilâve 
olmakta ve bu yeni güçler belirli "bölgeler 
ve sektörlerden dengeye ağırlıklarını koyma
ya başlamışlardır. Pek tabiî olarak dengeyi 
bugün ellerinde tutanlar bunu devam ettir
mek için yeni düzenlemelere gi'tmektedirlefr. 
Dış politikada esas alan güç unsurlanmızı dün
yayı yeni koşullar içerisiiııde görmek isteyen 
görüşlerin karşısında ne ölçüde ülke yararına 
kullanacağımızı araştırmış ve bulmuş olma
mızdır. 
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İlk belirtilerini 1970lerin başında gösiterme-
ye başlayan uIuslararasındaM ilişkilerde de
ğişik yorumlara karşı Türkiye gerekli öne
mi vererek öntedîbirleri almadığı veyahut bun
ları umursamadığı i çan bilhassa son yıllarda 
kendini âdeta bir boşlukta hisseder gübi ol
muş, uluslararası münasebetlerde şimdiye ka
dar görülmemiş bir gevşeme içine girmiştir, de
nebilir. 

Yukarıda zikredilen devreden rutin veya 
ruttin olmayan ve fakat anlamışız bir sürü gidiş, 
gelişler olmuş; ama ne yarar sağladıkları bu
güne kadar anılaşılamamDştır. 

Bu tutum ve ilişkiler Bakanlığın uzun ömrü 
içinde ender rastlanan davranışlardan biri ol
muştur. 

Bunları bize açıklama iktidarında bulunan 
teknisyen mesul kadronun halen aynı görevde 
bulunuşu iyi bir talihtir. 

Sözlerime son verirken, çağın ve teknolojinin, 
değişen koşullar karşısında dünyaya bakan göz
lüğümüzün camının değiştirilmesi inancı ile he
pinizi saygı ile selâmlar, Dışişleri bütçesinin ya
rarlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özgür. 
Sayın Hüsnü Dikeçligil, buyurunuz. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Sayın 
Başkanım; 

Dışişleri Bakanmyızın nutkunu dinledik. Son
ra Kâmran İnan beyin hakikaten iyi hazırlan
mış bir konuşması oldu, onu da can kulağı ile 
dinledim,, faydalandım. 

Bütün bunların neticesi : Eğer bir millet iç-
bünyesinde kuvvetli ise, dışta dediğini yaptırabi
lir. Eğer iç bünyesinde kuvvetli değilse, kuvvetli 
bir devlet olması ve kendisini tanıtması mümkün 
değildir. Onun, bunun peşinden sürüklenir gi
der; tarihimizde de böyle olmuştur. 

Onun için Sayın Bakan bilhassa Hükümetle 
de temas içerisinde içbünyeyi kuvvetlendirmeye 
çalışmalıdır. İç bünye zaafa uğradığı andan iti
baren görüyoruz; Yunanlar başkaldırıyor. Maa
lesef tarihî hatalara düşülmüştür. Bizim ecdadı
mız birer birer o adaları beyhude yere almamış
tır, kanlarını akıtmamıştır. Biz İkinci Dünya 
Harbinden sonra o adaları beyhude yere elimiz
den kaptırmışızdır, şımartmışızdır. 

Batı Trakya'daki Türklerle uğraşılmamıştır, 
uğraşmadık, ilgilenmiyoruz; ama buna muka
bil vatanımızdaki Yunanlılar rahatça yaşıyor. 
Böyle bir mjüsamahadan sonra Yunanlar elbette 
şımaracaktır, şımarmakta devam edecektir. 

Hiçbir zaman için dost olarak geçinmek iste
diğimiz bu devlete müsamahakâr davranmanın 
yerinde olacağı kanaatmda değilim ben şahsen. 

Orta Şark politikasını, İslâm ülkeleri ile te
ması 1961 yılından bugüne kadar savunmuş bir 
arkadaşınızım. Ben o zaman garip de karşılan
dım. Şimdi (bakıyorum, dostlarımız 'bu meselelere 
değiniyor ve ben bundan memnuniyet duyuyo
rum. 

Arkadaşlar, yalnız, Orta Şark'ı iyice tanımak 
lâzımdır. Orta Şark'ı (bilmeden, iyice kontrol et
meden devlet adamlarımızın «yardım» diye se-
yaıhata çıkması, «Ben orayı tanıyorum» zehabına 
kapılması bence doğru değildir. 

Bendeniz 1951 yılında İskenderun'da bulun
duğum zaman, Suriye •ile ilk defa kültür münase
betleri kuran bir arkadaşınızım. Lise ilk defa bize 
gelmiştir, sonradan ben oraya gitmişimdir talebe
lerimle ve Millî Eğitim Bakanı tarafından davet 
edilmiş, konuşmuş arkadaşınızımdır. O sıralarda 
gençliğim icabı orada verdiğim beyanları burada 
söylemem zamansız ve zaman da kâfi değildir. 

1969 yılında bendeniz Suudî Arabistan'da bu
lunuyordum. Orada epeyce zaman kaldım ve do
laştım. Bana Medine'de bir İslâm kardeşimiz, «Si
zin memleketinizde komünizm ihtilâli olacak» de
di. Ben hayretler içinde kaldım. Bunu izah et
meden maksadım; bizim memleketi çok iyi bili
yorlar, bilmektedir. O kadar küçümsemek doğru 
değil. 

Parantez içerisinde söylüyorum: 1951 yılında 
Şam'a gittiğim zaman bizim çok kıymetli bir se
firimiz vardı orada, «Şamlıları böyle görmeyiniz, 
gayet kültürlü insanlardır.» dedi. Ben buna şa
hit oldum. 

Şimdi bilmiyor gibi gözüküyorlar; ama bili
yorlar. Ben hayret ettim. Türkiye'ye döndüm; 
Türkiye'ye döndükten sonra hakikaten 12 Mart 
olayları oldu. 

Şimdi bu İslâm ülkeleri demek ki, o zamandan 
beri Türkiye'yi tanıyorlar. «Türkiye'de mutlaka 
bir iç kargaşalığa doğru gidilecek.» diye kestir
mişler ve bunu bize orada bir şahıs söyledi. 
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Bugün fon oltamdan kurtulmuş değiliz. «Bu 
oltamdan kurtulduk» diyen arkadaşlarımız her 
halde kendi kendilerine aldatıyorlar gibi geliyor 
bana ve bunu Suudî Arabistan'daki dostlarımız 
ve İbni Suud gibi tecrübeli bir 'devlet adamı bi
lir. Bunun 'bileceğini ümit ediyoruz. Hâlâ fbugün 
biz Türkiyemizde 12 Mart olaylarına sebep olan 
'anarşistlerin affı ile uğraşıyoruz. Bunu acaba 
İbni Suud, veya Suudî Arabistan'daki dostlarımız 
bilmiyor mu? Pekâlâ biliyor. Buradan para almak 
için giden devlet adamlarının bu hususu iyi kes
tirmesi lâzımdır. Her halde onlar paralarını ko
lay kazanmıyorlar. İyi bir siyasî ortamı 'Olma
yan memlekete paralarını kolay kolay vermezler. 
Nitekim böyle olmuştur. Ben de şahsen Suud'un 
yerin de olsam, kolay kolay iç bünyesini sağlama 
kavuşturmayan, ileriye ümitle bakılmayan bir 
Türkiye'ye para vermem. Nitekim böyle olmuştur. 

B'en iki 'arkadaşımızın gitmesini tenkit etmi
yorum; fakat hariciyemizin bir ağırlığı vardır. 
Hole Türkiye Cumhuriyeti, bugün Cumhuriyet; 
ama büyük imparatorluk kurmuş, onlarla münase
bette bulunmuştur. Her tarafta bir eseri vardır, 
her tarafta bir eserimiz vardır ve bizi öyle küçük 
de görmüyorlar. Niyazi Berkes'in eserinde dahi 
Kaak, «Türkiye kuvveti ense de liderlik rolünü 
'eline alsa» diyor. Eserinde 'bahsediyor; «Beni çok 
etkiledi bilgisiyle» diyor. Hatta «siz tarihinizi 
bilmiyorsunuz, siz yabancılardan tarihinizi öğreni
yorsunuz, ona göre hüküm veriyorsunuz. Sizin ec
dadınız geldi Ibiz rahata kavuştuk. Dolayısıyle şu 
gördüğünüz eserler var ya, onlardandır, bizden 
değil» diyor o zat. 

Biz gittiğimiz zaman oralara,, ben de gözümle 
gördüm, hiçbir şey almam ışızdır; medenî bir dev
let olarak onlara eserler bırakmışızdır. Nitekim 
Lawrence hatıratında; «Osmanlı İmparatorluğu 
yıkılır, buralardan el çeker; ama Orta Şark 'bir 
türlü huzur bulmayacaktır ve bir türlü iki yakası 
bir araya gelmeyecektir; birlik olamayacaktır.» 
diyor. «Bu birliği, beraberliği temin eden Osman-
İı İmparatorluğudur.» diyor. 

Malta'dan Sait Halim Paşa, Osmanlı İmpara
torluğu için Loyd George'a ve diğerlerine mek
tubunu gönderiyor. Mektubu gayet enteresandır. 
«Bu cihan Devletine kıymayınız. Osmanlı İmpara
torluğu kalktıktan sonra Orta Şark ve diğer yer
ler bir türlü huzur bulamazlar.» eliyor. 

Bunu söylemekten maksadım ne? Haddizatın
da bütün Avrupalı müttefiHerimiz bilmeli, Rus
ya da bunu bilmeli: Orta Şark'ta huzuru sağ
layacak ne Rusya'dır (O da 'emperyalisttir), ne 
Amerika'dır ve ne de batı memleketleridir. Dün
yanın huzurunu istiyorlarsa, Orta Şark'ta huzura 
sağlayacak yine Türkiye Cumhuriyetinden başka 
hiçjbir Devlet olamaz; ama bunun yollan vardır. 
Bu yolları takip etme tarihimizin seyri içerisinde 
olacaktır ve dolayısıyle kendimize güven sağla
mamız lâzımdır. Türkiye Cumhuriyetini sola kay
mış, anarşistlerle dolu, komünizme doğru gidecek 
(Suriye gidebilir) bir memleket olarak katiyen 
İslâm ülkeleri kabul edemez ve böyle görüntüde 
olan bir devlete yardım da -edemez ve etmez. Ha
yale kendimizi kaptırmayalmı, bu hayal içerisin
de olmayalım. Eğer görüntümüzü iyi verdiğimiz 
takdirde, Arap ülkeleri bize yardım edebilecek
tir; yardım eder. Yoksa, katiyen yardım etmez. 
Böyle gidişlerde «Ben şunu alacağım, bunu alaca
ğım.» diyerek Türkiye Cumhuriyetini küçük du
ruma düşürmemek iktiza eder benim kanaatimce. 

Onun için Sayın Bakanımızdan istirhamım, 
Orta Şark'in iyi bir incelemeye tabi tutulması lâ
zımdır. Ha:tta bendeniz vaktiyle de söylemiştim, 
yeni uyanan Afrika devletlerinin dahi... 

Bugün Hariciyemiz Orta Şark üzerinde, yeni 
uyanan Afrika devletleri üzerinde iyi bir incele
me yapmamıştır, araştırma yapmamıştır; bu araş
tırmaları değerlendirmemişlerdir. Sadece, bazı ar
kadaşlarımızın dediği gibi, dahil olduğu ittifak
larla yetinmiştir. Belki de uydu bir politika ta
kip etmiştir. İnsanlar ilerisine büyük br devlet 
olacağı nazarı ile bakmalı. Benim kanaatim. Tür
kiye Cumhuriyeti böyle kalmayacak, büyük bir 
devlet olmak zorundadır. O gücü kendisinde gör
meli. Ona göre müstakar, ona göre sağlam, ona 
göre yeni doğan memleketleri tetkik ederek, ikti
sadî hayatını da ona tabi tutmalıdır, ona göre 
ayarlamalıdır. 

Meselâ Japonya, Çin, İsrail dahil, yeni doğ
muş bütün Afrika memleketlerinden iktisadî yön
den faydalanıyor, gayet geniş ticarî münasebetler
de bulunabiliyor. Orta Şark memleketleri de bize 
gayet yakın komşu; ama bunları iyice etüt ötme
diğimiz için ticarî münasebette bulunamıyoruz, 
âdeta kaçıyoruz. Bendeniz o zaman bir rapor ver
miştim ve emin olunuz Türk Bayrağını 'gördükle
ri vakit onu öpenlere de çok rasladım Suriye'de. 
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Ben Beyrut'ta 'bulunduğum zaman Kral Ab

dullah öldürülmüştü. Tanımadığım uzun boylu bir 
adam çıktı arkadan. Söylediklerini -aynen ifade 
edeyim: «Oh oldu bu insana.» dedi. Beyrut bir
denbire karıştı. Niye (böyle söylüyorsun dedim, 
(»gayet güzel Türkçe biliyorlar): «İlk defa İngi
liz ordusundan para alarak Osmanlı ordusuna 
kurşunu (bu atmıştı, Allah bunun cezasını verdi.» 
dedi. Ben bunu kulaklarımla duydum. 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, süreniz dolu
yor. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Şimdi biz, batı dünyasını tanıdığımız kadar 
Mâm ülkelerini tanımıyoruz kanaatindeyim. Ha
riciyemiz bu ülkeleri iyice tanımak zorundadır ve 
kuvvetli bir devlet olup, iyi bir görüntüde gözük-
anesi lâzımdır. Evet, bugün Suriye'yi komünist gi
bi görebilirsiniz; ama nasıl Mısır bundan yakasını 
'sıyırmış altaıışsa, İslâm'ın var olduğu yerlere ko
münizm kolaylıkla giremeyecektir, o da kendisini 
biran için 'kuvvetlendirdikten sonra Rusya'dan 
sıyrılaoaktır. 

0 halde, Orta Şarkta liderlik rolünü oynayan 
Türkiye olacaktır. İleri siyasî politikamızı buna 
göre ayarlamakta fayda olacağı kanaatindeyim. 

Saygılarımla, (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Dikeçli

gil. 
Sayın senatörler, Devlet Üretme Çiftlikleri 

Genel Müdürlüğü 1974 malî yılı bütçesi acık oyu
nuza sunulmuş idi. Kürenin dolaştırıl dığı sırada 
hazır bulunmayan sayın üyeler varsa lütfen oy
larını kullanmalaıını rica ediyoruz. 

Oyunu kullanımayan sayın üye var mı efen
dim! Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın senatörler, Dışişleri Bakanlığı bütçesi 
baklanda grupları adına söz alan üç sayın üye ve 
kişisel görüşlerini belirtmek üzere söz alan iki sa
yın üye konuşmuşlardır. 

Söz isteyen ba'şka sayın üye?.. Yok. 
Dışişleri Bakanı Sayın Turan Güneş, buyuru

nuz 'efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko

caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, sayın sena
törler; 

Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle söz 
'alan ve bizim için çok değer taşıyan uyarılarda, 
eleştirilerde bulunan arkadaşlarıma teşekkür ede
rim. 

Burada değerli senatörlerin ortaya koymuş ol
dukları sorunların herbiri hakkında, çok ayrıntılı 
olarak görüşlerimi söylemem her halde zaman ba
kımından uygun olmayacak. 

Yalnız, bütün bu konuşmalar içinde özellikle 
yüksek huzurunuzda cevaplandırılması veya açık
lığa kavuşturulması lâzım gelen bazı sorunlar üze
rinde görüşlerimi arz edeceğim. 

Bütçemiz hakkında eleştirilerde bulunan de
ğerli arkadaşlarımın sözlerine sırasıyle cevap arz 
etmek 'istiyorum. 

İlk sözü Sayın senatör Kâmran İnan aldı ve 
şahsen büyük bir ilgiyle dinlediğim bir konuşma 
yapıtı. Konuşmasında özellikle dünyanın içinde 
bulunduğu şartlar oldukça ayrıntılı ve eitraflı ya 
da büyük kısmı benim katılabileceğim bir şekilde 
dilo getirildi. 

Bu sözleri yine kendisinin bir ifadesiyle özet
lemek lâzım gelirse; «dünya yeni bir dengeye 
doğru gitmektedir.» dediler. Yeni denge, yeni bir 
dış politikayı, bundan önce kurulmuş olan sis
temlere, İttifaklara yeni baştan bakmayı gerekti
rir. Ben kendi konuşmalarından nihaî olarak böy
le bir sonuç çıkacağını ve dünyanın dengesi de
ğiştiğine, yeni güçler meydana çıktığına, eski 
bloklar arasında birtakım yeni iktisadî münase
betlerin gittikçe yoğunluk kazanmakta bulunması
na göre, Türkiye artık eski, klasik dış politikası
nı bırakmalı hiç olmazsa, ittifaklarını, güvenlik 
sistemlerini yeni baştan değerlendirmelidir diye
cek diye düşündüm; fakat şöyle bir sonuçla kar
şılaştık: «Dünya değişmektedir, yeni dengeler ku
rulmaktadır. Amerika ile Rusya arasındaki tica
rî münasebetler yüzde şu kadar artmıştır; o hal
de Türkiye eski politikasına köküne kadar sarıl
dığını ifade edecek şekilde beyanlarda bulunma
lıdır, müttefiklerine munzam teminatlar vermeli
dir...» 

Zannediyorum ki, kendisinin çizmiş olduğu 
tablodan varmış olduğu sonucu çıkarmak mümkün 
değildir. Kendisinin çizmiş olduğu tablodan şu 
sonucu çıkarmak 'mümlriindür; böyle bir sonuç çı
karıldığı takdirde, tamamen mutabık olduğumu 
da söylemek isterim : 

Türkiye, belli güvenlik sistemleri içindedir, 
belli ittifakları vardır, belli seçimler yapmıştır. 
Bunlar değişen dünya şartlarına rağmen, belli bir 
ölçüde geçerliliğini muhafaza etmektedir. Ancak, 
bütün bunların değerlendirilmesinde değişen dün-
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ya şartlarım da dikkatte almasını, bir NATO'yu 
veya 'belli bir baıtı ittifakını (bundan 25 sene önce 
kurulduğu gibi 'değerlendirmemesini Hükümet
ten isterim demesi icabederdi sanıyorum. 

Kendisinin böyle (bir düşünceye sahip oldu
ğunu 'bilmiyorum, belki bu kendi çizdiği tablodan 
çıkarmaya çalıştığım sonuç ve buna dayanarak 
ıbir politikada mutabıktırlar; her halde Türkiye' 
nin 'bugünkü dış politikası çizilen bu tablonun or
saya koyduğu 'esaslara göre yürüyecektir. 

Değerli 'arkadaşlarım, müsaade 'ederseniz ne 
benden önceki Dışişleri Bakanlarının, ne Hükü
metlerin bir kritiği olarak değil; fakat tabiri ca
izse bir öz eleştiri olarak "maziye bakmakta da zo-
runluk vardır ve Türkiye'nin geçmiş dönemde 
dış politikasında ne gibi eksikler bulunduğunu 
da beraberce tespit ötmemizde yarar vardır. 

İkinci Dünya Savaşından sonra Türkiye'nin 
karşı karşıya kaldığı tehlikeler mailûm. Bunların 
Türk politikasına ibram 'ettiği, empoze ettiği çö
zümler de malûm. Elbetteki bundan ötürü oritak 
güvenlik sistemi içinde Türkiye yer alacaktı ve 
bunun bedelini de ödeyecekti. Bu bedeli fazla 
mı ödedik, az mı ödedik bu, tartışma konusu ola 
bilir; fakait bunun bedelini ödeyeceğimiz de bir 
vakıa idi, Türkiye o günden bu güne değin, ba
tı alemiyle ilişkilerini, Amerikayla ilişkilerini böy
le bir savunma ihtiyacı sebebiyle ve ilk konuşmam
da belirttiğim, ortak bir dünya görüşünü; yani 
özgürlükçü bir dünya görüşünün mahsulü olarak 
mı değerlendirdi, değişen dünya şartlarını yeter
li miktarda dikkat nazarlarına aldı mı? Ben ken
dim bir liplom'at değilim,, onun için diplomasi yo
lunda harcanmış, bessedilmiş fazla bir ömrüm 
yok. Sık sık diplomatlarla da karşılaşmadım bu 
mevkiye gelinceye kadar. Yalnız, tesadüfen dip
lomatik çevrelerde bundan önce bulunduğum çok 
kısa süreler içinde işittiklerimi, öğrendiklerimi bu
rada söylersem, tesadüfi de olmadıklan açık ol
duğuna göre, Türkiye'nin dış politikasının nere
de bulunduğunu kolayca anlamak mümkün olur. 

izlanda ile İngiltere arasındaki bir karasular 
ihtilâfı dolayısıyle 1955 senesinde Avrupa Kon
seyi îstişarî Assamblesinde üye olduğum için, 
(bana offices için) Reykjavik'a, İzlanda'ya 'git
miştim. Artık meşhur olan Cezayir meselesi, o za
man da vardı ve İzlanda Fransa'nın aleyhine, Ce
zayir'in lehine oy kullanmıştı. Yanımda bulunan 
aslen Türk; fakat o zaman Fransız olmuş olan bir 
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Avrupa Konseyi Hukuk Müşaviri İzlanda Başba
kanına tarizde bulundu; «İnsaf ediniz, ittifak, 
Batı...» vesaire. İzlanda Başbakanı dedi ki «Biz 
Danimarka'dan ayrılarak bağımsızlığımızı kazan
mış olan bir milletiz. Bunların her birinin değeri 
var sizin için; ittifak, NATO, vesaire, !anlaldık; 
fakat ben bağımsızlık istiyorum diyen bir devle
tin aleyhinde biz oy kullanamayız,» 

Yine vazife icabı Cezayir'e gittim, Tunus'a 
gittim bundan birkaç sene sonra. Türkiye her 
ufak meselede her gün müttefiklerine şöyle gönül
den bağlıyız, böyle candan size bağlıyız diyen; 
fakait herhangi bir hükümet meydana çıktığında, 
bir devlet kurulduğunda; bakalım, bekleyelim 
İngiltere ne yapacak, Fransa ne yapacak, NATO' 
cuların, Batı'cıların çoğunluğu 'evet demişse, Tür
kiye sondan bir 'evvel evet diyen devlet durumun
da olursa, (ki, böyle uygulandı) Türkiye bu Ba
tı'ellik yüzünden yeni meydana çıkmış olan bütün 
ülkelerde tarihinin biriktirmiş olduğu bütün pres
tiji sıfıra, indirmiş durumdaydı. Cezayir'e gitti
ğim zaman bana şunu dediler; (İşte benim ya
şımda insanlar, hâdise bundan 10 sene 'evvel ol
duğundan daha da gençtiler) «Ey Profesör, (o 
zaman profesördüm) Ey Hoca! Burada bu yaş
ta, sizin yaşınızda, benim yaşımda bulunan in
sanların içinde Mustafa adı, Kemal adı, İsmet adı 
çok fazladır; ama Türkiye'nin şu 'geçmiş 10 - 15 
sene içinde uygulamış olduğu politikadan sonra 
Cezayir ide bundan böyle kimsenin aklına çocuğu
na Mustafa adını, İsmet adını koymak geçmeye
cektir.» 

Birleşmiş Milletlerdeki temsilcimizin suratı
na karşı hakaret edilmedi mi bu kabil ihtilâflar 
çıktığı zaman Türkiyenin tutumundan ötürü? 
Ne kazanmak içindi? Devamlı teminat vermek 
için.. 

Arkadaşlarım, tabiî bunları yalnız çok değer
li arkadaşımın sözlerinin cevabı olarak arz etmi
yorum, kendisinin farklı düşündüğünü sanmıyo
rum; ama illâki Batıcı olacağız diye, hiçbir Batı
lının yapmayacağı bir şekilde alaturka hareket 
etmeye devam edersek, Türkiye Batıda da cid
diye alınan bir devlet olmaktan çıkar. 

İkincisi (Batılı olmanın koşulları için) arka
daşlar, elbetteki Batı, Sayın Yıldız'm dediği öl
çüde olmasa dahi. emperyalist ve kapitalist ülke
ler topluluğu olmasa bile, elbetteki birtakım ik
tisadî menfaatlarm bir araya getirdiği bir ül-
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kedir; fakat batının bir tarafı, nedense Batı po
litikası Türkiye'de hiç, dikkat nazara alınmaz. 
Batıda insan başka bir şeydir. Batıda insan bir 
değerdir, bir varlıktır. Batıda insanların istedi
ğini düşünmesine, istediğini söylemesine müsa
ade ederler ve Batı kendini diğer ülkelerden ve 
diğer insanlardan birazda böyle ayırır. 

Bugün (AGİK) Avrupa Güvenlik ve işbirliği 
Konferansında bir üçüncü sepet denen, millet
lerarasında haberlerin, fikirlerin, insanların ser
bestçe dolabımı diye bir şey var ve Batılılar bu
nun üzerinde ısrar ediyorlarsa bu, bizatihi Bati
nin dünya görüşünün ayrı bir şey olduğudur. 
Bu Türkiyenin Batıcılığı nasıl bir Batıcılıktır ki, 
Avrupa Güvenlik ve İktisadî işbirliği Konferan
sında üçüncü sepette Türkiyenin görüşü Batıdan 
çok Doğuya yakındır. Çünkü Türkiye, kendi ül
kesinde Batıdaki ülkelerin kendi insanlarına ta
nımış olduğu hakları olduğu gibi tanımak iste
mez ve Batı Türkiyenin karşısına, benim inşa 
nım seninki kadar değerli bir mahlûk değildir, 
Senin insaninin sahip olduğu haklara sahip ol
ması lâzım gelmez derseniz Batıya girersiniz; 
fakat batı cemiyeti içinde onun ileri köprüsün
de bekleyen piyade askeri olursunuz. Hiçbir za
man onun kurmayları arasında bulunamazsınız, 
onun kumandanları arasında bulunamazsınız. 

Değerli arkadaşlarımdan biri söylüyordu, 
içerde kuvvetli olmayan ülkeler, dışarıda kuvvet
li olmazlar diye: içerde Batının sahip olduğu 
bünyeye sahip olmayan ülkelerin Batının yanın
da ne muamele göreceğini zannediyoruz? Gör
dük mü 12 Mart'dan sonra? Yalnız parlamenter 
ve demokrasiye bağlı ülkelerin kabul edildiği 
Avrupa Konseyinde diplomatlarımız, buradan 
giden arkadaşlarımız ne söyleyeceklerini bilemez 
duruma düşmediler mi? Bizi atacaklar mı, atma
yacaklar mı diye endişelere kapılmadık mı? Hak
kımızda kapalı şekillerde komisyonlar kurulma
ya kalkılmadı mı? Türkiye'yi elbetteki, belki 
tüm özgürlükleri kaldırsak dahi NATO'dan çı
karmak için tereddüt ederler, doğrudur, ama 
Türkiye ancak bir ileri keşif kolundan daha ile
riye gitmez ve bu keşif kolunun dışında da Tür
kiye'yi kimse korumaz. 

Onun için Batılı olmak ,evet; ama evvelâ 
kendi ülkemiz içinde Batılı olmak bir. 

ikinci olarak da, bu Batılılığı da dış politi
kada müsaadenizle Amerika'nın, Fransa'nın, in

giltere'nin anladığından daha fazla, daha katı 
bir şekilde anlamamaktır. 

«Birbirlerini yiyorlar, kavga ediyorlar, çe^ 
şitli silâh dengeleri..» doğru. Daha iki gün ev
vel Kıbras'ta buluştular, Cenevre'de buluştular; 
birbirleri ile gezişiyorlar. 

Sayın İnan, «Batıyı seçtiğimize dair teminat 
vermeliyiz.» diyorlar. Arkadaşlarım, ben Batı
lılardan teminat istiyorum, Orta Doğululardan 
teminat istiyorum. (Halk Partisi ve Millî Birlik 
sıralarından alkışlar.) Ortak Pazarın müstakbel 
üyesiyiz, Avrupa Konseyinin üyesiyiz, NATO' 
nun üyesiyiz. Orta Doğu'da ne yaptıklarından 
lütfetsinler evvelâ bana haber versinler. Bizi 
ciddiye alıyorlar mı, almıyorlar mı, bizi üye sa
yıyorlar mı, saymıyorlar mı? Teminat versinler.. 
insaf ediniz, hep biz mi teminat vereceğiz? 

AsJmda bizden istenilen şudur Türkiye'nin 
politikası herhangi bir Batı ülkesinin yaptığı gi
bi, biraz etrafına açıldığı, komşuları ile iyi mü
nasebet kurulduğu zaman «Vallahi son zaman
larda ne yapıyorsunuz, fazla gidip geliyorsu
nuz?» deniyor, insaf ediniz yeni Türk Dışişleri 
Bakanı bir Pakistan'a gitti, RCD münasebetiy
le bir İran'a gitti, iki gün seyahatini uzattı, 
en nihayet bir Türk heyeti de Suudî Arabis
tan'a gitti, geldi. «Nereye gidiyorsunuz?» de
niyor. Bırakın. Fransız Dışişleri Bakanı bir
kaç defa Orta - Doğu'da tur attı. Biz hiç temi
nat istemedik. «Sen müttefiksin, NOTA'dasm, 
Avrupa Konseyinde, Ortak Pazardasın, politi
kanda değişiklik var mı?» demedik. 

Arkadaşlarım, şahsiyetli dış politika, şöyle 
dış politika böyle dış politika... Türkiye'nin dış 
politikasının şahsiyeti de sınırlıdır, bağımsızlığı 
da sınırlıdır. Emniyet mülâhazaları vardır. 
Türkiye dünyanın düveli muazzamasından de
ğildir. Doğrudur. Binaenaleyh, hiç kimse 
Türk dış politikasında yedi düvele kumanda 
eden bir imkân beklemesin; ama başka bir şeyi 
zannederim bu milletin fertlerinin ve sizin on
ların mümessili olarak beklemeniz tabiî hakkı
nızdır: Türkiye kendi dış ilişkilerinde ve itti
faklarında, bu ittifak içinde o ittifakın diğer 
bir üyesinden daha fazla bir ahlâkî, maneviî, 
maddî mükellefiyet kabul etme mecburiyetinde 
değildir. 
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Yeni dış politikamızda (yeni ise eğer) yeni 
Bakanınızın anlayışı budur. Yeni Hükümet, 
hiç olmazsa kendi mensubu bulunduğum kanaat 
seçim bildirgesinden, Hükümet protokolünden 
ve Hükümet programından itibaren tercihlerini 
kesinlikle söylemiştir. Bu tercihler çerçevesin
de elbette ki, milletlararası ilişkilerde NATO'ya 
karşı, NATO içindeki tutumumuzu, NATO'ya 
ve diğer güvenlik sistemlerine bağlılığımızı 
her defasında ifade ederiz. NATO'nun 25 nci 
yıldönümü münasebetiyle şundan emin olabilir
siniz; yine en çok şanlı; şerefli NATO'yu met-
hedici konuşmalar Türkiye Hükümetinin mü
messilleri tarafından yapıldı. Avrupa ülkele
rinde NATO'nun 25 nci yıldönümü her memle
ketten bir kaç tane sembolik askerin, (kimisi 
de bayıldı, yere düştü) şöyle bir dolaşması ile 
kutlandı. 

Bu durum karşısında, «Türkiye tercihlerini 
biraz daha açık göstersin.» deniyor. Bundan 
daha fazlasını diğer NATO ülkeleri göstersin ve 
bizim hizamıza gelsinler diye beklemek benim 
tabiî hakkımdır. Bu tercihleri Türkiye söyle
miştir. Binaenaleyh, bunlardan da dönecek de
ğildir. Yeteri miktarda teminatını da vermiş
tir. Tabiî bu kabil konuşmalarda daha ekspre-
sif terimler kullanılır; angaje olmak, kaçan 
trene atlamak... «Sayın İnan arkadaşım, tren 
kaçmak üzeredir, atlayalım?» buyurdular. 

Arkadaşlarım trenin nereye gittiğini bilmek 
isterim, bir. İkincisi, trende bilet kontrolü mü 
yapacağım, arkada şeftren olarak mı dolaşaca
ğım, yoksa kömür mü atacağım, ateşçi mi ola
cağım, yahut da trenin orta yerine konmuş olan 
Avrupa'da o, saatte bilmeni şu kadar kilometre 
hızla giden «Fraııce Europeon» dedikleri tren
lerde olduğu gibi gayet mükellef, hiç sarsıntının 
duyulmadığı kompart inanlardan birinde yerim 
mi olacak'? Bunu bilmeden artık Türkiye'nin 
«kaçıyor, dan, dan, dan çaldı...» diye, herhangi 
bir trene atlaması için bir sebep yoktur. Zaten 
ortada hareket etmek üzere olan tren de yok
tur. 

«Angaje olmak» hususuna gelince: Ben bu 
angaje olmanın her türlüsünden korkarım ar
kadaşlar. -Angaje sanatkârdan, çok angaje po
litikacıdan ve çok angaje dış politikadan da 
korkarım. Dış politika pek de fazla angaje 
olmamak sanatıdır. Bunun 'böyle olduğunu son 

olarak İtalya gösterdi. Sonuna kadar angaje 
zannediyorduk. Meğer angaje değilmiş. Son
ra dakikada Ortak Pazarla olan anlaşmanın 
açık hükümlerine rağmen, «kusura bakmayın 
2 ve 3 ncü maddeleri ben bu dala ver adan kal
dırdım.» dedi, bitti gitti. 

Sonra bir tehlike daha var; millî mizacı
mızdan doğan bir tehlike: Biz angaje olduk 
mu, kendi kendimizden utanıyoruz, «yahu, 
söz verdik.» diyoruz. Elimizi vermeye karar ver
miş iken, kolumuzu alsalar, sözümüzden dönme
yen insanlar olarak angaje oluyoruz. Milletlerin 
dış politikada mizaçlarını dikkat nazara alarak; 
yani belki Dışişleri Bakanının görevi de gere
ğinden fazla angaje olmayıcı sözler söylemek
tir. Çünkü, bir bakıma mertlik uğruna bütün 
memleketin hayatını tehlikeye sokmak ihtimali 
de vardır. 

Hatta bizim mizacımızla ilgili bir eksiğimiz 
daha var. O da, «yüz yüzden utanır» kaziyesin
den veya dostluktan doğan sakıncalar vardır. 

İşte, ömrümüz dış politikada birbirimize ye
mek vermekle, birbirimizi davet etmekle, birbiri
mize hediye vermekle geçiyor. Dünyanın bütün 
dışişleri bakanları ile dostuz, ahbabız. Birbirimi
ze 'bol bol güzel lâflar ediyoruz; ama ayrı ayrı 
devletlerin mümessilleriyiz. Her birimizin üze
rinde kendi ülkemizin ve halkımızın yararlarını 
savunmak mecburiyeti var. Bazen bu fazla dost
luktan dolayı da başımız belâlara girebilir. Ma
zide hudutlarımızdaki belli devlet adamları ile 
«al takke, ver külah» olmamızdan ötürü hâlâ da 
Arap memleketlerinde başımıza gelen belâları si
lemediğimizin inkârı mümkün müdür? Belki Sa
yın Çağlayangil de, «Kıbrıs'ta üniter devlet ku
rulacaktır» sözünü böyle bir dostluktan dolayı, 
yüz yüzden utanır kaziyesi ile pöylemiştir. Aslın
da demek istedikleri de bu değildi. Görülüyor ki, 
bir de bu mizaç sıkıntıları ile bizatihi bütün 
Türklere şâmil arkadaşlık, dostluktan doğan mi
zaç sıkıntıları ile karşı karşıyayız. Bu da öyle 
pek fazla angaje politikaya girmekten bizi men-
eder sanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Yıldız arkadaşı
mızın söylediklerinin büyük bir kısmına iştirak 
edeceğim. Yalnız orada da fazla angaje olma
mak için bazı rezervler koyacağım. Bu rezervler-
den bir tanesi şu : «Tüm bağımsız Türkiye.» 
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Arkadaşlar, bağımsızlığın tümünden bahse
dildiği zaman, bu iki anlama gelebilir. Ben Sayın 
Yıldız'm bu anlamda kullandığına kani deği
lim. 

1. Dünya ile bağlarınızı kesersiniz. Ne ken
di köyünüzden başkasına kızı verirsiniz, ne de 
başkasının köyünden kız alırsınız. Kendi başını
za oturursunuz. Bu mümkün değil; Türkiye bü
tün ittifaklarını bozsun,.. Zaten bu manada kul
lanmadığı da şuradan belli ki, pek NATO'yu 
sevmemekle beraber, NATO'nun yine yararlı 
bir kuruluş olduğunu ve Türkiye'nin orada kal
ması lüzumunu da belirttiler. Binaenaleyh, 
NATO içinde kaldığımız sürece elbetteki birta
kım mükellefiyetlerimiz olacaktır. Bunu da ta
biî görmek lâzımdır. Binaenaleyh, «tüm» keli
mesini kullanmasıydı, zannediyorum fikrini an
lamış olacaktım. 

2. Demin söylediğim şekilde, bu da bana 
dış politikada fazla radikal bir kelime gibi geli
yor. Dışişleri Bakanınızın dünyada biraz böyle 
işleri pek vuzuha kavuşturmayan bir adam ol
ması intibaını yaratmak istemem; fakat Senato 
huzurunda da düşüncelerimi aynen söylemek 
mecburiyetindeyim, çok katı tutumlar isabetli 
değildir. 

Ortak Pazar konusunda söyleyeceklerim, ta
mamen Anayasamızla ilgili bir husustur. 

«Bu Ortak Pazar konusu Devletin iki kuru
luşu arasında tartışma konusu oldu,» dediler. 

Arkadaşlarım, demokratik ve parlamento 
egemenliğine dayanan bir memlekette Devletin 
iki kuruluşu arasında ihtilâf olamaz. Bu ihti
lâfı ancak şöyle anlamak mümkündür : Dışiş
leri Bakanlığı memurlarının görüşü, bakanları 
tarafından benimsenmiş veya bakanları tarafın
dan kendilerine direktif olarak verilmiş olan 
fikirlerdir. Anayasamıza göre, bakan mahiye
tinde çalışan herkesin fiilinden mesuldür. Han
gi dönemden bahsettiğimi hatırlamamak gibi 
bir durumdayım. Binaenaleyh, lütfen Ortak Pa
zarla ilgili bir eleştirileri var ise, Dışişleri Ba
kanlığı ile ilgili değil, o zamanki Dışişleri Baka
nı arkadaşımla ilgili olması lâzım gelir. Aynı ile 
Planlamadaki arkadaşlarımın da çok vatanper-
verane olduğu söylenen fikirlerinin, şerefi ken
dilerinde kalabilmekle beraber, hiç olmazsa so
rumluluğun onların başında bulunan Başbakana 
ait olması lâzım gelir. 

Eğer bir memMkette iki administrasyon çar
pışıyorsa, o memlekette hükümet yoktur de
mektir, arkadaşlarım,. Çünkü, ikisinin de bakanı 
vardır. Anlaşamadı iseler başbakanları vardır. 
Başbakanda da, hükümette de anlaşamazlarsa 
istifa ederler. Bir memlekette hükümet fiilen is
tifa ederse, elbetteki, devletin iki idaresi çarpı
şabilir veya çarpıştı intibaı verebilir ve bundan 
ötürü de devletin bizatihi idaresi ağır şekilde ha
lel görür. Çünkü, o idarede çalışan insanlar baş
larına gelecek bakanın vereceği siyasî direktife 
göre bazen şöyle, bazen böyle hareket etmek 
mecburiyetindedirler. Böyle olduğu halde kendi
lerine taşıma hakkına, yetkisine ve sorumluluğu
na sahip olmadıkları bazı fikirler gazete sütun
larında yüklenmiş olur. 

Şunu şimdiden huzurlarınızda belirtmek iste
rim ki, Dışişleri Bakanlığında vatandaşın pasa
portundan, NATO'daki tutumumuza kadar siya
sî bakımdan sorumlu hiçbir memur arkadaşım 
yoktur. Bana karşı sorumlu arkadaşlarım var
dır. Türk kamuoyuna ve yüksek huzurunuza 
karşı sorumlu olan bir tek adam vardır, benim
dir. 

Binaenaleyh, Dışişleri Bakanlığının görüşü 
diye bir görüş ileriye sürülmemesini, «Dışişleri 
Bakanının bu sakîm ve sakat görüşünü kabul 
etmiyoruz» diye beyan Duyurulmasını rica ede
rim. Tabiî hepsi benim değil, daha büyük me
seleler Hükümetin sorumluluğu içinde olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, zannediyorum Yüksek 
Senatoda konuşmaların saat 13,00'de bitirilmesi 
gerekiyor. Bu nedenle somut meseleler hakkın
da ayrıca şimdi teker teker bilgi vermek duru
munda değilim. Yalnız ilk konuşmamda söyledi
ğim, şeyleri müsaade ederseniz tekrar özetleme
ye çalışayım. 

Türkiye yalnız emniyet, stratejik ve ekono
mik mülahazalar ile değil, Türk insanının ve 
Türk halkının insanca, özgürce yaşaması gere
ken bir varlık olmasından ötürü Batı dünyası
nı, Batı hayat tarzını seçmiştir; bu mealde bir 
Batı hayat tarzını seçmiştir. Bunu Hükümetiniz 
içerde ve dışarda sonuna kadar uygulayacaktır. 
İçeride Türk vatandaşının herhangi bir demok
ratik düzendeki haklara sahip herhangi bir ülke 
vatandaşından daha az bir hakka sahip olma
sına razı olmayacaktır ve Türkiye'yi de Batı 
âlemi böyle görecek ve böyle değerlendirecek
tir. 

— 316 — 
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Demin Avrupa Güvenlik ve işbirliği Konfe
ransından bahsetmiştim. Cenevre'den geçerken 
oradaki temsilcimize, Doğu - Batı ilişkilerinde 
insanların, fikirlerin, haberlerim serbestçe dola-
şıımı konusunda herhangi bir Batı ülkesinden 
geride kalmayacaksınız, ileride olacaksın de
mişimdir. Türkiye'nin kendi içinde kimseden 
saklayacağı bir şey yoktur. Türkiye'nin kendi 
içinde herhangi bir yayından korkması için se
bep yoktur. Biz özgürlüklerde ve bunun temeli
ni teşkil eden demokratik düzende Batılı ülke
lerden geri kalmayacağız ve Türkiye'nin Avru
pa însan Hakları Komisyonuna üye olmasını da 
etüt etmeye başlıyoruz. 

Şunu söylevim, arkadaşlarım,; bugün Avru
pa Konseyi var. Gidiyoruz; insan, demokrasi, 
hürriyet falan diye nutuk çekiyoruz. Güzel, böy
ledir. Avrupa İnsan Hakları Komisyonunun yet
kisini Fransa tanıdı. Hepsi tanıyacaklar. Türki
ye gelecek AvrupaVa ; «Biz Avrupalıyız, NATO' 
luyuz, Ortak Pazarlıyız» diyecek. E, ne oluyor 
bu Avrupa însan Hakları Komisyonu'? «Olmaz, 
bizde komünistler var, ezmemiz lâzım, süründür
memiz lâzım.» diyeceksiniz. Böyle Avrupalı olun
maz arkadaşlarım. Mümkün değil. Hemhir Fran-
sızın, bir İngilizin Avrupa Konseyinde dolaşır
ken koltuğunda taşıdığı kitapları Türkiye'de ya
yınlayan adam otuz sene yiyecek, ondan sonra 
Türkiye'den Dışişleri Bakanı gidecek, «Avrupa, 
hürriyet, biz sizdeniz.» diyecek. Onlardan olursu
nuz; ama Avrupa Konseyine genel sekreter ola
mazsınız, matbuat müdürü bile olamazsınız. Size 
ancaik öyle yerlerde bu evrakı dağıtanlardan ser
vis şefliği verirler. Buna yeni Hükümet razı ol
mayacaktır. Yeni Hükümet, medenî ve demokra
tik bir memleket olarak Avrupa'da da, Asya'da 
da yerini alacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika. Sa
at 13,00"ten evvel yapılması lâzım gelen işler 
(vardır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1974 malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oy
lamasına 97 sayın üye iştirak etmiş; 71 sayın 
üye kabul, 26 sayın üye ret oyu kullanmışlar
dır. Bütçe Cumhuriyet Senatosunca kabul edil
miştir. 

Sayın Bakan, Cumhuriyet Senatosu Genel 
Kurulunun kararı var, öğle tatili saat13,001te ya

pılacaktır. Ancak, sizin de Danışma Kurulu ta
rafından alınıp, Yüce Cumhuriyet Senatosu Ge
nel Kurulunca tasvip edilen karara göre iki sa
at konuşma hakkınız var. 

Siz 12,20'de başladınız. Takdir sizin, ben G-e-
nel Kurulun tasvibine arz edebilirim; saat 13,00' 
den sonra Dışişleri Bakanlığı Bütçesi hakkındaki 
görüşmeler bitinceye kadar oturumun uzatılma
sını oya arz edebilirim. Uzun süreeekse yenıek 
tatilini verelim, ondan sonra devam ederiz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) — Sayın Başkanım, zannediyorum daha 
beş dakikam var. Bu süre zarfında bitirebilir-
sem, ayrıca bir süre talep etmem. Eğer maru
zatımı bitiremezsem, sizden daha sonra konuş
ma imkânının verilmesini rica ederim,. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, 
bu kararınızda bizim ikinci kez söz hakkımız 
bulunduğunun gözönünde bulundurulmasını rica 
edeceğim. Çok zevkli bir müzakere başlatmıştır; 
memleketin dış politikası ile ilgili geçmiş ve ge
leceği hakkında. Müsaade ederseniz biraz daha 
bu müzakereler devam etsin. 

BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin 
görüşülmesi bitinceye kadar çalışmaya devam 
-olunması oylarınıza sunuyorum. («Öğleden son
raya kalsın.» sesleri.) 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De
vamla) —• Sayın Başkan, ben beş dakikaya ka
dar bitiririm. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (De

vamla) — Arkadaşlarım, Türkiye'nin bütün im
kânları ile katkıda bulunmayı kararlaştırmış 
olduğu Batı dünyasında ve özellikle Avrupa en
tegrasyonunda her gelişmeyi Türkiye, demin söy
lediğim şahsiyeti ve hüviyeti ile memnunlukla 
karşılayacaktır. Bunun için elinden geleni yapa
caktır. Fakat, biz bunların hiçbirinin Türkiye' 
nin diğer ülkelerle ikili ilişkilerini engelleyici 
sayılaıbilme'Sİ görüşünde değiliz. Müttefiklerimi
zin böyle bir yorum yapmalarına da rıza gös
termeyeceğiz. Orta Doğu için böyledir, komşula
rımızdan diğer ülkeler için vaziyet 'bundan fark
lı değildir. Doğu ülkelerinin başkentlerinde, Ba
tı ülkelerinin genelkurmay başkanları güzâr ey-
liyorlar. Türkiye'nin, herhangi birisinden daha 
korkak ve çekingen hareket etmesi için bir se
bep yoktur. 
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Dış politikamız bundan ibarettir. Türkiye'nin 
çıkarlarına, yanarlarına uygundur yaıhut 'hiç ol
mazsa biz Hükümet olarak aynı kanaatteyiz. 

Bu Devletin politikası mı? Biz işbaşında kal
dığımız sürece Devletin politikasıdır. Ne benden 
sonra gelecek olan dışişleri bakanını benim bağ
lama imkânımı vardır, ne Meclislerin; hiç kimse
nin bağlama imkânı yoktur; ne de benden önce
ki hükümetlerin her eyleminin ve işleminin. beni 
bağlaması mümkündür. Elbette ki, Türkiye'nin 
dış politikasını; kültürü, jeopolitik durumu, stra
tejik durumu, ekonomisi değer hatları ile tes
pit eder. Onun dışında, şimdi Ortak Pazardia 
çok geçerli olan bir tabirle, paralar belli bir 
marj içinde nasıl dalgalanıyorsa, Batılı ülkeler
den birisi olan Türkiye'nin politikasının da böy

le bir dalgalanma yapmasına müsaade edilmıesi-
ni rica ederim,. 

Beni dinlediğiniz için teşekkür eder ve he
pinize saygılar sunarım. (<C. H. P. ve Millî Bir
lik sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Saat 12,58'dir. Bütçe programı normal ola

rak uygulanma safhasına girmiştir. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Birleşimi ka
patmayı oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Saat 14,30'da toplanmak üzere Oturumu ka
patıyorum. 

Kapanma Saati : 12,58 

__ ai8 — 
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İKÎNCÎ OTURUM 

Açılma saati : 14,30' 

BAŞKAN : Baş^aaıVefcli! Zijhniil Mâli 

KÂTİPLER : Ekrem' Kaltoay (Buldur), Oamiajn Nuri Oainpölıat (Konya) 

•BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
saym üyeleri, 59 ncu Birleşimin İkinci Oturu
munu açıyorum. 

'Dışişleri Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Ben grup adına 
ikinci kez söz rica ediyorum .sayın Başkanım. 

BAŞKAN — 'Saym senatörler, grupları adı
na üç saym üyenin ve kişisel görüşlerini belirt-
ımek üzere de iki saym üyenin söz alıp konuş
tuklarını yüce Geneli Kurula arz etmiştim. Bun
dan sonra Dış işleri Bakanı Sayın Turhan Gü
neş söz istediler ve saat 13,'00'e geldiği için de 
59 ncu Birleşiminin Birinci Oturumunu .oyları
nızla kararlaştırdığınız veçhile saat T4y30'da 
tekrar toplanmak üzere kapamıştım. 

Simidi, Adalet Partisi Grupu sözcüsü Sayın 
Kâmran inan ikinci kez söz istemektedirler. 

.Danışma Kurulu tarafından alınıp yüce Ge
nel Kurulunuzca onaylanan karara göre, grup 
sözcülerinin 15 dakika ille süreli olmak üzere 
ikinci kez konuşma haklan vardır. Dilerlerse 
diğer grup sözcüleri de konuşabilirler. Hiç şüp
he yok ki, Dışişleri Bakanı da bu konuşmaları 
nazara alarak arzu ederlerse cevap haklarını 
'kullanırlar. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâmran 
inan, (buyurunuz. 

A.P. GRUPU ADINA KÂMRAN İNAN (Biıt-
,ijiS) —Teşekkür ederim ISayın Başkan. 

İSaym Başkan, değerli -arkadaşlarını; 
iSayın Bakan konuşmalarıyle son derece 

renkli bir hava yarattılar ve kendilerine, bura
ya tekrar gelmek imkânını fbize bahşetmiş ol
duklarından dolayı teşekkür ederim. 

Hatırlarsınız; ben bütün dış politika ile il
gili (konuşmalarımda daima gerçekçi olmak lü
zum ve kaidesinin altını çizmişimdir. 

Sayın Bakanımızı- Ibu sabah dinledikten »son
ra, beni kendileriyle esasta mutabakattan ayı
ran tek husus gerçekçilik payının çok ihmal 

edilmiş, geriye bırakılmış olmasıdır. Beni âde
ta bir 30 - 35 yıl gençleştirdiler; ilkokul çağla
rına döndüm. 

Bize ilkokul kitaplarında şöyle yiğit, böyle 
yiğit; böyle kahramanız diye söylediler. Her
kese kafa tutarız, denildi. Sonradan hayata atıl
dım; o gün, bugün, her an o bana verilen ima
jın desepsiyonu içerisinde yaşamaktayım ve ger
çekler maalesef insanın hisleriyle her zaman 
ahenkli olamamaktadır. 

Kendileri güzel, heyecanlı bir beyanda bu
lundular. 

(Değerli arkadaşlarım, burada mühim olan 
hislere, heyecanlara hitap etmek değildir. Mü
him olan dünya gerçekleri içerisinde Türkiye' 
nin nerede ve haklarının nasıl olacağıdır. Böy
le bir müzakereye imkân vermiş olduklarından' 
dolayı kendilerine ayrıca müteşekkirim. 

Benim arzu ve temennim şudur ki; (bu ve
sile baş göstermişken tamamıyla siyasî partiler 
kompleksinin dışına çıkarak tam bir samimiyet 
ve açıklıkla Türk dış politikasının prensiplerini, 
temellerini, tahditlerini ve tercihlerini burada. 
açıkça münakaşa edelim, Türk kamuoyunun 
önüne serelim ve bütün tereddütleri .mümkünse 
hep beraber ortadan kaldırmaya çalışalım. 

Kendileri kanımca, pek de isabetli olmayan 
bir misâlden başladılar: Cezayir misali.. İki 
yönden isabetli bulamayacağım: 

Bir, geriye dönüp tarihi değerlendirmek bu
günün şartları içinde 16 sene öncesi için hüküm 
çıkarmak çok kolaydır. Yalnız o günleri yaşa
mış olmak lâzımdır. O günkü şartlar içerisinde 
kendileri Dışişleri Bakanı bulunsalardı acaba 
nasıl hareket ederlerdi? Bunu bugün değerlen
dirmeye imkân yoktur. Bugün dünyanın birçok' 
diğer olaylarını başka gözlerle başka zaviyeden 
değerlendirmek mümkündür; fakat bunu yaptı
ğınız andan itibaren hataya düşülür. 

Biz lise sıralarındayken bize Güliver'in Sey-
yahatlerinin bir suali vardı; «Siz ofsaydınız ne 
yapardınız?..» Her taraftan bir ses geldi, nihayet 
bir arkadaşımız; «Hiçbir şey söyleyemem» dedi. 
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«Ancak o garlar içerisinde olmalıyım, öyle bağ
lanmalıyım; ne hissederdim, ne yapardım o za
man söyleyebilirim.» 

Binaenaleyh, bugün kalkıp da Cezayir için 
şöyle yapılır demek isabetsiz olur. O günkü şart
ları yaşamış olmak lâzım. 

İkinci bir isabetsizlik; Cezayir bağımsızlıkla
rına kavuşmuş deniz aşırı müstemlekeler çerçe
vesinde mütalaa edilemez. Fransız Anavatanının 
bir bütünüydü. Anavatan parçasıydı. Bir anava
tan parçasında başgösteren ihtilafa, ışu veya bu 
şekilde karışmanın milletlerarasındaki tefsirini 
göz önünde bulundurmak lâzım. 

Bip üçüncü mesele. Bunu sırf o günü değer-
lendimnek bakımından, tahditler bakımından 
arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Cezayir olayının de
vanı ettiği veya benzeri olayların devanı ettiği 
devrede Türkiye ibugünkü gibi Merkez Banka
sında 2 milyar 250 milyon dolarlık bir rezerve 
sahip bir devlet değildi. Günübirlik döviz kay
naklarıyla geçinmek zorundaydı. Değil yalnız 
Cezayir ve Fransa'nın tutumu, Portekiz'in 
GATT'a iltihakına o gün hazır bulunmayan bir 
delegemizin rey vermemesi neticesi OEOD içe
risindeki 50 milyon dolarlık kredi talebimiz^ 
bloke edilmiştir ve Türkiye bunu da bloke et
mek için büyük sıkıntılardan geçmiştir. Bütün 
'bunları gözönünde bulundurmak, tarihi gereği 
gibi değerlendirmek lâzımdır. 

Sayın Bakan buyurdular ki ; «Batıda insan 
ıbir değerdir, bir varlıktır ve buradan hareketle 
özgürlükleri... Binaenaleyh, bir Batı insanına ve
rilmiş olan bütün hakların Türk fertlerine ve
rilmesi» Aslında burada, prensipte % 100 bera
beriz, % 100 mutabıkız. Yalnız bunlar kulağı do
yuran laflardır, i famı 'doyuran lâflar ise, 40 
milyonluk Türk Halkının gerçekleridir. 

Doğu Anadolu'da, Orta Anadolu'da, Güney 
Doğu Anadolu'da bu manzara sürdükçe, (Ken
dileri geçen burada yoktu, bir fotoğraf teşhir 
ettim, gösterdim) bu manzara bulunduğu sürece 
Batı Arvupa memleketleri kanunlarrndaiki hü
kümleri siz kabul etmekle o seviyeye şeklî ola
rak çıknııaya imkân yoktur. 1972'de İsviçre 
Medenî Kanununu kabul etmekle aynı seviye
de medenî mi olduk? Türkiye realiteleri ortada. 
Bırakalım artık bu şekilciliği, esaslara inelim. 

Bu memleketin bir ucundan diğer ucuna kadar 
Batı Avrupa'da mevcut olan hayat seviyesi ve 
refahı vermediğiniz müddetçe diğer bütün söy
lenenler havada kalır. Asıl dava budur. Dava, 
evvelemirde o insanlara insan olma hakkını ve 
haysiyetini vermektir. 50 nci yıl Cumhuriyeti 
olacaksınız, % 45 iniz okur - yazar olmayacak, 
vatandaşınız gevdiği zaman devlet daireleri 
önünde kendisini adeta yabancı hissedecek, on
dan sonra benim vatandaşım Avrupa İnsan Hak
ları Mahkemesine başvuramıyor diyeceksiniz.. 
Bu, Türkiye'nin rea'liteleriyle uyuşmayacak, 
bağdaşmayacak bir şeydir. Bu yalnız hislere 
hitap eder, bu, gerçekçi değildir. 

Bir milsal daha buyurdular, Fransız Dışişleri 
Bakanı Orta Doğıı'da bir kaç tur attı. Doğrudur. 
O attı Almanlar attı, .ama, hiçbir kimse biztiım 
son attığımız tur gibisini atmadı; hiçbir kimse.. 
Takdirlerine bırakıyorum, bu meselenin daha 

çok derinlerine inmeyeceğim. 

Bir diğer hususu işaret buyurdular, «İdare
nin kolları arasında ihtilâf bulunursa orada 
hükümet yoktur.» Yüzde yüz mutabıkız. İda
reler çekişemez. Hükümet karar verir, politik 
kararını alır; fakat değerli arkadaşlarım, kendi
leri burada yoktular, ayın 4'ünde aynı kürsüde 
kendilerinin bugün t eyid ettikler i, bizâm de 
memnuniyetle karşıladığımız, iki gün evvel sa
yın Savunma Bakanının teyidettikleri yine 
memnuniyetle karşıladığımız, Avrupa birleşme 
hareketleri konusundaki görüşler, ayın 4'ünde 
bu kürsüden aynı kabineye mensup yüksek se
viyeli bir zait tarafından % 100 reddedilmiştir. 
İdareler arasında ihtilâf olduğunda Hükümet 
bulunmaz da .Hükümet arasında ihtilâf olursa 
ne olur? 

Bir diğer tren esprisi yaptılar. Teşekkür ede
rim. Bu güzel, söz olarak; «ıbiletçi mi olacağım, 
'kontrolör mü olacağım?» dediler. 

Değerli arkadaşlarını, ben bu misali sundu
ğum zaman kendilerinin başında bulunduğu ve 
son derece kıymetli elemanlarla dolu Türk Dışiş
lerinin Batı Avrupa treninin (kendileri «Fran-
ce Europeen» dediler, ben «Transatlantik tre
ni» diyeceğim.) Nereye gütmekte olduğunu bi
lir durumdadırlar. Bahis konusu olan durumu 
sadece böyle bir espri ile bir tarafa bırakmak 
imkânsızdır. 
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'Bar realite var ortada, 25 nci senesinin so
munda Baltı dünyası yeni bir gelişmenin eşiğin
dedir. Bir taraftan Dokuzlar Avrupası, kazan
mış bulunduğu ekonomik hüviyeti siyasî hüvi
yetle tamamlamakta ve bunu yarın savunma 
(hüviyetiyle nasıl bütünleştireceği münakaşası 
içinde bulunmakta ve bu esaslar üzerinde Ame-
rika Birleşik Devletleriyle Atlantik arası müna-
selbetlerin tespiti bahis konusudur. Miühim olan 
tren budur işte. Burada Türkiye'nin yeri ne ola
caktır, ne zaman harokeite geçeceğiz? Daha çok 
(beklerseniz ne ibiletçi olunur, ne kontrolör olu
nur, ne de yolcu olunur.. 1952 den önceki % 100 
yalnızlık durumuna düşülür ve bugün o durum 
vardır. 

Değerli arkadaşlarım, benim hissiyatım şu
dur ki ; ıbugün Türkiye, tarihinin yalnızlık ba
kımından, tecrit edilmiş olmak bakımından en 
hassas bir devresini yaşamaktadır ve bunu söy
lediğim zaman, demin de işaret ettiğim gibi 
herhangi bir siyasî komseptin tamamdyle dışın
da ve ıgerçekçi Ibir zaviyeden §u memılefcetin 
geçmişte ve gelecekteki Ibütün menfaatlerini he-
ısalba katmak sureltiyle söylüyorum. 

aşar, kardeş olurum» demekle kardeşlik kaza
nılır mı? 1947'de kardeş değil miydik? Aramız
da saldırmazlık ve dostluk anlaşması yok muy
du ve o anlaşmayı ilk imza eden o devlet ile 
Türkiye Cumhuriyeti değil miydi? Onu takibe-
den hâdiseler... Yalta'nın zabıtlarını hatırlayın. 
Bir tanesinde aynen şöyle der : 

«Sovyetler Birliği boğazına yapışmış bulu
nan bu küçük eli koparıp atmak kararındadır.» 
Cümle aynen böyledir ve bu cümle de o zaman
ki şartlar içerisinde büyük bir itirazla karşılaş
mamış. O cümle, o gün bugün eğer gömülmüş 
ise, bunun sebeplerini düşünmek lâzımdır. 

Bugün ittifaklar içerisinde bulunmayan, 
müşterek savunma sistemleri dışında bulunan 
bölgelerin ve milletlerin uğradıkları nüfuz ya
rışmasını ve uğradıkları tahribatı gözönüne al
mak lâzımdır. Bir devlet eğer 22 sene geçirdiği 
son derece sakin ve son derece kendi millî men
faatlerine uygun bir durumdan rahatsızlık du
yarsa, bu hakikaten huzurdan ve rahat olmak
tan, emniyetten rahatsızlık duymak mânasına 
gelir. Sırf orijinal olmak ,sırf başkalarından 
farklıyım demek bu sahada geçerli bir şey de
ğildir. Bunlar, inanın, bütün samimiyetimle arz 
ediyorum, son derece riskli, tehlikeli davranış
lar olur. 

Dış politikada, dediğim gibi, deminki heye
canlı beyanların, hislerin, sempati ve antipati-
lerin yeri yoktur. Dış politikada yalnız ve yal
nız sonuncu bağımsız Türkiye Cumhuriyetinin 
bulunduğu coğrafî ve dünya şartları içerisinde 
kendi menfaatlerine en uygun bir şekilde bekası 
nasıl sağlanır, bunun yolunu hep beraber müna
kaşa ve müzakere ederek nasıl buluruz neticesi 
çıkar. Yoksa, vaktiyle falan böyle söylemiş, ben 
bugün böyle yaparım, bir de ben deneyeceğim, 
falan ihmal edilmiş, Avrupa gelsin bana temi-

' nat versin... Bunlar geçerli düşünce tarzları de
ğildir arkadaşlarım. 

Bir kere bunun geçerliliğini tespit etmek için 
Avrupa Ekonomik Topluluğunun dış ticareti 
içerisinde Türkiye'nin ticaret rakamını göz-
önünde bulundurmak lâzımdır. Bu son derece 
kabili ihmal, % 100 vazgeçilebilir bir şeydir ve 
size rahatlıkla söyliyeyim ki, bir vakitler 
NATO'ya 1949'da müracaat ettik 1952'de gir
dik, Avrupa Ekonomik Topluluğu ortak üyeli
ğine 1959'cla müracaat ettik 1963'te ancak gire-

Yine Batı'dan bahsettiler; Batılalaşma,. Ben 
itiraf edeyim ki, hafif bir üzüntü duydum, ye
niden mi Batılalaşmayı tarif edeceğiz? Muasır 
medeniyet seviyesine ulaşmanın tarifini bir ke
re daha .mı yapacağız? Her seferinde, her döne
meçte, her iktidar veya hükümet değişikliğinde, 
demin de ifade ettiğim gibi bu münakaşaları 
açarsak, o zaman bizim istikametimizden v e ni
yetlerimizden içeride ve dışarıda herkes şüphe 
ötmefkte haklıdır. Bu tereddütleri bir tarafa it
mek ve tamamiyle çizilmiş, Türkiye'nin millî 
menfaatlerine uygun, ,ama hiçbir zaman bulun
duğu coğrafî bölgenin empoze ettiği tahdit ve 
tercihleri aşmayacak bir tutum içine girmek 
lâzımdır. 

Türkiye'yi ingiltere ile mukayese edemezsi
niz. Bunun imkânı yoktur. İngiltere'nin şartla
rı bambaşkadır. Türkiye'yi Fransa ile mukaye
se etmeye imkân yoktur, gerçekçi olamaz. Ne
den Fransa'nın bulunduğu serbestiye Federal Al
manya kaitılmıyor? Çünikü tehlike mıntıkasm-
dadır, hudut mıntakasmdadır. Bunun gerekleri 
vardır. Bizim gibi Orta Doğuda bulunan başka 
bir devlet var mıdır? Bunun gereklerine göz 
yummakla ve sadece «Ben herkese kollarımı 
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bildik ve bunlar, Dokuzlar Avrupa'sı bize kol
larını böyle açık, «Aman buyurun, sizsiz bu dün
ya olmaz» diyecek kadar hayalperest değildir
ler. Bunlar gerçekçi milletlerdir ve bunlar bu
lundukları seviyenin aşağısına inmek suretiyle 
başka milletlerin elinden tutup yukarıya çek
meye pek niyetli ve hevesli devletler değildir. 
Bunlar menfaatlerine son derece düşkün, bağlı 
ve bunlar NATO'ya girişimizde de başgösterdi-
ği gibi mümkün mertebe gelecek ihtilâflarda 
tehlike sahasını daraltmaya taraftar olanlardır 
ve Türkiye ister evet deyin, ister hayır deyin, 
tehlike sahasının içerisinde bulunmaktadır. Ve 
Batı Avrupa kendi bütünleşmesi içerisinde böyle 
bir yayılmayı hoş görmemektedir. 

Binaenaleyh, burada kalkıp da efendim Orta 
Doğu ile olan ilişkilerde «Gelsin bana, danışsın, 
teminat versin» demek kâfi değildir. Aksine gi
dip de onu zorlamak lâzımdır; onu, benimle da
nışmaya teşvik etmek, zorlamak lâzımdır. 

Şimdi bir tarafta Orta Doğu, bir tarafta 
Dokuzlar Avrupası... Biz diyoruz ki, efendim 
bizim hepsinin üstüne çıkacak bir gücümüz var, 
Ağır satarız. Ne var, değerli arkadaşlarım? Ge
lin gerçekçi olalım. Birisinde petrol var, diğerin
de teknoloji var. Petrolcüye dönüyorsunuz ne 
teklif edeceksiniz mukabilinde? Denedik; en 
yakınımız, en dostumuz olana gittik. Gerçekçi 
idi, «Allah'la beraberiz, birdir» dedi, ama para 
saymaya gelince birlik değiliz dedi. Dava böyle 
midir, değil midir? 

Batı Avrupa'da, ne var? Batı Avrupa'da tek
noloji var, yatırım malzemesi var, o, ona vere
biliyor. Siz ne vereceksiniz, Hükümet olarak so
rarım size? Gelin de gerçekçi olalım ve gerçek
çiliğin ötesinde, sırf hislere hitabetmek, «Ben 
trende kontrolör mü olacağım, biletçi mi ola
cağım?» gibi tabirlerle geleceğin Türkiye'sini ve 
Türk Dışişlerinin gelecek politikasını tasvir ve 
tarif etmek, burada zannederim biraz güzel esp
rilerdir, ben sevgiyle saygıyle karşıladım, zekâ
larına son derece hürmetim vardır, ama isterse
niz bunu bu kompleksin dışına çıkaralım ve 
gerçeik eılenıanlarıyle burada Türk dış politika
sını stratejik yönleriyle, coğrafî yönleriyle eko
nomik yönleriyle tarihî yönleriyle, ama her za
man Türkiye'nin Batılılışma prensibi rayı üze
rinden bir değerlendirmeye tabi tutalım. Bu 
münakaşayı millet ölçüsünde, Fransızların, «Une 

fois pour toute» dedikleri gibi, bir defa olarak 
altını çizelim ve bitirelim. Aksi takdirde, her 
seferinde bizim ileriye dönük taleplerimiz ve 
hedeflerimiz bu gibi çekişme, tefsir ve müna
kaşalardan, orijinal olmak heveslerinden zarar 
görmektedir. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnan. 
Dışişleri Bakanı Sayın Turan Güneş, buyu

runuz. 

İHSAN SABRI ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan; Sayın Bakan üniter devlet konu
sunda bendenizin de adından bahsederek bir 
noktaya temas ettiler. Zannediyorum ki, cevap 
vermek lütfunda bulunacaklar. Acaba ben bu 
noktayı gayet kısa olarak izah etmek üzere Sa
yın Bakandan önce konuşabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurunuz S'ayun Çağlayangi'l 
MUSTAFA TIĞLI (Sakarya) — Bravo, Sa

yın Başkan. 

İHSAN SABRİ ÇAĞLAYANGİL (Bursa) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Eğer, Dışişlerinin değerli Bakanı adıma de
ğinerek, Kıbrıs konusunda üniter devlet mese
lesinden söz etmeseydi, huzurunuzu işgal etme
yecektim, ama vesile ve fırsat elvermişken, bu 
konunun gerçek yüzünü anlatmakta gerek var
dır ve ben, bana bu imkânı bağışladığı için Sa
yın Dışişleri Bakanına teşekkür borçluyum. 

Şimdi, yılını hatırlayamayacağum, ama Dışiş
leri Bakanlığı bütçesi komisyonda müzakere 
edildiği bir dönemdeydik. O sıralarda bende
nizle eski Yunan Dışişleri Bakanlarından müte
veffa Amiral Tumbas arasında ayrıntılarını 
açıtklaınıaya, kamuoyuna tafsilâtiyle bildirmıeye 
imkân bulamadığımız bir görüşme cereyan edi
yordu. 

Bütçe Komisyonunda Grupumuz üyelerinden 
bir sayın üye; Aydın Yalçın, bana bir soru sor
du; «Kıbrıs konusunda Tumbaş ile konuştuk
larınızı basından izliyoruz. Bunun gizliliğini 
de takdir ediyoruz, ama bu görüşmeye başlar
ken aranızda neyi, nasıl görüşeceğinize dair bir 
mutabakat var mı? Hiç olmazsa o mutabakatın 
esaslarını açıklamakta bir mahzur görür mü
sünüz? Konuşmanın niteliğindeki gizliliği tak
dir ediyorum, ama eğer bu konuda imkânınız 
varsa bizi biraz tenvir ediniz.» dedi. 
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Ben de kendisine, haklısınız, bu konuşma 
birtakım önşartlarla başladı, dedim. O şartlar, 
her iki cemaatten birinin diğerine tahakküm 
etmeyeceği şartı, Kıbrıs Hükümetinin varlığının 
tek taraflı bir ilhak ile ortadan kaldırılamaya
cağı şartı ve Türk Hükümetinin muahedelerden 
gelen haklarından vazgeçmeyeceği şartı... Pren
siplerimiz bunlar. Her iki taraf da ortaya bir 
çözüm yolu, bir prensip, bir formül getirmemek
le mutabık kaldık. Nasıl çözüm yolu bulaca
ğız, bunu müzakerelerin içinden çıkaralım... 
Bir peşm teklifle gelmedik. 

Biliyorsunuz ki, dedim, Kıbrıs meselesini 
gölgeleyen sebeplerde değişik amiller var, biz 
meseleyi bir Türk - Yunan meselesi telâkki ede
rek Amiral Tumbasla müzakere ediyoruz, ama 
Kıbrıs, Birleşmiş Milletlerde tanıdığımız, müs
takil bir devlet; onun gıyabında, onunla ilgili 
bir müzakereyi yürütmenin müşkilâtı var, kar
şılıklı itimat buhranı var aramızda ve bilhassa 
Kıbrıs Devletinin, kendi cüssesi ile üzerinde 
muahedelerle müdahale hakkı bulunan Türki
ye'nin büyüklüğünü düşünerek endişeleri var; 
Devlet içinde bir Devlet yaratmak ve sonunda 
bu işi taksim veya ilhaka götürmek endişelerini 
burada izale edemiyoruz. Bu itibarla biz, kendi
lerine mahallî bir otonomi üzerinde konuşuyo
ruz. Onlar bize, «Canım, Reisicumhur muavini
nin veto hakkı baki iken iki başlı Devlet olur 
mu! Kanun yaparsınız, Reisicumhur muavini 
kabul etmez, vergi alamazsınız, bu Devlet yürü
müyor işte. Bir lise talebesini getiriniz ve bu 
muahedenin tasvir ettiği Devleti şematik olarak 
önüne koyunuz, Ibö'yle devlet clur derse, biz 
onun kararma razıyız, yürümüyor; fiiliyat ile 
sabit», diyorlar. Müşkülât buradan çıkıyor. 

Biz de kendilerine izah ettik ki, Reisicumhu
run veto haıkkı geri alınabilir, ama ekseriyet 
Rum cemaatında olduğu ve Hükümetin ekseri
yeti Rum olduğu için bu hak geri alındığı tak
dirde Kıbrıs Türklerinin kendi kendini otonom 
bir şekilde idare etmeleri hakkı Anayasa ile ta
nınmalıdır ve bu hiçbir zaman Devletin üniter 
vasfını ihlâl etmez. Bu, her memlekette bir Rum 
sefir, bir Türk sefir bulunsun demek değildir 
veya Kıbrıs ordusuna bir Rum kumandan, bir 
Türk kumandan tayin edilsin değildir. Bunun, 
Devletin üniterlik vasfıyle bir alâkası yoktur, 
dedik. 

Bu, basına, basından Parlamentoya, Türk 
Dışişleri Bakanı Kıbrıs'ta üniter Devlet kabul 
etti, tarzında gitti. 

Her hukuk mezunu, her Devletler hukukunu 
okuyan zat, üniter Devletle federatif Devletin 
tarifinin ne olduğunun ve Kıbrıs Hükümetinin 
statüsünün idraki içindedir. Cemaatlerin birbi
rine tahakküm etmemesi esasından başlayan bir 
müzakerenin, muahedelerden doğan halkların ko
runması şartiyle başlayan bir müzakerenin üni
ter Devleti kabul etmesi imkânı yoktur, ıama bu, 
basında böyle telâkki «dildi. Bu Parlamentolar
da bunun üzerine çok müzakereler cereyan et
ti, «galatı meşhur, lügati fasihten evlâdır» hali
ne geldi ve o şekilde yürüdü. 

Onun için, Sayın Dışişleri Bakanına bende
nizin ne müzakerelerde, ne de herhangi bir saf
hada Kıbrıs'ta üniter Devlet fikrini kabul veya 
müdafaa etmediğimi bu vesileyle tavzih ede
rim'. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çağla-
yangil. Sayın Güneş, buyurunuz, efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI TURAN GÜNEŞ (Ko
caeli Milletvekili) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlarım ; 

Aslında belki birbirimizden farklı şeyler söy
lemek istemiyoruz. Hatta bazen kelimelerimiz 
arasında da değerli arkadaşlarım ile benzerlik
ler de, ayniyet de var; fakat öyle sanıyorum ki, 
bu müzakere bazı büyük Önemli sayılan farklı
lıklar ortaya koydu. 

Dış politikanın gerçekçi olacağı meselesi zan
nediyorum ki burada oylansa sayın senatörle
rimizin hepsi gerçekçilik istikametinde oy verir
ler. Yalnız, ilâhî gerçeklerle matematik gerçek
ler, hatta bu ikinciler modern matematikle biraz 
da şüpheye girdi. Onun dışında bizatihi gerçe
ğin ne olduğunu saptamıalk zordur ve gerçeği ki
min bulduğunu ve bu itibarla gerçekçi olduğu
nu söylenmekte zordur. 

Ben sabahki kornışmamda şunları söyledim, : 
Türkiye'nin kemdi başına yürüteceği, bir dü-
vel-i muazzamadan (ımuazzam devlet) biri ola
rak tek başına yürüteceği bir politika mümkün 
değildir. Aklımızı başımıza toplayalım. Türkiye 
dünyanın büyük devletlerinden biri değildir; 
fakat Türkiye kendi çapında, kendi çıkarlarını 
savunmasını bilen, gözü açık, dikkatli ve de 
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haysiyetli bir devlet olmak imkânına sahiptir, 
dedim. Bu gerçekçilik açısından Hükümetimi
zin ve naçiz arkadaşınızın durumunu böyle sap
tamak isterim. 

Türkiye küçük bir devlettir. Amerika bir ko
lu magTİbte bir kolu maşrıkta ekalim-i seb'a'ya 
hâkim bir devlettir. Rusya'da ondan aşağı kal
maz. Fatmaeığm pazarda da lâzı edilmez. Binaen
aleyh biz bunlarla hiçbir zaman, hiçbir konuda 
ihtilâfa düşmeyelim veya kendi fikrimizi söyle
yerek, bu kadarda olmaz dömeyelim, Gerçek bu
dur. Günkü, birinin topunu, tüfeğini, çeşitli fü
zelerini, gemilerini tarttığımız zaman bizim 
Mehmet'in elindeki tüfek bunun yanında az ka
lıyor, binaenaleyh sen de tüfeğin kadar konuş 
dediğimiz zaman Türkiye'nin söyleyecek fazla 
bir lâfı olmaz, doğrudur; ama gerçek olan dış 
politika da meselenin bu kadar basit de olma
dığıdır. Bazen bazen bir mantelli tüfeğin her 
öüne gelen günde çıkarılmaması şartıyle ve 
ateş edilmemesi şartıyle işe yarayacağının da 
bilinmesidir. Türkiye'nin elinde hiçbir koz yok
tur. Başındaki tehlikeler sonsuzdur. Gerçek bu
dur, gerçek bu değildir. Gerçeğin bu olmadığı ve 
günün gerçeklerine o günün koşulları içinde 
biraz daha ilerisini görmeden boyun eğmenin sı
kıntıları da bugün başımızdadır. 

Değerli arkadaşım, Cezayir'i talihsiz bir mi
sal saydı ve o günün şartlarını düşünmek lâzım
dır dedi, şimdi söylemek kolay. 

Değerli arkadaşlarım; bir siyasî eylem ara
dan zaman geçtikten sonra, 10 - 15 sene sonra 
eğer değerini muhafaza edebiliyorsa değerli bir 
iş]enidir. Hadise ortada; Cezayir önümüzdeki 
ekim ayında Cezayir Dışişleri Bakanı (Cezayir 
bağımsız olurken 20 yaşında bir mektep çocuğu 
gibiydi. Sayın Butefrika) Birleşmiş Milletlere 
başkanlık edecek, Assambleye. Cezayir toplansın 
diyor, Birleşmiş Milletler toplanıyor. Cezayir 
bugün bu. Tabiî hukuken Fransa'nın anavatanı
nın bir parçasıdır, doğrudur. Fransa'yı darıltma
yalım demişiz o istikamette; yani o gün için ge
çerli, bunun karşısında diyelim ki bize bir di-
riknot verdiler veya çıkardılar 100 milyon pa
ra verdiler, aradan 15 sene geçti, ne oldu? Gü
nü gününe hesaplayarak evet o gün çok de
ğerli bir şey yapılmış, karşılığı alınmış, ne ise 
karşılığı onu da bilmiyorum ya ve şimdi asıl kar
şılığını alıyoruz; Cezayirlileri davul zurna ve 

— 324 

mehter takımı göndererek tekrar elde etmeye 
çalışıyoruz. Birleşmiş Milletlere gelip de «Biz 
Kurtuluş Savaşını sürdüren memleketlerle bera
beriz» deyince, daha bundan çok kısa bir za
man içinde herkes birbirine bakıp «ha, ha, ha» di
yorlar idi. Gerçekçi olan politika 50 sene sonra 
değerini muhafaza eden politikadır. Yoksa o, 
gününü gün etme, zorluktan sıyrılıverme demek
tir. 

Portekiz'in lehine oy vermemekten dolayı az 
kalsın OECD'den de para alamıyorduk dedik. 
Hadiseyi bilimiyorum özür dilerim, o kadar eski 
bir diplomat değilim; yani bu işlerle çok za
mandan beri uğraşmıyorum, yeni yeni öğrenme
ye çalışıyorum; fakat şu da bir vakıa. Yine 
Portekiz'in eski bir sömürgesi olan Bisaıv, birçok 
üçüncü dünya devletleri tarafından tanınmış va
ziyettedir. Portekiz NATO'da bizim müttefiki
mizdir. Şimdi biz hani Birleşmiş Milletlerde kür
süye çıktığımız zaman mangalda toz bırakmıyo
ruz, kül bırakmıyoruz ya; fakat biz daha bekli
yoruz, bütün düveller yine Bisav'ı tanısın, ondan 
sonra biz tanıyalım. Bir örnek daha vereyim; 
hangisi gerçekçi Yüksek Senato takdir buyur
sun. 

Doğu Almanya var. Doğu Almanya bilindiği 
gibi Doğu blokuna mensup komünist bir dev
lettir. Bizim bütün müttefiklerimiz tanıdılar, 
Amerika Birleşik Devletleri hina aramakla meş
guldür ve Amerikan gazetelerinin sosyete sütun
larında da (Orada bizdeki gibi büyük elcilerin 
tayini veya azli sosyete sütunlarına intikal ede
biliyor, nedense bu meslek böyle) Amerika'nın 
kimi tayin edeceği üzerinde durulmaktadır Va
tandaşlarımız Doğu Almanya'ya gitmektedir, 
orada mahkûm olmaktadır, uçaklara binip Tür
kiye'ye gelmektedirler filan; ama Türkiye ger
çekçi politikayı izlediği, müttefiklerini darıltma
mak ve çok önde görünmemek için Doğu Alman
ya'yı hâlâ tanımamıştır. Birgün tanıdığımız za
man, sizinle çok dost olmak istiyoruz dediğimiz 
zaman; ya sen dünyada beni tanıyan en son 
devletsin. Bu da bir gerçekçiliktir, zamanında 
çok değerlidir. Değerliyse eğer istikbal için hiç
bir şey vermeyen, sadece alan bir gerçekçiliktir. 
Bunları gerçekçilik saymıyorum. 

Bir önemli konuda zannediyorum Sayın İnan 
arkadaşımla anlaşmamız mümkün olmayacaktır. 
«Avrupa'da insan bir değerdir» diyor, doğru; 
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fakat Türkiye bu durumda iken onlar gibi na- I 
sil olur t 

[Değerli arkadaşlarım; kendileri de uzun se- I 
neler Avrupa'da yaşamışlardır. Ben kendileri 
kadar uzun zaman bulunmak imkânına sahip ı 
olamadım; ama bulunduğum zaman belli tecrü- t 
(belerim de vardır. O ülkelerde hiç şüphesi olma- | 
sın, yahut benim intibam budur, sandık başına I 
gidip oy veren vatandaşın bizimkinden farkı, | 
(eğer farklı ise) okuma - yazma bilmesinden ifba- ı 
rettir. Bu kadar seneden beri, bu kadar yüz- t 
yıldan beri bağımsız olan, bütün ömrü iç ve dış I 
gayeleri düşünmekle gedmiş olan bir milletin | 
çocuklarının herhangi bir Avrupa ülkesindeki, I 
herhangi bir çobandan daha az akıllı, daha az I 
özjgüriüğe müstahak olduğunu sanmak büyük I 
hatadır. Kendileri siyasî hayata yeni girdiler. I 
Hasbelkader biz uzun zamandan beri bu işlerle I 
'boğuşuruz; köyde, kentte, mahallede, mahalle | 
kahvesinde. Kendimizi ve kendi halkımızı ge- t 
rekisiz yere suçlamayalım, kusurlu görmeyelim. I 
Ben Türk köyünde işittiğim birçok akıldı sözle- I 
ri görebildiğim Fransız köylerinde de işittim di- [ 
yemem. Bizden aşağıdırlar elemiyorum, ama biz- 1 
den yukarıdırlar; hayır bu doğru değil. | 

İktisadî seviyeye gelince: Arkadaşlarım, Av- t 
rupa'nın bu bolluğu, bu iktisadî seviye 19 ncu I 
yüzyılın başından kalmış bir şey değil ki. Avru- I 
pa her gün biraz daha zengin, Ibiraz daha par- I 
laik vaziyette, doğrudur; ama Avrupa'da insanın j 
değer taşıması hali bu iktisadî seviyede başlama- I 
di ki, çok daha önce başladı. I 

Buramdan, yine gerçekçilikle ilgili bir konu- I 
ya geçeyim; kendi ifadeleri, «Zannetmeyelim ki, i 
(bu ülkeler bizi elimizden tutarlar ve kendileri- t 
nin seviyesine getirir, bunlar menfaatlerini çok I 
düşkündürler, iyi hesaplarlar.» tamam, doğru, I 
tamamen aynı kanaatteyim. I 

Şimdi, bu böyle .olduğuna göre, bendeniz I 
buradaki konuşmamı bitirir bitirmez elime ba- j 
vulumu alsam, ver elini Paris, oradan Brüksel, I 
oradan Bonn, oradan Londra, oradan Amerika I 
dolaşsaım ve her birinıe gülücükler, öpücükler I 
ibzal etsem; bizim hiçlbir dileğimiz yok, yeter ki I 
ıb'izi tam mânasıyle Ortak Pazara alın, bizi siz 
savunun, ne istiyorsanız yapmaya hazırız de
sem, kendi beyanlarına uygun olarak, bizimle 
olan ticareti ihmal edilecek durumda bulunan 
Ortak Pazar, yahu elin fakiri gelmiş, bana yal- | 

varıp duruyor, bari bunlarla haşır neşir olalım 
der mi? Gerçekçi olur mu! Bunun gerçekçi bir 
tarafı olmaz; tam tersine bir şey göttürelbilir-
®em, ben senin yanma gelirsem benden bunu alır
ısın, sen de bana bunu verirsen gelirim dersem, 
ıo zaman gerçekçi politika olur. Demek istediğim 
bu. 

Türkiye'nin durumunu bu kadar karanlık 
gilbi görerek, elimizde hiçlbir imkân olmadığı gübi 
bir yol, gerçekçilik değil, karam&arlıkıtır. Bu
nun böyle olduğunun ve Türkiye'nin dostluk
larına bağlı, fakat dostluklarının çerçevesinin 
ne olduğunu karşılıMı saptamaya çalışan bir po
litikaya sahip olmasının neticeleri alınmakta
dır. 

Türkiye yalnızlığa doğru gidiyor, doğrudur. 
Türkiye'nin niye yalnızlığa doğru gittiğini iyi 
saptayalım. Türkiye'nin yalnızlığa doğru gidişi
nin birkaç sebebi var: Bizim, canı gönülden, aşk 
ile şevk ile bağlıyız falan dediğimiz ve çok ev
veliden tesis edilmiş müesseselerin, Avrupa Kon
seyinin, Ortak Pazarın, NATO'nun veya buna 
benzer çeşitli kuruluşların 215 senelik değişen 
şartlar sonunda, mahiyetleri değişmese bile muh
tevalarında değişiklikler olduğu, halbuki Tür
kiye bu sistemler içine girmesinin sebeplerini 
hâlâ daha 25 sene evvelki gibi gördüğü için, 
bize pek fazla ihtiyaçlarının olup olmadıkları
nın hepsi, menfaatlerini iyi bildikleri, akıllı 
insanlar oldukları için düşünlmelkteldirler. Onun 
için, Türkiye, bu müesseselerdeki bugünkü ye
rinin ne olması lâzım geldiğini, günün yeni ko
şullarına göre saptayıp onlarla çıkmazsa, yalvar-
sa da yakarsa da, biz Avrupalıyız, Avrupalıyız, 
bundan sonra artık şehnaz faslını, hicaz faslını 
yasak ettik, sadece orkestra konseri dinleyece
ğiz desek bile, bundan, fazla bir şey çıkacağını 
tahmin etmiyorum. Çünkü, «Ne veriyorsun, neyi 
getiriyorsun 1» diyecek. E, bir şey getirmiyorum, 
a'ma beni biliyorsunuz, müşkül şartlar altında 
yaşıyorum, Batıyı da seçtim, ondan dolayı beni 
al, bu değil; bir şey olması lâzım, ya vererek, 
ya umdurarak. Neden yalnızlığa girdik biri bu. 

Arkadaşlarım; yalnızlığımızın ikinci sebebi 
daha önce de söylediğim gibi, Türkiye'nin içi ile 
dışını birbirinden ayırmamızdan doğuyor. İçeri
de kendimize özgü bir düzen istiyoruz, bu dü
zen Batıda geçerli olmadığı halde, biz Batılıyız 
diyoruz. Bugün Batılılar, Batılı olmayan diliyle 
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Türkçü, artık kılığıyle kıyafetiyle ayırmak im
kânına sahip değillerdir, herkes benim gilbi kra
vatlı .gidiyor Birleşmiş Milletlere. Yeni bazı
ları, orjinalite okun diye acayip kıyafetlerle 
^eliyorlarsa da Doğunun devletlerinden çoğu 
benim gibi giyinerek geliyorlar. Hiç olmazsa 
Doğu Blokunun devletleri de benim gilbi giyine
rek geliyorlar. Her hailde, biz kıyafet devrimin
den beri böyleyiz deyip özel bir sempati sahibi 
olmamız da mümkün değil; ama eğer o ülkelerin 
düzeni ülkemizde mevcut olursa bunun dış po
litikadaki değeri çok fazla olur. Bir tüfek icat 
•ediliyor mertlik bozuluyor, top icat ediliyor stra
tejik unsurlar değişiyor. Stratejik durumumuz 
çok önemlidir, ondan dolayı bizimle beraber ol
mak mecburiyetindedirler; doğrudur, ama bu
nun değeri bir dereceye kadardır. Çok iyi as-
kerizdir, biz mükemmel savunuruz, doğrudur; 
ama insana sadece askerlik yaptırırlar. Eğer, 
Türkiye Batıyı seçmiş ise, Batının evvelâ tarih 
açısmıdan en önemdi olan unsurunu seçecektir. 
O da, insan varlığına verilen önem, insana ve
rilen kıymet, özgürlükler ve demokrasi. Biz bunu 
yapmadığımız sürece hiç kendimizi yormayalım, 
daima Batının dışında kalmaya mecburuz ve gü
nün konjıonlktürel şartlarının getirdiği ittifaklar
la ancak Batıya bağlı kalabiliriz. 

Sabahleyin de söyledim, Avrupa Konseyi üye
lerinin hemen hepsi İnsan Hakları Komisyonu
nun yetkisini kalbul ediyorlar; Fransa da katıl
dı. Şimdi, ne der Türkiye bu Batıya nereden 
/belli Batılı olduğu? Suna Kan'a konser verdir
dik Batılıyız, kabul etmez bunu adam. Her gün 
dünya kadar bilmem ne «of» bilmem ne adam 
Moskova'dan, Yugoslavya'dan gelip Paris'te 
veya Straziburg'da konser veriyor. Bu, bizim iyi 
Batı müziği yaptığımızı .gösterir. Biz nasıl diye
ceğiz, bu Avrupa ülkelerine gidip çeşitli yerler
de ; efendim, dünya ikiye ayrılmıştır; özgürlük
ler rejimi, hakların teminat altında bulunduğu 
rejim, biz buradayız. Biz orada değiliz, bunu 
(kabul etmediğimiz için orada değiliz. Kendi 
kendimizi yormayalım, sadece dediğim gibi bir 
askerî ittifak yaparız, bugünkü halimizi muha
faza .ederiz, başka da ileriye gitmeyiz. Poli
tikada yalnızlığımızıjn ikinci sebebi, iç düzenimiz
le dış düzenimizi birbirinden ayırmamızdır. 

Politikamızda yalnızlığımızın üçüncü sebebi; 
işte yine aynı noktaya geliyorum, maalesef ger
çekçi olmayışımızdır. Elimizde olunabilecek 

olan hiçbir unsuru kullanmamamızdır. Saym 
İnan benden çok daha eski ve tecrübeli bir dip
lomattır, Türkiye'nin diplomasisinin nasıl ida
re edildiğini, nelerin yapıldığını çok iyi bilir, 
demin örneklerini verdim. Biz, hiç olmazsa bu
günlere kadar Suriye'den veya Bulgaristan'dan 
bir davet aldığımız zaman 8 defa düşünür, bu
na mukabil Hollanda'dan davet gelse düşünme
ye lüzum görmeden gideriz. Komşularıyle me
selelerini çözmekte ve belli bir çerçeve içinde, 
ilk konuşmamda söylediğim çerçeveler içinde 
samimî münasebetler kurmada Yunanistan'dan 
bile geri kalmışızdır. Bizim yalnızlığımızın se
bepleri bunlar. Bunlar telâfi edildiği, Türki
ye'nin yeri iyi tespit edildiği, hakikaten Batılı 
alem içinde yerimizi aldığımız takdirde bu yal
nızlık kalmaz. 

Doğrusu bir şeyi iyi anlaymadım. Bizim, 
Orta - Doğu ülkeleriyle münasebetlerimizde üs
lup hatamız olabilir; fakat münakaşa konusu, 
müzakere konusu o değil. Her şeyi en iyi ya
pan bizim Hükümetimizdir, «Bizim yoğurt yiyi
şimiz üstüne yoğurt yiyen yoktur» iddiasında 
bulunan bir arkadaşınız değilim. Bunrada mü
him olan şudur : 

Orta - Doğu ülkeleriyle münasebetlerimizi 
geliştirelim mi, geliştirmeyelim mi? Kendisinin 
söylediklerine katılıyorum, Batının teknoloji
si vardır, Arap ülkelerinin de parası vardır, bu 
ikisiyle helva yapılır. Ayrıca, bizim hınk de
memize lüzum yoktur; ama mesele bu kadar da 
basit değildir, bu büyük bir gerçek olmakla be
raber, 'bu ülkelerle Türkiye'nin iktisadî, siyasî 
birtakım münasebetlerini geliştirmesi imkânı da 
vardır ve geliştirilmelidir. GeliştiriHmediği tak
dirde Suudî Arabistan'a, Irak'a veya Mısır'a 
gitmek için illâki, Londra'dan, Brüksel'den, 
Amerika'dan geçmek şartı niye olsun? Demin 
kullanmış olduğum deyimi tekrar kullanayım; 
bilindiği gibi, Avrupa paraları serpan, yılan adı 
verilen bir şekilde, o hudutlar içinde kalmak 
şartıyle dalgalanıp duruyorlar. Türkiye, kom
şularıyle münasebetlerinde niye böyle bir çerçe
ve içinde geliştirerek yürümesin? Bunun ger
çekçiliğe aykırı bir tarafını da göremiyorum. 

Şimdi, gelelim tren meselesine : 
«Tren bellidir, Dışişleri Bakanlığının güzide 

elemanları bilirler» dedi. Arkadaşlarım döner 
dönmez bu tren meselesini soracağım. Çünkü, 
benim görebildiğim kadanyle, eğer halen bir 
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kavşak noktasında trenler çarpışmış değilse, 
•birçok tren her halde alaturka deyimiyle) ko-
rozman haline gelmiş bulunmaktadırlar. Bu 
teren kimin treni? Amerika ile Ortak Pazar 
kavga etmektedir. Amerika ile ittifakımız, iki
li anlaşmalarımız vardır, NATO içinde mütte
fikiz, Ortak Pazara üye olmaya çalışıyoruz, Or
tak Pazarla aramızda ilişkiler vardır. Ortak 
Pazar içinde Fransa ayrı bir hava çalmaktadır, 
Almanya Ortak Pazarın NATO ve Amerika ile 
ilişkilerinde ayrı bir görüşe sahip bulunmakta
dır. 

gi kömürden takviye yapacağını kestirmek de 
zor oluyor. Kabul edin, Dışişleri Bakanınız da
ha yeni. Belki bunları bildiren, gösteren usul
ler de vardır; fakat ben bilemediğim için ko
lay kolay trene atlayamıyor um. Bir defa olsun, 
Sayın Kâmran İnan'm anladığı manada gerçek
çiliğe riayet etmeye çalışıyorum. 

Arkadaşlarım, Batılılık konusu hakkında 
tekrar birkaç söz söylemeye mecburum. O da 
şundan ötürü; bu Batılılık her defasında yine 
tarif edilmeyecek doğrudur. Bu nedir? Bu, uy
garlıktır, medeniyettir. 

Türkiye'nin; Anayasası sosyal düzenini tes
pit etmiştir. Türkiye laik bir devlettir, doğru
dur. Türkiye, demin anladığım manada Batı 
uygarlığının bir parçasıdır, doğrudur; ama lüt
fediniz, birtakım kültür tezahürlerini de bir Ba
tılının hoşgörüsü içerisinde anlamaya, kabul 
etmeye çalışalım. Bu fikirlerimi bilmem yeterli 
miktarda vuzuhla anlatabilecek miyim? 

Meselâ; biri ölse ve Kilis'te cenaze töreni 
yapılsa, herkes oraya, taşmsa, kimse bunu ya
dırgamıyor. ölen Müslüman olursa, camide na
mazını kılacak olursanız, «Yahu bu da olur mu?» 
deniyor. Yahut, bir Müslüman devletle biraz 
daha fazla alış - veriş yapar hale gelseniz, aynı 
şeyler söyleniyor. Batılılığı yeniden mi tarif 
edelim ? Batılılığı yeniden tarife hacet yok efen
dim. Batılılığı yeniden tarife hacet yok; ama 
Avrupa'nın uzantısı olan Türkiye'yi de bulun
duğu yerden maeunaya veya vince takarak, 
camisini, dilini, tarihini burada bırakıp, bir 
başka yere götürüp oraya mıhlamak imkânı da 
yok ki. Kaldı ki, Ibuna gereik de yok. Türkiye' 
nin tarihi ve Türkiye'nin kurtuluş savaşı daha 
hâlâ nasipsiz milletler için bir bayrak olmaya 
devam ediyor. 

Bu değerlendirilmesi gereken bir konu-
Bu demek değil ki, kendi ittifaklarımızı, yeni 
uygarlık yolumuzu terk ederek, Afrika ülkele
rinden biri haline gelelim, Orta Doğu ülkele
rinden biri haline gelelim; ama birinci konuş
mamda da söyledim; bu bizim Batı uygarlığı 
denen şey eğer bütün insanî değerleri, insan
ların ortaya koymuş olduğu eserleri, değerlen
diren bir şey ise, büyük bir insanlık serüve
ninin ortaya koymuş olduğu bu değerler Batı 
için de değerli olması lâzım. Bu kadar şe
caat sahibi olduğu, cesur Türk askerinden 
her yerde bahsederler. 

Batı devletleri, Orta - Doğu ile özel birtakım 
ilişkiler kurmak istemektedirler, Amerika buna 
razı olmak istememektedir. Her biri üçüncü 
dünya için birtakım kaftanlar biçmektedir, 
kendilerine göre bir politika takip etmektedir. 
Tabiî, ben çok eski bir dış politikacı olmadığım 
için, baktığım da bir Ortak Pazar treni görüyo
rum, Fransa treni görüyorum, NATO treni görü
yorum ve bekliyorum, şu katarlar birbirine ek
lense de, biz de buna binsek diye. Bunların için
de hangisine binilmesi lâzımgeldiği hakkında 
arkadaşlarımdan bilgi almaya çalışacağım; ama 
Sayın İnan, «Sen şu katara bin» derlerse, emin 
olsunlar ki, o katara, binmek için de bir güç. 
sarf edeceğim; ama ortada bir tek katar var, 
bir tek tren var zannedilirse, bu yanlıştır, ha
talıdır ve korkum şudur ki; Türkiye, politika
sının bu anında trenlerin en azından korozman 
yaptığı şu anda her hangi bir vagona, aman kal
karken yetişeyim derse, belki de hiç gitmek is
temediği bir yere gider. Bu hususta, gardan 
hareket eden trenle ilgili hikâyeler bilindiği 
için bunun üzerinde daha fazla durmayayım; 
ama henüz ortada kalkan bir tren yoktur. Hat
ta denebilir ki, şimdilik makinistler, lokomotif 
çarpıştırmakla meşguldürler. 

Şu kadarına da işaret edeyim; hakikaten it
tifakına büyük değer verdiğimiz ve NATO için
de beraber bulunduğumuz Amerika Birleşik 
Devletlerinin de treni birçok istasyonlarda ha
ber vermeden durmakta veya birden bire ma
kas değiştirip, başka bir yerde birkaç dakika 
eylenmektedii'. Misal vermtek lâzımgelıröe en 
azından, Sayın Amerika Dışişleri Bakanı ile 
Gromiko arasında ne zaman, nerede, ne gibi 
müzakerelerin yapılacağı; yani bu trenin han
gi istasyonda durup, hangi sudan alacağı, han-
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Eğer Batılılar bize çok cesursun deyince on
ların koşuna gider diye ayrı bir el kitabına ya
zılmış propaganda vesilesi yapmaya; hakikaten 
böyle bir askerimizin cesareti dövüşkenliği var 
ise, bu en nihayet bize bu kadar yüz yıllık tari
himizin getirip, bıraktığı bir şeydir. Biz bu cen
gâverliği, bu mertliği, bu atıcılığı, bu vurucu-
luğu, bu ©esurluğu Ortak Pazarda imâl edilen 
bir faibrikadan alıp gelmedik. 

Bu bize, tarihimizin getirdiği bir şeydir, bu 
»bütün dünyada Saygı uyandıran bir şey
dir ; yani bu askerimin kahramanlığı say
gı uyandıracak, bu dikkat nazara alınacak da, 
benim tarihimin insanlık uygarlık alanına ge
tirdiği diğer elemanlar dikkat nazara alınma
yacak, Batılılığa aykırı sayılacak. Bu cesaret de 
Batılılığa aykırıdır. Çünkü, bizim gibi fî - sebil -
il'lâh kendisini, gidip orada burada öldüren baş
ka pek asker çıkmaz; yani illâki batılı olacağız 
diye, tam onlara benzemek gerekseydi, bundan 
da vazgeçmemiz icap edebilirdi. Öyle değil, zan
nediyorum bu konuda Sayın İnan ile mutabık 
olmamız lâzım gelir, bir ihtilâf olacağını sanmı
yorum. 

Değerli arkadaşlarım; Sayın Çağlayangil'in 
üniter Devletle ilgili beyanlarına teşekkür ede
rim. Zaten sabahki konuşmanı da dikkat buyu-
rulursa ben kendilerinin Dışişleri Bakanı iken 
Türkiye Cumhuriyeti adına böyle bir beyanda 
bulunduğunu söylemedim ve böyle bir intiba 
doğmamasını sağlayıcı bir üslup kullanmak is
tedim. Yalnız demin burada kendilerinin de bu
yurdukları gibi, «Ben bunu anlattım» diyor. «Bu 
şöyle yapılır, böyle yapılırsa bu Devletin üniter 
vasfına helal getirmez dedim», diyorlar. İşte 
bütün mesele bu sürçd lisandan çıkmıştır. 

Huzurunuzda açıkça beyan etmek isterim ki, 
üniter Devlet kavramını ve bunun getireceği 
bütün hukukî sonuçları da dahil olmak üzere, 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti katiyen kabul 
etmeyecektir ve zaten bunun Kıbrıs'ın bugünkü 
statüsünü saptayan bütün metinlere de aykırı 
olduğu kanısındayız. Sayın İnan sabahleyin fe
derasyon fikri kavramının vuzuhsuzluğuna de
ğinmişti, doğrudur. Federatif sistem öyle seri 
imalât gibi veya matematikteki bir rakam gibi 
vazıh bir şey değildir. Zaten bütün avantajı da 
budur. Vazıh olan, kesin olan üniter Devlet kav
ramıdır. Üniter Devlet şu demektir. Bu öyle bir 

Devlettir ki, orada mevcut olan bütün kanun
lar, o memleketin, parlamentosu tarafından de
ğiştirilebilir. Anayasası değiştirilebilir; gene bir 
Anayasa organı olarak çalışan kurucu Meclis 
tarafından. Bu öyle bir Devlettir ki, orada Dev
lete karşı belli cemaatların idare sistemi olarak 
ileriye sürebileceği bir hakları yoktur. Bunun 
en tipik örneğini (Bu üniter Devletin mucidi 
Fransızlardır, Fransız ihtilalidir) en mükemmel 
şeklini Napolyon geliştinnıiştir. Bütçe Komis
yonunda da söylemiştim, sanıyorum; Napolyon 
zamanında Millî Eğitim Bakanı saatine bakmış, 
şimdi bu saatte Fransa'nın bütün okullarında 7 
nci sınıfta aynı lâtince metin Fransızcaya çev
rilmektedir, demiş. Üniter Devletler hep bu de
mek. 

Bir yerde, bir ülkede iki tane ayrı toplumun 
bulunduğu kabul edildiği andan itibaren üniter 
Devlet kalkmış demektir. Onun yerine iki top
lumun haklarını, karşılıklı, dengeli olarak dü
zene koyan bir sistem gelmiş demektir. Diğer 
bir deyimle fedaratif sistem başlamış demektir. 

Nerede biter? Türkiye Hükümeti bunun ne
rede biteceğini bütün vuzuhla söylemiştir. Kıb
rıs bağımsız bir ülke olarak kalacaktır. Devlet
ler hukukunda toprak bütünlüğü devam ede
cektir. Egemenliği, Kıbrıs'ın milletler arasında
ki statüsü içinde devam edecektir. Onun dışın
da iki toplumun birbirleriyle müşterek hallerin
de beraberce, birbirlerinden farklı taraflariyle 
ayrı ayrı yaşamalarım sağlayacak bir düzen 
kurmaları yolu müzakere ile aranmaktadır. Za
ten Sayın Çağlayangil'in ifadelerinde belirtilen 
iki unsur birbiriyle, birbirinin tersi olduğu içtin 
üniter Devlet vasfını Türkiye'nin hiçbir zaman 
söylemediğini ve iki toplumlu cemiyet dediği
miz, millet dediğimiz andan itibaren zaaten üni
telerin ortadan kalkmış olduğunu zamanında da 
yetkililere anlatmış idik. 

Değerli arkadaşlarım; sizi tekrar işgal etti
ğim için özür dilerim. Dışişleri Bakanınızın dün
yaya nizam vermek niyeti yoktur. Çünkü dün
yaya nizam verecek gücü yoktur. Dünyaya ni
zam verecek bir Devletin Dışişleri Bakanı de
ğildir. Ancak şu var ki, Dışişleri Bakanınız dün
yaya nizam vermeye kalkan milletlerin de Tür
kiye'ye biçtikleri nizamı, Türkiye'nin haklarını, 
menfaatlerini korumadan, savaşarak azimle 'ko
rumadan vermeye de niyeti yoktur. Biz gücü-
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anüz yettiği kadar kendi nizamımızı kendimiz 
seçeriz, çizeriz ve bu nizamın gerçekleşmesinde 
bize yardımcı oilan'lara da, bizim' elimizdeki im
kânlarla biz de yardımcı oluruz. Türkiye bu an
layış içinde ittifaklarına, güvenlik sistemine, 
dostluklarına sadık bulunmaktadır. Elbette ki, 
bu sadakat karşısında da kendi haklarına saygı 
ve sadakat istemektedir. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederiz. 
Sayın senatörler, sırada Sayın Lûtfi Bilgen 

var. Sayın Lûtfi Bilgen söz hakkını Sayın Hıf
zı Oğuz Bekata'ya verdiğini bildirdi. Sayın Be-
kata 'nm da çok iyi bildiğinden ve uygulayaca
ğından emin olduğum bir kuralı burada her 
türlü yanlış anlayışa yer bırakmamak için açık
lama ihtiyacını duyuyorum. 

Sayın üyeler söz sıralarını arkadaşlarına ve
rebilirler. Sayın Lûtfi Bilgen sıradadır, son söz 
üyenin kuralına göre konuşma hakkına sahip
tir. Sırasını Sayın Hıfzı Oğuz Bekata'ya veri
yorlar. Demin de söyledim, bu kuralı Sayın Be-
kata'nm çok iyi bildiğinden ve uygulayacağın
dan eminim. Kişisel görüşünü belirtmek üzere 
söz alan sayın üye sırasını verdiği zaman o sı
rayı alarak konuşan, 'ancak kişisel görüş belir
tebilir. Bu noktayı yanlış anlamaya yer bırak
mamak için tavzih ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Bekata. 
HTFZT OĞUZ BEKATA (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Yüce Senatoya saygımız onun kürsüsünde 

konuşulan sözlerin birbiri ile tenakuz teşkil et
meyecek bir bütünlük ve doğrulukta belirtilme
sine bağlıdır. 

Bu itibarla, Senatonun geçmişteki tutanak
larına mal olmuş bulunan ve bugün biraz önce 
bir yanlış anlayışa meydan veren hususu düzelt
mek ihtiyacını bu saygım dolayısiyle duydum. 
Sayın Gağlayangil «üniter» sözü ile alâkalı ko
nuyu, Tumbaz'la ne konuştunuz sözü üzerine 
Aydın Yalçm'm, Bütçe Karma Komisyonunda 
verdiği bir izahın gazetelere yanlış intikalinden 
dolayı bir nevi yanlışlıklar silsilesi halinde de
vam ettiğini ve kendilerinin böyle bir sözü söy
lemediklerini bu kürsüde biraz evvel ifade etti
ler. Tarihe karşı, Senatoya karşı, birbirimize 
karşı saygılı olmaya mecburuz. Sözümü tam an

latabilmiş olmak için aydınlığa kavuşan bir 
noktaya yeni bir ışık tutarak bir kenara koyup, 
asıl sözümü söyleyeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; demek ki üniter Dev
let Kıbrıs'da, Kıbrıs Türklerine azınlık hukuku 
tanıdığı için tehlikeli. Burada Çağlayangil'de 
şimdi ortak. Hükümet de aynı şeyi söylüyor. 
Fedaratif Devlet sistemi ise, taraflara, cıemıatat-
lara eşit haklar tanıdığı için matlup. 

Şimdi bu geri alınan sözün aslı nedir? 
Değerli arkadaşlarım; bu MJakarios'un, Kıb

rıs ramlarının teklif ettikleri sistemdir. Çağla-
yangil, maalesef bir talihsizlik olarak bu sözü 
şimdi tutanaklardan kendi ifadesi ile aynen, 
söylediğim şekilde gerek Bütçe Komisyonunda 
ve gerekse yüce Heyetinizin huzurunda şöylece 
beyan etmiştir : 

«Kıbrıs'ın bağımsızlığında anlaşmaya varıl
dı. Kıbrıs'da tarafların -haklarını eşit 'alan üni
ter Devlet kurulacaktır.» 

Demek ki anlaşma, «üniter Devlet kurula
caktır» sözü ile burada da tescil edilmiş bulunu
yor. 

Bu sözün yanlışlığı bilâhara farkına varıl
dığı içindir ki, Sayın Erim Hükümetinin Dışiş
leri Bakanı Sayın Osman Olcay Bakan olduk
tan bir süre sonra Çağlayangil'in sözünü red
detmeye mecbur olan konuşma yapmıştır. Bu 
söziin Türk milletinin ve Kıbrıs halkının men
faatlerine aykırı düştüğü sapit olduğu içindir 
ki, sözü benimseyen Birleşmiş Milletlerin Gü
venlik Konseyinde Yunanlılar'a karşı bugün 
Birleşmiş Milletlerde Başdelege olan arkadaşı
mız bunu reddedip, zabıtlardan çıkarma savaşı
nı vermiştir. Ne vakit? 1972'nin Aralık ayında. 

Şu halele, bugün bu konuyu 'büyütmek iste-
ımiyorum. Ama buradan şimdiki Dışişleri Ba
kanına ve geçmişteki bakanlara kulaklarında 
küpe olıması için bir sözü söylemek ihtiyacını 
duyuyorum r 

Dışişleri bakanları çok rahat konuşmaaıailı-
dırlar. Sağlam bilmedikleri konularda da bir 
milleti angaje etmemelidirler. Bugün hariciye
nin çektiği sıkıntı nereye vardıysa şu sözle kar
şılan maktadır: Siz, üniter devleti kabul etmiş 
idiniz. Biz şimdi bunun aksine; hayır efendim, 
etmedik diye söylemek zorunda kalıyoruz. Bir 
terakki oldu ; ama çok geç. 
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Sayın Bakan ıbu kürsüden böyle bir sözü 
söylemediğini söyledi. Bence öyle değil, şöyle 
söyleyecekti. Dıtşişlıeri Bakanları dikkatli olma
ya mecburdurlar. Ben bu sözü söyledim; ama 
günün /birinde azınlık hukukuna müncer ola
cak bir istekle karşılaşacağımı hesap etmemiş-
tim. Bunu deseydi ben tavzih etmeyecektim. 

O halde sözümü bağlarken, diyeceğim ki, Sa
yın Çağflayangil vaktiyle, maalesef biraz evvel 
zabıtlardan belirttiğim sözü bu kürsüde söyle
miştir. 

HÜKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Ne 
zaman ? 

HIFZI OĞUZ BEKATA (Devamla) — 1969' 
da; 1970'de; iki defa. 

Bunun üzerinedir ki, Halk Partisinin sözcü
leri bu sözleri buraya getirerek bunun savaşını 
verdiler. 

O halde, bugün, «S öylemi e dini»1 demekle geç
mişte Halk Partisinin senatörlerinin verdiği 
savaşın mesnedsiz olduğu gibi bir durumu ka
bul edemeyeceğimiz için, kişisel konuşmanın 
içinde bunu tescil etmeye ihtiyaç duyduk. 

Değerli arkadaşlarım; şu halde, Dışişleri ba
lkanları, hele nazik konularda konuşma rahatlı
ğının içinde milleti gelecekte müşkül vaziyette 
(bırakacak ve yerine gelecek dışişleri bakanla
rını da bu güçlük içinde daha çok mevcut bir 
hakkın müdafaası için bir hatayı düzeltme sa
vaşını vermekten kurtaracak bir istikâmette ih
tiyatlı olmalıdırlar. Bunu, İSenato'ya saygıım 
dolayısıyle bir yanlış sözün düzeltilmesi sade-
ıdinde arz .etmeye ihtiyaç duydum. 

Teşekkür ederim. (C.H.P. sıralarında Alkış-
la.r.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim, 'Saym Bekata, 
Sayın senatörler, Dışişleri Bakanlığı Bütçe

si hakkında başka söz isteyen saym üye?... Yiok. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyo

rum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Bö-
lümere geçilmesi kabul -edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 
A) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm lira, 

101 Genel yönetim 15 669 977 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
102 Destek hizmetleri 

Lfra 
42 191 860 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Dış politikanın jürütülnıesi 559 667 019 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Dış (temsil hizmetlerinin dü
zenlenmesi ve yürütülmesi 329 510 894 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 112 850 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri tümü ile ve cetvelleriyle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin •.memleketimiz 
ve milletimiz için uğurlu ve hayırlı olmasını 
dileriz. 

B) ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — Devlet Su İsleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/81; C. Senato
su : 1/259) (S. Sayısı : 348) (1) 

4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/82; C. Senato
su : 1/260) (S. Sayısı : 349) (2) 

(1) 348 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 349 ,S. Sayılı basmayazı 2 . 5 . 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

— 330 
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BAŞKAN — Sıra, Enerji ve Taibiî Kaynak
lar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesine gelmiş
tir. Bakanlık bütçesi ile Devlet Su işleri Genel 
Müdürlüğü ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
'bütçeleri birlikte görüşülecektir. 

Komisyon ?... Hazır. 
Hükümet?... Hazır. 
Sayın senatörler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı Bütçesi üzerinde söz alan sayın üye
leri arz ediyorum: Grupları adına söz alan sa
yın üyeler; Adalet Partisi Grupu adına Sa
yın Ccmalettiıı İnkaya, Millî Birlik Grupu adı
na Sayın Suphi Gürsoytrak, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 
Kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz alan sa
yın üyeler de; Süleyman Ergin, Mehmet Ali 
Pestilci, Hüseyin Öztürk, Reşat Oğuz, Fevzi 
Geveci ve Celâl Ertuğ'dan ibarettir. 

•Söz sırası Sayın Cem alettin İnkaya'nm. Bu
yurun Sayın İnkaya. 

A. P. GRUPU ADIMA CEMAATTİN İN
KAYA (Balıkesir) — 'Sayın Başkan, değerli se
natörler ; 

Adalet Partisi Grupu adına Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığının bütçesini eleştirmek, 
enerji ve doğal kaynaklar üzerinde genel gö
rüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Bu vesile ile hepinize saygı
lar sunarını. 

Değerli arkadaşlarım ; 

Hepinizce malının olduğu üzere bu Bakan-
Üık 495U sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanı
larak 25 . 12 . 19G3 tarihinde yani 10 yıl evvel 
kurulmuştur. Bu 10 yıl içinde Birinci - İkinci 
Beş Yıllık Kalkınma Planları dönemleri içinde 
yurt kalkınmasını sağlamada önemli görevler 
ifa eden kamu yatırımlarının en 'büyük payını 
ilgili ve hağlı kuruluşları aracılığı ile Türk 'eko
nomisine katan bu 'bakanlığın bugüne kadar bir 
Kuruluş Kanununa sahip olamaması, bir hu
kukî statüye kavuşamanıası cidden elem veri
ci olmuştur. 

Her bütçe yılında aynı şeyi söyleye söyleye 
(bir 10 yıl geçirdik. Artık 'bu 10 yılın tecrübe
de ri ile yetinerek 'biran önce bu bakanlığı hu
kukî statüye kavuşturmak suretiyle başsız bir 
gövde olmaktan kurtarma zaimamnın geldiğini 
hatta geçtiğini ifade etmede isterim. Böylece 
yıllardır kamu oyunda tartışına konusu olan 

enerji ve doğal kaynaklar politikası da bugün
kü Dünya şartları gözönüne alınarak daha be
lirgin hale getirilmiş olacaktır. 

'Sayın senatörler; Ülkemizde enerji ve doğal 
kaynaklar sorunu ve çözüm yolları uzun süre-
iclir kamuoyunda, Ibilinı çevrelerinde ve Parla
mentoda tartışma konusu olmuştur. Bildirimi
zi haksız olarak suçlayıp ve ekstrem çözümle
rin savunucusu olarak değerlendirerek 'bugün
lere gelinmiştir. Bu tartışmalara. elbette yurt 
çıkarları yönünden büyük faydaları olmuştur; 
ama bir yönden de zararlı olmadığını söyle
mek mümkün değildir. Eski .muhalefet yeni ik
tidarın tüm madenileri Devletleştirme istekleri, 
petrol faaliyetlerinde yabancı şirketlerin Tür
kiye'yi sömürdüğü iddiaları, yabancı sermaye 
(düşmanlığı bu sektörde tereddütler hattâ du
raklamalar yaratmış, üretime ters etkileri ol
muştur. 

Bir zamanlar rafineri kapasitelerinim fazla 
tutulduğundan elektrik enerjisi plaulamaları-
rının ihtiyaçların üstünde yapıldığından, bu
nun kaynak israfı olduğundan, dışa bağlılıktan, 
sömürüldüğüımüzden bahsedilirken bugün ener
ji yetersizliğinin faturası o günün, muhatapla
rına, yani bizlere çıkarılmaktadır. 

Biz Adalet Partisi olarak bugüne kadar ta
kip ettiğimiz politikanın, yaptığımız yatırımla
rın, planlamaların doğruluğuna, isabetine elim
den daha çok bugün inanıyor ve bu inancımızı 
muhafaza ediyoruz. Dün neyi savunmuş isek, 
'bugün de göl iştir erek, dünya şartlarını, millî 
çıkarlarımızı, düşünerek yine aynı şeyleri savu
nuyoruz. 

Bir taraftan Koalisyon kanadına mensup iki 
parlamenterin imzasını taşıyan Bütçe rapo
runda yabancı sermaye ile ortaklıklar kurul
ması, liatta hisselerin % 31'i yabancılara veril
mek -suretiyle savunulurken, diğer taraftan 
Cumhuriyet Halk Partisinin eski bir Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı «Biz yaibancı sermaye
nin Devletle ortaklık yapmasına karşıyız» 
derse, parti programlarında tüm enerji üreti
mimin Devlet eliyle yapılması savunulurken, 
'TEK iştirakleri ve halk sektörünün iştirada ile 
yeni kurulacak şirketlere enerji üretim ve da
ğıtım tesisleri kurma ve işletme imkânı öneri-
lirse, yönetimde Devlet idaresi ciddiyetinden 
İbahsetmek zor duruma gelir. He'le bu çelişkiler 
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içerisinde denenmiş idarecileri yeniden atamak 
suretiyle başarı sağlanması mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarıım; soranlara akılcı ve 
bilimsel yöntemlerle millî çıkarlarımız doğrul
tusunda yaklaşmak gerek. 

1970'ler dünyasında meydana gelen enerji 
ve doğal kaynak bunalımı, sanayileşmiş ülke
ler ve sanayileşmeye yönelmiş ha mm edesi kıt 
ülkeler yönünden ciddî sorunlar getirmiş ve 
konuya yeni boyutlar kazandırmıştır. Türkiye 
(buruların etkisinin dışında kalamaz. Hal böyle 
olunca da, apriori olarak, peşin fikirli olarak 
(bazı şeylere karşı çıkmamak gerek. Artık ener
ji üretimi ve doğal kaynakların ekonomimize 
kısa sürede israf edilmeden katkıda bulunacak 
şekilde değerlendirilmesi zamanı gelmiştir ve 
geçmektedir. 

Ülkemiz doğal kaynaklar (bakımından zen
gindir. «Çok petrolümüz var, çok madenimiz 
var» demek bir şey ifade etmemektedir; yani 
ekonomik değer 'olarak bir şey ifade etmemek
tedir. Bunları yeraltından çıkarıp kalkınmamızı 
hızlandıracak birer ekonomik değer haline ge
tirmek gerekir. Yoksa zenginliğin üzerime otu
rup, fakirliği kalbul# etmek olur. 

Senelerdir bir yabancı sermaye ve yaibancı 
menşeli kredi konusu tartışılır ülkemizde. Bir 
siyasî grup ve destekçileri öylesine yabancı ser
maye ve yabancı kredi düşmanı olmuşlardır ki, 
esas konu ortadan kaybolmuştur. 

Anayasamıza göre Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındaki tabiî kaynakların işletilmesi 
için ülke çıkarlarına en uygun şartlarla anlaş
ma yapmak suretiyle yabancı sermaye ve tekno
lojiden yararlanacak durumlar olabilir. Hele bu
gün dünyada uygulanmakta olan açık ekonomi
lerde bu kaçınılmaz bir zoruııluktur. Ayrıca bu
gün tabiî kaynaklar rezervleri daha ziyade 
az gelişmiş veya gelişmemiş ülkelerde olması 
bu zorunluluğa daha çok önem kazandırmakta
dır. Örmeğin serbest pazar ekonomilerinin, ba
kır rezervlerinin % 60'ı az gelişmiş ülkelerde 
olduğu halde, bu ülkelerin tüketimindeki PRVI 
% 5 tir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir ölçüde kapalı ekonomi ile idare edilen 

kollektivist ülkeler bile dışardan yabancı ser
maye ve kredi temin etme gayretleri içinde 
iken, Avrupa Ekonomik entegrasyonu içinde 

yeri olan Türkiye'nin bu anlayışın dışında tu
tulmak istenmesi dünya gerçekleri ile akılcılık
la bağdaştırılamıaz. 

24 Nisan 1974 tarihli MiMiyet Gazetesinde 
hepiniz okumuşsunuzdur. Rusya Yakutistaaı'da-
ki kömür ve doğal gaz yataklarının işletilmesin
de kullanılmak üzere Japonya'dan 1 Milyar do
lar yani 15 milyar TL. kredi almıştır. Bunun 
yanında Doğu Rusyadaki ormanların işletilme
si amacıyla kurulacak olan bir Japon - Sovyet 
ortak kuruluşunun çalışmaları finanse edile
cektir. 

Ayrıca Sahalın Adası yakınlarında Sovyet 
Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğine ait bir kıta 
sahanlığı üzerinde Sovyet - Japon işbirliği ile 
petrol aramaları yapılması için görüşmeler ya
pılmaktadır. Artık bugünün iktidarı, dünün mu
halefeti Cumhuriyet Halk Partisi bu konularda 
parti programları ile, Hükümet programlaın ile 
sözcüleri arasındaki çelişkileri ortadan kaldı
rarak istikrarlı ve emniyetli gelişen dünya ger
çeklerine uygun enerji ve doğal kaynak politi
kasını tespit etmelidir. Yoksa bu sektördeki 
kuşkular, tereddütler üretimi durdurur, kötü 
istismarı yaratır, bundan da en çok Türk eko
nomisi, Türk kalkınması zarar görür. Geçmişte 
bunun örneklerine çok rastlanmıştır. Sayın Ba
kanımızdan bu konulara açıklık getirecek be
yanlar b eklem ekteyiz. 

Sayın Başkan, aziz arkadaşlarını; 

Bilinen bir gerçektir ki, samayileşımenin me
denî bir toplum olmanın en önemli unsurların
dan birisi, hatta en önemlisi enerjidir. Enerji 
arzını bol, ucuz ve güvenilir olarak istenilen 
yerde sağlamak mecburiyetindeyiz. Olmayan 
enerjinin ekonomiye, ters etkisinin ne kadar bü
yük olduğu (bilmen bir gerçektir. Enerji ihtiya
cını sağlarken su, kömür - petrol kaynakları
nın kullanılmasında dengeli bir planlama için
de olmamız kaçınılmaz hir zarurettir. Aksini 
savunmak mümkün olmadığı gibi, bu güne ka
dar savunan da olmamıştır. Ancak zaman za
man bu kaynaklardan bir diğeri ötekine naza
ran öncelik kazanmışsa bunun malî, ekonomik 
sebepleri yanında arz ve talep zorlamaları var
dır. Başka sebepler ve arka fikirler arayıp suç
lamalara gidilmemelidir. Meselâ. Türkiye'nin 
hidrolik kapasitesi 70 - 80 milyar kilovat saat
tir. 2 €00 yılında Türkiye'nin enerji ihtiyacı 210 
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milyar kilovat saat olacaktır. Bütün bu hidro
lik kaynakları değerlendirsek bile yine kâfi .gel-
iiıeyecektir, büyük bir açık olacaktır. 

O kaide, açığı başka kaynaklardan sağlama 
imkânlarını aramak gerekecektir. Tercihlerimi
zi yaparken bir kaynağa allerji duyup, öteki 
kaynağa ağırlık vererek dengeyi bozmamak ge
rek. O halde ne yapmalıyız? 

Değerli arkadaşlarıım; 

İTürkiyenin doğal enerji kaynaklan zanne
dildiği kadar zengin değildir. Petrol konusunda 
elimizdeki bilgilere göre hiç olmazsa şimdilik 
limit dağların ardmdadır veya, denizlerdedir. 
Toplam tüketimde petrolün payı arıtmaktadır. 
Yerli kuyular kapasitelerinin sınırına geldiğin
den ve yeni kaynaklar da yaratamadığımızdan 
ithal petrolünün oranı •% 30nin üzerine çıka
rak dızla artmaktadır. Şatafatlı petrol ve kre
di bulma meıa'simleri de bir şaka olarak siyasî 
tarihimizde tebessüm olarak kalmıştır. Kömür 
yaltakları da ümit verici dunumda değildir. TKİ 
bir türlü geleneksel statik durumundan kurtu
larak, dinamik bir yapıya kavuşamamaktadır. 
Mevcut yatakların şimdiki üretim seviyesinde 
kalmak şartıyle 25 - 30 yıl içinde tükeneceği 
sanılmaktadır. Yalnız Elbistanda bulunan ve 
3 milyar ton rezervli olduğu hesaplanan linyit 
yataklarının toplamı elektrik enerjisinin % 
15 - 20'sini karşılayacağı umulmaktadır. TTcnüz 
kullanılıra ayan, hidrolik potansiyelin 1975 - 1ÖÖ5 
arasındaki ihtiyacın c/c 20 - 25'ini karşılayabile
cektir. Bu durumda 2 000 yılına doğru ülkemiz
de elektriğin % 50'ııin nükleer reaktörlerden 
sağlama zorunluluğu doğacaktır. Hal böyle 
olunca, dışa bağlılığı öne sürülmeden bu konu
da ciddî araştırma ve yatırımlara süratle gidil
melidir. Böyle değerlendirmekle, hidrolik kay
nakları, kömür kaynaklarını ihmal edelim ma
nası çıkarılmamalıdır. Sayın Bakanımızın, bu 
konudaki düşüncelerini öğrenmek isteriz. 

Sayın senatörler ? 

Oörülüyor ki ; bugün dünyanın ve ülkemi
zin en önemli sorunlarından birisi enerji ve do
ğal kaynaklar sorunudur. Gerçekçi ve akılcı çö
züm yolları bulunamadığı taktirde, dünya eko
nomisinin alt - üst olacağı ve tersine döneceği 
bir dönemin eşiğinde bulunmaktayız. Bizimde 
bu dalgalanmadan kurtujrtıamız mümkün değil

dir. Bu itibarla, her gün bir değişik beyanla ve 
kişisel inançlarımızda bu karmaşık konunun 'al
tından kalkmaya imkân yoktur. 

Günümüzde bu tip sorunların eözümlen-
ımesinde en ileri bilimsel yöntemler, matanıatik 
modeller ve kompüterler kullanılmaktadır. Tah
sildar zihniyeti ile bu konuların üstesinden gel
mek mümkün değildir. Bu itibarla ben T. P. A. 
O. şöyle çalışıyor, Etibank başarılıdır, Maden 
Dairesi böyle olımalıdır, D. S. İ. artık yurt ihti
yaçlarına zamanında cevap veremiyor Elektrik 
idaresi şöyle yapmalıdır diyerek fazla vakitleri
nizi almak istemedim. 

Bu kuruluşların problemleri hepimizce ma
lumdur, buralarda söylene söylene ezberlen
miştir. Kendi gerçekleri içerisinde hal yolları 
bulunacaktır. Ben, bir genel değerlendirme ya
parak sözü bilime ve dünya gerçeklerine bırak
tım. Bundan ötesi bugün yönetimi dinîde tutan
ların bu gerçeklere uygun başarılarına bağlıdır. 
Bu görüş ve düşünceler içerisinde aşağıdaki so
rularımın cevaplanması ricasıyle Sayın Bakanı
mızın açık görüşlerini öğrenmek isterim. 

1 — Enerji ve doğal kaynaklar politikası
nın son dünya ve yurt gerçekleri doğrultusunda 
nasıl olması gereğine inanıyorsunuz? 

2 — Bu konu da tarafsız bir bilim kuruluşu 
tarafından yeni değerlendirmeler düşünüyor 
musunuz? 

Yani, Hükümet programında, parti prog-
raınlarınızdaki kendi görüşlerinize göre mi bun
ları çözmek istiyorsunuz? Yoksa bu günkü dün
ya gerçekleri karşısında başka ülkelerin yaptı
ğı gibi, siyasal tercihleri bir ölçüde kullanarak 
bilimsel yöntemlerle bu sorunlara yaklaşmak 
istiyor 'musunuz ? 

3 — Bu sektöre emniyet ve istikrar getir
mek yönünden sermaye ayırımı düşünceniz 
var mıdır? Yani özel sektör - yabancı sermaye-
yabancı kredi - kamu sektörü münasebetlerini 
hangi ölçüler içerisinde değerlendiriyorsunuz? 

4 — Sayın Hüdai Oral'ın Bütçe Karma Ko
misyonunda söylediği «Halk sektörü ekonomik 
bir model değildir, siyasal bir modeldir» gö
rüşüne katılıyor musunuz ve halk sektörü ile 
enerji ve (doğal kaynaklar arasında ilişki dü
şünüyor musunuz? Düşünüyor iseniz, bunu han
gi yöntemle ve nasıl gerçekleştireceksiniz? 
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5 —• Partilerüstü bir anlayışla bir hanumıad-
de planlaması yapılmasına taraftar mısınız? 

6 — Doğal kaynak ienvaterleri Bakanlığınız
da mevcut mudur? Yoksa süratle yapmayı dü
şünüyor musunuz f 

7 — Bakanlık Teşkilât Kanunu, Petrol Ka
nunu, Maden Kanunu, Su Hakları Kanunu, Taş 
Ocaikları Nizamnamesi, (Osmanlı İmparatorlu
ğundan kalma) gibi hususlarda ne gibi düzen
lemeler düşünüyorsunuz, hangi tercihlere (ağır
lık vereceksiniz! Bilhassa Maden Kanununun 
57 nci maddesi hakkında özel bir düşünceniz var 
mıdır. ? 

8 — Bir Maden Bankası hazırlıklarınız var 
mildir? Yoksa doğal kaynakların değerlendiril
mesini hangi kaynaklardan ve hangi yolla yapa
caksınız? 

0 — Türk - Irak, Türk - tr.au petrol ve boru 
hatlarının yapılmasından yana anısınız? Bu pro
jeleri rantaibl ve emniyetli görüyor musunuz, 
yoksa Sayın Topaloğlu'nun önerdiği gibi bir 
tanker filosu fikrini veya başka bir çözüm yo
lunu düşünüyormusunuz 1 

Değerli arkadaşlarım; konuşmalarımın ara
sında ifade ettiğim gilbi, bendeniz icraatı olma
yan, sadece mensup olduğu siyasî partinin prog
ramlarda yer almış görüşleri mevcut iken, geniş 
'bir eleştiriye girmek istemedim. Sadece, bu gün
kü dünya gerçekleri ve dünyadaki doğal kay
naklar ve enerji bunalımı karşısında Türkiye
lim bu sorunlara, hangi açıdan eğildiğini, hangi 
yaklaşım metodunu seçtiğini, biraz evvel de ifa
de ettiğim gibi, parti programları ve Hükümet 
programlan görüşünün dışında; çünkü, bu po
litikalar m saptanmasında elbette bilimsel ger
çeklerin de payı olmak gerekir, bu 2Ö nci asır 
dünyasında. 

Bu itibarla, sözlerimi bu suallerle bitiriyo
rum. Yukarıdaki sorularımın Sayın Bakanı
mız tarafından açıklıkla cevaplanması mümkün 
olursa, Grupum adına kendisine teşekkür ede
ceğim. tcap ederse tekrar söz almak üzere yü
ce Senatoyu Grupum adma saygı ile selâmlarım, 
Bütçenin tüm Milletimize ve Enerji Bakanlığı 
mensuplarına hayırlı uğurlu olmasını dilerim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnkaya. 
Millî Birlik Grupu .adına Sayın Suplıi Gürsoy-
'trak, buyurunuz efendim. 

I M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOY-
TRAK (Tabiî Üye) — Sayım Başkan, sayın üye
ler; 

Millî Birlik Grupunun Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili 
kuruluşları hakkındaki görüş ve temennilerini 
ifade etmek için huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. 

Dünyanın belli başlı büyük ekonomik güç
leri arasında uzun zamandan beri kapalı olarak 
sürdürülen ekonomik çıkar çatışması, bu çatış
mada tekrar bir silâh olarak kullanniması tasar
lanmış bulunan petrol, Arap - israil savaşı ba
hane edilerek ekonomik savaş alanına arap dev
letleri aracılığı ile (sürülmüştür. Miktar kısıtlan
ması ve tam amborga özelliği1 ile sahnelenen pet
rol, tüketim ve tüketim ötesi ekonomik toplum
larda özellikle doğal kaynaklardan yoksun 
olanlarda 'beklenenin üstünde etki yapmış bu
lunmaktadır. Bu ülkelerin petrole aşırı talep 
göstermeleri, petrol fiyatlarının petrol üretici
lerinin dahi tasavvur edemedikleri düzeye fırîa-
ımasına sebebiyet vermiştir. 1973 yılı başında 
Basra Körfezi afişe fiyatı 2,40 dolardan 17 do
lara kadar yükseldiğine tanık olduk. Şimdilik 
fiyatlar 11 - 13 dolar arasında seyretmektedir. 

Esasen dünyada bilinen petrol rezervleri 87 
(milyar ton kadar olduğuna göre ve dünyanın 
yıllık tüketimi de yılda 2,5 milyar ton olduğu
na göre petrol üretici ülkeler siyasî ve ekono
mik koşulların elverişliliği oranında, fiyatları 
yükseltmek imkân ve çarelerini devamlı olarak 
aramaktaydılar. Bu amaçla, çok daha önceleri 
kendi aralarında OPEK adlı bir örgütü meyda
na göt inmişlerdi. Ancak, Arap - İsrail savaşın
da petrolde oynanan bu oyun bütün dünya ülke
lerini birtakım tedbirler almaya zorlamıştır. Bu 
nedenle ülkeler kendi çıkar açılarından grup
laşma faaliyetlerine girmişlerdir. Tüketici ülke
lerin Amerika Birleşik Devletlerinin daveti 
üzerine "Washington'da yaptıkları toplantı ke
sin kararlara henüz varmamışsa da bu yönde 
çalışmalarını sürdürecekleri tabiî bulunmakta
dır. Bu arada belirli hammadde üreticisi duru
munda bulunan ülkeler ide kendi aralarında tek 
cephe kurma teşebbüsüne, girişmişlerdir. Örne
ğin ; Şili Hükümeti bakır üreticilerini kendi ara
larında işbirliği yapmağa, davet etmiş bulun
maktadır. 
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Bu siyasal ve ekonomik durumdan yarar
lanan birçok ülkeler yabancı şirketlerin kont-
rolunda bulunan doğal kaynaklarını ele alma 
eylemlerine girişmişler ve bunda da başarılı ol
muşlardır. 

Petrol bunalımı dünyada mevcut enflasyo
nu büyük ölçüde kamçılarken gerek sınaî ürün
lerin, gerek hamnıeddelerin fiyatları da devamlı 
'Olarak yükselmeye başlamıştır. Bu nedenle bazı 
ülkelerde sanayi işletmeleri faaliyetlerini sınır
lamaya koyulmuş, bunun neticesinde de özellik
le yabancı işçiler arasında istihdam daralması 
başlamıştır. Dünyadaki bu koşullar ve özel iç 
koşullarımız geniş çapta ülkemizi etkilemiş ve 
etkilemeye devam edeceği anlaşılmaktadır. 

Bu koşullar içinde Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı düne nazaran bugün Türkiye'de 
en önemli ve ağır sorumluluklar taşıyan bir 
bakanlık haline gelmiş bulunmaktadır. 

Ülkemizin doğal kaynakları düne nazaran 
bugün çok daha stratejik önem arz etmektedir. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Milleti-
uıizle içice yaşayan Bakanlıklar arasında en 
başta gelen bakanlıklardan biridir. Aldığı ka
rarlar derhal vatandaşımızın yaşantısında ken
disini bütün gerçekliği ile etkili olarak göster
mektedir. Suyu akmayan, elektriği yanmayan, 
ve ısınamayan vatandaş sorumlu olarak Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığını görmektedir. 
Enerji bugünün uygar yaşamının hava gibi, su 
gibi en doğal bir ihtiyacıdır. Ucuzluk, devamlı
lık ve büyümek istiyor. Zira toplum büyüyor, 
hızla şelhirleşiyor, motorlaşıyor, sanayileşiyor; 
hepsi de enerji istiyor. 

Sanayileşmiş ülkeler daha çok doğal kaynak 
arıyor, istiyorlar. Oysa ki, dünyada doğal kay
naklar kıt bulunmaktadır ve asırlardan beri 
kullana kullana gitgide azalmış bulunmakta
dırlar. Bu ise doğal kaynakların önemini, değe
rini her geçen gün biraz daha artırmaktadır. 

Bir ülkenin doğal kaynakları 'bakımından 
(zenginliği o ülkenin ileri derecede gelişmesinde 
ve bu gelişmeyi sürdürmesinde temel ekonomik 
gücü teşkil etmektedir. Nitekim endüstri toplu
munu seviyesine ulaşmış ülkelerin ekonomik ge
lişmeleri incelendiği zaman bu gerçek bütün bo-
yutlarıyle somut bir vakıa olarak görülnmekte-
dir. İsveç'te olduğu gibi. 

Pek çok ülkenin kalkınmasında devamlı ve 
'artan bir oranda döviz geliri sağlayan madenci
lik isektörü ülkemizin çok zengin maden potan
siyeline rağmen, bugüne kadar kalkınma çaba
mızın dayanağını teşkil edecek döviz gelirini 
sağlayamadığı gibi sanayimizin ve ülkemizin tü
ketim ihtiyacını da karşılayamamıştır. 

Sağlanan bütün teşvik tedbirlerine ve 1954 
yılında çıkarılmış dünyanın en liberal maden 
kanununun mevcudiyetine rağmen, bütün ya
bancı sermaye imkânlarının kullanılmış olması
na rağmen aradan geçen 20 yıl zarfında maden
cilik sektörünün toplam gelirinin gayri safi mil
lî hâsıla içindeki payı % 2 oranında kalmıştır. 

Türk ekonomisinin 'gelişmesi ve dış kaynak
lara bağımlı olmasından kurtarılması planla
nan yatırımların plan hedefleri yönünde zama
nında ve fizikî olarak gerçekleştirilmesini, bu
da büyük ölçüde ihraeaatın geliştiriimıesine bağ
lı bulunmaktadır. Oysa ki, dış ticaret dengesi 
gittikçe büyüyen oranda açık vermeye devam et-
•nıe'ktedir: Şöyle ki ; 1967 yılında 162 milyon 
dolar açılk 1972 yılında 677 milyon dolara yük
selmiş, 1973'te de 782 milyon dolar olmuştur. 

Dış ticaret dengemizde meydana gelen bu 
açıkta madencilik sektörünün payı oldukça bü
yüktür. Zira ihracatımıza karşılık bu sektörde
ki ithalâtımız gittikçe büyümektedir. 

Madencilik sektöründe ihracat ve ithalâtı
mızı karşılaştıracak olursak 1968 de ihracatı
mız 206 'milyon lira iken ithalâtımız 462 milyon 
Türk Lirası, 1972 de 467 milyon liralık ihraca
tımıza karşılık 2 milyar liralık ithalâtımız ol
muş, 1973 de 584 milyon liralık ihracatımıza 
karşı 2 332 000 000 liralık ithalâtımız olmuş
tur. Bu ithalâtımızın 1974 deki durumunun ne 
olacağına baktığımız zaman 1974 deki madenci
lik sektöründeki ihracatnmızın 658 milyon Türk 
Lirası ithalâtımızın ise 2 milyar 700 milyon li
rayı bulacağı tahmin edilmektedir. 

Ayrıca, ihracatımız içinde madencilik sek
törü ürünlerinin oran olarak durumuna baktı
ğımız zaman 1963 de % 3 oranında iken 1972 
de % 4,2 ye yükselebilmiştir. Ortalama olarak 
% 4 oranında kaldığını görüyoruz. Buna kar
şılık ithalâtımız içinde madencilik sektörünün 
hammaddelerinin payı 1963 de % 47,6 iken 1972 
de % 58'e yükselmiş olduğunu görüyoruz. 
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Bu duruma göre madencilik sektöründe 
İkinci Plan dönemi başında ihracatımız ithalâ
tımızın yarısı kadarken dönem sonunda ihraca-
tıımız ithalâtımızın 1/4 ine düşmüş bulunmakta
dır. Bu sonuç madencilik sektöründe duru
mun ülkemizin ne derece aleyhine olduğunu 
açıkça göstermektedir. 

1971 yılı fiyatlarıyle Birinci Plan dönemin
de arama faaliyetlerinde 1 milyar 802 milyon, 
işletme faaliyetlerinde 2 milyar 672 milyon ol
mak üzere toplam olarak 4 milyar 475 milyon: 
ikinci Plan dönemimde arama faaliyetlerinde 2 
milyar 561 milyon, işletme faaliyetlerinde 2 mil
yar 961 milyon, toplam olanak 5 milyar 5ı28 mil
yon lira; her iki plan döneminde toplam olarak 
10 milyar liralık yatırım yapılmış olmasına 
rağmen madencilik sektöründe alman bu sonuç 
ülke sorunları açısından çok ciddî tedbirlerin 
alınması zaruretini açıkça göstermektedir. 

Üçüncü Plan döneminde madencilik sektö
ründe arama faaliyetleri için 6 milyar 530 mil
yon ve işletme faaliyetleri için de 9 milyar 750 
milyon; toplam olarak 16 milyar 300 milyon li
ralık yatırım yapılması planlanmış olduğuna ve 
aynı zamanda enerji sektörüne de 24 milyar li
ralık bir yatırım yapılması planılammış bulun
duğuna göre bu kaynak ve imkânlardan rasyo
nel bir sonuç almak istiyorsak, bugüne kadar 
uygulamış olduğumuz madencilik ve enerji po
litikalarında çağdaş, ciddî ve köklü tedbirler 
alnı ak m e e bur iv et in d eyiz. 

Sayın senatörler; Türkiye bugün çok ciddî 
bir enerji ve yakıt bunalımı ile karşı karşıya 
bulunmaktadır. Bu yıl iklim şartlarının biraz 
kurak gitmesi üzerine üretilen elektrik enerji
sinin c/c 73'ünü sanayide kullanan Türkiye'yi 
gerek sanayi sektöründe gerekse sade vatan
daşlarımızın aydınlatma ve ısınma ihtiyacının 
karşılanmasında büyük yetersizliklerle karşı 
karşıya bırakmıştır. Son 10 yılda girincil enerji 
.kaynaklarının Türkiye'nin ihtiyacının karşılan-
masmdaki durumuna bir göz attığımızda oran 
olarak (1974 yılı Programı tablo 171'e göre) 
taşkömürü 1962'de % 18,6 iken, 197:3îte % 13,2' 
ye düştüğü ve 1974'te % 12,6 olacağı; linyit 
kömüründe 1962 yılında % 7,2 iken 1973'te % 9,6 
olduğu ve 1974 yılında % 9,7'ye yükselebilece
ği ; akaryakıt kullanımında 1962 yılında % 18,9 
iken oran, 1973'te % 44,7, 1974'te de % 46,3 

olacağı; hidrolik enerjisi kullanımında 1962' 
de % 2,1 iken 1973'te % 2,9 olduğu ve 1974' 
te de ancak % 3,1'e yükseleceği; odun ve te
zeğe gelince 1962 % 53,2 oranında iken, 1973' 
te ancak % 29,2'ye düştüğü ve 1974'te de % 27,8 
olacağını görürüz. Bu kaynaklardan birin
ci sırayı % 44,7 olarak akaryakıtın teşkil et
miş olduğunu görüyoruz. Bunun 1974 yılımda 
% 46,5 olacağı tahmin edilmektedir. Bu sonuç
lardan en süratle büyüyen sektörün akaryakıt 
sektörü olduğunu görmekteyiz. Halen .kendi 
'kaynaklarımızdan 3,5 milyon ton kadar ham 
petrol üretebildiğimiz için her yıl artan bir 
oranda petrol ithal etmekteyiz. Esasen petrol 
fiyatları her yıl büyük ölçüde artarken son bu
nalımdan sonra korkunç olarak fiyatları art
mıştır ve daha da artması muhteiinel bulunmak
tadır. 

Ban bir kaç yıldır ithal ettiğimiz hampet-
rol ve ödediğimiz para 'miktarını gözden geçi
recek olursak, 196.9'da 2,8 milyon ton hampet
rol için 39 milyon dolar ödemişken, 1972'de 7,9 
milyon ton hampetrol için 147 milyon dolara 
yükselmiş, 1973'te içinde yaşadığımız yılda 9,3 
milyon ton hampetrol için 275 milyon dolar 
ödemiş bulunuyoruz ve 1974 yılında da şimdi
ki fiyatlara göre 105 milyon ton ithal etmemiz 
muhtemel bulunan hampetrol karşılığında şim
dilik 80Ü milyon dolar ödeneceği tahmin edil
in ektedir. 

Bu durumda petrol kullanımımda son derece 
dikkatli olmak ve tasarrufa itina etmek gere
kirken şimdiye kadar hiçbir tedbir alınmamış
tır. Dünyânın en zengin ülkeleri petrol kullanı
mında ciddî tedbirler almak zaruretini duyar
larken, Hükümetin büyük 'bir rahatlık içinde 
olduğu (görülmektedir. Türkiye'de akaryakıt 
kullanımında büyük israflar vardır, israfları 
önleyecek tedbirlerin biran önce alınması ge
rektiği kanısındayız. 

Normal varsayımlara göre hazırlanmış bu
lunan Üçüncü Beş Yılbk Kalkınma Planının ve
rilerine göre 1973'te 9,3 milyon ton olan ham
petrol ithal mecburiyeti 1977'de 18 milyon ton, 
1980'de 20 - 25 milyon ton olacaktır. 1980'de 
20 - 25 milyon ton hampetrol için 250 milyon 
dolar ödeyeceğimizi 1973 başında zannederken 
1973 sonunda 9,3 milyon ton hampetrole karşı
lık 275 milyon dolar ödemek zaruretinde kal
dık. 
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Dünyanın gittikçe daha büyük miktarda 
petrole oılan ihtiyacımın artması karşısında ge
lecek yıllarda petrol fiyatlarının çok daha yük
seleceği açıkça belli olmaktadır. Türkiye'nin bu 
şartlar karşısında »mümkün olduğu kadar pet
role dayanan enerji türünü daha fazla geliştir-
memeye ve petrol ve petrol ürünleri tüketimin
de son derece dikkat etmesi gerektiği kanısın
dayız. 

ıSayın senatörler; uzun yıllardır harcanan 
Ibüyük gayretlere rağmen Türkiye, 75 milyar 
kilovaltsaat gücündeki hidrolik potansiyel gü
cünden halen ancak % 4'ü kadar, bu oranda, 
"bu kaymaktan faydalanabilmektedir. Bu kayna
ğın büyük ölçüde harekete geçirilebilmesi hem 
uzun zamana bağlı ve hem de çok pahalıya mal 
olmaktadır. Diğer taraftan Türk halkı ormanla
rın tahrip edilmesi pahasına ve tanımın büyük 
ölçüde gübre ihtiyacına rağmen yakıt ihtiyacı
nın % 29'umu hâlâ odun ve . tezekten karşıla
nmaktadır. Bu durumda Türkiye gerek enerji ve 
gerek yakıt ihtiyacını en kısa zamanda ve en 
ucuz olarak «elinde bulunan linyit kömürü kay
naklarını süratle harekete geçirmekten başka ya
pabileceği 'bir hareket tarzı mevcut bulunma
maktadır. Oysa ki, son 10 yılda linyit kömü
rümden idde edilen enerjinin oranı 1962 yılında 
% 7,2 iken 1972'de % 9,6'ya yükselmiş, böyle
ce ancak % 2,4 kadar bir artış sağlanabilmiş
tir. ikinci Plan döneminde bu artış miktarı ise 
% 0,1 oranında kalmıştır» 

Demek ki, Türkiye'deki linyit üretim düze
ni Türkiye'nin yakacak ve enerji ihtiyacına ce
vap verecek bir durumda bulunimamaktadır. 
Ayrıca bilhassa özel sektör elinde bulunan lin
yit ocakları genellikle modern teknolojiye güre 
çalıştırılmadığı için ide linyitlerin % 40'ı toz 
olarak israf edilmekte ve bir kışımı da yanarak 
heba olmaktadır. 

Oysa ki, Türkiye'nin linyit yatakları zan
nedildiği kadar zengin de değildir. Maden Mü
hendisleri Odası yayınıma göre, yaklaşık olarak 
5 - 6 milyar ton kadar olup, dünya linyit rezer
vi içinde ancak •% 0,25 kadardır. , 

Sayım senatörler; Üçüncü Beş Yıllık Planın 
-birinci yuh olan 1973 yılında yatırılması planla
man 9,5 milyarlık yatırımım % 69'u 6,5 milyar
lık kısmı kullanılaibilmiştir. Bu geri kalmanın 
Bakanlıkça 'en önemli sektörleri olan enerji, 
maden ve gübre sektörleriyle ilgili olan kısmın

da ölmüş olması azıırmsanmayacaık kadar önem
lidir. Bu geri kalma elbette yatırımiarıın fiziıkî 
ıgerçekleşmesinde parasal geri kalmaya nazaran 
çok daha büyüktür. Türkiye'nin yıllık enerji ar
tışı Planda % 12 olarak saptanmıştır. Bu artı
şı sağlayabilmek için her yıl 1 milyon kilovat 
takatinde yeni tesisler yapmak gerekmektedir. 
Bu güçte yemi tesis kurmak için de takriben al
tı milyar lira kadar yatırım icap etmektedir. 
Oysa ki, 1973 yılı programına enerji sektörü 
için 3,8 milyar lira tahsis edilebilmiştir. Bu 
miktar, yatımımda plan hedefi olan % 1,2'"lik ge
lişmenin yarısı kadar bir gelişme sağlamak bel
ki mümkün olabilecektir. Bir defa, tahsis edi
len 3,8 milyarlık yatırımın niçin gerçekleştirile
mediğinin ilgililerce açıklanmasını rica ederim. 

'Saniyen, Türkiye'de halen % 2:0 oranında 
>enerji kısıtlaması! yapılmaktadır. 1973 yılımda 
8O0 milyon kilovat saatlik enerji kısıtlaması ya
pıldığına göre, bir yıldaki sınaî hâsıla kaybımız 
Devlet Planıllarma Teşkilâtımız verilerime göre 
6,4 milyar lira kadardır., Diğer taraftan Türki
ye'nin enerji talebi halem yılda takriben % 20 
kadar artmaktadır. Bu, Plan hedefinin de % 8 
oranında üstündedir. Bu düzeyde enerji üre
timinde artış sağlayabilmek içim yılda yaklaşık 
olarak ^bugünkü değerlere göre 15 milyar lira
lık yatırım yapmak gerekmektedir. Değil, bu 
miktar yatırıma, Planın önerdiği yatırım ödene
ğini dahi sağlamak olanağından yoksunuz. 

Bugüne kadar gelem âliişkamlıkılarımız ve so
rumları çözüm metotlarımızla bu komünün üs
tesinden gelme şansı çok zayıf görünmektedir. 
Diğer taraftan süratle sanayileşme ve kentleş
mek için her türlü imkân ve çağrıya başvur
maktayız. Ancak, değil yarının Türkiye'si, ha
ilen yaşaman Türkiye'si enerji konusunda ola
ğanüstü bir durumla karşı karşıya bulunmak
tadır., 

Diğer taraf tam, Seydişehir alüminyum sana
yiinde olduğu gilbi yatırımları tamamlanmış 
milyarlık yemi tesisler, emerji yokluğundan ça
lışamamaktadırlar. Bu gibi dar boğazlar ise bi
zi pahalı enerji kaymaklarıma başvurmaya zor
lamaktadır. Uygulamakta olduğumuz enerji kı
sıtlaması sonucu mevcut sınaî tesislerde de % 20 
onanımda zorunlu üretim kaybı olmakta, diğer 
taraftan da üretimi ve yatırımları arttırmak 
içim çırpınıp durmaktayız. Böylece çelişkileri 
bir hayli çoğaltmak mümkündür, 
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Bütün 'bunları ortaya koymak, eleştiri yap
makla yetinmeyip, aynı zamanda düşündüğü
müz çözüm sekili erini de açıklamak istiyorum. 
Her şeyden önce olağanüstü durumu idrak 
eden, tutarlı, millî bir enerji planına en kısa za
manda hazırlamalı ve yurt çapında millî bir ilgi 
yaratiilimalıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu Müdürlüğü daha 
verimli ve ucuz çalışan dinamik bir bünyeye ka
vuşturulmalı ve faaliyetiyle ilgili her türlü mü
hendislik hizmetlerini kendisi yapmalıdır. Tür
kiye'deki bütün elektrik kaynakları, Türkiye 
Elektrik Kurumunun bünyesinde toplanmalıdır. 
Yatırımlarda maliyetleri düşürebilmek için 
Türk Silâhlı Kuvvetleriyle yakın bir işbirliği 
sağlayarak ihtiyaç fazlası personelden yatırım 
birliklerinin kurulması ve çalışması sağlanma
lıdır. Komşu Bulgaristan'da 1923 yılında kurul
muş bulunan benzer örgütler, sadece barajlar 
değil, petro - kimya tesisleri gibi kompleks ve 
özel beceri isteyen yatırımları dahi gerçekleşti-
rebiımekt ediıier. 

ıTLirkiye, fert başına 440 dolarlık geliri ile 
fert başına 5590 dolarlık geliri olan Amerika'ya 
ıbakıp, Amerika'nın model ve nornılarıyle kal
kınma sevdasından vazgeçmesi gerektiği kanı
sındayız. 

Yüksek öğrenim gençliğinden yararlanma 
imkânları yaratılmalıdır. Enerji açığı millî 
kaynaklar tarafından kapanmcaya kadar kom
şu ülkelerden elektrik satın alınmalıdır. Elekt
rik üretiminde daha geniş alanda tasarruf im
kânları geliştirilmeli ve her 'müessesede uygula
mayı gözetecek sorumlular tayin edilmelidir; 
yaz ve kış saatleri uygulamasına, devam edilme
lidir, 

Elektrik ve elektronik sanayii ile irtibat ku
rarak, az enerji tüketimiyle aynı verimi vere
cek lamba ve diğer araç yapımı tekniklerinin 
geliştirilmesine ve uygulanması sağlanmalıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu her türlü faaliye
ti için gerekli ithalâtı doğrudan doğruya kendi
si yapmalıdır diye düşünmekteyiz. 

Sayın senatörler, bor tuzlarının durumuna 
gelince; Maden Mühendisleri Odası yayınına 
göre, dünya bor tuzu rezervi S55 milyon ton ka
dar olup, bunun 600 milyon tonu, yani, % 60 - 65'i 
'Türkiye'de bulunmaktadır. 1968 - 1971 yıl

ları dünya bor tuzları üretimi iki milyon 
ton kadar olup, bunun başta bir buçuk milyon 
tonla ABD, 307 950 tonla ikinci olarak Türki
ye, 2(25 bin tonla üçüncü olarak SSCB ve 60 bin 
tonla da dördüncü olarak Arjantin gelmekte
dir. 

Bu durumda, dünya, yılda mevcut rezervi
nin binde 21'ini üretirken, Türkiye mevcut dü
zenle kendi rezervinin ancak on binde beşini 
üretebilmektedir. Tabiatiyle bu da Türkiye' 
nin aleyhine olmaktadır. Yurdumuzda mevcut 
oniki işletmeden dokuzu faaliyet halindedir. 
Bunlardan Bigadiç'teki Kemat işletmesi yüzde 
yüz Fransız, Enıet Boraks Madencilik Limited 
şirketi % 80 British öonsulited'e gibi iki ya
bancı işletme olarak görülmektedir. Aslında ay
nı firmadırlar. Bor tuzları alanında çalışan ka
nın sektörüne ait sadece iki işletme vardır. 
DPT özel ihtisas Komisyonu raporu sayfa 6'ya 
göre, buna mukabil, Etibank Emet Kolemanit 
işletmesi 1'970 yılı toplam üretiminin sadece 
ı% 46'sini tek başına bir müesseseden sağlamış
tır. 

Maden Mühendisleri Odası yayınlarına gö
re halen bor tuzu haklarının ancak % 5,9'u ka
mu sektörü elinde bulunmaktadır. Kamu sektö
rü işletme adedindeki oram ise % 7'dir. Bor 
tuzu rezervlerinin iyimser bir ifade ile ancak 
% 35'i kamu sektörünün elinde bulunmaktadır. 
Dünya bor tuzları rezervinin % 65'ine sahip ol
duğumuz halde halen dünya üretiminin % 0,15' 
ne ve üretimin değerinin ise % 5'ine sahip bu
lunmaktayız. Ham cevher tonu 30 dolar, boraks 
ise 120 dolardan satılmaktadır.. Dünya tüketi
mi iki milyon ton kadardır, Türk halkına dün
ya piyasalarında yıllarca söz sahibi olarak ge
lir sağlayacağı bir madende dahi durumunun 
düzeltikııesâ hâlâ birkaç yabancı ve özel şahsın 
insafına bırakılmış bulunmaktadır. 

Oysa ki, Ortak Pazar ülkelerinde; örneğin, 
Fransa'da kömür, potas, uranyum ve demir çe
lik; italya'da civa, mermer, demir çelik; İspan
ya'da civa, prit, taşkömürü; ingiltere'de kö
mür, çelik devlet elinde bulun/makta ve devlet 
tarafından işletilmektedir. 

Bilindiği gibi 28 . 12 . 1968 tarihli Cumîhu-
riyet Senatosu Bor Mineralleri Araştırma Ko
misyonunun 67 sayfalık raporunun sonunda i 
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«Türkiye bor tuzu sahalarının Türkiye ya
rarlarına tahsis ve tevcih olunabilmişini temin 
-edici anlamda ne giıbi müspet ve yeni tedbirle
rin alınıması gerektiği konusunda) 

1 — Türk Milleti Seyitgazi ilçesi Kırka kö
yü civarındaki sodyumlu bor tuzu maden ya
taklarının Anayasanın 130 ncu maddesi gereği 
olarak hakiki ve aslî sahibidir. 

a) Bu havza arz üzerinde ender milletlere 
nasip olan jeolojik bir imkân ve zenginlik ifa
de 'etmektedir. Yüz milyonlara 'baliğ olan re
zervi ticarî ve üstün spesifikasyona bağlı kaü-
te ve terkibi dolayısıyle Türk Devletine asırlar 
boyu devam edebilecek rakipsiz bir dış gelir 
sağlama imkânı vaad'kıdedir. Komisyonumuz bu 
sahanım toptan, 'Türk Milleti yararlarına tevcih 
(Oİunımasmda isabet mütalaa etmektedir. Ancak, 
ibu havzada Maden Kanununun müsaade ve ta
riflerine mü'stemilt ve 62124 sayılı Yabancı Ser
maye Kanununa göre Türkiye'ye gelen ve ma
dencilik icra eden özel şahıs ve şirketlerinin 
(müktesep haklarına seslenen birçok ruhsat po
ligonları mevcuttur. Komisyonumuz özel huku
ka merbut ve müstenit ve işletme değerleri yük
sek kıymetlere baliğ olan bu sahaların Devlete 
ait bir hüviyete intikali ettirilmesini, Milletin 
mütemadi ve müteselsil bir millî gelire kavuş
turulmasını isabetli bir tatbikat olarak görmek
tedir. Bu hususun Anayasamızda meknuz ve ha
len iş başında bulunan Sayım Hükümetimizin 
siyasî programlarında yer alan aslî prensiple
re uygun düşmeyen bir tatbikat getireceği mü
talaa 'olunduğu takdirde !«taibiî yıl 1968» hu hav
zanın gerek Devlet sahaları, gerekse özel huku
ka merbut sahalar olarak millî gelirlerimize en 
«yüksek randıman bahşeden planlı bir sistem 
içerisinde çalıştırılmaları ikinci ve makul bir 
tutum olarak işaret olunabilir. Şayet Devlet 
olarak bir miıllileştirıme planı muvafıik görül-
ımez ilse, bu havzada maden sahalarının yabancı 
şirketlerle Devlet müessesesi olan Eltibank'ım 
büyük çaplı ve karşilikli menfaatlere müstenit 
şartlı yeni anlaştmalara geçerek, tüm Avrupa ih
tiyacını karşılayabilecek ölçüde, yüksek istih
sale sevk olunarak değerlendirilmesi hususu 
üçüncü bir hal ve tavsiye şartı halinde Kotmds-
yon/umuzca mümkün görülmektedir. 

ıGörüldüğü gilbi Komisyon birinci derecede 
Türk devletine asırlar boyu devam edelbilecek 
•rakipsiz bir dış gelir sağlama imkânunı devlet

leştirmede görmüş bulunmaktadır. Ancak, bu 
tavsiye aradan beş yıl geçmiş olmasına ve bir
kaç reform hükümeti de dahili geçmiş olmasına 
rağmen hâlâ gerçekleşememiştir, 

Hükümet programımda boraksın devleti eşti-
rileceği açıkça beyan edilmiş olmasına rağmen, 
2 Şubat 1974'ten beri Hükümet boraksın dev
letleştirilmesine dair herhangi bir kanun tasa
rısını Meclise sevk etmemiştir. Hükümet şayet 
böyle bir tasarı ile gelmeyecekse, bu hususu 
da açıklamasında fayda vardır. Bunu Sayın Ba
kandan rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; yıllarca üzerinde durdu
ğumuz gübre sanayiimizin temel hammadesi 
alan Mardin Mazıdağı fosfatlarına nihayet yıl
da .125 bin ton cevher üretebilecek kapasitede 
fbir işletme olarak ele alındığını öğrenmekle 
memnun bulunmaktayız. Ancak, işletmenin 19<76 
yılında ikmal edileceğini uzun süreli görmekte
yiz. Süper fosfat fabrikalarımıızın, fosfata olan 
(ihtiyacı 2 milyon ton kadar olduğuna ve fosfa
tın tonu da 10 - 14 dolardan, hailen 40 - 5!0 do
lara yükseldiğine göre, bu fosfat i^letımıesitnin 
daha yakın bir tarihte ikmali mümkün o-inıaz 
•mı? Sayın Bakandan bu konuyu açıklamasını 
rica ediyoruz. Ayrıca, Mazıdağı fosfat yatakla
rımın halen hukukî tasarruf durumu nedir? Bu 
hususun da açıManımasını istirham ediyoruz. 

iSayın senatörler; bir sırada kadük olmuş 
ımadencilik reformu kanunu hakkındaki görüş
lerimizi ifade etmek istiyoruz. O kamunun ge
rekçesinde yapılmak istenen değişiklikler şöy
le açıklanmaktaydı: 

ı«il. Maden sahalarının süratle aranması ve 
değerlendirilmesi ve spekülasyon konusu yapı
larak yıllarca bekletilmesinin önleneceği ve en 
önemli olarak da bugüne kadar kısıtlı kalmış 
tüm madencilik çalışmalarını kamu eliyle güç
lendirerek ; 

2. Özel sektörün daha yararlı bir yapıya 
kavuşturulacağını ve bu maksatla arayıcı ve iş
letici kamu kuıııluşilarınm çalışmalarını sınır
layıcı hükümler yumuşatıilimıştır». denmektedir. 

Keza, «Madenilerimizden sağlanan gelir için
de yabancı sermayenin payı verilen bütün teş
vik edici dizinlere rağmen % l'e erişememiştir. 
©una karşılık bazı önemli kaynaklariimızım de
ğerlendirilmesinde ticarî amaçlar, ulusal çıkar-
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larımızı geride bırakmıştır. Bu sakıncalardan 
korunmak, endüstrimizin muhtaç olduğu ham
maddeleri emniyet içinde ve yeterince üretebil
mek için doğal kaynakla rıma'zla ilgili her türlü 
hakkın ancak Türk vatandaşlarına ve onların 
kurdukları şirketlere verilmesi görüşü getiril
miştir. Ayrıca, Ulusumuzun varlığı ve 'ekono
mik kalkınmamız için kamu elinde bulunmasın
da hayatî zoruıilukiar olan bazı çok önemli do
ğal kaynaklarıınıızın kamu eliyle işletilmesine 
imkân yaratılmıştır. Böylece bor yatafelarımi'z 
hızla Ulusumuzun hizmetine girebilecek, linyit 
kömürü yataklarımızın ise en iyi biçimde hal
kımızın tüketimine sunulması mümkün olacak
tır. Aksi halde, bor yataklarımızın dünya pa
zarlarında rakipsiz yer alabilmesi imkânı hiç
bir zaman doğmayacak ve Türkiye'nin enerji ve 
yakıt sorunu ise çözüm bulmayacak.» demek
teydi. 

•Kanunun en önemli; y'ömi bugüne kadar kı
sıtlı kalımış tüm madencilik ç. alışmalarını kamu 
eliyle güçlendirmek ve yabancı şirketlerin ma
dencilik sektöründe elinin çekilmesini sağlaya
cak hüküm ve tedbirleri teşkil ediyordu ve ta
sarının reform niteliği buradan doğmaktaydı. 
Oysa, tasarının 13 - 62 - 64'neü maddelerinde 
yapılmış bulunan değişikliklerle tasarıdan çıka
rılan ek madde 2 ve geçici mailde 2 ve değişti
rilen Ek Madde 5 ve 6 nedeniyle yabancı şir
ketlerin Türkiye'de işletme rulısatnamesiyle, iş
letme imtiyaz ve hakkı sahibi olması, eskisi gi
bi devam edecektir. Demek ki, önemli bir deği
şiklik yapılmamaktadır. Ancak, meri kanuna 
göre, işletme imtiyazı hakları 99 yıl iken şimdi 

40 yıl olabilmektedir. Müktesep haklar da sak
ili olduğuna göre bu 40 yıl süresi ancak yeni 
maden hakkı sahibi olacak yabancı şirketler için 
geçerli olacaktır. Keza, yabancı şirketler, 6224 
'sayılı Yabancı Sermaye Teşvik Kanununun il-
ıgili maddelerinden yararlanarak doğal kaynak
larımız üzerinde işletme ruhsatnamesi ve imti
yaz sahibi olmalarına devam edeceklerdir. De
nmek ki, bu bakımdan da herhangi bir değişiklik 
bahis konusu değildir. Oysa, yıllardan beri ya
bancıların doğal kaynaklarımızı kapatmak, dış 
piyasalarda rakip olmaımızı önlemek ve ülkemi-
'zi yarı mamul, mamul cevher üreten ülke ye
rine ham cevher üreten ülke halinde bırakmak 
için gelmiş olduklarını çeşitli örneklerle defa

larca .açıklamıştık. Ham cevherlerimizi yurt dı
şına götürmekte ve orada mamul hale getirdik
ten sonra tekrar bize satmaktadırlar. 

1973 yılı Ticaret Bakanlığı Bütçe raporu 
sayfa 33'de açıklandığına göre, madencilik sek
töründe mevcut dört yabancı şirketin toplam 
sermayeleri 25,5 milyon liradır ve şirketlerin 
% 92,2 hissesi onlara aittir. Çok az yerli or
takları vardır. 500 liralık bir masrafla 99 yıl 
süre için Türkiye'nin en zengin maden yatak
larını kapatabilmektedirler. 

Bu yabancı şirketler kanun tasarıisı gerek
mesinde belirtildiği gibi 1954 yılından beri; ya
ni 20 yıllık bir süreden beri madenlerimizden 
sağlanan gelir içinde yabancı sermayenin payı 
verilen bütün teşvik tedbirlerine rağmen % 
l'e bile erişememiştir. O halde bu yabancı şir
ketler ve bu alandaki yabancı sermayenin ama-
cünııı madencilik sektöründe üretimi artırıcı ça
lışmalardan ziyade, Türkiye'nin zengin doğal 
kaynaklarını kontrolleri altında buiıındurımiak 
olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu duruma 
göre Türkiye, madencilik sektöründe ümit etti
ği hızlı gelişmeyi sağlayabilmesi için yabancı 
şirketlerin ve yabancı sermayenin doğrudan 
doğruya veya yerli ortakları aracılığıyle maden 
hakları elde etmesi her halükârda önlenmeli
dir görüşündeyiz. 

Kanunun ikinci amacı, madencilik sektörün
de bugüne kadar kısıtlı kalmış olan tüm ma-
madenciiik çalışmalarını kamu eliyle güçlendir
mek olmalıdır. Bu da kamu teşebbüsleri öncü
lüğünde ve ağırlığında, madencilik sektöründe 
tüm sınırlayıcı hükümlerden kurtularak, çalış
ma imkânı ve alanı sağlamakla gerçekleşebilir. 

Bu arada, 6 Hazi<ran 1317 tarihli Taşacak
ları Nizamnamesi Keform Kanunu getirilirken 
dikkate alınmamış bulunuyordu. Taş sayılan 
madeni erin Maden Kanunu kapsamına bu se
beple girmesi gerekirken sokulmamıştı. Böyle
ce, ötedenıberi devam eden ikilik ayrı bir yöne
time tabi olarak devam etmektedir. Mer'i ka
nunun ikinci .maddesinde 11 . 7 . 1963 gün ve 
371 sayılı Kanunla yapılan değişiklik de devam 
eden ikiliği gidermemiştir. 

Batıda çok ülkede petrol konusu dahi ma
den kanunu içinde mütalaa edilmektedir. Yö
netim binliğini kurmak ve verimi artırmak için 
taş sayılan madenlerin de Maden Kanunu kap-



O. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 2 

samına alınması gerekmektedir. Maden arama 
ıruhsatnamesi, işletme ruhsatnamesi ve işletme 
imtiyazımı ala'bilecek kişiler arasında köy •kal
kınma kooperatifleri ile köy kamu tüzelkişiliği 
ve halk sektörü de yer almalıdır. Bu suretle, 
Anayasamızın öngördüğü sosyal hukuk devle
tini gerçekleştirmekte ve ülke refahını toplum 
tabanlarına yaymada ileri bir adım atılmak im
kânı sağlanmış olacaktır. 

Hükümet, kadük olmuş olan maden reformu 
ikamın tasarısı hakkında ne düşünmektedir, 
1974 yılı içerisinde Meclise bu kanunu sevkede-
b ilecek imidir?1 

Sayın senatörler; Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı çalışmaları memnuniyet verici bir 
düzeyde devam etmektedir. Ancak, biraz daha 
gayretle, mevcut imkân ve 'elemanlarla daha ve
rimli çalışmak mümkündür. Ege denizindeki 
haklarımız üzerinde eskiden beri sürdüreıgeldi-
ği çalışmalarına, Taşoz adası civarında petrol 
bulunmasından sonra daha büyük bir hız ver
miş olması memnuniyet verecek niteliktedir. 
Bütün planlarda yer almış olmasına rağmen, bu
güne kadar Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı ile Petrol Ofisin birleştirilmesi mümkün ol
mamıştır. Petrolün, arama, üretim, taşıma, da
ğıtım ve satış faaliyetlerinin bir elde toplan-
ıması, bugünkü ekonomik koşullar altında da
ha çok zaruret halini alınış bulunmaktadır. An
cak, Sayın Bakanın İm işlemi 1974 yılı içinde 
gerçekleştirip gerçekieştirenıeyeceğini kendile
rinden her halde biraz sonra öğreneceğiz. Her 
•ne kadar, geçen dönemde 1702 sayılı Kanunla 
6327 sayılı Petrol Kanununda bazı değişiklik
ler yapılmışsa da yeterli değildir. Hükümet 
Programında da ifade edildiği gibi, en kısa za
manda millî çıkarlarımıza uygun bir duruma ge
tirilmesi zarureti vardır. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının biir 
holding haline getirilmesi gayretleri vardı, an
cak Sayın Bakanın bu hususta ne düşündüğünü 
henüz bilmiyoruz. İnancımız şudur ki, petrol 
sanayiimizin daha süratli ve etken bir şekilde 
gelişmesi için İtalya'da ENİ örneği böyle bir 
lörgüite gitme zarureti vardır. Şayet Bakanlıkça 
'böyle düşünüLmıüyorsa, bu takdirde her ülkede 
demir - çelik sanayimden sonra ikinci bir te
mel sanayi olarak kabul edilen petro - kimya 
örgütüne ayrı bir statü verilmesi kanısındayız. 

İkinci Pet - Kim kompleksinin 8,4 milyar lira
ya mal olabileceğini düşünürsek, bu müessese
nin ne çapta işlerle meşgul olduğunu kolaylık
la takdir edebiliriz. Ancak, söz buraya gelmiş
ken, Petro - Kimya Anonim Şirketinin halen 
mevcut sermayesi, ikinci petro - kimya komp
leksini gerçekleştirmeye imkân venmıemektedir. 
Bu nedenle, 1974 yılı içinde bu müessesenin ser
mayesini süratle artırmak, zarureti vardır. Bu 
husustaki geçen her gün, yapılması düşünülen 
ekonomimiz için zarurî olan bu yatırımı gecik
tireceği gibi, maliyetini de büyük ölçüde artı
racaktır. Bu nedenle, bu hususta Sayın Bakanın 
düşüncelerini öğrenmek istiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, süreniz do
luyor efendim. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Devamla) — Bağ
lıyorum Sayın Başkan. 

Sayın senatörler; Üçüncü Beş Yıllık Planın 
hedef olarak saptadığı geri kalmışlık çemberi
ni hızla kırarak, bağımsız sanayi toplumu hali
ne gelebilmek için âtıl. ya da yalbancı şirketle
rin elinde bulunan veya belirli çevrelerin elinde 
spekülasyon konusu olarak heder ©dilen doğal 
kaynaklarıımızın ulusal gücümüzle, Kamu İkti
sadî Teşebbüslerinin öncülüğünde aranıp bu
lunması ve işletilmesinin şart olduğuna inan
maktayız. Bu nedenle, doğal kaynaklarımız üze
rinde her türlü hak, yalni'z Türk gerçek ve tü-
zel kişilerine verilmelidir. Yabancı gerçek ve 
tüzelkişiler tarafından kurulmuş bulunan şir
ketlerle, Türk Ticaret Kanununa göre kurul
muş olsalar bile, ortaklan kısmen veya tama
men yabancı gerçek ve tüzelkişi olan şirketler 
arama, hakkı iktisap edememeli, işletme hakkı 
ve işletme imtiyazı a.l anlamalıdırlar. Türk Dev
leti ve Türk ekonomisi için stratejik ve iktisadî 
değeri büyük olan radyoaktif mineraller, bor 
mine raileri, maden kömürü, fosfat, volfram, 
tungsten, manyezit, demir ve bakır gibi maden
lerin Devlet eliyle işletilmesi esas hedef olma
lı ve en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. 

Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Bakanlığının 
1974 yılı bütçesinin Milletimize ve Bakanlığa 
hayırlı olmasını diler, Senatoyu saygılarla se
lâmlarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoy-
trak. 
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Cumhuriyet Halk Partisi Grupu Adına Sa
yın Hilmi Nallbantoğlu, ıbuyurunuz efendim. 

(X H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBAT-
OĞLU (ERZURUM) — Sayın Başkan ve sayın 
senatörler; 

Hepinizi saygı ve sevgilerimle selânıılarum. 
(Bendeniz C. H. P. adına Enerji ve Taibiî 

Kaynıaıklar Bakanlığı 1974 malî yıılı program 
bütçesi hakkında huzurunuza çıkmış (bulunuyo
rum. 

Bu Bakanlık 49511 sayılı Kanunun verdiği 
yetkiye dayanılarak 19)63 yılında kurulmuştur. 
Henüz bir kuruluş kanunu yoktur. 

Birinci Beş Yıllık Plan döneminde tüm ka
mu sektörü yatırımlarının % 22,2'si olan 13,9 
milyar. İkinci Beş yıllık Plan döneminde yine 
kamu yatırımlarının % 37,2'si olan 25,9 milyar 
(Krallık yatırımı 17,36 milyar liralık harcama ya
parak % 67 oranında gerçekleştirmiştir. 

Üçüncü Beş Yıulık Plan döneminin ilk yılı 
•olan İ9!7ı3'de 26 milyar liralık kamu yatırımla
rı icünde Bakanlığın payı °/c 36,57 olup gerçek
leşme oranı % 69,1'dir. 

'1974 yılında ise 37,5 milyar lira tutarındaki 
kamu yatırımlarındaki! Bakanlık pajn. % 34,61 
oranı ile 12 997 660 000 TL. dir. 

Buna göre 1974 yılında da bu Bakanlık mev
cut teşkilâtı ile eğer teşkilâtı revize edilmezse, 
aynı gerçekleşme oranının üzerine geçemeyecek 
demektir. 

Bu bakımdan bir an önce Bakanlık ve bağ
lı •kuruluşlarının teşkilât kanunlarını ve buna 
bağlı tüzükleri ve yönetmelikleri yapıp çıkarıl
ması gerekmektedir, ve ayrıca örgütünü reor-
ganize etmıesini de şiddeti* ve altını çizerek 
yapması gerektiğini salık veririm 

Bakanlığın teşkilât şeması gözden geçiriıldi-
ığinde bu Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuruluşları 
itibariyle çok geniş bir teşkilât olduğu görül-
ımektedir. Bunların birbiriyle uyumlu ve ahenk
li çalıştırılmaları önem kazanmış bulunmakta
dır. Bakanlık, bağlı ve ilgili kuruluşları görev
lerinden : 

Taşkınları önleyici koruma ve drenaj işle
rine şimdiye kadar hiç önem vermediği söyılene-
ıbilir. 

İMaden sahalarının hakikî rezerv dunınıları-
Qiın tespiti hususunda Türkiye'de ve özellikle 

doğu Anadolu'da şimdiye kadar ciddî bir çalış
ma yapılmamıştır. Bu programlarda da yok
tur. 

6309 sayılı Maden Kanunu memleket fayda
sına olarak gözden geçirilip çıkarılmalıdır. 

Bağımsızlık, artık entergre bir kavram ola
rak kaibul edildiği takdirde değer taşımaktadır. 
Bu itibarla yalnız yurt topraklarınım üstünde 
değil, yeraltı zenginliklerimiz için de aynı duy-
yarlılığı göstermek zorundayız. 

Yeraltı kaynaklarımızda duyarlılık göster-
mıeyen bir zihniyetin, milliyetçilikle, yurtsever
likle bağdaşmadığı kesin bir gerçektir. 

Yurdumuz ekonomisinin bağımsızlığını teh
likeye düşürmeğe hiç. kimsenin hakkı yoktur. 

Bu görüşlerimizin ışığı altında 6309 sayılı 
maden kanununu eleştirmeden geçemeyeceğiz. 

Ekonomik yönden gelişmekte olan memle-
ke'tlerin tek dayanakları doğal kaynaklardır. 
Doğal kaynaklar için, vazedilmiş olan Maden 
Kanunu, Petrol Kanunu, Taşocakları Nizamna
mesi, Stoğuk ve Sıcak Şifalı Sular Kanunu ve 
Tuz Kanunu gibi mevzuat mevcuttur. 

Yurdumuz madenleri, Maden Kanunu ile 
Anayasamızın 130 ncu maddesi gereğince doğal 
kaynaklarımızdan olup, Devletin hüküm ve ta
sarrufu altındadır. 

1954 yılında kabul edilen ve hâlen 6309 sayı
lı Maden Kanunu hükümleri, yapıldığı zaman
ki düşünceleri gerçekleştirmekten çok uzak kal
mış ve bu varlıklarımız ulusal ekonomimize 
önemli bir katkı getirmemiş, beklenen hareketi 
kazandırmamıştır. Yürürlükteki Maden Kanu
nu milyarlık Etibank ve TKİ. gibi kuruluşlar
la, alelade bir vatandaşı tam bir hukuk eşitli
ği içinde aynı tutmuştur. 

Maden Kanununda özel teşeblbüsçülüğe veri
len aşırı tavizler; kapkaççılığı geliştirmiş, tek
rar yerine konulması olanağı bulunmayan ma
den zenginliklerimizin tahribine bile yol açmış 
kalkınma kaynaklarımızın esas kısmı olan atıl 
bir halde bırakılmıştır. 

Plân dönemlerindeki gelişmelere bakacak 
olursak, madenciliğimizin sağladığı gelirim, 
gayr isafı ulusal hasıla içindeki payınm % 1, 
5 - 1,7 oranında kaldığı, madencilik öze1! sektör 
yatırımlarının, tüm özel sektör yatırımlarına 
oranın 1967 yılında % 2,45 iken 1969'da % 1,3'e 
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düştüğü ve bu oranların aslında çok küçük ol
dukları görülmektedir. Maden ihracatımız, 
maden türünden yapılan ithalâtı dahi karşıla-
yaımaz durumdadır. 

Bugüne kadar özel sektör, büyük yatırım
lar isteyen maden yatırımları riskini üzerine 
almamak eğiliminde bulunmuş ve madenciliği 
ancak kolay kâr sağladığı ölçüde benimsemiş
tir. 

Yürürlükteki Maden Kanununa göre; ya-
hancı gerçek kişilerin Türkiye'de maden ara
yıp işletmeleri yasaklandığı hailde, bu yabancı
lar Türk Kanunlarına göre şirket kurup işletme 
Ihakkı alabilirler. Bu bir çelişkidir. Özel kişile
re 40 yıldan 9-9 yıla kadar tanınan imtiyaz hak
larının; değişen yatak durumu, teknoloji, eko
nomi ve değişen koşullara göre Devletin yeni
den ele alması ve değiştirme olasılığı yoktur. 

Maden haklarının iktisap, iptal ve tescil iş
lemleri ile maden işletmeciliğini denetlemekle 
•görevli Maden Dairesi, tüzelkişiliği bulunmayan 
ç.ok sayıdaki işlere yeterli olmayan merkeziyet
çi bir bürokrasi içerisinde bulunan bir ünite ni
teliğindedir. 

Önerdiğimiz enerji ve yakıt politikasının 
esas kaynaklarından birini teşkil edecek olan 
linyit kömürlerimizin yurt yararlarına en uy
gun biçimde değeılendiriümesi, bu maden ka
nunu hükümleri mevcut iken mümkün değildir? 
Aynı husus borasit yataklarımız için de öyle
dir, 

Kısaca, özetlemeye çalıştığımız eksiklik, ak
saldık ve ulusal çıkarlarımıza aykırı durumun 
kaldırılması amacıyle, Madencilik Reform Ka
nun tasarısının hazırlanarak 2 . 2 . 1972 tarihin
de T. B. M. M. ne gönderildiği malûmunuzdur. 
Bu kanunla; özel sektör çalışmalarının düzen
lenmesi, maden sahaları üzerindeki spekülatif 
hareketlerin önlenmesi, ruhsat sürelerini düzen
leyerek sahaların hareketsiz bırakılmaması, iş
lemlerin hızlandırılması, yukarıdaki gerekçeler
le Devlet kesimine öncelik tanınması ve maden
lerimizin olumsuz yabancı etkilerden kurtarıl
ması tedbirlerini getirilmesi öngörülmüştür. 

Bu kanun, kanıuıııızca yurt yararlarına önce
lik verildiği için her yurtsever memleket ev
lâdının duyarlılıkla ve içtenlikle benimseyeceği1 

nitelikler taşımakta idi. 

Ancak bu kanun, solcu bir görüş altında dü
zenlendi gerekçesi ile esas şekline göre tanın
mayacak hale getirildikten sonra Millet Mecli
sinden geçmiş ve Senatomuzda da görüşme sü
resinin dolması hasebiyle görüşülmeden Sayın 
'Cumhurbaşkanının onayına arz edilmiş ve fa
kat Sayın Cumhurbaşkanımız T„ B. M. M.'de 
tekrar görüşülmesini isteyerek iade etmişler
dir. 

Bir kere daha üzerine basa hasa diyorum ki; 
ıbu tasarının düzenlenen ilk metnine ve metin
deki amaç ve ilkelerine tamaımen sadık kalına
rak: Parlamentodan süratle çıkarılıp kanunlaş
ması zorunludur. 

Memleketimizde hızla kalkınma, fukaralık
tan kurtulma, Türkiye'ye bir Türkiye daha kat
ma, görülmemiş kalkınma gibi şimdiye kadar 
hep iktidar oimuşlarm kullandıkları sloganlara 
artık kimse inanmamaktadır. Vatandaşın înan
mamakta da hakkı vardır. Bu lâflara inansa 
inansa kurulmuş bozuk düzenin bütün açıkla
rından, nimetlerinden yararlanan bir avuç insan 
inanır. 

Değerli arkadaşlarımı, işte biz ufak bir azın
lığın değil, tüm bir ulusun yararına olacak bir 
kanunun yozlaştırılmadan, amacından saptırıl
madan kanunlaştırılmasını içtenlikle özlüyoruz 
ve bunu heyecanla izleyeceğiz. 

Anayasamızın hukuk devleti ilkesinıe de can
dan bağlı olduğumuzdan, Devletleştirilecek 
maden hakkı sahiplerine verilecek tazminat 
hakkındaki kanun tasarısı'nın da birlikte he
men kanunlaşmasını öneriyoruz. 

Enerji alanında; Enerji açığının karşılan
masında Millî ve doğal kaynaklara dayanıl
ması fikri umarız ki, bu yıl ve bundan sonraki 
yıllarda artarak revaç bulsun. 

Cumhuriyet tarihimizde ancak 40 sene son
ra Frrat havzasına girmiş olmamızı ve çoğu 
enerjisini Kuzeybatı Anadolu'ya götürmenin 
hevesine kapılmamızı bile sevinçle karşılıyoruz. 
Murat, Dicle, Araş ve Çoruh vadilerine de hiç 
olmazsa yörelerinin enerji ihtiyacı için yönele-
bilirsek, tezeği toprağa atmama ve doğulunun 
ekmeğine katık bulma amaç ve savaşında ye-
nerli olduğumuzun ayrıca mutluluğunu yaşa
yacağız. 
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Bu sözlerimi sn gücünde genelleşmeye geçiş 
için söylüyorum. Su kaynaklarının önceliği 
önemini aslla yitirmeyecektir. Ülkemizde Ke
ban ve Grökçekaya sugücü tasarılarının gecik
mesi nedeniyle ortaya çıkan enerji eksikliğinin 
diğer kaynaklara başvurma eğilimini arttırmış 
olması, su kaynakları tercih ve önceliğine hiç-
Ibir suretle tesir etmemelidir. Edemez de. Çün
kü, su kaynaklarının tükenmezliği, ekonomik 
oluşu, kaynakların bolluğu ve su rejiminin dü
zenlenmesi, memleket doğal ve iklimine etken
liği. bakımımdan en önemli bir varlık olduğu 
meydandadır. Ayrıca her yıl Türkiye'den bir 
Kıbrıs adası kadar toprağın gitmemesine de 
olanak sağlanacaktır. 

iSu gücü kaynaklarından faylanmaya ge
çiş süreçlerinin uzun olduğu da iddia edilse bi
le tercih sebebi olmalıdır. Zira, büyük su gücü 
tasarılarının zamanında gerçekleşmesine engel 
olan .etkemler hükümet ve idarelerin bu konuya 
gereken ilgiyi göstermeleri ile ortadan kaldırı
labilirdi. 

Bu gecikmelerin altında çok basit yanlışlık
larla birlikte ilgili kuruluşların temelindeki za
af yatmaktadır. Bu zaaf kuruluşların birinde 
kuruluşun kendi kanunundan ise, hepsinde or
tak olan bir nedenden, yani iktidarların idare
lerin örgütüne yaptığı olumsuz etkilerden doğ
muştur. 

Yugoslavya ve Japonya'da olduğu gibi da
ha 1950 lerde sugücü tasarılarınım hazırlanma
sı ve su kaynakları incelemelerinin yapılmasın
da ulusal olanaklarıımızı tam bir yeterliliğe ulaş
tırmamız gerekirdi. Ayrıca meslek yayın organ
larının açıkladığı üzere, yabancılara ödenen 
mühendislik hizmetleri ücretleri de böyle mıil-
yarları buümıayac aıkt ı. 

Bu konuda, önceki hükümetlerin politikasın
daki önemli çelişkiye değinmek yararlı olacak
tır. Yeni teknikleri yurda sokmak ve ulusal 
teknik yeterliliğimize katkıda bulunmak yolun
da Devletin harcadıkları çabalar çok önemli 
aşamaya ulaşmıştır. Üzülerek belirtebilirim ki, 
yetişmiş personelin yeni teknikleri uygulaya-
ibilmesi için gereken olanakların verilmediğini 
ve kuruluşlarım bunu baltalayacak şekilde ör
gütlendiğini, olağan soruşturmalarla izlemekte 
ve yayınlanan billimsel uyarıma raporlarında 
okumaktayız. 

Bugün Türkiye'de, bütün su kaynakları ta
sarılarını ulusal teknik gücümüzden yararlana
rak hazırlamak ve gerçekleştirmek olanağı var
dır. Bu evreye ulaşabilmemiz yeterli uzmanlara 
güvenebilecek bir idarî kadroya sahip olmakla 
olanak kazanır. Yeterli olmayan bir yönetici 
yöterli uzman kadrolarına güven duymaz. Geç
mişte duymamıştır. 

Keban ve Grökçekaya Barajlarının gecikme
lerinin gerçek nedenini öğrenmek hakkımızdır. 
Bakanlığın bunun üzerinde durarak bundan 
sonra bu gibi hatalara düşülme'mesini sağlama
sı gereklidir. 

Bu konuya böylece dokunduktan sonra Pet
rol sorununa geçiyorum. 

Dünyada halihazırdaki petrol bunalımının 
ve yüksek düzeydeki fiyat politikasının çok kı
sa bir sürede yurt ihtiyacının tamamen iç kay
naklardan sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

1702 sayılı Petrol Kanununun ulusal koşul
lara uygun şekilde yeniden gözden geçirilmesi 
gereklidir. Ayrıca, Petrol aramalarına büyük 
bir şevkle girişilin elidir. Petrol araması içim 
Anadolu'nun bakır sahaları, özellikle Erzurum -
Muş hattı hinterlandı umarım ki, bu dönemde 
ilgililerin ziyaretine sahne olur. 

Elektrik İşleri Etüt İdaresi'nin elektrik 
planlaması ve istatistikle ilgili bazı hizmetleri^ 
nin TEK'e verilmesi hususunu doğru bulmakta
yım. 

EİEİ'nin şimdiye kadarki hidroelektrik 
enerji imkânlarının araştırılması ve akarsuları-
mızm rejimini tespit için hidrografik etütlerini 
yeterli bulmadığımı da ifade etmek isterim. 

Halen Murat, Dicle, Araş, Çoruh vadilerini 
bilmeyen bu teşkilâtın kusurunu ve eksiğini 
TK'in kapatarak oranlara da uzanmasını temen
ni ederim. Küçük su havzaları da önemli konu
dur. 

Bu bakımdan, bu kuruluşun Devlet hizmet
lerinde ihtiyaç duyulacak işlerini yapacak bir 
(kurum haline getirilmesi için Devlet Mühendis
lik Kurumu Kanununun bir an önce çıkarulma-
sı veya DSl ve TEK arasında ka'tî görevlendi
rilmelere süratle gidilmelidir. 

Devlet Mühendislik Kurumu kurulacaksa, 
kanunun TEK Kanununun getirmiş olduğu 
ilerici örgütlenmeyi yıkmaması, temel ihtisas
ların bağımsızlığımı! herhangi bir mühendis sı-
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nıfınm kaprislerine alet edilmemesine özellikle 
ve titizlikle eğilmek zorunluğu yardır; yani çe-
şibli ihtisasların diğerlerinin işlerine müdahale
sine ön verilmemelidir. Bu husustaki şahsî ka
nunu, elektrik işleri etüt idaresinin artık lüzum
suzluğudur. 

Anlaşılıyor ki, su gücü görev ve üretimi ile 
uğraşan kuruluşlarda temelli bir re organizas
yona gidilmesi kaçınılmaz olmuştur. 

Sondaj ekipleri boş kalmasın diye lüzum
suz sondajlarla meşgul edilen kuruluşların bu 
ekipleri Bakanlığın araştırma bekleyen işlerin
de örneğin Murat, Dicle, Araş, ve Çoruh vadi
lerinde çalıştırılabilirlerdi. Hatta küçük su hav
zalarında, 

TEK'd e yönetim kuruluna aynı idarenin Cfe-
nel Müdür altındaki kademede çalışanların 
atanması gibi hir durum var ise. kanımca bu 
doğru değildir; düzeltilmelidir. 

TEK'in köy elektrifikasyonu işlerine daha 
çok eğilmesini temenni ediyorum. Belki batıda 
faaliyeti iyidir, ama örneğin Erzurum'da daha 
dizelden kurtulamamış Belediye okluğu gibi Er
zurum'un 1046 köyünden ancak İO'O' adedinde 
elektrik bulunması çok hazindir. Bu tablo diğer 
geri kalmış illerde de aynıdır. 

TKİ'ye gelince: Bunun en önemli sorunu 
ve görevi (altını çizerek söylüyorum) tezeği 
toprağa attırmaktır, «Taş kömürü, linyit, turp 
gibi kömür madenlerini araması, çıkarması, sat
ması yeterli 'inidir» sorusuna en iyi ayıraç tur
nusol kağıdı gibi köylümüzün ocağında yanan 
tezek ve kasaba ve ilçelerimizin sobalarında ya
nan ekonomik bir yakıt olmayan odundur. 

Bu kuruluş Bakanlıkça çıkarılmış yönetme
lik esaslarına göre özel sektör kömürlerini sat
mak gibi bir devlet aracılığı ikamo etmiştir ki, 
zannımca bu hatalıdır. Bu aracılıkta çok bü
yük suiistimaller olmuştur ve olması da melhuz
dur. 

Özel .sektör linyitleri zaten teknik olmayan 
suretle işletilmektedir. Yıllık geç'en için mevsi
mlinde mostralardan çalar gibi çıkarılan kömü
rün arkasında yanmağa terkedilen yığınlar mil
lî ekonomiye büyük zararlar vermektedir. 

Bunu TKÎ uzmanları da böyle söylüyor. He
le bir ton için 500 TL civarında çıkarma parası 
sarf edecek özel sektör, özellikle Doğuda yok 

gibidir. Erzurum - Şenkaya, Balkaya kömürle
ri bahsettiğim acemi işletme şeklinin bariz bir 
örneğidir. 

TKİ Erzurum'daki' biriket fabrikasını ilk 
düşünüldüğü gibi 150 bin ton kapasiteli yap
mış olsa idi, bu ocaklardan çıkan hiç olmazsa 
toz kömürün değerlendirilmesi suretiyle bu özel 
işletmelerin idamesi de mümkün olurdu. 

Doğuda mümkün 44 milyon ton linyit rezer
vi yatarken ve bunlar ya satın alınmak suretiy
le yahut özel sektöre teknik ve mekanik olanak
lar sağlanıp üretim artırılıp yörenin ihtiyacı 
karşılanmak yerine Batı'dan Doğu'ya sevkedi-
len linyitlerin nakliye ücreti olarak yılda 40 -
50 milyon lira ödenmektedir. 

Halbuki, bütün bu havza linyitleri Hınıs, 
Muş ve Van'daki, linyit ocakları 50 - 60 milyon 
liraya, alınıp «Şark. Linyitleri işletmesi»' olarak 
işletilip artan verim ile nakliyeye verilen para 
tasarruf edilmiş olurdu. 

Bu nedenle Doğu linyitleri süratle satın 
alınmalıdır. 

Elbistan - Afşin projesinin tekomnı'ülünden 
önceki devir işlemleri hakkındaki muamelelerin 
gözden geçirilmesinde fayda umarım. Ayrıca, 
bu rezerve dayanarak kurulan termik santralın 
rantabilitesi hususundaki hesapların üzerinde 
ciddiyetle durulmuş olduğunu temenni ediyo
ruz. 

Bir de Şirnak asfaltik linyitine değinmek 
yerinde olur. Bu linyitin, içerisinde çök değerli 
maden olduğu söylenmektedir. Bunu, Bütçe 
Plan Komisyonunda Sayın Mardin Milletvekili 
dile getirdiler. Umarım ki, Bakanlık bu değerli 
fikirleri dikkate alacaktır. 

MTA özel şahıslara ait maden rezervlerini 
de tespit etmektedir. Ruhsat sahipleri tespit 
edilen rezervin üretimi ve satışı halinde ancak 
enstitüce yapılan etüt ve arama masrafları kar
şılığı bir ödeme yapmaktadırlar. 

Gerekir ki, hazineye bu masrafları dönüştür
mek için özel şahıs kısa sürede üretime ve satı
şa geçsin. Bunun için bakanlık tarafından bu 
rezerv sahaları yakınında birer küçük izabe te
sisleri kurulamaz mı? Bu etüt edilmiş midir? 
Aksi takdirde tespit edilmiş olan 140 milyar li
ralık çeşitli maden, (bakır, kurşun, çinko, civa, 
v. s.) daha çok seneler yer altında yatar durur. 
Yine de, en etkin çare, maden kanununu çıkar
maktır. 
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Bir kere daha enerji sorununa değineceğim. 
Türkiye'nin yıllık enerji ihtiyacı artışı % 1,2 
olarak planlanmıştır. Bu oran, kalkınmakta 
olan ülkemiz için düşük bir orandır. Plan hedef
lerinde kabul edilen % 12 talep artışı esas ol
masa bile her yıl 1 milyon kw takadında yeni 
bir tesis vücuda getirip devreye sokmak icap 
eder. 

il kw saat enerji k in 9 000 TL'sı yatırım 
yapmak icap ettiğine göre her yıl 9 milyar li
ra yatırını gerekmektedir. 

Halbuki 11974 yılı Devlet bütçesinden enerji 
konusu için ayrılan para : 

İTEK 3 127 000 000' TL. 
DSİ 1 461 995 000 TL. 
E M 94 000 000 TL. 

Toplam 4 682' 995 000 TL. olmuştur. 
1973 yılı 800 milyon kw enerji tahdidi için-

•de geçti. Bir kw enerjinin sınaî millî hâsılaya 
olan katkısı DPT rakamlarına göre 8 lira oldu
ğuna göre, bir yıldaki millî sınaî hâsıla kaynı
mızın 6,4 milyar liraya baliğ olduğu hesaplana
bilir. Milyarlarca liralık yeni sınaî yatırımlar 
ilse, enerji yokluğundan işleyememe durumun
dadır. 

Enerji darboğazından kurtulabilmek için 
Milletçe seferber olmamız gerekmektedir. 

Su kaynaklarına kömürden önce yer vermek 
bilimsel bir zoruriluktur. Bizde enerji sıkıntısı 
üzülerek belirteyim ki, başta su kaynakları ol
mak üzere memleketimizde mevcut bol miktar
daki doğal enerji kaynaklarının lâyık olduğu 
ölçüde uzun vadeli bir plan ve programa göre 
lnymetlendirilememiş almasının ve bunun sene
lere inhisar eden birikiminin bir sonucudur. 

O halde, kuruluşlarımızı harekete geçirme
liyiz. Enerji yatırımı gerçekleşme oranlarını 
yükseltmeliyiz. Dana çok yatırım yapmalıyız. 

Bir de bakanlık ve bağlı kuruluşlar bütçe
lerindeki hizmet alumları paralarına değinece
ğini ; bu, tamamen şahsî görüşümdür. 

Anladığıma göre bu paralar proje yaptırma 
(ücretleridir. Bakanlık ve bağlı ve ilgili kuru
luşlarında bir sürü uzman mühendis vardır. Bu 
hizmet alımları parasını bünyel erdeki uzman ve 
mühendislere prim olarak, proje ve rapor başı
na muayyen bir para olarak yapılacak tüzükle
re göre versek faydalı kullanılmış ve yetişmiş1 

teknik eleman kaybı da önlenmiş olamaz mı? 
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DSÎ örgüt olarak yorgun haldedir, atıldır. 
Ayrıca, DSÎ'de mevcut nıakina parkı 42 837 982 
dolar olup, bunun % 59 kısmı yıpranmış maki-
madır. Bu makinalarım süratle yenilenmesi ve 
Ibakım onanım işlerinin hizmetin gereğince yap
tırılması gerektiğine programdaki önemli işle
ri sebebiyle işaret etmek isterim. 

'Sonuç olarak Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinin, memleketimize ve Ulusu
muza hayırlı ve yararlı olması temennilerimle 
hepinizi tekrar sevgi ve saygılarımla selâmla-
rum. Teşekkür ederim. (C. H. P. sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Nal-
ibautoğlu. 

Kişisel görüşünü belirtmek üzere Saym Sü
leyman Ergin, buyurunuz efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞPOTL ERGLN (Yoz
gat) — Sayın Başkan, Sayım Bakan, Bakanlı
ğın değerli mensupları ve sayın senatörler; 

Memleketimizde fert başına elektrik enerji
si tüketimi 1945'de 28 kilovat saat iken, 1973'de 
323 kilovat saate çıkmıştır. 1945 ile 1973 sene
leri arasındaki bu gelişmeyi Avrupa ile muka
yese edecek olursak 40 yıldan beri değişen hiç
bir şeyin olmadığını görürüz; 24 Avrupa dev
letinin her zaman ve daima sonuncusu olmuşuz. 
Çünkü, onlar bizden daha hızlı ve dev adımlar
la ilerlemişlerdir. 

Bizim adam başına tüketimimiz değer ola
rak 323 kilovat saat iken bugün Norveç'te 15 
bin kilovat saat. Yunanistan'da 1 20O kilovat 
saat, Rusya'da 3 200 kilovat saat, Amerika'da 
7 500' kilovat saattir. 

Dünyadaki sıralamada ise biz 95'nciyiz. İşin 
garibi, bu sıralamada Iran 94 ve Irak da 85 ola
rak bizim önümüzdedir. Enerji tüketimi yönün
den komşumuz Bulgaristan'ın bugünkü seviye
sine 1997 lerde, İtalya'nın bugünkü seviyesine 
ise 2 000 yıllarında geleceğimizi söylersem, han
gi noktada olduğumuzu daha iyi anlatmış olu
rum. 

Belirlemeye çalıştığım nokta, ekonomi
mize daha çok; ama pek ço'k enerji enjek
siyonu gerektiği hususudur. Zira bir mem
leketin enerji üretim ve tüketimi, o memleketin 
en belirgin ekonomik seviye götergelerindeıı bi
risidir. Eğer memleketimiz bir kalkınma çabası 
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(içerisinde ise ve kalkınmamızı da endüstrileş
meye bağlamış isek, işe ilk önce enerji sorunu
nu çözmekten başlamamız gerekir. 

'Sayın senatörler; buraya hepimiz hiç bir te
sirin altında kalmaksızın, hiçbir art niyete sa
hip olmaksızın vicdanımızın sesini söylemeye 
•geldik. Hakikat bildiklerimizi söyleyecek, yan
lış hususları fikir münakaşalarıyle ortaya ko
yacağız. Zararın neresinden dönülürse kârdır, 
ihatayı kabul etmek büyük fazilettir. 

İçinde bulunduğumuz enerji sıkıntısına bir 
anda gelmiş değiliz. Enerji üretimi için bugünün 
şartlarında en ucuz üretim vasıtası olan su po
tansiyeline bol miktarda malik olduğumuz de
falarca söylenmiştir, ve bunları % 90 nispetin
de yerli imkânlarla gerçekleştirmemiz mümkün 
olduğu da tekrar edilmiştir. Sahip olduğumuz 
bu potansiyel tam olarak değerlendirilecek ol
sa 119)80 yılında dahi Türkiye'nin bütün elektrik 
enerjisi ihtiyacını karşılayabilecek durumda
dır. Fakat yıllardır bu alanda gösterilen ihmal
ler neticesi bugünkü enerji sıkıntısına maruz 
kalmış bulummaktayı'z. Türkiye bu ihmallere uğ
ramamış olsaydı bugün enerji ithaline çalışan 
değil, enerji ihraç eden bir ülke olacaktı. 

Artık olan olmuş. Sebep ne olursa olsun bir 
neticeye gelinmiş şimdi yapılacak iş, gerek elek
trik enerjisi üretiminde, gerek petrol aranmada 
kısa yoldan bu dar boğazlardan kurtulmanın 
çaresini bulmaktır. Kanaatimce çare, bu sahada 
(Milletçe seferber olmamızdır. Devletle milletin 
di el e vererek çalışmasıdır. Diğer bir deyişle, bu 
sahaları her türlü özel teşebbüs ve halk teşeb
büsüne açık tutmak, hatta onları bu hususa teş-
<vik etmektir. 

Özel teşebbüs kâr gayesi güdermiş. Kendine 
en fazla imkânı, en yararlı imkânı, en faydalı 
imkânı kullanır, daha az kârlı olanı bırakımım. 
Kaynakların kullanılmasını kendi çıkarlarına 
uygun biçimde ele alırmış. 

Muhterem arkadaşlar, özel teşebbüs elbette 
kâr gayesi güdecektir. Kâr gayesi gütmeyen 
Ihangi müessese vardır ki, yaşama ve g-elişme 
şansına sahip olsun. Bu mümkün müdür?. Mi
rasyediler bile eğer bu mirası gelir getiren bi
çimde kullanmazlarsa, bu miras bitmeye mah
kûmdur. Devlet dahi gelir getiren, kâr sağlayan 

yatırımlar yapmazsa fakirleşmeye ve batmaya 
mahkûmdur. 

Özel teşebbüs fahiş kâr edermiş; kontrol et. 
Devletsin, kontrol yetkin var, kâr haddini tes
pit yetkin var; bunu uygula. Bu husus Devlete 
daha kolay ve daha az külfetlidir. Bu kontrol-
ları yapamayacak kadar aciz olan devlet, dev
let olamaz. Bunu bahane ederek özel teşebbüse 
teşehhüt, imkânı vermemek, onun malî imkân
larını harekete geçirmemek, sahip olduğumuz 
enerji sıkıntısını Devletin kısır imkânlarıyle gi
dermek yoluna bırakmak demek olur ki, bu du-
a'umda kolay kolay bu sıkıntıdan kurtulmak 
mümkün olamaz, hatta tersine sıkıntı gittikçe 
artar. 

Bir kere düşünelkm; 1974 malî yılı bütçesi 
83 milyar liradır. Bu bütçe içinde Devletin bü
tün yatırımlar için ayırdığı para 18 milyar li
radır. Halbuki, memleketimizde artan enerji ih
tiyacını asgarî seviyede karşılamak içki (Dev
let Kan'ama Teşkilâtına göre) her yıl % 12 
nispetinde enerji üretimini artırmak gerekmek
tedir. Bu artış hızını sağlayabilmek için ise yıl
da en az 13 milyar liralık yatırım yapmak icap 
eder. Kaldı ki, bu artış hızı mevcut sıkıntıyı gi
dermekten çok uzaktır. Belki aynen devamını 
ancak sağlayabilecek bir hızdır. Aslında kalkın
ma çabasında olan ülkemiz için enerji üretimin
deki artış hızı % 25 olmalıdır. 

Demek oluyor ki, sadece enerji için yapıl
ması gereken yatırım, bugün Devletin bütün ya
tırımları için ayırabildiği paranın 3/4'ü olmalı
dır. Bu durumda Devlet sadece enerjiye ağır
lık verecek olursa diğer yatırımları durdurma
sı gerekecektir. 

Bilindiği gibi enerji yatırımları, az gelir sağ
layan yatırımlar cümlesindendir. Eğer özel te
şebbüs l)iı sahaya yatırım yapmak istiyorsa ter-
cîhan ona bu sahayı açmalıdır. Özel teşebbüs 
kâr gayesi güder de, Devlet kâr gayesi gütme
den mi çalışır, buna imkân var mıdır?. Açınız 
TEK Kanununa bakınız; enerji satış fiyatlan 
nasıl tespit edilir?. Yüzde kaç kâr etmesi şart 
(koşulmuştur görünüz. Devlet de enerji üreti
minde kâr gayesi gütmektedir. 



O. Seaıatoaıi B : 59 

iHal böyle olunca; yani Devletin yatırım im
kânı olmayınca, artan ihtiyacı karşılayacak üre
tim tesislerini yapacak parası olmayınca bu sı
kıntı nasıl giderilecek?. Bir çare söyleyiniz ba
na. Özel teşebbüs kâr eder diye ona imkân ver
memek, kendi imkânlarıyle de yapmamak bizi 
nereye götürür?. Hem yapma, hem de yapacak 
(olanlara yaptırma, sıkıntı gittikçe artsın, büyü
sün; neticede fakirlik artsın, halkın sıkıntısı 
azmış gibi bunlar katmerlerisin ve memleket 
varlık içinde yokluğa, huzursuzluğa itilsin. 

(Bana, enerji yatırımları konusunda bir tek 
ıDevlet teşebbüsü gösteremezsiniz ki, zamanın
da yatırımını bitirmiş olsun. Misâl mi istiyorsu
nuz?. Keban, Gökçekaya, Oymapmar, Seyit -
ömer, Aslantaş. Hangisini alırsanız alın ve en 
azından 3 - 4 yıllık gecikmeler. Üstelik bu ge
cikmelerden mütevellit milyarlarca liralık za
rarlar. Kebanm yalnız 4 yıl gecikmesinle ener
ji üretiminden en azından Devletin 12 miilyar 
liralık gelir noksanlığı vardır. Hele bu enerji 
darlığının sanayiye tesiriyle memlekete yaptı
ğı zarar gözönüne alınacak olursa, bunun en 
azından 10 katı, yani 120 milyar lirayı da aşar. 
En kötüsü de, memllektin maruz kaldığı bu za
rarların bir tek mesulü yoktur, işte size Devlet 
teşebbüsü. 

Öte yandan, bu sahada mevcut iki özel teşeb
büs, daha doğrusu karma teşebbüsten biri olan 
ıÇükurova Elektrik Anonim Şirketi zarar şöyle 
dursun, kâr etmekte hem de yatırımlarını za
manında gerçekleştirmektedir. Misâl; Kadıncık 
iki hidro - elektrik santralı. Ama gel gör ki, bu
na düşmanlık tepkisi daha çok Devlet sektörün
den gelmektedir. Halbuki TEK bu şirketin en 
ihüyük hissedarıdır. 

Ben şuna şaşıyorum. Türkiye Elektrik Kuru
mu 1973 yılında 2 131 000 0O0 liralık yatırımın 
iancak 1 260 000 000 lirasını harcayarak % 57 
'oranında bir harcama, gerçekleşme diyemeye
ceğim, yapmıştır; yani, mevcut bütün kapasi
tesiyle çalışarak öngörülen yatırımın tamamını 
zamanında gerçekleştirememişken, yaptığı ya
tırımı zamanında bitiren, üstelik kâr eden ve 
kendisinin de ortağı bulunduğu Çukurova Elek
trik Anonim Şirketinin Devletleştirilmesi tel-
ikininde bulunmaktadır. Doğrusu hayret etme
mek elde değil. 
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TEK Yatırım yapmak istedi de para mı bu
lamadı?. Türkiye Elektrik Kurumu bir hidro -
elektrik santral kurmak istedi de ve bugünkü 
durumda buna mani olan kanununda değişik
lik talep etti de hayır mı denildi?. Yalnız şunu 
bilmeliler ki, bu talepte hak kazanabilmesi için 
ele aldığı tesislerinde tam başarı sağladığını is
pat etmesi gerekir. TEK bu tutumuyla ne ya
parım, ne de yaptırırım gibi bir duruma düş
mektedir ki, bunun sonu hayır değildir. 

(Bu sözlerimle TEK'deki arkadaşları kötüle
mek istemiyorum; fakat bir hakikati ifade et
mek istiyorum; dost acı söyler. TEK'daki, bil
hassa üst kademedeki bütün arkadaşları yıllar
dır gayet iyi tanırını. Hiç gücenmesinler. Bu 
arkadaşlar TEK kurulmadan önce gerek Elek
tr ik Etüt'te, gerek Etiibauk'ta yine aynı işlerle 
uğraşmakta; yani Türkiye'nin elektriklendiril-
m esinde, plan ve projelerin hazırlanmasında ça
lışmakta idiler ve bu konuda ihtisas sahibidir
ler, acemi değildirler. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Partiniz de aynı görüşte mi?. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devam
la) — Yani, Türkiye'nin elektriklendirilmesi 
priiblemi TEK kurulmadan da, kurulduktan 
sonra da aşağı yukarı aynı personel tarafından 
tedvir edilmektedir. Bu, en azından 15 yıldır 
böyledir. Fakat, neticede Türkiye'miz enerji 
konusunda bugün karşı karşıya kaldığımız çok 
«ıkıntılı noktaya gelmiştir ve bu sıkıntı gittik
çe hem de feci şekilde artacaktır. Bunda bü
yük kabahat herhalde arkadaşlardan çok, başa 
'gelip geçen siyasilerde olsa gerek. 

Ben TEK mensuplarından şunu beklerdim : 
Bıraksın Çukurovaya karşı olmayı, eğer hak
sız davranışları ve kanunsuz icraatları varsa ön
ce bir ortak olarak, sonra da Devletin bu konu
da en büyük kuruluşu olarak ağırlığını koysun 
ve durumu düzeltsin. Hem ortağısınız, hem tari
felerinin tasdikinde Enerji Bakanlığına müşa
virlik yaparsınız, hem de bu müesseseye karşı 
olursunuz. Bunu akıl almaz, insanın bindiği da
lı kesmesi gibi bir şey. 

Eğer TEK enerji üretimi ve denetiminde ye
gâne kuruluş olmak istiyorsa, içinde bulundu
ğumuz bu enerji sıkıntısından kurtulmanın ça
resini getirmelidir. TEK, kendisine yılı içinde 
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verilen yatırımı görevini gerçekleştiremezken, 
Çukurova Elektrik Şirketinin enerji üretimi ko
nusunda yapmak istediği yatırımlara engel ol
mamalıdır. 

Bakınız, Çukurova Elektrik Şirketi yıllar
ıdır tarifesini Enerji Bakanlığına tasdik ettir
miştir. Çukurova Elektrik A. Ş.'i 1973 yılında 
Adana, içel, Hatay, Gaziantep ve Maraş illeri
ne bağlı toplam 396 köye elektrik vermiştir. 
'Türkiye Elektrik Kurumu 92,5 milyon kilovat 
saat enerji satmış ve Türkiye Elektrik Kuru
mundan 58 milyon kilovat saat enerji almıştır; 
yani aradaki fark 34,5 mıilyon kilovat saat ener
ji yardımında bulunmuştur, Türkiye Elektrik 
kurumuna, 

BAŞKAN — Sayın Ergin, süreniz doluyor 
efendim. 

SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devam
la) — Efendim, acaba 5 dakika yahut 6 - 7 da
kika müsaade eder misiniz efendim! . 

BAŞKAN — Sayın Ergin daha 6 dakika 
konuşmaya ihtiyacı okluğunu söylüyor, takdi
rinize arz ediyorum. Kakül edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

ISÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Devana 
ila) — Teşekkür ederim. 

1973 yılında mezkûr şirketin yaptırdığı ener
ji nakil hattı cinsi ve uzunluğu 30 kilo vatlık 
hattan 500 kilometre, 66 kilo vatlıktan 260 kilo
metre, 154 kilovatlıktan 120 kilometredir. İster
seniz bana Çukurova A. Ş.'inden çıkarı var de
yiniz, bundan korkum yok. Allah durumu bili
yor. İçinde bulunduğumuz enerji sıkıntısından 
süratle kurtulmanın tek çaresi bence şudur: 

Bu çare, TEK'in enerji konusundaki tekel 
durumuna gelme gayesini de zedelemeyecektir. 
Şu üç şartı peşinen kabul edin. Her teşebbüse 
enerji konusunda yatırım yapmak ve işletme 
ruhsat vermek olanağı getirilmelidir. 

1. Ürettiği enerjinin satış fiyatı Türkiye 
Elektrik Kurumu fiyatından fazla olmayacak. 

2. Ürettiği enerji kalitesi Türkiye Elektrik 
Kurumunun kalitesinden düşük olmayacak. 

3. Kuracağı üretim tesislerini Türkiye Elek
trik Kurumunun malî durumu müsait olduğu 
zaman günün rayici üzerinden satın alma iste
ğine itiraz etmeyecek. 

İşte bu şartlar altında, hem TEK'in bu alan
da tekel olması . durumu zedelenmemiş olur, 
(hem de memleketimiz süratle enerji darlığın
dan kurtulmanın yoluna girer. 

Muhterem arkadaşlar; açıkça ifade etmek 
isterim ki, arz ettiğim çarenin dışında bir tek 
çare daha var; komünistlik. Allah saklasın, 
•eğer komünizm gelirse, bu takdirde bütün kay
naklara devlet sahip olur, özel teşebbüslerin bü
tün imkânları devlete geçer ve halkta karın 
tokluğuna ilelebet işçi veya emekçi olur. O za
man bütün devlet kaynakları sıkıntıların gide
rilmesine tesis edilir, tahsis edilir ve belki de 
sıkıntıdan kurtulunur; ama o zaman bu günkü 
huzursuzluğun en az yüz katı olan başka hu
zursuzluklar baş gösterir. Allah saklasın. 

Benim görüşüm budur, yanıldığımı da zan
netmiyorum. 

Yalnız enerji sıkıntısı değil, bütün diğer sı
kıntılar için de düşüncem aynıdır. Bizim kur
tuluşumuz, sıkıntılardan kurtulmamızın tek ça
resi Devlet - Millet kaynaşmasını sağlamak, va
tandaşların gerek tek başına, gerek şirketler ha
linde, gerekse kooperatifler halinde yeni adiy
le halk sektörü olarak başarabileceği her türlü 
yatırıma Devletin yardımcı ve teşvikçi olmasıyle 
(bu kaynaşma ve arzu edilen hızla kalkınma sağ
lanabilir. 

Devletin görevi, vatandaşın şahsen veya şir
ket veya kooperatifler halinde başaramayacağı 
kadar büyük işler gerçekleştirmek, kâr oranı 
ıdüşük veya hiç olmayan araştırma, geliştirme 
projeleriyle uğraşmak ve en mühimi de vatan
daşlar arasında hak, hukuk ve adaleti sağlamak 
olmalıdır. Bize mektep sıralarında devletçiliği 
Ibu şekilde öğrettiler, biz bu anlamda devletçi
yiz ve bu anlamda bir devletçinin hakiki mana
da huzuru ve çok hızlı kalkınmayı sağlayaca
ğına inanıyoruz. 

Biraz da petrol meselesine değinmek istiyo-
ırum: Durum petrol için de aynıdır. Yalnız, bu
rada özel teşebbüs yerine yabancı şirketler ge
çecektir. Yerli imkânlarımızı, bu arada Türki
ye Petrolleri Anonim Ortaklığını araştırma, 
nakliye, istihsal ve pazarlama konularının ta
mamında mümkün olan gücümüzle Devlet ola
rak takviye etmemiz gerekir. Petrol araştırma 
yatırımlar, enerji üretim yatırımları gibi az kâr-
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lılık şöyle dursun, çok risklidir. Onun için bıı 
konuda da ister istemez yabancılara bu sahayı 
kontrollü bir şekilde ve menfaatlerimizi, iyi he
saplayarak açmak durumundayız. 

Şurası muhakkaktır ki, hiç bir yaban
cı teşeh'büs Türkiye'de iş yapmak için ol
sun, Yardım için olsun önce kendi çıka
rını düşünür; ama yabancılar kendi çıkarını 
düşünür, bizi sömürür diyerek de onların araş
tırma yapmasına izin vermemek, onları memle
kete sokmamak da akıllıca bir iş olmasa gerek. 
Yapılacak mukaveleleri, verilecek izinleri gü
nün şartlarına göre revize etmek, reformlar 
yapmak elbette ki tafbiî hakkımızdır. 

Türkiye Petrolleri A. O. yılda en az 2Ü0 - 300 
yeni kuyu acımalıdır. Bu Türkiye'miz için açıl
ması zarurî asgarî miktardır. 1973 yılında di
ğer memleketlerde açılan kuyu adetlerini sıra
larsak, bunun aşikâr olarak lüzumu da meyda
na çıkar. Arjantin'de 648, Nijerya'da 290, 
Meksika'da 571, Kanada'da 3 811, Amerika'da 
29 325 kuyu, Türkiye'de ise 57 kuyu 'açılmıştır. 
Yılda 200 - 300 kuyunun açılması ise, Devlete 
2 - 3 milyar liraya mail olur. Halbuki, 1974 (büt
çesinde Türkiye Petrolleri A. O.'na araştırma 
için ancak 450 milyon lira ayrılmıştır. Şu halde 
'bu alanda da kendi çıkarlarımızı düşünmek ve 
ancak yabancı sermayeyi de kaçırmamak şartıy-
le optimum bir çözüm yolu bulmak, yerli ve ya
bancı şirketlere arama imkânlarını açık tut
mak şarttır. 

Bu arada İzmit veya İzmir'de kurulması 
1970 yılından beri etüt edilen ve fakat bir türlü 
'haşlatılmayan ikinci petro - kimya kompleksi
ne mutlaka başlanması gerekir. Türkiye'nin yer
li üretimi olan polietilen ülke tüketimine yet
memekte ve takriben yılda 69 bin ton kadar it
hal edilmektedir. Bugün ithal fiyatı 1 200 do
lar olan polietilenin 60 bin tonu 72 milyon do
lar yani 1, 2 milyar lira eder. Bu döviz olarak 
dışarı gitmektedir ve gittikçe artmaktadır. 1970 
de eksperi yapılan bu tesisin 1971 fiyatlarına 
göre maliyeti 4 - 5 milyar lira idi. Şimdi, bu 
rakam belki 8 - 10 milyar lirayı bulmakta ve 
gittikçe de yükselmektedir. 

İkinci petro - kimya tesislerinin ihtiyacı olan 
nafta 1, 2 milyon tondur. Bu günkü durumda 
rafinerimizden 13 milyon ton ham petrol iş

lenmekte ve takriben 750 bin ton nafta üretil
mektedir. Bunun 1, 2 milyon tona çıkarmak için 
8 - 1 0 milyon ton ham petrol daha işlemek gere
kir ; yani toplam hara petrol . ihtiyacı 2ıl - 23 
milyon ton eder ki, ithal edecek olursak bu 32 
milyar lira eder. Şimdi, bu noktada Irak pet
rol boru hattı, İrak talbiî gaz ithali proj'elerî 
büyük önem taşımaktadır. Eğer Irak petrol bo
ru hattı gerçekleşirse, buna yapacağımız yatı
rını 250 ilâ 300 milyon dolardır Sinan Heyeti
nin projesine göre, 1973 fiyatlarına göre. Yılda 
10 milyon ton petrol bize verecektir, ayrıca 
Irak'ın varil başına vereceği 35 sentlik nakliye 
ücreti, 25 milyon ton petrol ihracı için 64 mil
yon dolar, yani 930 milyon lira yılda eder ki, 
bu durumda sadece nakliye ücreti tesisin Tür
kiye'nin yapacağı yatırımı 4 - 5 yılda finanse 
edecektir., 

(Bunun dışında artan petrol ihtiyacımızın 10 
milyon ton kadarını mevcut boru hattından 
alacak ve dışarıdan ithal ve pazarlık külfetin
den kurtulacağız. Eğer Irak'ın tabiî gaz proje
si gerçekleşirse, bu takdirde petro - kimya tesis
lerinde ham madde olarak kullanılan nafta ye
line, tabiî gaz gelecektir, o zaman ham petrol 
ithal azalabilir veya ithaline lüzum kalmayaibi-
lir. 

Son olarak petrol araştırmaları konusunda 
yerli Devlet teşebbüslerinin tek kuruluşta, ya
ni Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığında bir
leşmesinin faydalı olacağını arz etmek istiyo
rum. Birçok düblikasyonların ve fuzulî masraf
ların önlenmesi bakımımdan aynen enerji ko
nusunda TEK müessesesi gibi, petrol konusun
da da yegane Devlet kuruluşu olarak Türkiye 
ıPetrolleri A. O.'nın geliştirilmesi, tekel olmasın
da fayda görüyorum1. 

3unun son zamanlarda Maden Tetkik Ara
manın petrol araştırmasına başlaması sebebiy
le söylemek istiyorum. Türkiye Petrolleri A. O.' 
ndan daha pahalıya mal eden ve daha uzun za
man harcayan MTA'nın, petrol araması yapma
yıp işi jeolojik ve jeofizik etütlerde bırakma
sı, yani sadece etüt safhasında kalması daha 
(faydalı olur kanaatindeyim. 

1974 yılı Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesinin memleketimiz ve Bakanlık ca
miası için hayırlı omasını diler, hepinize saygı
lar sunarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

350 — 



O. Senuatosa B : 59 9 . 5 . 1974 O : 2 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergin. 
Sayın Mehmet Ali Pestilci. Buyurunuz. 
MEHMET ALI PEBTlLOl (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, sayın .senatörler; 
Bakanlığın bütçesi nedenliyle taşkömürü 

mevzuunda bir iki görüşümü kısa olarak arz et
mek için huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Sayın senatörler; hepinizin bilgisi dahilinde 
olduğu gibi, Zonguldak Türkiye'nin tok taşkö
mürü üreten yöresidir. Çok uzun yıllardan be
ri gerek yakıt olarak, gerekse yakıta dayalı 
enerji sorununa cevap vermekte olan Zongul
dak kömür havzası ayrıca ağır sanayi hammad
desi olan taşkömürünü üreten yegâne bölgedir. 
Bugüne kadar memleketimize büyük çapta hiz
met eden, döviz tasarrufu sağlayan bir yöre
mizdir. 

Son zamanlarda yeteri kadar teknik ve plan
lı bir çalışmanın yapılmamış olması ve iyi ni
yetli önerilerin ciddiye alınmaması nedeniyle 
'bugün taşkömürü havzası Türkiye'nin ihtiyaç -
darına ayak uyduramaz bir hale gelmiş bulun
maktadır. Örneğin bu sene tonu 1 400' liradan 
Türkiye'ye ithal edilen Ve 580' liradan satılan 
kok kömürünü gösterebilirim. 

Tedbirsizlikler ve ihmaller Hazineyi milyon
larca lira zarara sokmuştur. Eğer yeni Hükü
met yeteri tedbirleri almazsa, bu zarar ve sı
kıntı daha da artacak ve devam edecektir. 

Havzadan şu anda dahi fazla istihsal isten-
meisi halinde beli ki kısa bir müddet mevcut is
tihsalde bir artış temin etmek mümkün olabi
lecektir ; ama bu kısa vadeli olacaktır, uzun va
deli olamayacaktır. Çünkü, havzada yeteri ka
dar kömür istihsali artışını temin edecek ha
zırlık yapılmadan istihsal artışına gidilmesi bir 
taraftan kömür zayiatlarını artıracak, diğer ta-
tan da iş kazalarının çoğalmasına sebebiyet ve
recektir. 

Madencilikte, bilhassa yeraltı madenciliğin
de bir hazırlık dönemi gerekmektedir. Bu bir 
zaman isteyen iştir. Yeteri malî kaynaklarınız 
ve malzetmieleriniz dahi elinizde olsa, en seri bir 
hazırlık dönemi 2 - 5 sene arasında bir zamana 
ihtiyaç gösterir. 

Bu görüş altında şimdi Sayın Bakandan öğ
renmek istiyoruz: 19*76 yılı başında iskenderun 
Demir Çelik Fabrikası servise girecektir, o an

da, yani 1975 yılında Türkiye'nin taşkömürü-
ne olan ihtiyacı, yaklaşık olarak 6 milyon 600 
bin ton satıılaibilir kömür olacaktır. Bu ihtiyacı 
şöyle realize etmek mümkün: 1 milyon 600 bin 
ton Ereğli Demir Çelik tesisleri için, 1 milyon 
400 bin ton Karabük Demir Çelik Fabrikası 
için, 1 milyon 414 bin ton iskenderun Demir 
Çelik Fabrikası için, 300 bin ton havagazı fab
rikaları için, 600 bin ton Çatalağzı Elektrik 
Santralı için, TOO bin ton Devlet Demiryolları 
için, 100 bin ton Zonguldak Kok Fahrikası için, 
70 bin ton Zonguldak Briket Faibrikası için ve 
100 bin ton da toplu sözleşmelerle işçilere veri
lecek miktarı göz önüne alırsak en azından 1975 
yılında 6 milyon 60Ö bin ton satıla/bilir taşkö-
mürüne ihtiyaç göstermektedir. Bu 1975'in ka
çınılmaz tüketimidir. Halbuki 1975 de yapılan 
program ve Üçüncü Beş Yıllık Plan hedefi olan 
5 milyon 730 bin tonun altında kalmıştır ve tah
minlere göre 1975 yılında istihsal 4 milyon 600 
bin ton taşınabilir taşkömürü civarında gerçek
leşecektir. Arada 2 milyon ton bir açık var de
mektir. Bugünkü fiyatlarla bunu bin liradan it
hal edersek, 2 milyar liralık bir döviz sarfiyatı 
ile karşı karşıya bulunmaktayız. Bu önümüzde
ki yıllarda bir gerçek olarak ortaya çıkacak ve 
böylece 1975 yılında bugünkü fiyatlarla 2 mil
yar liralık taşkömür ithal etmek kaçınılmaz bir 
sorun haline gelecektir. Bu miktar para petrol
den sonra Türk'iye'nin en büyük döviz gideri ola
cağına göre bu nasıl başarılacaktır? Bu karşı
lama belli ki Hazineye büyük külfet yükleye
cektir. Bu hususta sayın Bakanlığın tedbirleri
ni öğrenmek isterim. 

iSayın Bakan ve başta yöneticiler olmak üze
re istihsalin artırılacağı müjdesini vermekte
dirler. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve bu 
arada istihsal artışının nasıl olacağını da me
rak ediyoruz ve öğrenmek istiyoruz. 

iSaym senetörler; geçmşite çok acı örnek
lerle karşı karşıya kaldık. Zonguldak Kömür 
havzası bunun acılarını bizzat bünyesinde ve 
benliğinde yaşamıştır. Programsız ve plansız 
bir çalışma politik baskı ve hedeflerle teknik 
çalışmayı ikinci plana atmış bu zihniyet Zon
guldak kömür havzasının ömrünü çok kısalt-
mıştır. Ve bugünkü sıkıntılı durumla karşı kar
şıya gelinmiştir. 
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Şimdiye kadar birkaç defa havzaya yabancı 
firmalar ve uzmanlar gelmiştir. Memleketin ih
tiyacı göz önüne alınarak yıllar itibarıyla bun
lara hedefler tayin ettirilmiiştir. Bu arada size 
(bir iki örnek vermek isterim. MJeselâ 1956 ve 
1958 de havzaya çağrılan ve havzada çalışma
lar yapan bir İngiliz firmasının hazırladığı ra
pora göre Zonguldak kömür havzasında 19ö8'den 
itibaren istihsal 10 milyon ton satılabilir kö
mür haline getirilebilecekti. Ayrıca 1S68 de ve
rilen ve altında Türkiye'nin birçok değerli ma
den mühendislerinin de imzası bulunan Türki
ye genel enerji raporunda dahi bu hedef 19T2 de 
6 milyon 30 hin ton, 1977'de de 7 milyon 600 
bin ton olarak ve tüketimin çok üstünde bir is
tihsali gerçekleştirecek hedefi göstermişti; fa
kat bu raporlar her zaman olduğu gibi tozlu raf
lara kaldırılmış, unutulmuş ve unutturulmuş-
tur. 

Öteyandan ne olmuş? Planlı dönemde bu 
hedefler çok düşük olarak gösterilmiş. Gerçek
ler ve memleket ihtiyaçları bir kenara itilerek 
ülkenin ihtiyacı olan taşkömüründeki hedefler 
tüketimin çok altına indirilmiştir. İşte Üçüncü 
Beş Yıllık Planda satılabilir taşkömürünün he
defleri: 1973 de ve 1974 de 5 milyon 30' bin ton, 
1975, 1976, 1977'de 5 milyon 730 bin ton. Hiç ar
tış göstermiyor. 

'Üçüncü Demir Çelik Fabrikası çok evvelden 
planlanmış. Türkiye'nin taşkömürüne olan tü
ketim zorunluğu çok evvelden tanzim edilmiş. 
Planlı dönem içindeyiz; ama görüyoruz ki, 
Plan hedefleri tüketimin çok altında bir seyir 
takip ediyor ve acı gerçek kendiliğinden orta
ya çıkıyor. Bir taraftan bugünkü istihsal duru
mu ve bunun karşısında memleketin ihtiyacı 
olan gerçek tüketim miktarı. Ne düşünülüyor ? 
Tabiî çok kolay; ithalât yapmak. Çok rahat. İt
hal edeceğiz; ama Hazinenin milyar üzerinde 
artan bir döviz kaybını da göz önüne almak su
retiyle. 

Muhterem senatörler; bu arada Zonguldak 
kömür havzasının istihsal kadar önemli çok mü
him bir soruna da çok kısa olarak değinmek is
tiyorum. Bu da artan iş kazalarıdır. Her gün 
basında ve radyolarda takip edersiniz, büyük 
ekseriyetini kamuoyu duymaz Zonguldak'ta gün 
geçmez ki bir iş kazası olmasın. 

Bizde iş kazaları dünya standartlarımın çok 
üstümde seyir etmektedir. Dünya Çalışma Teş
kilâtının raporlarından öğrendiğimize göre yer
altında her l'O bin kişiye isabet eden ölüm Ame
rika'da 12, Japonya'da 9, İngiltere'de 8, Fran
sa'da 5, Yugoslavya'da 4, Türkiye'de 40 kişidir 
arkadaşlar. Yaralanmalar ve meslek hastalıkla
rı da tabiî bunun dışındadır ve bunlar da büyük 
bir paralellikle artış göstermektedir. Genellik
le iş kazalarında görülen bu artışın planlı ve 
teknik çalışma noksanlığımdan ileri geldiğine 
eminiz. Alınacak tedbirlerle bu kazaların asga
rî hadde ineceği kanısındayız. Her yıl yüzlerce 
ev söndüren, 10 binlerce kişiyi sakat bırakan bu 
sorun üzerine Sayın Bakanın eğilmesini rica 
ediyoruz. Bu sorun aynı zamanda Zonguldak 
havzasında çalışan 35 bin işçinin sorunudur. 

İS ayın senatörler; havzada yeni bir organi
zasyon ve planlı bir çalışmaya giderek bu iş ka
zaları sorunu istihsalin, üretimin arttırılması 
sorunu yanında iişçinin eğitilmesi, teknik perso
nelin ücret sorununun da gözönünde tutulması
nın gerekli olduğuna inanıyoruz. Yeni Hükü
metin Türkiye'nin yegâne taşkömürü üreten 
Zonguldak kömür havzasının sorumlarına geç
mişteki hataları telâfi edecek gerçekçi, millî ve 
halkçı bir açıdan eğileceği ümidindeyiz. Sayın 
Bakanın bu yöndeki çalışmalanna her zaman 
destek olacağız. 

1974 malî yılı Bütçesinin Bakanlığımıza ve 
memleketimiz'e hayırlı olmasını diler yüce Se
natoyu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pestil-
ci. 

Sayın Hüseyin Öztürk?.. Yoklar. 
Sıra Sayın Reşat Oğuz'da, fakat Sayın Oğuz 

sıralarını Sayın Sel âh at tin Ba'büroğlu'na ver
mişler, buyurun Sayın Baıbüroğm. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhur
başkanınca S. Ü.) — Sayın Başkan sayın sena
törler ; 

Değerli hocam eğitim fonksiyonunu burada 
da yapmak istediler. Bendenizin kürsüye alış
kanlığımı daha fazlalaş'tırmak ve politikaya alış
mamı daha da. güçlendirmek için sıralarını lüt
fedip bana verdiler. İnsan yetiştirenlere, say
gıların en yücesi olsun. B(en de içten gelen say
gılarımı tefekkürlerimi ekleyerek kendilerine 
ulaştırıyorum ve sözlerime başlamak istiyorum. 
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Değerli arkadaşlarım; Sayın Ergimin söyle
dikleri gilbi dünyada elektrik enerjisi yönünden 
95 nci sırada olan Türkiye; yani Yunanistan, 
Bulgaristan, Iran, Irak'tan dahi sonra gelen 
Türkiye, petrol hanı'meddesi yönünden 3/4 ile 
dışa bağlı olan Türkiye, elektrik enerjisi üreti
minde en azından fuel - oil ile bağlılığı yönün
den % 42 - 48'i dışa bağlı olan Türkiye bu tür 
enerjilerini dünyada en hovardaca, en müsrif 
bir biçimde kullanır, işin acı tarafı bu. 

Değerli arkadaşlarım, elektrik enerjisi ve 
öteki enerjillerin tasarrufu için bir lamfbanm 
söndürülmesi ya da başka tedbirlerin alınmaisı 
güzel; ama bunların yanında daha köklü tedbir
ler almak mümkün. Sanayi Bakanlığı Bütçesin
de arz ettiğim, fakat elektrik konusuna gelen 
kısmanı sürenin kısalığı dolayrsı ile arz edeme
diğim bir konuyu açık ve seçik olarak ortaya 
koymak isterim. Eğer Türkiye'de üretilen çi
mentonun % 50'si traslı veyahut başka katkı
lı olursa, 1/5 milyon ton traslı çimento için fı
rında bir ton çimentoyu üretmeye 70 kilovat 
saat elektrik enerjisi 100 kilo fuel - orTden he
sapladığımız zaman fuel - oilii de 'elektrik enerji
sine dönüşümünü hesapladığınız zaman size 600 
milyon kilovat saatlik bir enerji tasarrufu çı
kar. Bu enerji tasarrufunu yapmayacaksınız, 
başka nedenlerle başka yollara gideceksiniz, 
lamba söndürmeye kalkacaksınız. Lamıba sön
dürmeyi kınamıyorum, ama başka tedbirler var. 
Bu da yetmiyor yıllardan beri kömürle işleyen 
çimento fabrikalarını fuel - oile 'döndürmek için 
bir çalışma içerisine girmişiz ve biz de arasın
da bulunan bir kişi olarak bu fuel - oil'e dönüş
te misk sistemi hem kömürü, hem fuel - o ili 
kullanarak fabrikalarınızı döndürünüz diye 
yazmışız, Devletin resmî bir organı olarak, Yük
sek Denetleme Kurulu olarak yazmışız, yazmı
şız, fakat hiçbir yerden ses gelmemiş fuel - oilii 
kullanmışsınız. Bugün o yönden de yine elek
trik enerjisine döndürdüğünüz zaman fuel - oil 
masrafı vardır. Eğer misk ise o dediğimiz fab
rikalar; yani Devletin resmî kuruluşu olan Baş
bakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun dedik
lerini yapmışsa Çimento Sanayii o zaman dön
sün kömüre, tasarrufu burada rakam olarak arz 
©tınlıyorum. Çünkü, fuel - oiCin başka şeylere de 
ihtiyacı var. 

Değerli arkadaşlarım; size amonyak üreti
mine ait bir iki rakam vermek isterim. 1 ton 
amonyak üretebilmek için 760 kg. nafta 382 kg. 
fuel - oüıle ihtiyaç var. Buradaki fuel - dilden 
tasarruf edemezsiniz. Buradaki fuel - oili kul
lanacaksınız. O halde bir enerji politikasına 
akıllıca, önünü düşünerek, telaş etmeyen bir 
enerji politikasına ihtiyaç vardır. Böyle bir 
enerji politikasına gitmediğiniz takdirde, Tür
kiye'yi darboğazlara sokarsınız; ama birtakım 
eserler yükselir, o eserlerle de övünürsünüz. O 
eserleri yapmayın diyen yok. O eserleri yapın, 
ama temeline israfı, temeline maliyet yüksek
liğini, temeline Türk kaynaklarını kötü kul
lanmayı koyma ymz. 

İşte burada Sayın Çelikbaş'a seslenmek is
terim; Dün Sayın Çelikbaş «Eğer şu, şu fabri
kalar kurulmasa idi şu çeliğimiz, şu saçımız yok 
olurdu» dediler. Kim o fabrikaların kurulma -
masını istedi? O falbrikalar kurulmalı, ama on
ların temeline peşin peşin maliyet yüksekliğini 
koyarak kurulmamalı diyor uzmanlar. O gübre 
fabrikası kurulmalı, ama amonyağını alamama
dan dolayı 7 yıl dışa bağlı kalmamalı. O gübre 
fabrikası kurulmalı, ama Tunus'ta dün arz etti
ğim nafta problemi çıkmamalı. Şimdi Kraft kâ
ğıdı falbrikasmı kuruyorlar, öğrendiğime göre 
onun hammaddesinde de hesap yanlışlığı vardır. 
O da kurulmalı, ama bunun hammeddeısinin ne 
kadarının dışarıdan ne kadarının içeriden alı
nacağı hesaplanarak kurulmalıdır ki, sürprizle 
karşılaşmayalım, hiç olmazsa bilelim. 

işte bu tür aceleden kurtarmak lâzımdır 
Türkiye enerji politikasını, hatta yatırım poli
tikasını. Bu akıl ister, bu beceri ister, bu sü
kûnetle işi «O dedi, ben dedi»' den başka bir 
planda inceleme ister. Onun için değerli arka
daşlarımı, enerjinin kömürden mi olmalı, fuel -
•dilden mi olmalı, hidrolikten mi olmalı konu
sundaki dedikoduyu o platformundan indirip, 
uzmanlar platformuna siyasilerin getirmesi ve 
'sabretmesi Türkiye'ye büyük fayda getirir. Şu 
dedikodudan kurtulmak lâzımdır kanaatimce. 

Hangi uzman vardır ki (10 yıl gerisine ka
dar arz ediyorum) belirli bir firmanın temsil-
•cisi olmamak kaydıyle, bir belirli firmanın ko
misyoncusu olmamak kaydıyle dışa bağlı elekt
rik enerjisi üretmeyi savunmuştur? Tüketilme
si süz konusu olmayan, devamlı var olan kay-
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naklardan, hidrolik santralı tercih etmeyen han
gi uzmanı gösterebilirsiniz? Tüketilmesi uzun 
yıllara bağlı olan, kömürle üretimi istemeyen 
hangi uzmana rastgelebilirsiniz ? Arada son de
rece puant durumlara gelinmiştir acele durum
lara gelinmiştir bu arada o dediğiniz ya'kıta da 
gidilmÜştir ama bu ölçüde gidilmeyi hangi uz
man söyledi vicdanlarımızda bunu muhasebe 
edelim eğer varsa, geçmişte, bu uzmanlar ço
ğunlukta ise o zaman biz siyasiler kendimizi 
haklı görebiliriz. 

Devlet hizmeti erinin kaçmayan zamanı yok
tur Sayın arkadaslariim, Devlet hizmetleri her 
dönemde kaçar. Her dönemde kaçanı kovalaya
cağım diye acele ve bilimin kabul etmediği ted
birleri aldığınız takdirde böylesine dar boğaz
lardan kurtulmamız mümkün değildir. Ben sa
dece elektrik enerjisi olarak düşünmüyorum, 
biz eğer bir elektrik enerjisini ortaya koymak 
istiyorsak (rakamla da arz edebilirim) meselâ 
1 kilovat saat enerji için 9 - 10' liralık bir mas
raf 1970 planlarına göre gerekir. Demek ki, bu
rada bir masraf yaptığınız zaman sanayiye fır
layacak, öte yandan halkın yiyeceğine fırlaya
cak. Bu yönden enerji kaynaklarımızı sakin, si
yasî çekişmelerin dışında, her siyasetçi kendisi
nin başarılı olmasını ister, acele etmeksizin bir 
plana sokmanın ve mutlaka uzmanların sözleri
ne uymanın gerektiğine inanmaktayım. 

(Değerli arkadaşlarım, bir de Türkiye'nin' 
tüm yönetimine gerekli olduğu kadar bu işi yü
rüten kuruluşlara da belirli bir disiplin, belirli 
ıbir otorite ve baştan geriye doğru konuşmasın
da, şeklinde ve iş akışında belirli bir disipline 
ihtiyaç vardır. 

Ben, bu enerji üreten kuruluşlardan pet
rol ile ilgili bir kuruluşun yetkilisi ile 
görüştüğüm zaman görüştüğüme pişman ol
dum. Çünkü, telefonda «Kardeşim, ağahey-
cıiğim» daha aşağıyle konuştum, «Ağabey-
ciğim, kardeşim, ablacığım, kardeşim». Dev
let hizmetinde, Devlet sorunları görüşülür-
niz yarın Ege Denizine sondajlar yapacaksı
nız, karşınıza başkalara çıkacak. Bu kuruluşlar
da belirli bir disiplini kurmadığımız takdirde 
bir gün Türikİye'yi, Tanrı göstermesin, müstem
leke disiplinsizliğine götürürsünüz. 

Sayın Bakandan ve kuruluşların en baş yö
neticilerinden şunu beklerim. Şoförü eğer, dai-

j re başkanına «Albi gel, eyvallah» diyorsa; affe
dersiniz bu argoyu buraya getirmekten dahi çe
kmiyorum, ama ben bunlara şahit oldum1; em-

I (niyetle yönetimi götüremezsmliz, Önce buradan 
kurtaracaksınız, ondan sonra İçişleri Bakanı ra
hat ledecek, başka olaylar olmayacak, Devlet 
çünkü laubalilikten kurtaracak, bundan kurtar
mak zorundasınız. 

ikincisi; doğrusu Sayın muhalefetin sabrını 
teşekkürle karşdıyorum, ben şaşkına döndüm. 
Hem C. H. P. sözcüsü arkadaşım hem de Millî 
Selâmet'ten konuşan arkadaşım kişisel görüşle-
a'ini söylediler; ama Hükümet Programlarına ve 
ayrıca Protokolda'ki enerji görüşlerine her hal
de buraya getirdikleri görüşleri uymamaktadır. 
Partililer eğer, parti yöneticileri ben yanılıyoT-
sam, lütfen ayrıca görüşeılim. Bana göre burada 
görüşen iktidar kanadının iki sözcüsü de kendi 
partilerinin ve Hükümet Programının, Koalis
yon Programının gösterdiği enerji politikasın
dan başkalarını söylemişlerdir. Bunun da kar
gaşadan kurtarılması gerekir; çünkü Türkiye'
nin kaynakları harcanmaktadır. Liderlere ve 
partinin öndeki yöneticilerine duyururum ve 
bu ihtiyacı hissettiğimi yüce Senatoya da arz 
ederim. 

Lütfen beni gücenerek karşılamayınız, ger
çekleri söylemek için hepimiz gibi burada bulu
nuyorum. Üstelik de Cumhurbaşkanı tarafından 
seçiilen üyelerin bu tür görevleri var. Belki seç
mene dayanmamaları bir kusur, belki yadırga
nabilir; ama o seçmen de biliyorsunuz Anayasa
mın referandumundaki aldığı % 66 lık bir seç
mendir. Belki bir seçmen baskısı yok: üzerimiz-

I de, ama bunun sağladığı bir başka olanak var; 
konuları daha objektif, daha yukarıdan, daha 
tarafsız görme olanağı var., Eğer yanlış anla-
mışsam, sözcüler kendi programlarına göre söy
lemişler se bir diyeceğim yok, yukarıda da bu 
oldu, Bizim bundan sonraki politikamızı ve gö
rüşümüzü ayarlamamız bakımından sözcülerin 
de programlarına uyup uymayacaklarını ve bu
nun nasıl düzenleneceğini duyurmak isterim. 

Saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın. Babür-
oğlu. 

Sayın Fevzi Geveci, buyurunuz. 
FEVZİ G-EVECÎ (Samsun) — Sayın Baş-

I kan, saygı değer senatörler; 
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Ben, Enerji Bakanlığının büyük meseleleri 
üzerinde konuşacak değilimı Yalnız (Sayın Ba
kanla Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü ve ca
miasını alâkadar eden küçülk, fakat çok mühim 
bir meseleden bahsedeceğim. Hacmi itibariyle 
küçük, fakat hakikaten mühim', yarın büyük ha
diselerin ve bizim hepimizi mateme sevkedecek, 
üzüntüye götürecek hadiselerin yatağı olan bir 
meseleden bahsetmek istiyorum. 

Efendim, Samsun'un bir Lâdik kazası var ve 
burada bir göl bulunmakta. Bu gölün suyu re
gülatörle ayarlıdır, kışın dolar ve bu regülatör 
vasıtasıyle Amasya ovasını sular ve bazı Hav
za - Amasya arasındaki fabrikalara su götürür. 
Havzanın içinden geçen Tersakar nehrinin esas 
mehbadır. Bu göl, regülatör kapandığı zaman 
letrafınıdaki oniki köyün tahminen altı, yedi bin 
dıönümünü su basar. Bu, yirmi seneden beri 
böyledir. Yirmi seneden beri Devlet Su İşleri bu 
köylülere hiçlbir tazminat vermez ve vermemiş
tir. Bu sene programa alınmış, bu su basan ara
zi istimlâk edilecek ve regülatör tanzim edile-
eek, su seviyesi yükselecek, istifadesi daha faz
la olacak. 

(Geçenlerde gazetelerde gördünüz. Çok mües
sif bir hadisenin olmasına ramak kalmışken, 
Saımsun Valisinin, eski 'bir emniyetçi olması ha
sebiyle sırf onun dirayetiyle bu hadise önlene-
IbilmiştJir. Şu günlerde hadisenin bütün teferrua
tını ihtiva eden rapor şu günlerde Dahiliye Ve
kiline ve bir nüshası da Sayın Enerji Bakanına 
verilmiştir. Eğer Sayın Enerji Bakanı bu rapo
ru okumuşsa, oradaki fecaati, olacak hadiseyi 
görmüştür. 

Köylü isteniliyor, bu oniki köy bu suyun yük
selmesini istemiyor. Esasta bu nehir Ayvacık 
barajı, ne bir Kdban barajı, ne bir Sarıyer ba
rajı değil. Amasya'nın bir kısmının ve deminde 
(söylediğim yerlerdeki arazilerin ve bazı değir
menlerin suyunu temin eden bir su birikintisi, 
göl; fakat bu oniki köyün .geçimi suyun yüksel
mesinden basılan altı yedi bin dönüm arazîye 
Ibağlı, hem geçimi hem de ikâmetleri. Su bastı
ğı zaman istimlâk edilirse buraları, hem aç hem 
açıkta kalıyorlar. 

Diyorlar ki, bize başka yerden arazi versin
ler, istimlâk etsinler. Biliyorsunuz, yirmi sene-
denlberi su işgal eder, su basar, hiçbir tazminat 
verilmez; bugün istimlâk edilirse, son çıkan ka

nunların vergi kıymetjinden istimlâk edilecek, o 
da başka bir dert. 

Heyetler geliyor, şimdi gene bir heyet var, 
yukarıda dinliyor. Kararlı oniki köy; derler 
(ki, biz burasını istimlâk ettirmeyiz, bu suyu 
yükseltmeyiz. 

Hiçbir zaman buradaki insanların Devletin 
gücünden, kudretinden, Devletin bu işi yapama
yacağından şüpheleri yoktur. Yapar, devlet 
devlettir, kuvvetlidir, istediği gibi yapar; fakat 
bir iş, bir hizmet yapılırken bir kitlenin de za
rarı olmaması, geçim vasıta ve yerlerinin elle
rinden alınmaması şart, devletin bir vazifesi ele 
bu. 

iSaym senatörler; bilin diye arz ediyorum. 
Hadise çıktığı zaman vali gidiyor, aşağı yuka
rı iki üç bin kişi ve bunun çoğu kadın, ufak bir 
yanlışlık hareketi, bir valinin gazetelerde linç 
edildiğini okuyabilirdiniz. Bir taraftan da bu 
regülatörün yanını kazmaktalar, erkekler kazı
yor. Eğer o regülatör orada yıkılırsa ikinci bir 
facia olur ve Havza kasaJbası gider. Bir zaman
lar İtalya'da olduğu gibi, bir baraj yıkılırsa ki, 
O büyük bir şehirdi. Havza nihayet 13 bin nü
fuslu bir şehir. Bunun 4 - 5 bini gidebilir, olu'r 
bu da var. Bu regülatörü tanzim ettiniz; yani 
bugün bir regüla/tör var, çalışsın dediniz, kud
retlidir. Eğer çalışmasını daimi olarak istiyorsa
nız, Enerji Bakanlığı ve Devlet Su İşleri istiyor
sa muhakkak ki iki talbur asker göndermesi icap 
eder. Bir bekçi veya iki bekçi, bir gün Havza' 
nm bir kısmının; yani 3 - 5 bin kişinin gitmesi
ne sebep olabilir. 

Bu kürsüye iki defa çıkmama rağmen; iki
sinde de feci olayları anlatmak mecburiyetinde 
kalıyorum. Ne yapmalı? Devlet Su İşleri, bu işe 
muhakkak gözüyle bakıp, faydalı olduğu kanaa-
tına varıp, yaptırmak istiyorsa, eslki tabirle 
muslihane yolları anlaşma suretiyle bu yolları 
tecrübe etmesi lâzım. İstimlâk yapacaksa o şe
kilde yapacak, yolu değiştiriyor. Galiba yolun 
değişmesine de mariil oluyorlar. Aynı gece Sam
sun'dan iki tabur asker gönderiliyor, ancak bu 
suret4"e regülatörün yıkılmasına mani olunuyor 
ve bu halk dağılıyor; ama bir ümit bekledikle
ri için dağılıyorlar. Bunda hiçlbir politik sebep 
yok. Şu parti kazanmış, bu parti kazanmış, şu 
daha fazla almış, yok böyle bir şey Ladik'te. 
Seçim sonuçlarına balktığınız zaman Cumhuri-
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yet Halk Partisinin 1 800, Adalet Partisinin 2 000 
küsur, Millî Selâmet Partisinin 2 300 ve Demok
ratik Partinin de buna yakın, yani 4 parti de bir
birine yakın sayıda oy aldığını görürsünüz; yani 
politik bir sebep yok. Yalnız, bütün geçimlerini 
bu 7 bin dönüm araziye bağlamışlar, merakları 
endişeleri bu. işin fecaatini zaıni'edaiyorum ki, 
(Sayın Bakan, valinin verdiği resmî rapordan 
açık seçik olarak anlamıştır, görmüştür. Memle
ketin bir köşesidir; istifadesi var mı veya yok 
mu bunu araştırmalı ve ona göre hareket etme
lidir. Şu günlerde suyun seviyesini (ki Samsun 
valisinin de önerisi bu şekildedir) sureti katiye-
de 2 metreden yukarı çıkarmaması lâzımdır. 
Bu meseleyi dediğimiz şekilde karşılıklı anlaş
mak suretiyle hareketettikten sonra, suyun sevi
yesini ister 3 metreye çıkarsın, isterse daha faz
la çıkarsın; fakat şu günlerde herhangi bir mü
essif hadisenin olmaması için suyun seviyesini 
ı2 metreden yukarı çıkarmasın. Çünkü, insan ca
hildir, hislerine kapılır, kötü bir harekete teves
sül edebilirler ki, bunlar kitledir. Kitle psiko
lojisi olduğu içinde ufak bir heyecan veya bir 
tahrik büyür ve büyük hadiselerin çıkmasına 
sebebiyet verehilir. Ben bilhassa Sayın Bakan
dan ve Sayın Devlet Su işleri erkânından rica 
ediyorum; bu işi anlaşma ve ikna suretiyle hal
lederse biz çok memnun olacağız, çok sevinece
ğiz. 

Çok teşekkür ederim, saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Geveci. 
Sayın Celâ] E r t u ğ ! Yok. 
Sayın Reşat Oğuz, konuşacak mısınız efen

dim ? 
REŞAT Oğuz (Antalya) — Hayır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan, buyurun 
efendim. 

SAMI TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

iSon birkaç yıldan beri, gerek Türkiye'deki 
sanayinin hızlanması ve gerekse dünyadaki pet
rol bunalımı, bütün dikkatleri Enerji ve Talbiî 
Kaynaklar Bakanlığına çekmiştir. 

Değerli arkadaşlarımız burada güzel fikir
ler beyan ettiler. Ben enerji konusuna temas et
meyeceğim. Bu büyük Bakanlığımızın, hakika
ten büyük olan kuruluşları memleket hizmetin

de cansiperane çalışmakta ve biraz daha iyiye 
doğru gitme gayreti gütmektedirler. 

Bilhassa son yıllarda, Maden Tetkik Arama, 
Devlet Su İşleri ve Türkiye Petrolleri gilbJi te
şekküller büyük gayret içindedirler. Bu arada, 
malumunuz olduğu üzere Devlet Su işlerinin 
iki görevi oluyor: 

Birisi; sudan enerji; yani elektrik üretmek; 
ikindisi de; büyük sulamaları yapmaktır. 
Son birkaç yıl içinde Devlet Su işleri Genel 

Müdürlüğü sulama işlerinde çalışmalarını biraz 
(kısmıştır. Bunu söylediğim için özür dilerim; 
ama kendi bölgemizde gördüğümüz işlerden an
lıyoruz. Bilhassa, zamanında bitirilemeyen Ke
ban barajı bütün çalışmaları ve Devlet Su iş
lerine ayrılan bütün ödenekleri oraya çekmiş ve 
diğer taraftan büyük sulamalar ihmal edilmiş
tir. 

İhmal sebepleri; ödenek yokluğu, teknik ele
man yokluğu ve araç - gereç yokluğundan ileri 
gelmektedir. Birçok planlar, projeleri yapıla
madığı için tatb'ik edilememektedir. Meselâ, 
kendi seçim bölgem olan Kayserimde bir Develi 
projesi vardır, büyük araziye hitap etmektedir. 
Aynı zamanda elektrik de üretecek; fakat bize 
ifade edildiğine göre 3 - 4 seneden beri projesi 
yapılamadığı için bu sulama ve elektrik üret
me tesisi ele alınamamaktadır. Projeler neden 
yapılmadı dendiği zaman, elimizde bu projeyi 
yapacak teknik eleman yok denilmektedir. Ha
kikaten Personel Kanunu tatbike başladığı gün
den beri teknik eleman yokluğu bütün müesse
selerde hissedilmektedir. Bu gibi büyük proje
lerin hiç olmazsa ihaleyle yaptırılması düşünü
lüyor ise de yine nedense Bakanlık veya G-enel 
Müdürlük bir türlü bu işe de el atmamaktadır. 

Bu sulama tesisleri malumunuz olduğu üze
re iki kısımda yapılıyor: 

Birisi, Köy işleri Bakanlığı Toprak Su işle
ri Genel Müdürlüğü tarafından yapılıyor. Da
ha büyükleri de Devlet Su işleri tarafından yü
rütülüyor. Bu büyük sulama barajları ve sula
ma kanalları yanında bir de sondaj işi vardır. 
Sondaj işini de Devlet Su işleri yapmakta, su
yu çıkardıktan sonra Toprak Su'ya devlertmek-
tedir. Bu da yeterli bir çalışma ile ele alınama
maktadır. Sebebi yine teknik eleman yokluğu, 
ödenek yokluğu, sondajda kullanılacak makine 
yokluğudur. 
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Ben, bu sene ne gibi malzeme almıyor diye 
listeye baktım: Hakikaten var, tabiî elemanla-
TI işyerine götürüp getirecek vasıtalar yanında, 
bize bildirilen vasıtalardan hiç birisi yok. Bir 
ekskavatör ydk meselâ. Kayseri bölgemizde (ki, 
ibu bölge Yozgat'a, Kırşehir'e, Nevşehir'e hitap 
etmektedir) bir tane ekskavatör vardır, fakat 
(bunun için 100 - 20'0 müracaat vardır. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, mümkünse 
cevaplandırsınlar: Acaîba bu böyle kalacak mı
dır1? Kış bitiminde arklar doluyor. Büyük ark
lar oldukları için kürekle ayıklamak mümkün 
değil ve vatandaş, «Benim başka işim var, ben 
buraya angarya olarak giremem1, beş - on kuruş 
vereyim, benzinini mozotunu vereyim, bir alet
le bunu süratle ayıklanması temin edilsin»' di
yor. Şimdi Kayseri'de, Yozgat'ta, Kırşehir'de 
sulama mevsimidir, yen'i başlar, başlamıştır da, 
fakat Devlet Su İşleri tarafından yapılmış öyle 
arklarımız kanallarımız vardır ki, taşla, kumla, 
çakılla letbaleb doludur. 

ıŞimdi, bu planlar ve projeler yapılırken bir 
de rantaibilite meselesi ortaya çıkıyor. Orta Ana
dolu. G-üney - Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, el-
betteki bir G-üney Anodolu ile, bir Eıge bölgele
riyle kıyas ettirilemez. Tabiat oraya vereceğini 
zaten vermiş, yoğmuru bol, suları bol, dört met-
<reden su çıkabilir, elektriği de bol, dolayısıyle 
kolay sulanır, ama bir Kayseri'de, bir Sivas'ta, 
'bir Urfa'da bu şekilde suyu ve yağmuru bul
mak mümkün değil. Böyle olunca da tarlanın 
rantabilltesi düşük olur. Meselâ Kayseri'de bel
ki 20 köye hitap edecek Kestivan suyu diye bir 
baraj düşünülmüştür; projesi sahih olarak ya
pılmamıştır. Rantaibilite 1.02'dir, binaenaleyh 
ibu yapılamaz gibi bir düşünceye girilmiştir. 
Anayasamızın hükmüdür; vatandaşa eşit hiz
met gidecektir. Bu yönden de Genel Müdürlü
ğün veya Bakanlığın biraz daha müsamahakâr 
olmasını talep ediyorum. 

Özet olarak, Devlet Su işlerimizin sulama 
işlerini ayarlaması için teknik elemanının bu
lunmasına gayret edilmelidir. Projelerin yapımı 
(bakımından araç ve gereçlerini temin etmelidir. 
Ödeneğine de bir şey diyemiyoruz tabiî. Geliri
miz bellidir, Türkiye'nin malî kudreti bellidir. 
Bu gelir, elbetteki en iyi bir şekilde dağıtılma
lıdır. Bu yönlerle, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün proje ve planlarını zamanında ya

pabilmesinin ve vatandaşın tarlasını, bahçesini, 
bağını zamanında sulamasının temini için ge
rekli vasıtaların gerçekleştirilmesini temenni 
eder, bütçenin hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turan. 
Sayın Mehmet Feyyat, buyurunuz efendim. 
MEHMET FEYYAT, (İstanbul) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; sayın Bakan, sayın 
yöneticiler, sizlere saygılarımı sunarım. 

Sadece bir konuyu açıklamak üzere huzur
larınıza geldim, kıymetli zamanlarınızı fazlaca 
işgal etmeyeceğim. Bütçe Karma Komisyonu
nun görüşlerine aynen katıldığımı huzurunuzda 
belirtmek isterim. 

Arz edeceğim husus şudur: 1964 yılından 
ıberi hava kirlenmesi ile ilgili olarak yapılan mü
cadelenin bir parçası olaraik, 6973 sayılı Kanu
na müsteniden fabrika, imalâthane ve bilumum 
sanayi tesislerinde çalışacak kalorifercilerin ye
tiştirilmelerini ve kontrollerini düzenleyen yö
netmelik hükümlerinin bugüne kadar, özellikle 
Hükümetin işbaşına geldiği güne veyaihutta bu-
büne kadar tam manasıyle uygulanıp uygulan
madığı, bu kalorifercilerin yetiştirilmesinde ve 
denetiminde, bilhassa yetiştirilmelerinde görev
lendirilen kurs hocalarının yetenekleri, durum
ları, görev başına gidip gitmedikleri, göreve git
meden para alıp almadıkları hususlarının Sayın 
Bakan tarafından tahkik ve tespitinin gerçek
leştirilmesini istirham ediyor ve devre sonuna 
kadar yazılı cevap sunarlarsa şimdiden teşek
kürlerimi sunuyorum. 

Hava kirlenmesi ile ilgili bu yönetmeliğin 
uygulanmasında büyük yolsuzluklar olduğu; 
geçen yılı, ondan evvelki yılı bilemem, fakat 
19*64 yılından sonra büyük yolsuzluklar olduğu 
yolunda çok dedikodu yapılmaktadır, Sayın 
Bakandan bu k'onu üzerinde hassasiyetle dur
malarını istirham edeceğim. 

Bir hususu da yine Sayın Bakana huzurunuz
da arz etmek isterim: Ereğli - Demir Çelik İş
letmelerinde, bugün orayı partizan bir havaya 
sokan, hattâ bizzat müşahade ettiğim gibi, o 
müesseseyi yüzbin lira zarara uğratan, akra
bası 27 Mayıs inkılâbında Millî Birlik Komite-
<si üyesidir, diye bu garabetten dolayı hakkı tes-
Bm edilmemiş, mahkemelere seVkedilmiş ve do
layısıyle mahkeme masraflarıyla birlikte bu 
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müesseseyi yüzbin liraya yakın masrafa sokan, 
hasfoelkadar EMINSU'cu veyahutta 27 Mayıs
ta mağdur olmuş bir kimsenin, (isminin açıfc-
lanmawına gerek yoktur) bugün o müesseseden 
uzaklaşmasından dolayı Sayın Bakanı huzuru
nuzda teforiık ederim. Çünkü üç Hükümetin Baş
bakanı muvaffak olamamıştı, Sayın Tlopaloğlu 
da bu yüzden harcanmak istenmişti, ama Sayın 
Topaloğlu harcanmadı, yüeeildi. Huzurlarınızda 
/bunu arz etmek isterdim. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Feyyat . 
Sayın senatörler, mensup oldukları gruplar 

•adına 3 değerli arkadaşımız konuştuktan başka, 
kişisel görüşlerini billdirmeik üzere de 6 sayın 
üye arkadaşımız konuşmuş bulunuyorlar. ISöz is
teyen bir arkadaşımız daha var, yeterlik önerge
si verildi. Bu yeterlik önergesini okutuyorum. 
ISöz isteyen o arkadaşım, son söz üyenin olduğu 
için Hükümetten sonra konuşma olanağına da 
sahiptir. 

Sayın Başkanlığa 
'Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bütçesi üzerinde 

grup sözcülerinden sonra .altı sayın üye konuş
muş ve konu aydınlığa kavuşmuştur. 

...>.. 

'Görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

iSiirt [Senatörü. 
Süreyya Öner 

BAŞKAN — Önergenin lehinde ve aleyhin
de konuşmak isteyen sayın üye var mı?.. Yoik. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler?. Kaibul etmeyenler?.. Kabul e dikmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi sıra konuşanla
ra cevap vermek üzere Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının; ancak şu anda saat 18.45, 
yemek arasına 15 dakika var. Sanıyorum bu 15 
dakika zarfında konuşmalarını tamaımlayama-
yacaklar, konuşmanın ikiye bölünmesinde de 
sakınca düşünülebilir. Görüşmeler de programı
mıza göre cereyan etmektedir. ıSaat 20.00'de top
lanmak üzere 59 ncu Birleşimin ikinci oturumu
na ara verme hususunu tensibinize arz ediyo
rum. Kabul edenler?. Kabul etmeyenler?. Ka
ibul edilmiştir. 

'Saat 20.00'de toplanmak üzere 59 ncu Birle
şimin İkinci Oturumunu kapatıyorum. 

Eapajnimla föaiatd : 18.45 

...... 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma İSaaJti : 20.00 

BAŞKAN i— BaştkanveiMi fflhııtt OBeltllE. 

KÂTİPLER I— Elkirem SEalbay (Buldur), Osman Nuri CainpoDat (Konya) 

BAŞKAN — Yüce Senatonun sayın üyeleri, 59 ncu Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

II — BAŞKANLIK (DÎVANININ &ENEL KURULA (SUNUŞLARI 

1 ı— Anayasa ve Adalet Komisyonu Başkan
lığının, Cumhuriyetin ,50 nci Yılı nedeniyle Bazı 
Suç ve Cezaların Affı hakkında Kanun teklifini 
görüşecek Karma Komisyona seçilecek üyelere 
ait tezkeresi. (3/496) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkanlığından Cumhuriyet Senatosu Başkanlı
ğına gelen ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı 
tarafından da Genel Kurula arzı tasvip ve hava
le olunan bir tezkere var, sunuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
'İlgi : 8 Mayıs 19174 tarihli ve 2Ü$6 sayılı ya-

eıllan. 

Kbmdisyonumuz 9 Mayıs 1974 tarihli Birleşi
minde ilgide belirtilen Karıma Komisyona oran
lar gözetilmek suretiyle aşağıda isimleri yazılı 
8 üyenin komisyonumuza katılmaları Ikarar al
tına alınmıştır. 

.1 — Mezkûr Karma Komisyonun kuruluşu
na ilişkin olarak Cumhuriyet Senatosunca da 
karar alınması; 

2 — Mezkûr Karma Komisyona katılacak 
komisyonumuz üyelerinün Cumhuriyet Senato
sunun bilgilerine arz olunması; 

Hususlarını gereğine saygı ile sunarum. 
Refet Rendeci (A. P.) Samsun 
Şeref Kayalar (A. P.) Buma 

Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Başkam 

Refet Rendeci 
Mustafa Döliveli (A. P.) Hatay 
Recai Kocaman (C. H. P.) Artvin 
(Fevzi Hakkı Esatoğlu (C. H. P.) İstanbul 
Mucip Ataikilı (Millî Birlik Grupu) Tabiî Üye 
Nihat Erim (Kontenjan Grupu) Cumhurbaş

kanınca S. Ü. 
Nurettin Akyurlt (Bağumisızlar Malatya) 

BAŞKAN — Değerli Senatörler, Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Başkanı tezkeresinde her-
ne kadar Karma Komisyona katılacak Komis
yonumuz üyelerinin Cumhuriyet Senatosunun 
(bilgilerine arz olunması, diye tezkeresini bitir-
mişse de, İçtüzüğümüzün 1011 nci maddesi Cum
huriyet Senatosu Başkanı tarafından keyfiyet 
Genel Kurulun tasvibine sunulur deniliyor. 

Bu itibarla, tezkeryi tasvibinize sunuyorum. 
KaJbul edenler.. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

2 >— Bayındırlık, Ulaştırma 've İmar İskân 
Komisyonu Başkanlığının, Türk Mühendis *ve 
Mimar Odaları Birliği Kanununda bazı değişik
likler yapılmasına \dair kanun .teklifini görüşe
cek Karına Komisyona seçilen üyelere dair tezke
resi. (3/497) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu Bayın
dırlık, Ulaştırma ve imar iskân Komisyonu Baş
kanlığından Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı
na yazılmış ve Cumhuriyet 'Senatosu Başkanı ta
rafından da Genel Kurulla arzı tasvip ve hava
le olunmuş bir tezkere daha var, sunuyorum 
efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

>9 . 5 . 1974 gün ve 2(081 sayılı yazınıza. 
İlgide kurulması kararlaştırılan Karma Ko

misyona, Komisyonumuzdan adları aşağıda ya
zılı üyeler seçilmişlerdir. 

(Saygı ile arz ederim. 

Bayındırlık, Ulaştırma ve 
imar - İskân Komisyonu Başkanı 

Sakarya 
Osman iSalihoğlu 

1 — Nurettin Akyurt (Malatya) 
|2 — Im'adettin Elmas (Çanakkale) 
8 — Hasan Ergeçen (Eskişehir) 
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4 — Turgut Yaşar Gülez (Bolu) 
5 — Sakıp Hatunoğlu (Erzurum1) 
6 — Hilmi NalJbantoğlu (Erzurum:) 
7 — Halil Tunç (Cumhurbaşkanınca seçilen 

üye) 
S — Haydar Tunçkanat (Tabiî üye) 
(BAŞKAN — Değerli Senatörler, seçilen 

2. — 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi : 
(1/65); Cumhuriyet Senatosu : (1/243) (S. Sa
yısı : 332) (1) 

B) ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/81; C. Senatosu : 
1/259) (S. Sayısı : 348) (2) 

4. '— Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu raporu (M. Meclisi : 1/82; C. Senatosu ' 
1/260) (S. Sayısı : 349) (3) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesi ile Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü, Petrol İşleri Müdürlüğü bütçeleri hak
kındaki görüşmelere devam ediyoruz. 

Söz, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sa
yın Cahit Kayra'nındır; buyurunuz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI CAHİT KAYRA (Ankara Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Yüce Senatoda Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının Bütçesi ile ilgili olarak Bakanlığı
mın faaliyetleri konusunda yapılan eleştirileri, 
uyarıları ve salık verilen tedbirleri dikkatle din
ledim; dikkatle ve gerekli özenle notlarımı al
dım ; Bakanlığımın yönetimi sırasında bunlardan 
büyük ölçüde yararlana cağımı biliyorum. 

Bu vesileyle bana, bu konuşmayı yapmam ko
nusunda verdiğiniz müsaadeye de ayrıca teşek
kür ederim. 

(1) 332 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarih
li 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 348 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarih
li 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(3) 349 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 tarih
li 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Anayasa ve Adalet Komisyonu üyeleri, Türk 
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda 
bazı değişiklikler yapılmasına dair Kanun tekli
fi münasebetiyle kurulan Karma Komisyona se
çilen üyelerdir. 

Okunan tezkereyi tasvibinize sunuyorum. 
Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; enerji ve ta
biî kaynaklar konusu, yaşadığımız dönetmin en 
başta gelen sorunlarından birisini oluşturuyor. 
Gerçekten bütün dünyada, bütün insan toplu-
luklarındaki oluşum; sosyal ve ekonomik olu
şumda bir geometrik hızlanma var. Bu toplum, 
şimdiki toplumlar 19 neu yüzyılın bir ölçüde 
yozlaşmış ekonomik ve sosyal toplum sistemi
nin üzerine kümelenmiş Birinci Cihan Savaşının 
artıkları, onu izleyen 1930'larm kriz dönemleri
nin getirdiği yeni teoriler ve yeni modeller, da
ha sonra İkinci Dünya Savaşı ve İkinci Dünya 
Savaşının ortaya çıkardığı büyük gerçeklerle 
oluşup, giden bir sosyo - politik mo'del ve bu 
sosyo - politik model belli ölçüde artık bazı sı
kıntı noktalarına, bazı darboğazlara gelmiş bu
lunuyor. Bu model esas itibariyle bir israf mode
li. İnsan mutluluğunu, daha çok petrol, daha 
çok plâstik harcayarak bulmaya çalışan, daha 
çok içki içerek, daha çok tüketerek bulmaya 
çalışan bir model. 19 neu yüzyılın kıtlığından 
sonra bu normal. Ama, bütün bunları Sayın Baş
kan ve sayın üyeler enerji ve tabiî kaynakların 
özelliği açısından bir ölçüde önemli gördüğüm 
için belirtmek istiyor ve bütün bunlar belli bir 
zaman süresi sonunda bütün dünyadaki toplum
ları ve bunların içindeki memleketimizi bir enf-
lasyonist sisteme ve bu enflasyonist sistem için
deki gelir çekişmesine hattâ bunların daha öte
sinde bir başka büyük mesele ile sorun ile kar
şı karşıya bırakıyor. Polisyon meselesi, çevre kir
lenmesi meselesi. 

Bütün bunlar bize bir şey gösteriyor. Sos
yo - politik modelde, sosyo - ekonomik modelde 
eskiyen bir şey var; buna yeni model, yeni de
ğerler getirmek lâzım. Bu, dünyanın görünümü. 
Türkiye nasıl? 

Türkiye'de israf var, tüketim az denebilir 
mi? Gerçeık böyle değil. Türkiye'de ihtiyaçlar 
sonsuz denecek kadar az karşılanıyor. Köyleri

n i . — GÖRÜŞÜLEN İŞLEK (Devam) 
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mizde suyumuz yok, 35 bin veya 65 bin yerleşme 
ünitesinden 7 500'ünde elektrik var. Yetersiz, 
emniyetsiz, bol olmayan, ucuz olmayan elektrik. 
Su, Orta Anadolu'da hiç yok denecek kadar az. 
Batı ülkelerinde görünmeyecek kadar az. Tüke
tim ile tüketimin bu ölçüsü ile mevcut kaynak
larımızın dengesi ile normal değil. 

Böyle olunca Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının yükümlü bulunduğu görevlerin ya
pılmasında oluşturulacak politikanın niteliği ne 
olmalı? Bu, akıllı bir idare olmalı; iyi bir idare 
olmalı, teknik gücü geliştirici, kaynak tahsisle
rini en akıllı bir şekilde yapıcı, yararlı, kararlı, 
cesur, soğukkanlı girişimler gerektiren bir po
litika olmalı ve politikanın içinde yeni dönemin, 
bu yeni oluşumların en çok gerektirdiği faktör 
do yer almalı: Sosyal yaklaşım. 

Türkiye'de oluşturulacak bir enerji ve tabiî 
kaynaklar politikasının ben bu ölçüler ve bu 
normlar içinde gvelişme'si gerektiğini düşünü
rüm. Bu politikanın ayrıntılarına şimdi girece
ğim. Fakat, bu arada en büyük sorunumuzun bu 
politikanın oluşturulmasında gerekli olan en bü
yük sorunun ne olduğunu sözlerime başlar baş
lamaz söylemek istiyorum ve siz Yüce Senato
nun değerli üyelerine böyle bir politikanın ge
liştirilmesinde karşılaştığımız ve aşılması gere
ken en önemli noktanın ne olduğunu belirtmek 
istiyorum. Bu, bizim teknik gücümüzdür. 

1970 yıllarında belli bir politika güdülmüş-
tür. Bu politika, bu yıllarda bir taraftan büyük 
ölçüde devalüasyona gitmek, bir taraftan da 
Devlet Memurları Kanunu adı altında maaş, 
ödül ve hizmet sistemine bir değişik veçhe ge
tirmekti. Bunun neticesi şu olmuştur : Benim 
yükümlülüğümde bulunan Devlet Su İşleri, Tür
kiye Elektrik Kurumu, Türkiye Kömür işlet
meleri, Etibank ve buna benzer dokuz tane mü
essesenin içindeki teknik elemanlar bu idareleri 
terk edip gitmişlerdir. Bu idarelerin, bu teşek
küllerin, bu çok büyük teşekküllerin şimdiki ida
recilerinin hepsi çok kıymetli insanlardır, hepsi 
büyük bir feragatle kendilerine düşen vazifele
ri yapıyorlar. Fakat, burada büyük boşluklar 
var. Projeyi yapacak elemanlarımız yok, ya da 
bu şimdi içinde bulunduğumuz dönemin gerekle
riyle dengeli olarak yeterli teknik elemanımız 
yok. Ben isterdim ki, Devlet Su işlerinin bütçesi 
bu yıl olduğu gibi 4 milyar 800 milyon olmasın, 

8 milyar 400 milyon olsun; 8 milyar 400 milyon
luk bir bütçe ile Türkiye'ye büyük şeyler kazan
dırılabilir; Türkiye'nin olanakları buna imkân 
verir ve bu imkânlar içinde Türkiye çok muhtaç 
olduğu meselâ sulama işlerine gerekli şekilde el 
atabilir. Bunu yapamıyoruz. Bunu, bu yıl da ya
panlayız, gayet açık itiraf edelim,-

Bizim asıl en büyük sorunumuz, bu Bakan
lığa verilmiş olan görevlerin yerine getirilmje-
sinde karşılaştığımız en büyük sorumluluk bu
dur. Umuyorum ve tahmin ediyorum ki, almak
ta olduğumuz kararlarla bu ay sonuna kadar, 
içinde bulunduğumuz ay sonuna kadar Hükümet 
içinde aldığımız kararlarla bu soruna bir ölçü
de çare bulacağız. Bu bakımdan sayın senatör
lerden gelen «Teşkilât Kanunumuz olmaması» 
tenkidini çok iyi anlıyorum. Bu, muhakkak böy
le. Fakat, her şeyden evvel bize bu Teşkilât Ka
nunu içinde çalıştıracağımız elemanlara çalışma 
imkânlarını vermek lâzım. 

Yine bu arada, bu konu içinde Elektrik İşleri 
Etüt İdaresine ait sorunlara da temas etmek isti
yorum. 

Ben bu teşkilâtın bugünkü şartları içinde 
daihi kendi gayesinden bir ölçüde uzaklaşarak 
varlığını ispat etmekte olduğu düşüncesinde
yim. Ama bu yeterli değil. Ben öyle sanıyorum 
ki bu idare, alabileceğimiz tedlblrler'le çok da
ha yararlı bülyük işler yapalbilir. Özelikle bu 
proje sıkıntısı içinde bu idarenin olanaklıan'im-
dan, bu idarenin potansiyelinden yararlanmak 
gereği, zarureti vardır. 

Bu benim ana.sıorunumdur. Onu ilk başta söy-
diğim için beni mazur görmenizi rica edeceğim. 
Bundan sonra enerji politikası konusunda sa
yın Inkaya'nm, Sayın Gürsoytrak'ın, Sayın Er-
gin'in ve konuşan diğer sayın sen at önlerin gö
rüşlerine ve eleştirilerine, uyarılarına temas et
mek istiyorum. 

Sayın Inkaya, enerji politikası konusunun 
nasıll olması lâzımgeldiğıi hakkında bize bir for
mül söyledi. Yerine göre ucuz, devamlı, bol ve 
kaynakiaır arasında dengeli bir enerji politika
sı. Bizim Hükümet Programımızdaki formül de 
esas it'lbaırıyle budur. Ben bu ölçüde bir es
nekliğin gerekliliğine inanıyorum. 

Bu arada petrol konusuna değinildi. Saıym 
Inkaya bu konudaki görüşlerimizi sıordu ve dı
şarıya bağlılık konusundaki eleştirili ere veya-
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hut da görüşlere bar ölçüde cevaplar verdi. 
Enerji politikası içinde gerektiği zaman pet
rolün, akaryakıtın şüphesiz yeri var. Hele Tür
kiye'de petrol kaynalkları bulunduğu zaman, 
daiha ç'otk -bulunduğu zaman petrolü enerji kay
nakları içinde daha büyük yere getirmek ihti
yacı, imkânı var. 

Ben, dışa bağlılık konusunda da bir açıklı
ğa varmak istiyorum. Bugünkü gittikçe küçü
len dünya ilcinde dışa bağlılığı çok dar mana
da anlamak, toplumların birbirlerine karşı 
kapılarını, penceleırelerini kapatarak dış iliş
kilerini kısmak şeklinde anlamamak lâzım ol
duğunu düşünüyorum. Dış ilişkilerin, toplum
lar arasındaki ilişkilerin, rasyonel -ilişkilerin 
bir tanesi, belki de en rasyoneli kuşkusuz ti
carî, 'iktisadî ilişkilerdir. Bu ilişkileri artııra-
bildiğimiz ölçüde artırmakta hiç kuşkusuz ya
rar var ve çağdaş bir devlet adamlığının gö
revlerinden birlisi de budur. Dünyayı eski dö
nemlerin birbirleri içinde boğuşan, kendi hisle
rine kapalı toplulukları manzarasından şüp
hesiz çıkarmak lâzımdır. Böyle olunca da şüp
hesiz Irak'tan petrol alacağız, iran'dan tabiî gaz 
alacağız Bulgarilstan'a elektrik satacağız yahut 
buna benzer bütün bu ilişkileri geliştireceğiz. 
Bunda benim hiç kuşkum yak. 

Bu aslında akıllıca bir politika, Yalnız ge
reksiz yere dışarıya bağlanmayacağız. Gerek
siz yere dışarıya bağlanmanın mahzurlarını 
Sayın Balbüroğlu en güzel misalleriyle çimen
to falbrikası misalleriyle çok güzel anlaitttı. Ger
çekten Türkiye'de bu fiyatlarla ürettiği
miz akaryakıtı kullanarak ürettiğimiz elektri
ği çimentonun içine katıp onu ihraç etmek ve 
Sonra işte dışarıya mal ihraç ediyoruz demek 
anliamlı bir şey değildir. Her halükârda dışa
rıya bağlılık dengeli bir şekilde İki tarafa da 
yarar sağladığu ölçüde kendisinden kaçınıla
cak bir şey değil. 

Yine enerji politikasında Sayın Gürsoy-
tra'k'ın ve Sayın Ergin'in yatırımların neden 
yapılmadığı hakkındaki eleştiri']erini dinledik. 
Bu l(9i73 yılında yatırımlarda gerçekte çok bü
yük bir gerileme vardır. 1973 ekonomi politika
sını tetkik edersek şu çok açık seçik noktaları 
görürüz. 1973 yıl sonuna kadar Süren yahutda 
yeni Hükümetin kuruluşu tarihine kadar sü
ren çok şiddetli bir kredi enflâsyonu oluşumu 

içindedir. Bu kredi 'enflasyonuna karşılık çare, 
kamu harcamalarını kusmak şıeklinde olmuştur. 
1973'ün karakteristikleri bunlardır. Bunların 
neticesi, yatırımların geç kalması şeklinde ol
muştur. Kaldı ki, bu yatırımlar yeterli midir?. 
Türkiye'nin olanakları ve 'Türkiye'nin ilhtüyaıç-
ları içinde herhalde yeterli değildir. Eğer, 1<975 
bütçesini yaparken bugün olduğu gibi bu sek
töre 29 milyar yerine 59 milyar lira tahsis et
mek imkânı olacak olursa ve o paralar da kul
lanılacak olursa ve harcama devresine girecek 
olurlarsa herhalde bunun neticeleri son dere
ce iyi olacaktır. 

Çukurova Elektrik Şirketine ilişkin görüş
leri Sayın Ergin ile ayrıca görüşebiliriz. Bu 
özel durumu olan bir konu. 

Enerji konusunda söz almışken birkaç tane 
büyük projeye dikkatlerinizi çekmek istiyo
rum. Bu yıl ciddî sekilide -giriştiğimiz projele
rin başında Aşağı Fırat projesi geliyor. Aşa
ğı Fırat Keban hidrö - elektrik san'traılının de
vamı olan sistemin içinde yer alan Karakaya, 
Karababa ve Gölköy hidrolik santralarından te
şekkül ediyor, oluşuyor. Karakaya çok büyük 
bir saritıral. Fakat bunların içinde Karakaya 
1 800 megevatlık çok büyük bir santral olarak 
yapılacaktır. Bu yıl bunun çalışmalarınla baş
lanmış bulunuyor. Karababa 800 megevatlık biır 
santraldir. Bunun yarıSıyle Harran ovasının 700 
bin hektarlık, 7 milyon dönümlük sulamasına 
gidilebilecektir. Gölköy 500 megevatlık yine çok 
büyük bir santral olarak ele alınmaktadır. 

Yine bu arada Elbistan projesi konusunda 
kısaca bilgi vermeme müsaadelerinizi rica ede
ceğim. Elbistan projesi 1 020 megevat gücün
de 3-4 tane 300'er megevatlık üniteden teşek
kül eden bir termik santral olarak kurulmak
tadır. ikinci kademesinde bu 2 400 megevata 
kadar çıkarılacaktır. 900 •- 1 200 kalorilik çok 
düşük kalitede kömür yakmak suretiyle elde 
edilecek enerji ile Keban'dan sonra devreye 
girecek en büyük santralı teşkil edecektir. 

Bunun yanında Oymapmar projesi Antal
ya 540 megevatlık bir güçle bu yıl sonunda 
inşasına başlanabileceğini umuyoruz. 

Aynı büyüklükte bir başka santral olan As-
laritaş santralı üzerinde de çal'işırmafcltadır. 
Bunların yanında Batı kesiminde 600 megevat
lık bir nükleer santralın hazırlıkları hemen 
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hemen tamamlanmış durumdadur. Yer seçimi 
üzerinde bir ölçüde tam bir anlaşmaya erişil
miş sayılamaz. 

Bütün bunlardan anlaşılıyor ki, 'biz 'bu dö
nemde gücümüzü hidrolik ve kömür sahtral-
larara ve kaçınılmaz 'hür şekilde gerekli oldu
ğu için, daha Sonra, 19'80'lerden sonra tevsi 
'edilecek büyük nükleer santralli ara gütmek yo
lunu seçmiş bulunuyoruz. 

Bu enerji konusunda açfklama&arı yapar
ken müsaade ederseniz buigünkü bir olaydan 
Salisedeyim. Belki ıttılûlannıza varmıştır, te
lâş edilecek bir olay değildir, fakat işitmiş olan
lar için olayın niteliğini söylemek işitiyorum. 
Keban'da dün gece saat 3'ten bu yana bazı gü
rültüler bazı titreşimler olmuştur. Tabiî yerinde 
gayet gerekil özen İle, dikkat! e durumu talkibet-
mekteyliz, inoekımjdkltc'yiz. Bu nonmal bir şey. Bu 
büyüklükte, hatta daha küçük barajlarda da bu 
tür oluşumlar oluyor. MJösdiâ, Demıirköprü bara
jımda da aynı Şeyler ollmuştu, gürültüler olmuştu 
yerleşme şurasında bu oluyor. Kelban'da şu an
da 8,5 milyar ton ağırlığında bir su yükü var. 
Buna her gün 300 - 500 milyon ton su ekleni
yor. Bu taibiî belli bir basıniç yapıyor ve olalbi-
ilir ki, eğer böyle ise, bunun da gerçekten 'böy
le olduğunu şu anda bilmiyoruz, bir yerleşme 
oluyor. Esasen, Keban gölü üzerinde beş muh
telif yerde sismik oluşumları inceleyen is
tasyonlarımız var, Etkim ayından bu yana eğri
ler, su 'toplanmaya başladığı andan itibaren 
titreşimlerin 'belli bir sekilide art tığını gös
termektedir. Bu normial. Esasen, dün akşam
dan bu yanla yapılan bütün incelemeler, civarda 
ve Keban'da hiçbir değişiklik olmadığını, oır-
tada hiçbir anıza olmadığını gösteriyor. Bel
ki ileride daiha çok da bekleyeibiliiriz. Buna 
benzer şeyler, belki de bu kadar dahi olmayan, 
bu anlattığım, ölçülerin de al*tında kalan bir 
normal, olağan diıışıımdur. 

iSaym Başkan, sayın senatörler; enerji po
litikasının yanında, su hatları ve sulama ko
nusuna da kısaca temas etmek işitiyorum. Sa
yın Naibaritoğlu, Devlet .Su işleri bütçesinin 
yeterli bir ağırlığı göstermediğini yani, bunun' 
Türkiye ölçüleri içinde küçük bir bütçe oldu
ğunu, gerçekleştirmesinin de çok parlak ol
madığını söyledi. Gerçekten ben de buna işti
rak ediyorum. Bu bütçe, Türkiye'nin bugünkü 
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olanakları ve ihtiyaçları içimde daha büyük 
olmalı, çok daha büyük bir uygulama alanı bu
labilmeli. 

Yine sayın Nalbantoğlu taşkın koruma ko
nularına bizim dikkatimizi çekiyor. Bumda 
da son derece (haklıdırlar. Gerçekten bütün. 
Anadolu taşkınlardan silinip, süpürülüyor. 
Köyler, ovalar gidiyor. Bu konuda ne kadar 
'söylese hakkı var efendim. 

Sayın Turan, Devlet Su İşlerinin donanımı 
ihtiyaçtan bahsettiler. Bu da haklı efendim. 
Bu müessesenin gerçekten (büyük ölçüde dona
nımı var; fakat hem bunlar bir ölçüde «skidir, 
hem de bunları geliştirmek lâzımdır. 

Sayın Turan, çok önemli bir noktaya te
mas ettiler. Bu konuda kişisel olarak ben 
son aylarda dikkatle bir çalışma yapmak ihti
yacını hissediyorum. O da şu «fendim; bizim. 
projelerimizde, bir projenin plana, programa; 
girmesi bakımından en önde hesaba katılan1 

faktör, rantab'ildte faktörüdür. Bir rantatoiMite 
faktörü üzerinde ısrar 'ettiğimiz müddetçe, 
kendi sosyal anlayışımıza bir ölçüde ters düşü
yoruz. Çünkü, nerede rantabilite yüksekse ki, 
orası oldum olası esasen belli bir ölçüde taibiî 
servetlerden, tabiî kaynaklardan daha büyük 
payını almaktadır, biz 'oraya yardım ediyoruz. 
Yani, fakir bir bölgede sulama işine gitmiyor
sunuz. Çünkü rantabilite düşüktür diyorsunuz. 
Artık orayı senelerin ötesine bırakmak, 10 sene, 
20 sene öteye bırakmak gibi bir anlama geliyor 
ve bu ıseneler içinde de su taşkınları, sulama-
sızılıklar, çoraklamalar her türlü felaketler 
orada cereyan ediyor. Bizim sosyal yaklaşma
mız açısından buna herhalde bir çare bulmaya, 
yeni kıstaslar getirmeye, yeni modeller bul
maya mecbur olduğumuzu sanıyorum. 

Sayın Turan, Kayseri-Develi 'sulamasından 
baibsettiler. Gerçekten 57 bin hektarlık bir su
lama sabası üzerimde, yılda 25 «milyon kilovat 
saat enerji üretecek bir santralla birlikte bir su
lama bu. Bu yıl 1975'e kadar Arçaşar Barajı 
ve sulamasını /devreye koymaya çalışıyoruz. 

Sayın Geveci'nin Lâdik olayları konusunda 
söylediği sözleri ben de teessürle, üzüntüyle ta
kip ediyorum. Kendisinin izahları arasında çok 
yapıcı bir önerisi olduğunu sanıyorum, onu dik
katle not ettim., kendisiyle görüşüp bu konuda 
bir çare bulmaya gayret edeceğim, 
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Sulama konusunda birkaç tane çok büyük 
projemiz var. Bu yıl, oldukça hızla, bunlar üze
rinde durmaya çalışıyoruz. Aslında, bu kadar kı
sa bir zaman içinde çok hızlı bir yaklaşım yap
makta zorluklar var. Bununla birlikte, Harran 
ovasının sulanması konusundaki çalışmalarımızı 
hızlandırıyoruz. Evvelâ yeraltı suları konusun
da 50 bin hektarlık bir kısmının yeraltı sula-
rıyle sulanması konusunda bir çalışmamız var. 
Daha sonra Kar ab ab a Barajından 700 bin hek
tarlık bir kışımın sulanmasına geçeceğiz ve bu
nu yapabildiğimiz zaıman sadece sanıyorum ki, 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamak için değil, 
bugünkü büyük talep heyecanı içindeki dünya
ya da yeni arz imkânları yaratacağız. 

Konya ovasıııdaki 200 bin hektarlık büyük 
bir sulama projemiz var. Bu yılda buna planda 
düşünülenin daha üstünde bir hızla girişmek is
tiyoruz. 

Gediz projesi, evvelden beri olduğu gibi de
vam etmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; müsaade 
ederseniz petrol konusuna temas etmek isteye
ceğim. Sayın Süleyman Ergin, Sayın Gürsoytrak 
bu konuda birkaç tane çok önemli soruna dik
katlerimizi çektiler. Kısaca şunu söylemek isteye
ceğim; petrol aramaları konusunda Sayın Sü
leyman Ergin, daha esnek bir yaklaşım ihtiya
cını dile getirdiler. Bir ölçüde ben kendilerine 
katılıyorum, Gerçekten konumuz, kabil olduğu 
kadar Türkiye'ye ihtiyacı olduğu petrolü bul
maktır. Yalnız bir şeye dikkatinizi çekmek iste
rim ; Türkiye Petrolleri A. O. bu geçtiğimiz 1978 
yılında yapılan 66 sondajdan 50'sini, 119 bin 
metre sondajdan 90 bin metresini yapmış bulu
nuyor. Bu, Türkiye Petrolleri için kendi ölçü
sünde bir başarıdır. 1974'de bunu artırmak için 
gereken bütün imkânları yapacağız. Hiç kuşku
suz bir başka yabancı şirket aynı hızla çalışma
lar yapacak olursa, onun elde edeceği menfaat
lerden, bizim de, kendisinin de menfaat sağla
masından, pay sağlamasından biz de memnun 
oluruz. Bu münasebetle şunu söylevini; Türki
ye'de gerçekte, Türkiye^deki karaların ancak 
% 5'i aranmış durumdadır. Türkiye'deki kara
larda henüz çok büyük aranmamış sahalar var. 
Denizlerde ise, bu yıl bilindiği gibi, gazetelere 
de intikal ettiği gibi, Ege Denizindeki çalışma
lara Türkiye Petrolleri başlamaktadır. Yabancı 

şirketlerin de buraya ilgi gösterdiklerini son 
günlerde mıüşahade ediyoruz. 

Boru hatları konusunda Sayın Gürsoytrak'ın 
•soruları var. Gerçekte iki boru hattı teklifi ile 
karşılaşmış bulunuyoruz. Bunlardan birisi Irak' 
dan yapılacak olan, petrol sevkiyatını sağlaya
cak boru hattıdır, diğeri de, İran tabiî gaz hat
tıdır. 

Irak'tan olan boru hattı, Kerkük'ten bizim 
hudutlarımıza kadar gelecek ve bizim hudut
larımızdan bu yana 600 kilometrelik uzunlukta 
olacaktır. Eski ve ilk hesaplara göre 280 mil
yon dolar, bizim şimdiki hesaplarımıza göre her
halde 350 milyon doları geçen bir değer taşıyor. 
Kendi içinde hükümleri var. Biz Hükümet olduk
tan sonra, hemen o günlerde bize geldi. Vakit ge
çirmemek için tasarıyı Meclise şevkettik. Meclis
te bazı düşüncelerle üzerinde biraz duruldu. Biz 
de bizden önceki Hükümetin yaptığı, hazırladı
ğı bir tasarıyı bir kez daha dikkatle incelemek 
ihtiyacını duyduk. Aslında kişisel olarak benim 
kadar Hükümetim de Irak'tan petrol taşıyacak 
olan bir borunun, pipe - line'in Türkiye'den geç
mesine karşı değiliz. Böyle olmamız için sebep 
de yok. Yeter ki bunun ekonomik ve diğer açı
lardan jüstifikasyonu tam olsun. Bu konularda 
ilgililerle anlaşalım. Şartlar müsait olduğu oran
da bunu yapma, bunu sağlama yoluna gidelim. 

İran boru hattı konusunda, yine gazetelere 
aksettiği gibi iki teklif karşısındayız. İki ayrı 
konsorsiyum bize bu konuda ilk tekliflerini yap
mış bulunuyor. 

İran boru hattı İran körfezinden bir hesaba 
göre İskenderun'a kadar uzanan bir hesaba gö
re İstanbul üzerinden Yunanistan'a, Yugoslav
ya'ya ve oradan İtalya'ya uzanan bir hat ola
cak. Bunların şimdiki halde kesin bedellerini 
tespit etmeye çalışmaya da gerök yok. Aslında 
verilen bilgilere göre bunlardan birisi biraz da
ha küçükçe olup 28 milyar metreküp, diğeri 43 
milyar metreküp olacak. Birisi muhtemelen 3 
milyar, diğeri 1 milyar 600 milyon dolar değe
rinde olacak. Bu konudaki çalışmaları devam 
ettiriyoruz. Ay başında bu konsorsiyumlarla te
ker teker müzakerelerde bulunduk. Ay sonunda 
tekrar yeniden müzakerelerde bulunacağız. 

Teklif ettikleri sistemler arasında belli ölçü
lerde bazı farklar var. Birisi hattın bizim de iş
tirakimiz olan bir konsorsiyum tarafından ya-
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hut da bir şirket tarafından idare edilmesini is
tiyor, birisi hattın bizim tarafımızdan idare edil
mesini istiyor. Böyle birtakım ayrıntılar dışında, 
konu, tümü ile bu ölçüde bir büyüklük arz edi
yor. 

Türkiye Petrollerinin holding haline getiril
mesi yahut da Ofisle birleştirilmesi konusunda 
Sayın GKirsoytrak bir sual yöneltmiş bulunu
yor. Bu konuda çalışmalarımız var. özellikle 
Türkiye Petrolleri ile Ofis arasındaki bağlantı
nın kurulması hakkındaki çalışmaların önümüz
deki bir hafta içinde bana getirilmesi ve bir so
nuca bağlayaibilme safhasının ilk aşamasına eri
şilmesini muhtemel görüyorum,. 

Sayın senatörler, petrol konusundan sonra 
müsaade ederseniz madenler konusundaki sual
leri ve bunlara ilişkin görüşleri açıklayayım : 

Sayın İnfcaya, hammadde planlaması ve do
ğal kaynaklar envanteri olup -olmadığını sordu. 
Beni tatmin edecek şekilde bir hammadde plan
laması ve doğal kaynaklar envanteri olduğunu 
söyleyemem. Zaten bunun üzerinde çalışıyoruz, 
çalışmalarımız devanı ediyor. Daha mütekâmili
ni belki daha sonraki bir zamanda sağlayabili
riz. 

Maden politikası anlayışı konusuna geçmeden 
-evvel kısaca diğer bir iki noktayı söyleyeyim, 

Bor tuzları konusunda Hükümet Programın
da gerekli açıklamalarda bulunmuş bulunuyo
ruz. Yalnız bu bor tuzlarının devletleştirilmesi 
ayrı bir mevzuat meselesi. Onu .biraz sonra arz 
edeceğim. 

Fosfatlar konusunda şimdiye kadar çok bü
yük ölçüde geç kalındığını ben de açıklamak 
duruımundayım. 1962 yılından -bu yana gecen 12 
senelik müddet kaybedilmiş müddettir. Biz bu 
yıl 125 bin ton kadar fosfat çıkarıp, gönderiyo
ruz. Aslında Türkiye'nin ihtiyaçları 2 milyon 
ton. Bu büyük bir proje. Bu projenin bu yıl çok 
süratle tezgâha konması için çalışmalar yapı
yoruz ; hatta müsteşarım ve Etibarik Umum, Mü
dürü yarın GKineye yapacakları bir seyahat sı
rasında buraya ela gidecekler ve yerinde, ma
hallen çalışmalarını yapacaklar ve fosfat üretimi 
konusundaki faaliyetleri hızlandıracaklar. 

Taş Ocağı Nizamnamesi ayrı bir konu. Bu
nun üzerinde de çalışıyoruz. 

Şimdi, müsaade ederseniz maden politikası 
anlayışı, maden reformu konusundaki görüşle
rimi söyleyeyim : 

Türkiye maden kaynakları bakımından zen
gin midir, fakir midir? Bunu tam olarak bilmi
yoruz. Bilmiyoruz; çünkü araştırmalarımızı ye
teri kadar yaptığımızı da söyleyemiyorum. Yal
nız benim maden politikası konusunda anlayı
şım şudur ki, hele son zamanlarda önlümüze se
rilen bütün olaylar göstermiştir ki ; madenler ve 
tabiî kaynaklar bir ülkenin en büyük serveti
dir, ne kadar olursa olsun; az veya çok. Bu ba
kımdan madenlerin muhakkak ülke içinde de
ğerlendirilmesi lâzım. İhraç edilmemesi lâzım. 
Tabiî bunların da maden olarak, cevher olarak 
ihraç edilmemesi lâzıım. Tabiî bunlarda belli is
tisnalar olabilir; fakat bunun dışında madenle
rin, tabiî kaynakların hem ülke içinde kullanıl
ması lâzım, hem de gereğinden fazla kullanı
lıp tüketilmemesi lâzım,, özellikle Türkiye gibi 
bu sıralarda Merkez Bankasında kendi ölçüsün
de önemli miktarda döviz rezervleri olan bir ül
kede madenlerin gereksiz yere tüketilmesinin 
çok akıllıca bir politika olduğunu sanmıyorum. 

Maden satimak, maden cevheri ihraç etmek 
suretiyle dünyada refah sağlamış, zenginlik sağ
lamış bir memleket yok. İspanya 19 ncu yüzyı
lın ikinci yarısında bütün bakır madenlerini İn
giltere'ye sevketmiştir. İspanya 19 ncu yüzyıl 
boyunca dünyanın en fakir memleketlerinden 
biriydi. Bolivya'nın nikelleri, dünyanın en bü
yük nikel madenleri Bolivya'ya hiçbir şey ka
zandırmıyor. Bu, esas itibariyle maden ve bu. 
türdeki kaynaklara yaklaşma bakımından benim 
görüşümdür. 

Yalnız ben bu bakımdan maden reformu ta
sarısının eski şekline yaklaşmış oluyorum. Ma
den reformu tasarısının eski şeklinde ananıokta-
lar, madenlerin yabancılar tarafından işletilme
mesi ve madenlerin gerektiği takdirde devletleş
tirilmesi şeklinde formüle edilebilir. 

Bu tasarı kadük olmuştur denemez. Bu tasarı 
(kanunlaşmıştır. Kanunlaşmış olduğu şekilde Sa
yın Cumhurbaşkanından geriye gönderilmiştir; 
fakat kanunlaşma niteliğinin burada kaybolmuş 
olduğunu sanmıyorum. Herhalde, buna mukabil 
tasarı, Hükümet tarafından zamanında gönde
rilen şeklinden tamamen değil; fakat bazı nok
talar çıkarılmış ve bambaşka bir şekle girmiş
tir. O bakımdan o şekliyle şayanı kabul değil
dir. 
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Yabancı şirketlerin bir ülkenin madenlerini 
•işletmek: suretiyle o ülkenin gelirini artırıcı, 
katma değerini yükseltici bir fonksiyon yapabi
leceklerini hiç sanmıyorum. Bırakalım Bolivya' 
yi, İspanya'yı, Türkiye'de biz meselâ bor tuzlarına 
yabancı şirketlerin hiçbir şey yatırmadıklarmı 
yahut da her hangi bir şirketin oraya gelip 20 
sene müddette hiçbir şey yapmadan onun üze
rinde kaldığını ve böylece Orta Çağlardan kal-
>mış diyebileceğimiz kadar ilkel bir maden ka
nununun bütün boğuluşuma sebebiyet verdiğini 
oldukça yakından biliyoruz. Esasen 57 nci mad
denin de özelliği buradadır. 57 nci madde olma
sa, bir kimse aramadan 8 sene, 10 sene sonra ve
ya hiçbir surette araştırmaya girmemek imikâ-
nmı bulamazdı ve böyle olması, esasen Türkiye' 
de birçok yerlerde olduğu gibi madenlerin gas-
piyajı denilen madenlerin israfı, tahrip edilme
si vakıası da olmazdı. 

Bir say m senatör kömür ocağı kazalarından 
bahsetti. 'Gerçekten kömür ocağı kazaları Zon
guldak'ta oluyor; fakat onlar Zonguldak'ta ol
duğu için görünüyor; ama Türkiye'de her yer-
ıde mütemadiyen bu yüzden bitmez tükenmez ve 
ölümle biten kazalar var. 

.Sözlerimin sonuna gelirken bir iki noktaya-
daha değineceğim; Bir tanesi benim Bakanlığı
ma taallûk eden imalât konuları içinde Petkim' 
in ikinci ünitesi konusu. İzmir'de yapılacak olan 
bu ünitenin 8,4 milyarlık bir yatırımı gerektir
diğini biliyoruz. Bu nedenle bu şirketin esasen 
1.5 milyara çıkarılmış olan sermayesinin de art
tırılmasını tabiî buluyoruz. Yalnız, bu faaliyetin 
gerektirdiği bir hammadde var, nafta. Nafta 
tedariki bakımından gerekli tertibatın alınma
sı da bizim için zarurî oluyor. 

iBu, nafta olabilir ya da daha sonraki bir 
tarihte İran boru hattı gerçekleştiği zaman ta
biî gaz olabilir. Fakat her halde burada böyle 
bir problemimiz var. Bununla beraber sanıyo
rum ki, biz çok yakın bir zamanda; yani önümüz
deki haftalar ve günler içinde Pet - Kim'in ikin
ci ünitesinin İzmir'de tesisine başlamanın faali
yetine girişeceğiz. Esasen bu yıl Devlet Su İş
leri, bu ünite için gerekli olan suyu tedarik ede
cek. İzmir'deki Güzel Hisar Barajının inşasına 
başlamaktadır. 

Saym Feyyat, kömür yakma kurslarının faa
liyetlerinden bahsetti. Ben bu kursları tatil et

tim, kaldırdım efendim. Kendisine iştirak ediyo
rum, katılıyorum. Bu kurslardaki çalışmalar 
çok iç açıcı değildi. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, bana bu 
açıklamaları yapma olanağını verdiğiniz için si
ze teşekkür ederim saygılarımı sunarım efen
dim. (Alkışlar)1 

FEVZİ GEVECİ (Samsun) — Sualim var 
efendim. , 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik kararı soru
lara da sari ve şamilidir. İçtüzüğümüze göre, ye-
terlik kararı alınmazdan önce tevcih edilen so
ruların cevaplandırılması gereikir. Ama, yeter
lik kararı alındıktan sonra soru sormaya İçtü
züğümüz imkân vermiyor. 

Sayın Selâhaddin Babüroğlu yeterlik kararı 
alınmazdan önce yazılı olarak bazı soruları tes
pit ve Başkanlığa tevdi etmişti, cevapların yazı
lı olabileceğini de önergesinde tasrih ediyor. 

Yalnız Sayın Babüroğlu, yazınızı okumakta 
müşkülât çektik. Lütfen soru önergenizi siz 
okuyun. 

İSELAHÎADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaş
kanınca S. Ü.) — Mardin Mazı dağı fosfaltları
nı Etibarik işletmeye açacakmış. Bu konuda bir 
sondaj makinası getirmeyi düşünüyorlar. Böyle 
bir sondaj makinasma ihtiyaç var mıdır? Yurt 
içinden niçin sağlamıyorsunuz? MTA'nın etüd-
lerine razı değil misiniz ve bu etüdü MTA yapa
bilir mi? 

Acele gübreye ihtiyaç olduğuna, göre öğütül
müş fosfat kullanmayı düşünüyor musunuz; 
özellikle Karadeniz'de kullanma yönünden? Bel
ki bir Hükümet meselesidir. 

Elektrik idaresinin tasfiyesi konusunda yu
karıda da burada da koalisyon kanadına men
sup arkadaşlar görüşler getirmişlerdir, bunu 
tasfiye mi düşünürsünüz, yolksa bir başka örgü
tü içine alıp fazla çalıştırmayı, ileride kurmayı 
düşündüğünüz proje ofisine bir köken yapmak 
üzere mıi kullanacaksınız. ? 

Enerji tesislerini ihale veya emanet yoluyle 
yaptırıyorsunuz. Bu sistemi terk edip özel te
şebbüse mi vereceksiniz ? Bunu da, koalisyon ka
nadına mensup bir arkadaşımızı kürsüde dinle
dikten sonra soruyorum. 

IÇukurovanm imtiyazı 2 000 yılında bitecek
tir. Kadıncık gibi bazı santralleri yaptırmak su
retiyle bu 2000 yılı aşılacak mıdır? 
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Çulkurovanm kârlı çalıştığı söyleniyor. Aynı 
şekilde hidrolik santralları siz de çalıştırıyor
sunuz. Sizin killer zararda mı? Tüm TEK'in za
rarı ile kıyaslama yönünden sakıncaları var. 
Kıyaslamada en azından baz farlkı var. Bu ba
kımdan hidrolik santralılarla karşılaştırdığımız 
zaman, gerçekten sizdekiler zararda mıdır? 

TEK'in zararı neden ileri geliyor? Yani TEK 
Çukurova gibi serbest bırakılsa zarar eder mi, 
etmez mi? 

ÇUKUROVA'ııııı yatırım kaynakları neler
dir? Özeli kişiler kendi sermayelerinden para ko
yuyorlar mı? Yolksa, yine kamu tüzelkişilerinin 
sağladığı krediler midir ve Dünya Bankasın
dan kredi almışsa, Dünya Bankasından ÇU-
KUROVA'nm aldığı kredi, Türkiye'ye tanınmış 
olan kredi limiti içerisinde mi mütalâa ediliyor; 
limit zait bu kredi "ma mütalâa ediliyor? 

Bu kadar; teşekkür ederim. Yazılı olabilir 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, soru sahibi de 
cevapları yazılı olarak verebileceğinizi söylü
yorlar, efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI CAHÎT KAYRA (Devamla) — Eğer, müsa
ade ederseniz cevap verebilirim, efendim. Bun
ların içinde belki bir, iki rakam vardır, bu bir
kaç rakamı ben Sayın Babüroğlu'ya yazılı ola-
ralk verebilirim, fakat diğerlerini müsaade eder
lerse cevaplıyayım, efendim. 

BAŞKAN — Sizin tercihinize bağlı efendim. 
SELÂHADDÎN BABÜROĞLU (Cumhurbaş

kanınca S. Ü.) — Lütfen, efendim. 
ENERJÎ VE TABlî KAYNAKLAR BAKA

NI CAHÎT KAYRA (Devamla) — Efendim bi
rinci suali müsaadenizle cevaplamayacağımı1. 
Yani, şimdi cevaplama yıp yazılı olarak verece
ğim. 

'Öğütülmüş fosfat konusunda çalışma yapı
yoruz. 125 bin ton kadar esasen gönderiyoruz, 
Karadenize de gönderebilecek duruma geldiği
miz zaman göndereceğiz inşallah. 

Özel şahıslara ait fosfat sahalarının alınma
sı ise, Maden Reform Kanununun çıkmasına 
ıbağlı, o hususta gereken teşebbüsleri yapıyoruz, 
efendim. 

EEİ yi tasfiye etmeyi ben düşünmüyorum, 
tefendim, Bilakis o büyük bir potansiyel, böyle 
bir kapasite varken bunu düşünmüyorum, çalış
tıracağını, efendim. 

Enerji tesislerini ihale veya emanete yapma
ya devam edeceğiz, efendim. Şu anda bir za
manla yarışmamız var. Şu anda muhakkak ka-
'bil olduğu kadar fazla hizmet yapmaya çalışı
yorum, zamanla bunu yeni bir sisteme koydu
ğumuz zaman, daha belli bir şekle irca edeceğiz, 
ama şu anda •muhakkak bir şeyler yapmak is
tiyorum ve bunu çıkarmak niyetindeyim. 

Çukurova, üç sene sonra devletleştirileibilir. 
2000 senesine kadar vardır, ama kırk beş sene
lik imtiyazı vardır, Yalnız, imtiyaz mukavele
namesine göre, yirmi beş sene sonra, yirmitoeş 
seneden itibaren Devlete intikal edebilir. Yirmi 
iki senesi geçmiştir, üç senesi daha vardır. 

Kârlı çalışmasına gelince, TEK'in hidrolik 
santrallerinde maliyetler çeşitli; yedi kuruş, on 
kuruş, onbeş kuruş, Keban bunların en yükseği 
olacaktır bildiğiniz maliyet yükselmeleri dola-
yısıyle onyedi kuruş. Yalnız, TEK, hele bu yıl 
ancak % 181:ni hidrolik santrali anından verdi, 
% 50'den fazlasını' akaryakıt santralılarından 
verdi. Akaryakıt santralılarından fuel - oil sant-
Tallarında maliyet kilovat saati 35 - 40 kuruş
tur. Gaz türbinlerinde 70 kuruştur. Biz gaz tür
bini eriyle Seyit Ömer tesislerine elektrik verip 
te alüminyum üretmeye çalışıyoruz. Böyle ol
duğuna göre, TEK'in paçal fiyatı içinde tabiî 
'ki bu yükseklik kendiğinden böyle oluyor. 
TEK'in bütün yurda elektrik yetiştirmek için 
yaptığı büyük bir gayret var. istanbul'da 189!0' 
(dan kalma bir lüks santral, kömür santralı ça
lıştırılmaya devam ediyor. Tabiî maliyet te ona 

göre oluyor. Gayet yüksek maliyetlerde çalışı
yor. Bunun yanında büyük bir köy elektrifikas
yonu programımız var. Bu yıl yeniden 1 5Û0 kö
ye, gelecek yıl 2 500 köye elektrik vermek mec
buriyetindeyiz. Bunların hepsi maliyet yüksek
liklerini gerektiriyor. Fakat biz, TEK'i çalıştı
rırken, ekonomik tarafı yanında işin sosyal ta
rafını ön planda tutuyoruz. Ben sanıyorum ki, 
bir amme hizmeti olarak enerji, sosyal planda 
topluma dönük ekonomik açıdan, sosyal açıdan 
«ele alınmak lâzımdır. Öyle sanıyorum, onun için 
TEK'in kâr etmemesini biraz da tabiî görüyo
rum, düşünemiyorum ben TEK'in yılda % 20 
kâr etmesini. O zaman bu, amme hizmeti olmaz, 
bu bir tüccarlık işi olur, bunu da şayanı kabul 
görmüyorum, efendim. 
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Diğer taraflarını müsaade ederseniz yazılı 
olarak vereyim. 

'SUPHİ GÜRSOYTKAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan benim de sorum var. 

BAŞKAN — Efendim,, yeterlik kararı var. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Ko

nuşmalarım arasında geçen bir soruya cevap 
vermediler Sayın Bakan, onu sormak istiyoruım. 

BAŞKAN — Buyurun, efendim. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Taibiî Üye) — Sa

yın Bakan, kamu sabit yatırımlarının yani; 35 
milyar 350 milyon yatırımın 12 milyarlık kıs
mını uygulamakla sorumlu bir Bakanlığın ba
şında bulunuyorlar. Ben saat tuttum 40 daki
kadır bu Bakanlıkla ilgili konuşmaları cevap
ladılar. Bu bakımdan kendilerine teşekkürlerimi 
ifade eteıekle söze başlıyorum ve bir tek sual 
soruyorum. : 

Halen Mecliste bulunan Maden Reformu Ka
nununu 1974 yılı içinde gerçekleştirebilecefc mi
siniz? Bu husustaki görüşünüz nedir? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, 
bundan bir hafta, on gün kadar önce Bakanlar 
Kurulunda bir toplantı yaptık ve Bakanlar, ilk 
önce Meclisten çıkarmalarını istedikleri kanun
ları bu toplantıya getirdiler, ben bu toplantıya 
yalnız, Maden Reformu Kanunu ve bu Kanu
nun eki olan Tazminat Kanununu getirdim. 
Bunları 1974 sonuna kadar çıkarmayı istiyorum. 
Daha başka kanunlarım, olduğu halde, yalnız, 
onu getirdim, efendim. 

OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, Sayın Bakan, konuşmalarında so
rularımın ancak, iki, üçüne aydınlık verecek ce
vapta bulundular. Diğerlerine cevap vermek ih
tiyacını hissetmediler mi yoksa bu sualleri ce
vaplandırmak için hazırlıkları yapmamışlar mı
dır? Eğer, yapmamışlarsa yazılı olarak cevap
landırmalarını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI GAHİT KAYRA (Devamla) — Efendim, ben 
cevaplarımda aynı yönde olan soruları bir ara
ya getirmeye çalıştım. Sanıyorum ki, Sayın İn-
•kaya'nin suallerine de o arada cevap vermiş ola

cağım, eğer eksik kalmış cevaplar varsa hazırım, 
hangi sualleri varsa onları derhal cevaplıya-
yım, efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 
OEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Ta

rafsız bir bilim kuruluşu tarafından yeni değer
lendirmeler düşünüyor musunuz? Buna cevap 
alamadım. 

Yine, bu sektöre emniyet ve istikrar getir
mek yönünden sermaye ayırımı düşünceniz var 
mıdır? özel sektör - yabancı sermaye - yabancı 
kredi - kamu sektörü münasebetlerini hangi öl
çüler içerisinde değeriendiriyorsunuız ? 

Bir sualim, daha var, Sayın Hüdai Oral'ın1 

Bütçe Karma Komisyonunda söylediği, halk sek
törü ekonomik bir model değildir. Siyasal bir 
modeldir, görüşüne katılıyor musunuz? Ve halk 
sektörü ile enerji ve doğal kaynaklar arasında 
ilişki düşünüyor musunuz, düşünüyor iseniz bu
nu hangi yöntemle ve nasıl gerçekleştireeeJksiniz? 

Suallerim bunlar, efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz, efendini-
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI CAHİT KAYRA (Devamla) — Sayın Baş
kan, Sayın İnkaya'nm sorularına ben açıklama
larım içinde cevap verdiğimi sanıyordum, daha 
açıklık getireyim. Tarafsız bir ilim kuruluna 
enerji politikasını- incelettirme meselesi bakı
mından düşüncelerim şudur. 

'Türkiye'de enerji politikası, enerji kongre
lerince, Devlet Planlama Teşkilâtınca, bizim Ba
kanlık teşkilâtı içinde ya da üniversitelerde bi
lim adamları tarafından çeşitli vesilelerle geliş
tirilir. Elimizde meselâ, iş adamları tarafından 
düzenlenen toplantılarda enerji konusunda ya
pılan görüşmeler, açıklanan bildiriler konusun
da hazırlanmış birkaç tane eser var. Keza bun
ların dışında, enerji kongreleri konusunda ha
zırlanmış, yapılmış birçok çalışmalar var. Bun
lar elimizde. Devlet Planlama Teşkilâtıyle de
vamlı surette irtibat halindeyiz. Bundan bir haf
ta evvel enerji politikası konusunda onlarla da 
görüştüm. Bakanlığım, içinde de bu çalışmalar 
yapılıyor. 

Bütün bunların içinde taraflı veya tarafsız, 
işin bilimsel tarafı üzerinde duran, işin politi
kası üzerinde duran çeşitli kimseler tarafından 
açıklanan bütün görüşleri gözönünde tutmak 
durumunda bulunuyoruz ve öyle yaptığımızı da 



C. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 3 
sanıyorum. Tahmin ederim ki, bir enerji politi
kasının bütün ayrıntılarıyle tespiti balkımandan 
gerekli bir çalışmayı, daha çok planlama için
de yapmak mümkündür ve biz o istikamette ça
lışıyoruz. 

Efendim,, özel sektör, kamu sektörü, yabancı 
sermaye konularındaki denge konusuna dışa 
bağlılık konusundaki görüşlerle cevap ver/meye 
çalıştım; yani benim, dışa bağlılık anlayışım ne
dir? Dar, Türkiye'yi dünyadan tecrit edici bir 
anlayış değildir şeklinde cevapladım. Bu bir 
politika açıklamasıdır. Bunun tatbikatı ayrı şey 
oluyor. 

Hiç kuşkusuz halk sektörünün siyasî bir 
mlodel' olduğunu düşünmek içlin sebepler var. 
Çünlkü, halik sektörü Cumhuriyet Halk Partilisi
nin getirdiği bir model. Ben buna kleza, -dünya
daki oluşum içinde yeni •mıodeller arama ihtiyacı, 
yeni modeller arama çaibasmdan bahsederken ce
vap verdiğimi sanıyordum; ama halk sektö
rünün enerji konusuna girişip girişmeyeceğini 
düşünmedim. Halik sektörü buraya girmez de
miyorum, gireceğini de şu anda düşünmüş de
ğilim. 

BAŞKAN — Efendim Sayın G-eveci'de ko
nuşmuşlardı. Konuşmalarında değindikleri bir 
hususa bekledikleri cevabı alamadıklarını söy-
Hüyoılar. Buyurun Sayın Geveci. 

FEVZÎ GEVECl ('Samsun) — Efendim, nü
fûsumuz süratle çoğalıyor. Bundan ötürü de 
Ibir tıopraik darlığı gün geçtikçe kendini gös
termektedir. Buna göre arazi kazanmak mak-
saldiyle bir alternatif öneri olarak bu Lâdik 
gölünü temizlemek suretiyle daha fazla su bi
riktirme imkânı olmaz mı? Bunun 'bir etüdü, 
•araşjturması yapılmış mijdır? Yazılı olarak cevap 
verebilirler., 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI CAHlT KAYRA (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz bu araştırmayı yaptı
rayım efendim. Ya da nıevcut araştırmayı ken
dilerine arz edeyim. 

BAŞKiAN — Teşekkür ederiz Sayın Cahit 
Katyra. (Alkışlar) 

Son söz Sayın ismail Kutluk'un, buyuru
nuz Sayın Kutluk. 

İSMAÎL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın 
Başkanım, değerli senatör arkadaşlarım; Sayın 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve değerli 
mensupları; 

Uzunca bir zamandan beri Enerji ve Taibiî 
Kaynaklar Bakanlığının bütçesini büyük bir 
'olgunluk içerisinde eleştirmiş ve ileriye ma
tuf çalışmalar hakkında oldukça aydınlatıcı bil
giler Sayın Bakanımız tarafından bize veril
miştir, kendilerine teşekkür ederiz. 

(Memleketimizin doğal kaynaklarım ve ener
ji ihtiyacını en iiyi sekilide karşılamak ve iş-
işletmek için Bakanlığımızın almış olduğu ve 
almakta olduğu tedbirleri sevinçle karşıladı
ğımızı ifade etmek isteriz. 

Bu arada, benim -şahsî endişemdir; sayın 
Balkanlığın bu hususta elbette her türlü ted
birleri aldığı muhakkaktır; ama bu kürsüden 
ifadesinin de faydalı neticeler vereceğine inan
maktayım. Barajlar yapılmiaıktadıır. Yanın her
hangi bir selbeple, herhangi bir husus meyda
na geldiği zaman (Taştığında veya yıkıldığın
da) bir sürü malın, canın kaybı tabiatiyle söz 
konusudur. Bunlar yapılırken elbette alına* 
cak tedlbirler de hesaplanmıştır. Şüphesiz, ona 
göre de tedbirleri alınmıştır; ama bir millî gü
venlik konusu olarak, herhalde Bakaııliğimi
zin; (barajlarımız, o 'büyük tesislerimiz hakkın
da tedbirlerini aldıklarını sanıyoruz. Eğer, 
alınmamış ilse ben kendi memleketim olan Ça
nakkale M eki' Atikhisar Barajından misal ola
rak ifade etmek istiyorum. Kazara, baraj yı
kıldığı ziam'an altında 4-5 tane köy var ve 30-40 
Ihin nüfuslu Çanakkale gibi tarihî bir şehir 
var. Ümit ediyorum ki, herhangi 'bir hasar za
manında oralara mal ve canın kaybı için en 
seri vasıl bal arla, en hızlı giden vasıtalarla ka
zanın gelmekte olduğu hususu da duyurul
mak üzere gerekli tedlbirler alınmış olsun.. . 

(Bu, yalnız Atikhisar Barajında değil, Tür-
feîye'nin her tarafındaki barajlar için bıir mil
lî güvenlik konusudur, bir tedbirdir, ümit edi
yorum ki, bu kuruluşlarla, bu tesislerle ilgili 
Bakanlığımız ve ilgililer tedbiri almışlardır. 

'Sayın Bakanım, bundan bir müddet evvel 
ben burada gündem dışı bir /konuşma yapmış
tım. Bu gündem dışı konuşma arasında, do'-
ğal kaynaklarımızdan olan Çan ve Yenice ha
valisinde zengin linyit yataklarının olduğu
nu, ifade etmiştim. Yapılan bir araştırma ve 
inceleme raporundan da Türkiye'deki linyit 
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yatakılarıı sırasuıa göre, Çan ve Yenice havza- i 
sındaki linyit yataklarının dördüncü sırayı 
işgal ettiğini, gerek MTA'nın, gerekse Sayın 
Bakaıılığnıızm 1967 yılında sayın İnkaya'nın 
ibaşkanlığında teirtipdemiş olduğu bir teknik 
heyet tarafından hazırladığı. raporda görmüş, 
ifade etmiştim ve öğrenmiştim. 

Eskiden beri Çan havalisi fakir bir havali
dir. Vatandaş, işte bu tabiî kaynakların işletil
mesinden bir hayli geçimini sağlamaktadır. Bu
rada bir termik' santralı kurulacaktı. Gerekli 
'tedbirlerin alındığı, fizibilite raporlarının yapıl
dığı, Yenice ve Çan havalisindeki madenlerin 
burada termik santralı yapılmak suretiyle bu
gün ihtiyacımız olan elektrik enerjisi istihsal 
.edilecekti. 19ÖT - 1968 - 1969 yıllarında fabrika- | 
mn neredeyse kurulmak üzere olduğu vatandaş- ı 
lara duyurulmuştu; ama maalesef bugüne kadar 
kurulamadı. Nedendir, sebebi nedir bilemiyo
ruz, yoksa bir politik oyuna mı getirildi hile- | 
inlemekteyiz; ama Çan havalisi, Yenice havalisi, 
o fakir insanlar, toprak altındaki zengin kay
nakların bir gün enerji haline getirilmesi için 
bütün çabayı, bütün gayreti, bütün çalışmayı 
göstereceklerini bu kutsal kürsüden ifade etmek 

'istiyorum. 

Yine Biga, Bayramiç - Ezine ovaları zengin ' 
ovalairımızdandır, ama günden güne toprağımız 
çoraklaşmaktadır. Yeraltı sularımız, yerüstü su
larımız boşu boşuna akmakta gitmektedir. Aynı 
yıllarda, Biga ovasını sulayacak üç tane ırma
ğın üzerine Biga barajı adı ile adlandırılan bü
yük bir baraj fizibilite çalışmaları yapılmıştı, 
hatta binlerce lira da o Koca çayı üzerindeki araş
tırmalara, maalesef toprağın altına gömülmüştü. 
380 bin dönüm civarında arazinin sulanacağını 
o zaman işitnıiştik, sevinmiştik, hatta gönülleri
mizi de bu arazilerin sulanmalarına bağlamıştık. 
Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bu ba
rajlar da tahakkuk etmedi, o yörenin insanları 
da gönüllerini bağlamış oldukları bu barajlar
dan hâlâ nimetlerini alamadıkları gibi, ileride 
alacakları müjde işaretinin verilmesini bekle
mektedirler, 

Ayrıca, Karamenderes namı ile Kazdağmm 
sularını Ege Bölgesine götüren Karamenderes 
deresinin üzerinde de bir baraj kurulacaktı, ma
alesef o da kurulamadı, Ezine ve Bayramiç ova
sında arazisi olan bir sürü vatandaşımız bir ay Ş 
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sonra su su diye bağıracaklar, ama Tanrıdan 
başka kimse elini uzatamayacaktır. Medeniyetin. 
bütün imkânlarının ortaya dökülmüş olduğu bir 
çağda yaşıyoruz. Karamenderes çayı üzerinde de 
bir barajın yapılması planlanmıştı, onun da fi
zibilite raporları hazırlanmıştı ve yerinde bir te
sis olacağı o civardaki bütün vatandaşlara du
yurulmuştu; ama maalesef bugüne kadar onun 
için de herhangi bir iş'arda bulunulmadı. 

Bu kutsal kürsüden bunların tam cevabını 
alıncaya kadar bir defa, iki defa, üç defa, beş 
defa, gerekirse daha çok söylemeye devam ede
ceğiz, çünkü o insanları temsilen burada bulu
nuyoruz. Bu insanların hakkını elbette buradan 
müdafaaya devam edeceğiz. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, süreniz doldu 
efendim, 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Hemen bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Bu arada, Manyas ve G-önen'de zengin top
raklarımız olduğunu biliyorsunuz. Orada da ba
rajlar yapılması programlara alınmıştı ve yapı
lacağı oradaki insanlara duyurulmuştu, ama bu
güne kadar yapılamadı. O insanların da bu ba
rajları beklemekte olduğunu buradan ifade ©di
yorum. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk, istirham ederim, 
bir bütçemiz daha var efendim. Benim yetkim de 
yok, bunu arz ettim müteaddit defalar. 

İSMAİL KUTLUK (Devamla) — Teşekkür
lerimi sunarak ayrılıyorum. 

1974 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı Bütçesinin milletimize, vatanımıza ve Ba
kanlığımıza uğur getirmesini niyaz ediyorum, 
saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim Sayın 
Başkanım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kutluk. 
Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine geçilmesi hu
susunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

B) ENERJÎ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI 

Bölüm Lira 

1011 Genel yönetim 5 707 9111 
'BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden 
^er.. Kabul etmeyenler., Ka-
!bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

102 Destek hizmetleri 3 086 67!2 

(BAŞKAN — Bolümü oyları
mıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kalbul etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir. 

111 Maden ve Enerji Kaynak
larının işletilmesinin sağlan
ması 579 202 20.7 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyoruıın. Kalbul eden-
11er.. Kabul etmeyenler.. Ka-
ıbul edilmiştir. 

900 Hizımet pro gramlarına 
tılamayan transferler, 

dağı-
263 857 4G0 

BAŞKAN — Bölümleri tümüyle ve cetvel-
ıleriyle birlikte oylarınıza sunuyorum!. Kabul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kafbııl edilmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe
sinin Milletimiz ve memldke'timiz için uğurlu ve 
hayırlı olmasını dileriz. 

3.—Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1974 
yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi ; 1/81; C. Senato
su : 1/259) (S. Sayısı : 348) (1) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü 1974 yılı bütçe kanunu tasarısının madde
lerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler. Kalbul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

,1 nci maddeyi okutuyorum. 
Devllelt J3u İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yıü 

Bütçe ikanun taaarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri G-enel Müdür
lüğünün 1974 malî yılında yapacağı hizmetler 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re, 4 883 558 000 lira ödenek verilmişitir.ı 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümle
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. Kalbul edilmiştir. 

(1) 348 S. Sayılı basnıayazı 2.5. '1974 
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

İa-

DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
Bölüm Lira 

1Q1 G-enel Yönetim 49 695 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Kalbul 
edilmiştir. 

102 Destek Hizmetleri 337 463 

(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden-
Cer.. Kalbul etmeyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

103 Makine ve teçhizat satmalın^ 
ması destek hizımetleri 327 239 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
lbul 'edilmiştir. 

111 işletme 185 255 000 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 3 085 249 000 

(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 258 235 000 

IBAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

114 Yardımcı hizmetler 24 422 000 

(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul eden
ler.. Kabul etmeyenler.. Ka
lbul edilmiştir. 

115 Tamamlanamayan yapımla
rın ikmali 160 000 O'OO 

(BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kalbul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

— 371 — 
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Bölüm Lira 

900 Programlara dağıtılamayan 
[transferler 6016 ÜÜO OOO 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul 
•edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, (A) işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul e'denler.. Kabul 
etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

2. nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür

lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere, 4 883 558 OOO lira olarak tah
min edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kaıbul 
edenler.. Kalbul etmeyenler. Kabul edilmiştir. 

B — CETVELİ 
Gelir Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 160 885 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler, ka
lbul etmeyenler.. Kalbul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 4 722 723 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kalbul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, (B). işaretli cetvelle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler. Kaibul et
meyenler.. Kaıbul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Su İşleri G-enel Müdür

lüğünce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
bağlı (C) İşaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1974 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kaibul edenler. 
Kaıbul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 4. — Devlet Su işleri Genel Müdür

lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler.. 
Ka'buıl etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

6 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler.. Ka
bul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

l6 nci maddeyi okutuyorum1. 

Madde 6. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinden kull-
lanılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi. 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci mad
desi 1974 malî yılında uygulanmaz. 

3 . 7 . I'9i6ı8 tarih ve 1053 sayılı Kanun gere
ğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, 'kul
lanma ve endüstri suyu temini maksadıyle giri
şilecek taahhütlerin tutarı için, aynı kanunun 
1 nci maddesinde gösterilmiş bulunan azamî 
taahhüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan 
proje kredileri için 1974 yılında uygulanmaz. 

1063 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer 
alan ve Ankara, istanbul belediyelerince yaptı
rılacak işler karşılığı bu belediyelere yapıla
cak yardımların sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 
1974 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler.. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 

Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik sant-
ralları inşası dolayrsıyle yerlerinin değiştirilme
sine zaruret hâsıl olacak kara, demiryollarının 
varyant, yol köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle sağlanması amacıyle hava 
alanının inşa, ıslah ve tevsii, baraj ve göl saha
larında kalan akaryakıt boru hatlarının var
yantı için Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine konacak ödenekten lüzumlu .görülecek 
miktarın Bayındırlık Bakanlığı ile Köy işleri 
Bakanlığı ve karayolları bütçelerine bağlı (A) 
işaretli cetvelin ilgili projelerine aktarmak için 
gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yet
kilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık 
Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğüne devri için gereken iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
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BAŞKAN — Yedinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler. Kabul etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Sekizinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 8. — Devlet daire müesseseleri ile 

kamu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet 
>eden dernekler veya dış yardımlardan sulama, 
içme, kullanma ve endüstri suyu, kanalizasyon, 
Ibaraj ve hklro - elektrik santral ve diğer su 
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili etüt proje 
ve inşaat yaptırılması, temel sondajları, beton
la ilgili her türlü deneyler zemin mekaniği de
neyleri, her türlü kimyasal deneyler, su çimen
to, analizleri ve model deneyleri yaptırıl
ması amaeıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraf
tan (A) işaretli cetelde mevcut veya yemden 
açılacak özel projelere Maliye Bakanlığınca 
ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve öde
nek kaydı işlemini beklemeksizin (A) cetveli
nin ilgiili proje ödeneklerinden gerekli harca
mayı yapabilir. îşin bitiminde yapılan kesin 
harcamalara göre tahakkulk eden miktarı ilgiili 
projesindeki ödenekten harcama yapılan proje
ye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen 
kısımlar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları 
dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Sekizinci maddeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabil etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu maddeyi okutuyorum. 
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer., 
BAŞKAN — Dokuzuncu maddeyi oyları

nıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Onuncu maddeyi okutuyorum. 
Maldde 10. — Bu kanunu Malıiiye ve Enerji 

ve Tabiî Kaiynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Onuncu maddeyi öylaınmzia 

sunuyorum. Kabul edenler?... Kabul etmeyen
ler?... Kabul edilmiştir. 

Tümünü oylarımıza sunuyorum. Kabul eden-
ler?.. Kabul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı, 10 Mayıs Cuma günü saat 
9.30'da başlayacak 60 ncı Birleşimde açık oy-
lannıza sunulaca/ktrr. 

4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1974 yı
lı Bütçe Kanunu tasarısı (ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/82; C. Senato
su : 1/260) (S. Sayısı c 349) (Dağıtma tarihi •: 
30 .4 . 1974) (1) 

BAŞKAN — Petrol İşleri Geneli MjüdürJüğü 
1'974 yılı Bütçe kanunu tasaırrsmm maddele
rine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Birinci maddeyi okutuyorum. 
Peltrol işleri Genel Müdiirlüğü 1974 yılı Bütçe 

kanunu tasarısı 
Madde 1. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü

ne 1974 ma'î yılında yapacağı hizmetler içki, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
111 714 459 lira .ödeniek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetvelin bölümleri
ne geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etleyenler... Kabul edilmiştir. 

T. C. Petrol Dairesi Başkanlığı 
Bölüm liîra 

101 Genel yönetim 4 553 449 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetler: 1 908 '815 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

flil/1 Pot rol faaliyetleri ile ilgili 
hakların verilmesi kontrol 
ve denetim 3 8411 '554 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rımda sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin plan
laması ve akaryakıt is'tlkrar 
fonu 786 914 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

(1) 349 S. Sayılı basmayazı 2.5. 1974 ta-
I rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bölüm Lira 

i9O0 Hazmet programlarına da
ğıtılmayan transferler 623 727 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler... KaSbul etmeyen
ler... Kalbul edilmiştir. 

. Birinci maddeyi (A) işaretlli cetvelle 'bir
likte oylarımıza sunuyorum. Kalbul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

ikinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü

nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere, 1!1 714 459 lira olarak talimin 
edilmiştir. 

•BAŞKAN — (B) işaretli cetvelin bölümle
rine geçilmelini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

B - CETVEIJİ 
Gelir türü Açıklama Lira 

!2 Vergi dışı gelirler 15 000 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 Özel ıgelirler 11 ©99 459 
BAŞKAN — Oylarınıza su
nuyorum. Kaibul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kaibul 
edilmiştir. 

İkinci maddeyi (B) işaretli cetvelle birlik
te oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğün

ce 1974 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağ
lı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1!974 malî yılııılda ela devam olunur. 

BAŞKAN — Üçüncü maddeyi oylarınıza-
Sunuyorum. Kaibul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Bördüncü maddieyi okutuyorum. 
Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı 

(R) işaretli cetvelde gösterilmiştin*. 
BAŞKAN — Dördüncü maddeyi 'oylarınıza 

sunuyorum. Ka'bul edenler... Ka'bul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

Beşinci maddeyi okutuyorum, 
Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi

lecek zarartlar karşılığı olarak petrol halkkı 
sahiplerinden alınacak paralardan idarece ge
lir kaydı lâzım gelenler, h:,r taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvele gelir, diğer taraftan (A) işa
retli cetvelin ilgili program, altprogram, faa
liyet veya projelerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur. 

BAŞKAN — Beşinci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kalbul edenler... Kalbull etmeyenler... 
Kalbul edilmiştir. 

Altm'eı maddeyi oikultuyiorum. 
Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin

de yürürlüğe girer.; 
BAŞKAN — Altıncı maddeyi oylarınıza su

nuyorum. Ka'bul edenler... Kalbul dtmeyenler... 
Kafbul edilmiştir. 

Yedinci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 
BAŞKAN — Yedinci maddeyi -oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kalbul etmeyenler... 
Ka'bul edilmiştir. 

'Tümünü oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... KaJbnl etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Kanun tasarısı, 10 Mayıs Cuma günü saat 
9.30'da başlayacak 60 ncı Birleşimde açık oy
lannııza sunulacaktır. 

BAŞKAN — Sıra Gümrük ve Tekel Bakan
lığı bütçesinin müzakeresine gelmiştir. Balka
nın ve ilgililerin gelmesine intizaren, oturuma. 
'beş dakika ara veriyorum. 

Kapanış saati : 21.40 

...... 

— 374 — 



O. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 4 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 21,45 

BAŞKAN — CBaşkanvekil ;Zühm| İBetil. 

KÂTİPLER : (Ekrem Kafoay (Bardxtr),ı0.lNııriıOanpolat (Konya) 

»>e-« 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun 
Sayın üyeleri; 59 Ucu Birleşimin 4 ncü Oturumu
nu açıyorum,. 

C) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

5. ,— Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi : 1/78; C. Senatosu : 1/256) 
(S. Sayısı : 345) (1) 

BAŞKAN — Görüşme sırası Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Bütçesine gelmiştir. Bakanlık Büt
çesi ile Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi tasvip 
ettiğiniz programa göre birlikte görüşülecektir. 

Bu bütçede söz alan sayın senatörlerin adla
rını ve soyadlarını okuyorum : A. P. Grupu adı
na Saym Mümin Kırlı, C. H. P. Grupu adına Sa
yın Muzaffer Şamlloğlu; kişisel görüşlerini de 
belirtmek üzere söz alan arkadaşımız da Sayın 
Hüseyin öztürk'tiür. 

•Söz, A. P. Grupu adına Saym Mümin Kır
l ınındır; Saym Kırlı, buyurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (İz
mir) — Saym Baştan, değerli senatör arkadaş
larım, ; 

Adalet Partisi Grupu adına Gümrük ve Te
kel Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüş ve temen
nilerimizi bildirimek üzere huzurunuzda bulunu
yorum. 

G^ümıtük ve Tekel Bakanlığı, Hazinenin mü
him gelir kaynağı bir bakanlığımızdır. Bunun 
yanında, Bakanlık ekonomik ve sıosyal görevleri 
de fevkalâde ehemmiyet kazanmış bir hüviyet 
içimde görülmektedir. Devlet Hazinesine büyük 
gelirler sağlayan böyle bir Bakanlığın bütçesi
nin görüşülmesi kanaatimizce büyük önem. taşı-
m^akttadır. 

(1) 345 S. Sayılı \basmayazı 2 . \5 , 1974 ta
rihli 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Bütçenin kazandığı bu ehemmiyet yanında 
Bakanlık koltuğunu işgal eden saym zatların 
tutum ve davranışlarını da o nispette ehemmi
yetli görmek icabeder. Çünkü, bizim memleke
timizde henüz esaslı bir müesseseleşme, birçok 
'.teşekküllerimizde ortaya çıkmadığından teşek
külün başında bulunan zatın tutumu, davranışı 
ve sözleri ağırlığını hissettiren bir mahiyet al
maktadır. 

Bu bakımdan eleştirilerimizde Bakanlığın ve 
Tekel Genel Müdürlüğ%ıün iç bünyeleri ve işle
yişlerini olduğu kadar Saym Bakanın tutum, 
davranış ve sözlerini de gözden geçireceğiz. 

Bakanlık denetimi altındaki Tekel ve Çay -
Kur Genel Müdürlükleri kanalı ille büyük üreti
ci kitlelerinin kaderini elinde tutan bir yapıya 
sahiptir; ve bu yollarla büyük bir üretici kitle
ye ya refah getirir ve onları atacağı her olum
lu adımla vatandaş olmalarının gururu ile mutlu 
kılar veya o büyük kitleyi vatandaş olduğundan 
nefret eder hale getirir. 

Hükümet, bir umut olarak iş başına gelmiş
tir. Herkes kendilerine geleceğinin garanti altına 
alınacağını vaat eden bir hükümetin iş başına 
gelmesinden bir şeyler ümit eder halde bekle
mektedir. Bu arada üreticilerimiz de aynı hisler
le doludurlar. Artık kendilerine mallarının değe
ri verilecek ve seçim meydanlarında, üretici top
lantılarında söylenen sözler yerine getirilecek
tir. Ellerine geçecek para, sağlam para olacak ve 
içinde bulunduğu seneyi iyi geçim şartları ile 
geçireceği gibi, gelecek seneye üreteceği mahsu
lünü de en mükemmel maliyet içinde üretecek
tir. 

Bu kısa panoramadan sonra tütün piyasala
rının tahlili il sözlerimize başlayalım. 

Saym Gümrük ve Tekel Bakanı ile Köy İş
leri ve Kooperatifler bakanları Ege'ye gelerek ve 
hiçbir zaman politikanın girmemesi lâzımıgelen 
'tütün piyasasını âdeta Cumhuriyet Halk Parti
sinin «Ak Günlere» bildirgesinin propagandasını 
yapar şekilde açtılar. Verilen fiyat, daha önce 
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Ziraat Odalarının düzenlediği Ege Bölgesi Tü
tün Ekicileri toplantısında Sayın izmir Milletve
kili Mahmut Türkmenoğlu'nun üreticiye müjde
lediği 35 Krallık baş fiyatın 10 lira altında, 25 
Kra idi. Bu fiyat, o günlerdeki ekonomik kon
jonktürde iyi bir fiyat idi. Üretici adına mem
nun olmamak için hiçbir sebep yoktu. Ama, son
radan Hükümetin aldığı büyük zam kararları 
çok kısa bir zamanda üreticinin memnuniyetini 
ortadan kaldırmış ve üreticiyi senesi için düşü
nür hale getiranliştiır. ( 

İşte biz tütüne politika soikmamalıdır der
ken, politikacının Devlötin bir organı olan hü-
fldknjetleri .güç duruma düşürebileceğini bildiği
mizden bunu söylüyoruz. 

Esasen, tütün alım politikasının, Türkiye'de 
ıbir müessese haline geldiğini artık anlamamız lâ
zımıdır. Bu anlayışın dışına çıkanlar mahcup ol
maya daima mahkûmdurlar. Hükümetlerin yapa
bileceği tek husus, tütün üreticilerinin Tekel va-
isıtasıyle desteklenmeye devam edilmeleri ve 
her türlü emtiadaki fiyat seviyelerinin müstafh-
sil vatandaşları korur bir durunyda tutulmasına 
gayret etmekten ibaret olmalıdır. 

Bu seneki tütün mahsulünün maliyeti çok 
yüksek ola'calktır; önümüzdeki yıl tütün mahsu
lünün maliyeti. Tütünün maliyeti, maliyet gir
dileri mis'lî ile pahalılanmıştır. Tütün üreticisi
ni büyük sıkıntılar beklemektedir. Şimdiden ted
birlerinin düşünülmıesi lâzımdır. Bu seneki tütün 
piyasalarında rahat fiyat verilebilmetsihin sebe
bi, bütün dünyada yayılan enflasyonun hesabın
da olduğu kadaır, ambarlarımızda stok tütün ol
mamasını da büyük ölçüde hesaba katmak lâzım
dır. Dünyadaki büyük fiyat artışları neticesi 
tütün fiyatlarının artması da tabiî idi. Tekel, 
•eğer bu durumu hesaplayarak fiyat vermemiş 
olsaydı kendini inkar etmiş olur; yani tütüncü
yü o zaman tüccara satar idi. Buna rağmen tah
minlerini tam manasıyle yapabildiği inancında 
da değiliz, pekâlâ görülmektedir ki, dünya enf-
laısyonist bir gidişin içinde bulunmaktadır. Te
kelin önünyüzdeki yıl tütün ihraç fiyatlarının 
2,32 dolar ilâ 2,40 dolar olacağını tahmin ederek 
verdiği bu seneki 25 liralık Ege piyasası baş fi
yatının, gelecek sene ihraç fiyatlarının 2,50 do
lar veya 2,60 dolar olması halinde 25 liralık bu 
fiyatı vermekle üreticiyi ezdiğinizi biz söylersek 
siz ne cevap vereceksiniz? Kim temin edebilir ki, 

bugünkü dünya gidişi içinde fiyatlar tahminle
rin çolk üstüne çıkmayacaktır. 

Sayın Bakan, Devlet idare edebilmek bir bü
yük sanattır. Her kişiye nasip olmaz. Büyük 
büyük sözlerle herşeyi hallettim zannetmeniz, 
sizleri çok aldatır. Siz artık bir Bakanlığın kol-
tuğundasınız, muhalefet hatibi değilsiniz. Itham,-
larla elde edeceğiniz netice bir karışık ve gü
vensiz ortam olur. Devlet idare edenlerin, bir it
hamı ortaya atarken dikkatli, hesaplı ve inandı
rıcı delillere saihip olmaları lâzımdır. Türkiye'de 
olup bitenlerin ne derecede doğru olup oılmadı-
ğmı kamuoyu elbette bilmek ister ve bunu me
sul ağızlardan işitmek ister. Ama, mesul ağız
lar inandırıcı delillere sahip olmadan konuşur
larsa, kamuoyunu düzene ve idare edenlere 
inançsızlığa sevkederler. Eğer, bu Anayasa or
tada iken, bu düzeni illâ değiştirmek istiyorsa
nız, onun yolunun bu olmadığını size hatırlat
mak isterim. Sözlerinize dikkat ediniz, Sayın Ba
kan. 

Üreticinin, malına verilmiş olan her kuruş 
fazla para bizi memnun eder. Ama, verilen bu 
paranın onun derdine deva olacak şekilde elin
de değerini kaybetmeden kalması şartryle mem
nun oluruz. Değerinden kaybeden, alım, gücü dü
şen para, üreticiye gelecek senesi için yeni zor
lukların kapısını açar. Aklı başında olan üreti
cimize, düşük değerli paranızdan çuvalla verse
niz sizi kınar. Hükümet ve Bakanlığınız, tatbik 
ettiği bu fiyat politikasından hiç gurur duyma
sın. Ama, eğer bu fiyatları verdikten sonra köy
lünün ve üreticinin kullandığı en mübrem mal
lara zam, yapmaya gitmeseydiniz, bir dereceye 
kadar gurur duymaya hakkınız olurdu. Yaptık
larınız eğer iyi ise hiç kaygılanmayınız, halkı
mız bunu değerlendirmesini bilir, bilecektir. Ha
zinenin kapılarını açıp üreticiye vermek istese
niz, karşmızde ilk muhalif halkın ve üreticinin 
kendisini bulursunuz. Her şeyi bir denge içinde 
yapabilmeyi becerebiliyor musunuz 1. İşte o za
man halkın gözbebeğisiniz; canını da, malını da, 
reyini de alırsınız. 

Şunu açıkça söylemıeliyiz ki, siz bütün bu im
kânları Hükümet olarak üç aylılk ekonomik po
litikanızla kaybettiniz. Üç aylık iktidarlar ve 
Bakanlar için konuşurken elbette dikkatli olmak 
gerekir. Konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz; ama 
o kadar büyük hatalar yaptınız ve zihniyetinizi 
o kadar açıkça ortaya koydunuz ki, istikbalde 
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yapmak istedikleriniz hakkında biz de bir şüphe 
kalmadı. Şimdi yaptığımız eleştiriler sizi yanlış 
yolunuzdan döndürmeye müteveccih olmaktadır. 

Ege Ekici Tütün Piyasasında tütün alım böl
gelerinin, ligden 5'e indirilmesi ve birinci ile 

.beşinci bölge fiyatları arasında 2,5 lira gibi bir 
farkın bırakılması Türk tütüncülüğünün kali
tesi bakımından istikbalde bir handikap ola-
c afctır. 

Dekarında 70 - 80 kilo üretip, 25 liraya sat
tığı bölgeye tütün cHikmek yerine, dekarında 
'200 - 250 kik) üretip, 22,5 liraya satacağı böl
geye tütün dikmenin daha kârlı olacağı açık 
değil mi?. Ve 'dekarında 200 - 250 kilo allın an 
tütün kalitesinin ne olduğunu hep bilmiyor 
muyuz?. Siz de tütüneüsünfıiz. 

Bu iddiamız, yasak bölge uygulamasının var 
olduğu söylenerek çürütülmek isitcnefbilir. 
Ama, .çıkacak Af Kanunumda, tarlası yasak böl
geye girmiş olanlar içki !bir senevJk bir itiraz 
hakkı tanıdık, ki doğru bir şeydir. 

Bu uygulama neticesi, bu bir senelik itiraz 
halkkı neticesi doğacak baskılara dayanacak 
ve hak edenlerin dışımda kimselere, tarlaları 
için tütün dilkim müsaadesi verecek milsiniz8?. 
Gâvurköy ve Akhisar tütüncülüğünün ıgerile-
mesine müsaade edecek misiniz?. 

O kadar övündüğünüz, «Ekiciyi tüccara ez
dirmedik» propagandanız da, piyasanın kendi
ne özgü kaideleri içinde Samsun'da iflâs et
miştir. Tüccar Samsun'da fazla fiyat vermek 
suretiyle Tekeli ezmiştir ve ekiciiyi ezen mev
kiinde ele tekel kalmıştır, maalesef. 

Ekiciyi güçlendirmek için 1177 sayılı Ka
nunun 28 nci maddesindeki, tütün satış mer
kezilerinin ve bilhassa 1196 sayılı Kanundaki, 
tütün tarım satış kooperatiflerini kurmak için 
çalışmalara hemen başlamalısınız. Eğer bu koo
peratifleri kurmak için niyetleriniz ciddî ise, 
ne gibi düşüncellere sahip olduğunuzu öğren
mek istiyoruz. Böylece daha emfarme hale gel
miş olacağız. 

'Tütün eksperleri meselesinden bahsetmek 
istiyorum. Tütün eksperleri maddî ve manevî 
tatmin edilmelidirler. Aylarca yuvalarından 
uzakta, ustbelik gayet d'üşük harciralhlariyle 
çalışmak mecburiyetimde kalan eksper zümre
si üretici ile direk teması olan 'tekel kitle-
sidir. Halikın önünde kolundan çekilerek va
zifesini, çekenin arzusu gibi yapmaya davet 
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«dilen veya karabiorsa tütün satınalmış 'bir 
ekicinin tütünlerinin tekelce âlmmadi'ğındam 
üzerinde âdeta halk mahlkemesd kurmuşea-
ısına bu ekicinin karaiborsa tütün alıp alma
dığının halktan öğrenilmek istenmesi eksperi 
rencide eder. Seneye o dksper, yine o halkla 
karşı karşıyadır. O ekicinin tütününü o eksper
tiz edecekti'r. Bozuk maneviyatlı bir eksperin 
Devlete ve ekiciye vereJbileceği zararları düışü-
ııdbiliyor muyuz?. Bu fedakâr zümrenin ko
runması ve tüm moral ille tutulmalarında fay
da büyüktür. 

.Muhterem senatörler, sayın Bakanın filiit-
reli sigara karaborsasını önleyeceği hakkın
daki sözlerini ve neticesinin ne olduğunu hep 
Iberaiber izliyoruz. Bu hâdise üzerinde fazla 
durmadan bu kadar söylemekle yetiniyor ve 
o sözlerle bugünkü neticeyi, idraklerinize ter-
kediyorum ve karaborsayı önlemek hususun
da ne giibi tedbirler düşünüldüğünün buradan 
(açıklanmasını Sayın Bakandan ıriıca ediyorum. 

ıSigara fabrikalarında üç v ardiye sistemi
ne gidilerek üretimin artırılmak istendiğini 
işitiyoruz. Bugünkü durumda gündüz Âe gece 
çalışılarak, aynı zamanda fazla mesai de yapı
larak aldığı yevmiye ile hayatını idame etti
ren, kendimi bu şelkle alıştıran sigara işçileri 
için üç vardiyeye gitmek, bir kilsim kazançla
rını terk manasına gelir ki, işçiler bakımımdan 
böyle bir uygulamanın iyi neticeler vermeye
ceğini söylemek isteriz. 

îşçii meselesini açmışken, Sayın Bakanın, 
Bakanlık falbriik'al arına gidip, işçiyi sendika 
yöneticileri a'ey'himde kışkırtıcı mahiyette 
sözler söylemekten vazgeçmesini tavsiye et
mek isteriz, işçiyi kendi partisi lehime ka
zanmak istiyorsa onun yolu, işçimin karnını do
yurmaktan geçer. îşçi gelirini, vaat ettiğiniz 
giibi artan fiyatların önüne geçirirseniz, iş
çiyi kazanmış olursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, Doğu Karadeniz 
bölgemizin başürünü haline gelmiş bulunan 
çay ziraatlyle büyük bir kitle uğraşmaktadır. 
Çay, Doğu Karadenizin iktisadî hayatına dam
gasını vurmuş ve o yörenin sio&yal hayatını da 
oldukça değiştirmiştir. Çayın dünyada üretü-
mi, tüketümfinin üstünledir. Bizde de çay alımı, 
çay tüketimimizin çok üstündedir. Bu seibep-
ten, çaydan Devlet Hazinesine yüklenen yük, 
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1 milyar Uradır. Taibialtiyle buna selbep, 2,5 
yaprağın üzerinde, hatta dal halinde çay alımı
nım. geniş ölçüde devam etmesidir. 

Tütün gibi, çıay da, politika öokulmıasm'a 
tahammülsüz bir üründür. Sayın Balkanın ve 
Hükümetinin tütün alımları dolayısiyle yap
tıkları çirkin politikayı, çay alımında bir kena
ra itmiş görünmelerini memnuniyetle karşılı
yoruz. Bundan, bizzat cay üreticisinin de mem
nun olduğunu işitiyoruz; fakat şu kısa devre 
içinde o kadar yanlış sözler söylenmiş ve o 
kadar yanlış tatbikat yapılmıştır, çaydaki 
Ibu durumu ihtiyatıla karişnlıiyor, deva mini dili
yor ve bunun için de inşallah diyoruz. 

Çay ile ilgili bir tavsiyemizi bu vesileyle 
duyurmak isteriz: Karadeniz Teknik Üniver
sitesinde bir çay araştırma merkezînin kurul
masının, çayın birçok problemlerini halle&e-
•bileceği kanaatindeyiz. Bu arada tütün ve çay
dan bahsetmişken, umumî manasiyle bir nok
taya dokunmadan geçemeyeceğim:' 

Malûmunuz, siyasal gelişmeler memleket
lerin ekoniomflik ve sosyal yapılarına sıkı sıkıya 
ibağlıdıallıar. Ekon'omimiz geliştikçe, sosyal ya
pımız değişmekte ve eğer tedbirler yeterince 
imkân 'bulunup alınamazsa, siyasal gelişmeler 
patlama derecelerine varmaktadır. Gerek çay 
ve tütün üreticilerinin ve umumiyetle bütün 
üreticilerin dine geçen paraların kenidileri-
nlin ortak olabilecekleri yatırımlara yönetil
mesinin faydalarıma değinmek isterim. 

İSevgili arkadaşlarım, Sayın Balkan Free 
Snoplardan ve TIR kamyonlarını açıktan suç
lamış. Free Sbopları ve TIR kamyonlarını, nak
liyat sistemimi açıktan suçlamış, bu ikisinin 
kaçakçılığın bir yolu olduğunu beyan etmiş
t ir ; fakat bu ithamlardan sonra Free Snop
lar, ticaretlerine devam etmişler ve bugüne 
kadar birbirinin yaptıkları kötü ve kanunsuz 
işlerden dolayı kapatıldığına şahit olmadık. 
Aksine, bunlar Bakana hücuma geçmişler, sü
tun sütun ilânlarla yararlarını anlaitmııslar, is
pat edilmesini istemişlerdir. 

Bu dükkân! arm murakabesi Bak anlığını
za aittir. Murakabe neticesi kaçakçılık yap
tıkları anılaşılııSa, bunlar elfbet'te kapatılmalı-
durlar. Hükümet bu kadar güçsüz müdür ki, 
hem itham 'ediyorsunuz, hem de kapatamıyor
sunuz? Yoksa, bu ithamların altında özel sek

tör düşmanlığı mı yatıyor? Bunlar açıkta kal
sın, biz iüham etmekte devam edelim, işte mil
lete dönük diyelim, işte bunlar bönledirler ve 
bunlar özel sektör düşmanlığı için bir vesile 
diye kullanılsınlar. 

Hem gayri ciddî şekilde suçlayacaksınız, 
hem de kapatmayacaksınız. Sonra da, ben özel 
sektöre düşman değilim diyeceksimiz. Elbet
te sizden şüphe ederiz. Şimdi, sormak .isteriz, 
'bizi de özel sektörü müdafaa ediyor diye, bu 
düşüncelerimizden dolayı özel sektör yardak
çısı,, ortakçısı, hatta işfbirlikçisi, difye itham 
edecek misiniz? Free Shoplann faaliyetlerini 
kanun dışı yürüttükleri hakkında delilleriniz 
•varsa, hep berafber dinleyelim. Eğer delilleıi-
ııiz sadece kulak dolmaları ise, Bakanlığınızın 
ciddiyetiyle kabili telif görmüyoruz, ıbu itham
ları. 

Şunu açıkça belirtmekte fayda görüyoruz: 
Adallet Partisi felsefesi, karma ekon/omi taraf
tarı olmakla benalber, memletiniiı ekonomisine 
zarar veren, vatandaşın hakkına tecavüz eden, 
özel sektörden yana değildir. İnancımız, höyle 
özel sektörü tanımaz. Bu gibilerine hak ettik
leri cezayı vermek için, kararMılkla üzerleri
ne yürürüz. 

iSaynı Bakan, vatandaşı, iş çevrelerini!, de
lilsiz ve halksi'z ithamlarla tedirgin hale ge
tirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. TIR kam
yonları için bazı tedbirler aldınız. Takdirle 
karşılarız; ama maşallah piyasalarımızda ka
çak Amerika sigaralarında herhangi bir azal
ma da görmedik. Tedbir alınız; ama delilsiz 
ve alenî itham etmeyiniz. Beynelmilel anlaş
malarla bağlı olduğumuz ıbu nakliyat sistemi 
'hakkında alacağınız tedbirlerde de dikkatli 
olunuz. Aksi halde, karşı devletler de tedbir 
almaya başlarlarsa, önümüzdeki yaz mevsimin
de bütün sebze ve meyvo'lerimiz elimizde ka
lır. Bundan önceki misali de biliyoruz. 

Onun için size söylüyoruz ki, işe girişin; 
ama lâfa girişmeyim. Esasında o söylediğiniz 
kaçakçılıklar eğer varsa, küçük çapta şeyler
dir. Bunları gözden ırak tutmamakla bera
fber, büyük çapta kacakçıılıklara eğilmeli ve 
delililerini ele geçirdiğinizde, yardıimcılariyle 
beraber üzerlerinden geçip, ezmelininiz. Biz, 
ciddî Bakanlıktan bunu bekleriz. Türk ekono
misine büyük yarayı bu çaptaki kaçakçılıklar 

— 378 — 



0. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 4 

açmaktadır. Belediyelerimize yapılan hibe 
otomobillerle uğraşacağınıza, 'bunlarla uğraş
malısınız. Halikın hakkını çalan kişi veya mües
sesenin üzerine haklı kalmak şartiyle yürü
mek sizin görevinizdir. 

Muhterem senatörler, gümrük kapılarımız
dan şikâyetler, hızından hiç kaybetmeden sü
rüp gitmektedir. Gümrüklerde muayyen sırası 
'bekleyen vatandaşın ıstırabı yürekler acısıdır. 
Muayene memurlarının ve muayene yerleri
nin adedinin artmasında fayda vardır. Kapı
lardaki memuılaıın kifayetli ve dürüst olma-
llarınm, lisan bilmelerinin ve kültürlü kişiler 
'olmalarının), hem gelir sağlamamız talkımın
dan, hem de turizm hareketlerimiz bakımın
dan faydasını anlatmayı zait görüyorum. 

Gümrük memurlarına yaptıkları işle uygun 
yüksek yan ödemelerin verilmesinde büyük 
faydalar vardır zannediyoruz; ama bunlar Hü
kümet bütçelerinin bugünkü şartları içinde 
verilemiyor, (T^ye hu parayla memur çalışmaz 
diyerek, birtakım gayıû kanunî hareketleri ma
zur gösteren düşünce tarzına karşı bulunu
yoruz. Devlet, hiç kimseyi aldatmıyor: Herkes 
gönül rızası ve alacağı parayı bilerek memur 
oluyor. Dürüst çalışan memjurlarumızı bu gay
ri kanunî işlerden dolayı tenzili etmek iste
riz; ama birkaç kişinin çirkin işlere tenezzü
lü 'büyük kütleyi yaralıyor, incitiyor. 

Gümrük kapılarından hangi eşyanın yol
cu beraberinde sokulabileceği sık silk değiş
tiğinden bu ve diğer mevzuat değişikliklerin
den bilhassa işçilerimizin haberdar olmaları
nı temin edecek bir sistemin geliştirilmesin
de fayda görürüm. 

İşçilerimiz esasen memlekete gönderdikle
ri büyük miktarda dövizlerle millî bir görev yap
maktadırlar. Bun'a karşılık memleketimiz de 
Ibu muhterem kitleye vazifesini yapmalıdır. 
Geceleyin yurda giren vatandaş beraberinde
ki eşyanın vergi makbuzlarının kesilip, para
sını verebilmesi için Sabahı beklemekte, ondan 
sonra ailesine kavuşabilmek için yel a çıkmak
tadır. Buna bir çare bulunup, vatandaşın he
men vergisini yatırmasını temin eefecek bir 
sistem getirmek faydalı olur zannediyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım, bir zamandır tat
bikatı devam eden kurs görmüş yüksek tah
silli elemanları gümi'ük kapılarında görev

lendirmek tatbikatının ne netice verdiğini duy
mak istiyoruz. Eğer netice iyi ise bu nevi ele
manlardan daha çok olmak, bunları daha çok 
istihdamda kullanmak düşünülmekte mildir ? 
Bunu öğrenmek isteriz.. 

Güney hudutlarımızda kaçakçılığa mani 
olmak için geniş arazi parçalan mayınlanmış; 
ama kaçakçılık yine de durmamıiştır. Bu tat
bikattan iyi netice alınmadığına göre 'bu ara
zilerin halka dağıtılmasının düşünüldüğünü 
öğrenmiş bulunuyoruz. Bunu Sayın Başbaka
nın ağzından öğrenmiş bulunduğumuzu zan
nediyorum, bu söylenmişti. Bu dağıtma işle
mine girilirse memnun olacağınızı belirtmek is
teriz. Esasen memleketin ekonomik sorunları 
halledilmeden kaçakçılığın duracağına inana
madı ğımızdan bu arazilerin boş tutulmasında 
fayda mütalâa olunamaz. 

Dİeğeıli senatörler, bana çok tuhaf gelen 
ve şimdiye kadar tatmin edici bir cevabını bu
lamadığım bir meseleyi huzurlarınıza getir
mek isterim. Kilis'de pazardan serbestçe alı
nan 'bir eşyanın oradan dışarıya çıkılmca va
tandaşın üzerindi hulunması onun kaçakçı 
muamelesi görmesine sebep oluyor. Türkiye 
ayrı kanunların uygulandığı eyaletlere bölün
müş müdür ki böyle acayip tatbikata sahne 
oluyor? Sayın Bakandan bunun nedenlerini 
bizi ikna edici bir tarzda anlatmasını rica 
ederim. Aksi halele bu hale bir çare bulunmak 
gerekir. 

Muhterem arkadaşlar, tuz, beyazlaşmayan 
rakı, bulunamayan Tekel birası gibi mevzular 
üzerinde durmuyorum. Her halde Sayın Bakan 
bu mevzulardan bize kısaca, bahsedeceklerdir; 
fakat bu Tekel fabrikalarının, sigara fabrika
larının ve 'bütün diğer Tekel fabrikalarının yö
netici kadrolarında iyi elemanların bulunması 
lâzımdır. Bunun için yüksek kadrolar lazımsa 
Meclislerimizce verilmelidir. Kendini Devleti
nin hizmetine vermek isteyen kıymetli vatan ev
lâtları çıkacaktır, iyi idareci vasfında olacak 
bu kıymetlere iyi para vermek lâzımdır ki, özel 
sektöre gitmesinler ve memleketlerine hizmeti 
kamu kuruluşları içinde yapılabilmek imkânına 
kavuşsunlar. 

'Sayın Başkan, muhterem senatörler, maru
zatımın sonuna yaklaşmış bulunuyorum'. Hükü
met olabilmek, devlet irade edebilmek zor bir 
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'iştir. Hükümet olduğumuzda birçok meseleler
de muhalefette söylediklerinizden ayn hakikat
lerle karşılaşırsınız. Eğer, muhalefetteki davra-
nış'lianniizın verdiği alışkanlıklarla bu hakikatle
ri ters çevirmek ister ve kamuyu yanıltmak is
terseniz kendinizi yanıltmaktan başka bir iş 
yapmış olmazsınız. Su tersine akıtılamaz. Mem
leket meselelerine bigâne bir seyirci gibi derin
liklerine inmeden icraat yapmak istemek hem 
yapanı1, hem hükümetini ve hem de Devleti bü
yük ölçüde güçlüklerle karşı karşıya getirir. 
Daha henüz üç aylık bir Hükümetsiniz. Kendi
nizi umut olarak gördünüz ve ilân ettiniz; ama 
çok kısa bir zaman içinde bir umutsuzluk ve 
endişe kaynağı haline gelmenizi gerek Bakanlı
ğınızın, gerek bazı diğer bakanlıkların tutum
larının memleketimizi derin bir yeis içinde at
mış bulunduğunu ibretle seyrediyiruz. 

Bakanlığınız, köylüyle alışverişi olan bakan
lıklardan birisidir. «Kalkınmayı köylüden baş
latacağınız. sloganınıza uygun olarak, köylü va
tandaşa alım gücü yüksek para veriniz. Köy
lü vatandaşın mahsulünü ucuza ımâletanesini 
•sağlayacak tedbirleri alınız. Onun çok kullandı
ğı gaz, şeker ve istihsal girdisi malların eline 
ucuz geçmesini temin edecek tedbirleri alınız. 

(Sayın Bakan, siz de şahsen beyanat verir
ken kamuoyunu yanıltmamaya, onu inkisara 
uğratmamaya gayretli olunuz. Gençlik heyacan
tlarınızı dizginlemeye çalışınız. Devletin bakan
lıkları bir köy kooperatifi idare edilir, gibi ida
re edilemez. 

Cümlenizi saygı ile selâmlarım arkadaşlar. 
{A. P. sıralarından alkışlar) 
ıBAŞHAN — Teşekkür ederiz Sayın Kırlı. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın 
Muzaffer Şamiloğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUZAFFER ŞÂ-
(MÎLOĞLU (Kars) — Sayın Başkan sayın se
natörler., 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gümrük 
ve Tekel Bakanlığı, 198,1 yılında kurulmuş, bu
günkü kuruluşunu esas itibariyle 9 . 10 . 19*35 
gün ve 2825 sayılı Teşkilât Kanunu şümulü 
içinde iktisap etmiştir. Bu Bakanlık genel ka
rakteri itibariyle bir taraftan bütçeye geniş ge
lir sağlayan, Devletin ekonomisiyle çok yakın
dan ilgili, halkımızı hatta yabancıları, daha doğ

rusu ihracatçıyı ithalâtçıyı, sanayiciyi, çiftçiyi, 
turisti, üreticiyi ve tüketiciyi ilgilendiren önem
li bir bakanlıktır. 

Gittikçe artan ekonomik gelişini içerisinde 
içeriye ve dışarıya girip çıkmalar aeibdbiyile son 
yıllarda meydana gelen yabancı ülkelere işçi 
gönderme faaliyetleriyle her yıl gelişen turizm 
endüstrisinin yüklediği' geniş kapsamlı iş hare
ketiyle, kısaca milletlerarası münasebetlerin 
çok arttığı çeşitli kuruluşlar içinde taraf ve 
üye olarak yer alındığı Ortak Pazar) NATO, 
Gümrük işbirliği Konseyi (GATT), Gümrük 
Tarifeleri ve Ticaret .Genel Andlaşması, RCD ve 
Birleşmiş Milletler Ticaret Kalkınma Konferan
sı gibi anlaşmalarla bugün gümrükler, tam an
lamıyla bir ekonomi politikası halline gelmiş, 
Bakanlığa klasik bir gümrük kuruluşunun üs-
'tünde uluslararası çeşitli ilişkilere sahip bir 
kuruluş niteliği vermiştir. 

Diğer taraftan; geniş girişimlerde bulunan 
yurt ürünlerini değerlendiren, ekonomiye de
vamlı katküsı artan Tekeil'de de iş hacmi artmış 
ve çeşitlenmiştir. 

Maruz sebeplerle Bakanlığın vaikit geçirmek
sizin reorganizasyona tabi tutulması, kaçınıl
maz bir zaruret halini almış, maalesef 9 . 10 . 
1985 gün ve 2825 sayılı, sözümün başında sözü
nü ettiğim Teşkilât Kanunu bugünün ihtiyaç
larını karşılamaktan çok uzak olduğu nedeniy
le bu kanunu değiştiren yeni teşkilât kanunu 
tasarısı da geçen yıl Millet Meclisi Gündemine 
alınmış ise de kanunlaşmamış, kadük olmuştur. 

Sayın Senatörler üzüntüyle belirteyim ki ; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığına; mühim görevi, 
'bütçeye olan büyük katkısı herkesi ilgilendir
mesi karşılığında lâyık olduğu önem verilme
miştir. 

Sayın Adalet Partisi sözcüsünün biraz evvel 
dinlediğimiz konuşması muvacehesinde biraz 
fazıla konuşmak, rakamlarla konuşmak mecbu
riyetini hissettim. 

!Saym senatörler 1950'de Devlet Bütçesi 1 
milyar 313 milyon liraya çıktığı halde, Gümrük 
ve Tekel Bakanlığımın Bütçesi 19 milyon 568 
(bin lira, Genel bütçeye oranı ise % 1,4 düşmüş, 
1960 yılında 7 milyar 281 milyon lira olan Dev
let bütçesi içinde ise Gümrük ve Tekel Bakan
lığının bütçesi 38 milyon 790 bin lira, Bakanlık 
bütçesinin genel bütçeye oranı % 0,46 ya düş-
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muş. 1970'de ise 28 milyar 260 milyon liralık 
Devlet bütçesi içinde Bakanlığın bütçesi 55 mil
yon lira olmuş; yani Devlet Bütçesine oranı 
% 0,9'a düşmüştür. 

Görüldüğü gibi tersine tutum ve anlayışla 
Bakanlığın bütçesi Devlet bütçesine göre ve 
oran itibarıyla her yıl devamlı surette düşüş 
göstermesine rağmen 1950 yılında fiili tahsilat 
yanlış tespit etmedimıse yalnız gümrüklerde 
<279 milyon lira olmuş. 

,1960 yırında fiilî tahsilat 1 milyar 511 mil
yon liraya yükselmiş fiilî tahsilatın genel büt
çeye oranı % 20,7'yi bulmuştur. 1970 yılında ise, 
;genel bütçe 28 milyar 260 milyon lira, Bakan
lık bütçesi 55 milyon lira fiilî tahsilat aynı yıl 
5 milyar 157 milyon lira. Bakanlık bütçesinin 
genel bütçeye oranı ise, % 0,9, fiilî tahsilata 
tın Devlet bütçesine oranı ise, % 18,2. Böylece, 
yukarıda da arz ettiğim gibi devamlı surette 
Bakanlığın genel bütçeye hatta Tekel hariç 
gümrüklerdeki fiiılî tahsilata oranı da düşüş 
kaydetmiştir. 

Bugüne kadar büyük mesafaler kaydeden ta
birimi mazur görün, altın yumurtlayan tavuk 
misali hazineye geniş gelir sağlayan bu Bakan
lık kendi Bakanlığını reorganize ve modernize 
edememiştir. 

Mevzuatı bugüne dek ciddî olarak ele alı
nıp, değiştirilmemiş, yatırımları yok denecek 
kadar az, memurlarının maaşı güç şartlar için
de, ifa ettikleri görevlerine göre noksan, emni
yet sınıfına dahi geçirilememişler. 1956 yılın
dan beri Cfümrük Muhafaza Teşkilâtının elinde
ki silâh mühimmat ve teçhizat gelişen şartlara 
göre yenilenmemiş, ikmal edilmemiş, 1973 yılı 
bütçesine bu maiksatla ödenek konmuş ise ele, 
ithal imkânsızlığı sebebiyle sarfeclilememiştir. 
Yine, teşkilât elinde mevcut deniz aracılarının 
(birbirleriyle ve hatta merkezle haberleşme im
kânlarını sağlamak amacıyie elektronik ve tel
siz cihazlarıyle donatılmasına zorunluk olduğu
na, her yıl bütçe görüşmelerinde işaret edilmek
le yetinilmiş, ödenek konulmamıştır. İş hacmi 
ve yolcu trafiğinin yoğun olduğu yerlere tele
vizyon sistemi için ödenek konmuş ise de, maa
lesef sarf edilmemiştir. 

Kuruluşundan itibaren Gümrük ve Tekel 
Bakanlığının tahsil eylediği para oranında 
önemli bir değişiklik olmamış, ortalama % 20 

tekeli de ilâve edilerek % 30 civarında sabit 
kalmış; ama Bakanlığın ödeneği devamlı suret
te azalmış, masrafları da asgarî 9 - 10 misli kı
sılmıştır. 

ıSaym senatörler; 

Bakanlığın Devlet bütçesinde tahsilat oranı 
Devlet bütçesine katkısı 30 - 40 seneden fazlla 
bir zamandan beri devamlı artış kaydeder de, 
Bakanlık bütçesine ayrılan ödenek gittikçe aza
lırsa, elbetteki, takdir buyurursunuz ki, bugün 
herkesin şikâyet ettiği, yetersiz dediği G-ümrük 
ve Telkel Bakanlığı kadrosu ve yetersizliği mey
dana gelir. Realist konuşursak durum bu. Ça
lışma olanakları kalmaz, bugün olduğu gibi bir
çok il ve ilçelere uzanamaz. Teşkilâtlan kura
maz. Hailen il ve ilçe itibariyle yanılmıyorsam 
156 yerde Tekel'in birimi, teşkilâtı mevcut de
ğildir. Elbetteki, bu durumda yatırımlara giri-
şilemez. Personeline gittikçe az imkânlar sağlar 
ve yetişkin, ehliyetli, liyakatli personel temi
ninde de güçlük çeker. Neticede kifayetsiz ka
lır. Ne bira üretebilir, ne de piyasaya sigara ve 
içki gibi tekel maddelerini kâfi miktarda süre
bilir. 

Sayın Bakan, Karma Bütçe ve Plan Komis
yonunda Bakanlığı ile ilgili bütün meseleleri 
açık yüreklilikle acı acı dile getirdiler. Konuş
malarının bir yerinde, aynen «geçen gmı Avru-
pa'daki beynelmilel teşkilâta gönderecek ele
man bulamadık. Eleman var, lisan bilmiyor, ko
dluyu bilmiyoruz, seviyemiz bu, beynelmilel top-
lantıllarm seviyesinde değil,»1 dediler üzüldük. 

(Sayın arkadaşlarım; 

Tekerin Türkiye'de 30'deıı fazla fabrikası
nın bulunduğu en büyük müessesemiz olduğu, 
halkla ilişkisi bakımından, üretme, üreticiden 
satın alma ve satma tekniği bakımından tuzla
lardan başlayarak en ücra ve en uzak yerdeki 
Tekel memuruna kadar Tekel Genel Müdürlü
ğünden Tekel fabrikalarına yaprak tütün ba
kımevine, çay fabrikalarına' kadar hemen he
men her noktada 50'yi aşan fabrika, çay için 
700'e yaklaşan tesis, teknisyenlik, memurluk, 
(müdürlük, başmüdürlükler bütün bunlara kar
şılık her yıl bütçeye konan demirbaş ödeneği 
sayın Bakanın ifadesiyle arz ediyorum; bir özel 
sektör fabrikasının ödeneğinden noksan. 

'Sayın arkadaşlarını; 
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İşte Gümrük ve Tekel Bakanlığının duru
mu bundan ibaret. Hem her yıl modern çalış
malara uyması istenmiş, yıllarca bu kürsülerde 
İm konuda çok şeyler söylenmiş hem de bütün 
<bu sözler, eleştiriler maalesef tatbikat safhası
na intikal eylememiştir. 

Bugün türlü eleştirilere maruz kalan Ba
kanlığı bu hale getiren elbetteki geçmiş1 ikti
darlar olmuştur. 

Neden piyasada Efes ve Tuiborg birası dai
ma bulunuyor da, Tekel birası bulunmuyor1? Ne
den çoğu kez filitreli sigara bulunmuyor? Ne
den özel sektörün kibriti 25 kuruşa satılıyor da, 
Tekel'in kibriti 15 kuruşa müşteri bulamıyor? 
Neden piyasada Tekel'in tuzu dahi karaborsa
da? Müsaade ederseniz, selbep^rini kısaca arz 
etmeye çalışacağum. 

Çünkü, özel sektöre ait Efes ve Tuborg Fab
rikasının başındaki müdür, Devletimizin en 
yüksek maaş alan birinci derece zait 200'ün üs
tünde maaş almaktadır. Çünkü, adı geqen fabri
kalar görgülü, tecrübeli, kabiliyetli elemanlar 
çalıştırmaktadırlar. Bizim, hatta Balkanların en 
büyük en modern sigara fabrikası olan istan
bul Sigara Fabrikasının Müdürünün derecesi 
3, maaşı Sayın Bakan Bütçe Komisyonunda 
ifade ettiler, 3268 lira. Tekel'in diğer fabrika-
larmdaki müdürlerin de kadroları 4, 5, 6 ncı 
derece. Böyle olunca nasıl olur da, bu fabrika
lardan randıman beklenebilir. Kaldı ki, özel 
sektörün fazla maaş, prim ikramiye vermesi, 
lojman ve diğer yönlerden (memurunu, işçisini 
tatmin eylemesi karşısında esasen Tekel fabri
kalarında çalışanlar ya başka yerlerde iş bula-
madılkiları için burada çalışmaya mecbur olmuş
lardır, veya tecrübesiz yeni elemanlardır. 

iSaym senatörler, 
Tekel'in Çay - Kur'uda da.hil ederse

niz lOO'e yakın fabrikasından hiçbirisinde bir
den fazla makina mühendisinin olmadığını 
tespit etmiş bulunuyoruz. Fabrika müdürle
rinin tamamı eksper kadrosundan gelen 
mesleği icabı özel sektörde daha iyi imkân 
bulma olanağından yoksun ziraat mühendisleri
dir. Bunların hiçbirisini itham etmek için ko-
ııuşmı^orum. Hiçbirisi işletmeci değildir. Bugün
kü modern işletmecilik ve teknik karşısında bu 
şartlarla Tekel'in başarı gösteremeyeceği aşikâr
dır. 

30 - 40 yıllık makinelerle bugünkü özel sek
tördeki makineler kıyaslanacak olursa Tekel'in 
makinelerinin çok küçük, yetersiz olduğu görü
lür. Bu küçük ve yetersiz makinelerle kibrit imal 
edersen elbetteki özel sektör kibriti 25 kuruşa 
satarak kâr sağlar, Tekel ise, 15 kuruşa dahi sa
tamaz, zarar eder. Arz ettiğim, hususlar muvace
hesinde bu fabrikaların şimdiye kadar moderni-
ze edilmeuyesini anlamak hakikaten çok güçtür. 

Gümrük ve Tekel Balkanlığmın faaliyetleri
ni ve devamlı surette büyük bir yörede eleştiril
me nedenlerini kısaca arz ettikten sonra bu Ba
kanlığı ilgilendiren diğer konulara değinmek is-
ıtiyorum. 

Bunlardan en başta gelen tütün konusunu 
arz etmeğe çalışacağım. Bugünkü Hükümet işba
şına geldikten sonra sayın muhalefet grupuna 
mensup değerli arkadaşlarım,, bu yıl tütün piya
sasının üreticinin yüzünü güldürdüğünü, tütün 
piyasasının altın yılı olduğunu ve bunu kendi
lerinin hazırladığını her yerde, her fırsatta tek
rar etmektedirler. Oysa ki, elimizde mevcut ki
tap, doküman ve Bakanlıktaki resmî kayıtlar 
hiç de sayın muhalefete mensup arkadaşlariımın 
konuşmalarını teyit eder mahiyette değildir. 
Yanlış tespit etmişsem beni bağışlayın : 1%0'dan 
sonra Ege tütün piyasalarında vasati ihraç fi
yatları dolar olarak ortalama 1960'ta 1,05, 19(61' 
de 1,01, 1962'de 1,044, 1963'te 1,76, 19ı64'te 1,01, 
1965'te 1,25, 1966'da 1,35, 1967tte 1,32, 1'968'de 
1,25, 1969'da 1,22. 1970'te 1, 1971'de 1,05, 1972' 
de 1,25 dolarla seyretmiştir. 

Sayın arkadaşlarım, 1970 - 1971'de Tekel 40 
milyon kilo tütün satmış, ortalama satış fiyatı 
0,78 dolar; hem de bir kısmı vadeli olarak. 
1971 - 1972'de Tekel 42 milyon kilo tütün sat
mış ortalama 0,82 dolar. 1972 - 1973 yıllarında 
66 milyon kilo tütün satmış ortalama 0,94 dolar
dan. Bir kısmı vadeli. Böylece stokları üç yılda 
eritmişler ve bugün bu yıllarda iktidarda olan
lar bunu başarı olarak gösterme gayretine düş
müşlerdir. Oysa ki, bu yıllarda tüccarlar daha 
yüksek fiyatlarla tütün satmış yani, 1971'de Te
kel 0,82 dolara tütün sattığı halde, aynı yıl tüc
car 1,05 dolara tütün satmış. 1972'de tüccar 1,25 
tütünü satarken Tekel, 0,94 dolara tütün satmış 
bulunmaktadır. Bu durum, karşısında zannediyo
rum ki, zikredilen yıllarda iktidarda bulunan 
partilere mensup arkadaşlarımın övünmeğe halk
ları olmasa gerek. 
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Bugünkü Hükümetin işbaşına geldiği kısa sü
rede yukarıda arz ettiğim satışları takiben 1973 
- '1'974'de pazarlığı yapılan satışa arz edilen an
cak Sayın Gümrük ve Tekel Bakanının Hazine 
yararı yönünden tasvip etmediği için satılma
yan tütünlerin ortalama fiyatı 1,43 dolardan 
müşteri bulmuş, Devlet zararının 1970 ile 1973 
yılları arasındaki büyük yekûnu böylece muha
lefet partileri tarafından övünme ve başarı ko
nusu olmuştur. 

Geçen yıllar yukarıda arz ettiğim, gibi Te
feci düşük fiyatla tütün satarak stokları bitir
miş, zarar etmiş, tüccar ise, tütünü o yıllarda 
satmamış veya kendisine göre bir fiyatla sata
rak zarar etmemiştir. Bu yıl Sayın Hükümet, Te
kel Genel Müdürlüğünden ve Planlamadan ge
len rakamlara göre tütün fiyatını 1,92 dolarlık 
fiyata göre bir fiyat mekanizması ile harekete 
geçmiş ve 1,92 dolara razı olmayınca, dış alıcı
lar Ege tütününü 2,02 dolara almaya başlamış
lardır. Bakanlığın bu şekilde ve yerinde hareke
tiyle bu yıl Ege'de baş fiyat 25 lira olmuş, orta
lama fiyat ise, 21 lira 80 kuruş olmuştur. Böy
lece Ege'de tüccar Tekcl'e ayak uyduramamış, 
Tekel tütünün % 70'ini, tüccar ise geçen yılla
rın aksine % 30'unu veya % 35'ini almıştır. Hü
kümet şimdiye kadar tatbik edilegelen ters tutum 
hilafına geçmişe göre değil, geleceğe göre hesap 
yaparak tütün piyasasını açtığı için sömürücü 
tüccarı değil, çıkar çevrelerini değil, üreticiyi 
köylüyü memnun etmiştir. 

Bugünkü Hükümetin amacı, kalkınmanın 
köylüden başlayacağı, kalkınmayı köylüden baş
latacağı yolundaki vaat ve pren'sibi gerçekleş-
tirmıe olduğu için, bu uygulamayı yapmıştır. 
Böyle devam etmesini gönülden temenni ederiz, 
bunda şüphemiz de yoktur. 

Sayın Hükümet bu prensibe uyarak geri kal
mış bölge olan Doğuda da, düşük fiyat politik a-
ısını bırakarak tütüne % % 60, hatta Sayın Ba
kanın ifadesiyle % 100 zam yaparak fiyatları 
yükselterek bir bakıma Doğudaki tütün kaçak
çılığını da önleme cihetine gitmiştir. Evvelki 
yıllarda Doğuda yalnız Tekel, tütün aldığı için ve 
düşük fiyat politikası takibederek tütün aldığı 
için, iyi tütüniler, kaliteli tütünler kaçağa, kö
tüleri Tekel'e gelmiştir. Bu yılki fiyat artışı tü
tün ekimini teşvik bakımından da halka, yani 
üreticiye faydası bakımından da olumlu ve se
vindiricidir. 
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ISayın arkadaşlaır, Türk tütünü hepinizin 
malumu olduğu veçhile dünyaca meşhur en iyi 
tütündür. Ancak, Türkiye'de içilen Türk siga-
ralları kötüdür. Türkiye'de bol tütün yetişmek
te ve ihraç edilmektedir, fakat Türk halkı si
gara al albüm ek için kuyruğa girin ekte, sokak 
karaborsacılarına başvurmakta, boüuk içinde 
darlık çekmektedir. 

Tekel İdaresince ileri sürülen haklı veya 
haksız nedenler ne olursa olsun, sigara içimin
de bugün, Türk halkının karşılaştığı durum 
ve Türk sigarasının hudutlarımızı da aşarak 
eriştiği kötü şöhret budur. Bu gerçeği hiçbir 
şekilde inkâr etmenin olanağı yoktur. Türki
ye'nin artık, sigara sorununa kısa ve uzun va
dede çözüm getirecek yollara başvurmak za
manı gelmiş ve geçmiştir. Bugünkü iktidarın 
buna da 'bir çözüm getireceği inancındayız. 

B.ii' iddiaya göre, 'dünyanın büjviik sigara 
imalâtçıları Türkiye piyasasını eline geçirme 
e arasındadır ve bunun için de Yirginia ve Bur-
lcy tütünleriyle yapılmış Amerikan tipi siga
raların Türkiye'ye kaçak girmesini teşvik et
mekte ve halkın sigara içim akışkanlığımı Türk 
tütününden diğer tip tütüne çevirmeye çalış
maktadırlar. 

İkinci Dünya Savaşından sonra halkına bol 
ve kaliteli silgara veremeyen hemen bütün ül
kelerde bu çeşit kaçak sigara alış verişinin hü
küm sürdüğü görülmüştür. Evvelâ, halka kali
teli vte istediği kadar sigarayı vermek gere
kir. Halkımıza yüzde yüz Türk tütünü ile imâl 
edilmiş; fakat içimi, çekimi, filtresi, am'balâjı 
dünya standartları kalitesinde sigara sunmak 
gerekir. Demek ki, kısaca Türk tütüncülüğünün 
sonunu getirecek, Türk halkını Yirginia tütü
nüne alıştıracak v'e Türkiye sigara piyasasını' 
büyük sigara imalâtçılarına açmaya zorlaya
cak nedenlerin başında Tekel Idare'simin Türk 
halkına kalüteli ve 'bol sigara vermeyişi gelir. 
Bugünkü ve yarınki bütün Türk hükümetleri
nin bu «oruna öncelikle Önem vermeleri şart
tır, Çünkü her geçen gün kaçak sigaranın Ha
zine gelirlerinden milyonlarca lirayı kaçırma
sı yanında, tahminen raporlara göre günde 
4 milyon lira Yirginia tütününe alışmışlar 
ordusuna binilere e Türkü katmakta olduğu 
da bir gerçektir. Bu iş için mevcut fabrika
ların düzeltilmesi ve yeni kurulacak fabrika-
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darın bitirilmesi için geçecek yıMarıı değil, ay
ları dahi (beklememek, zaman kaybetmemek 
gerekir. 

Memleketimize halen büyük miktarda ka
çak sigara girdiği bir gerçektir. Sebebi de yu
karıda da arz etltilğim gibi Tiüı ikiye'de halen 
halka yetecek kaliteli ve bol sigara imal edil
memesidir. Devlet Pl anlama Teşkilâtı raporu
na göıre, birkaç ülkenin sigara üretimini ra
kamlarla müsaadenizle bildireceğim:. 

Avusturya İli milyon 400 hin adet sigara 
üretirken ve nüfus başına sigara tüketimi 1 630' 
adet iken, Belçika 16 milyon 900 bin adet si
gara üretiı'ken ve nüfus başına sigara tüketi
mi 1 960 adet iken, Kanada 46 milyon 684 bin 
azlet sigara üretirken ve nüfus başına sigara 
'tüketimi 2 340 adet iken, isviçre 20 milyon 500 
bin adet sigara üretirken ve nüfus başına si
gara tüketimi 3 400 adet iken, Yunanistan 15 
milyon 099 bin adet sigara üretlııken ve nüfus 
başına sigara tüketimi 1 950 adet iken, Ameri
ka 579 milyon 500 bin adet sigara üretirken 
ve nüfus başına sigara tüketimi 2 570 adet iken, 
35 milyon nüfuslu ülkemizde 70 milyon kilo 
mamul sigara ihtiyacına kaırşıliık, tekelin imal 
ettiği sigara 1970 yılında 42 milyon 500 bin ki
lodur; yani tahminî sigara açığı 27 milyon 500 
bin kilodur. Takübedeıı y ı larda da durum de
ğişik değildir kanaatindeyim. 

Değerli arkadaştanım, yine Devlet Planla
ma Teşkilâtı raporlarına göre Tüıikiye'de 
filtreli sigara ihtiyacı toplam tüketimin % 
'50'si olması icap ederken, Tekelin 1973 yılın
da filtreli sigara imalâtı 9 milyon kilo olmuş, 
filtreli sigara açığı en az 8 milyon kilo ola
rak tespit edilmiştir. Açık bulunan 8 milyon 
kilo; yani 400 milyon paket filtreli sigaranın 
% 50isinin kaçak olarak yurdumuza girdiği 
tahmin edilmektedir. Bu durum, halkı çok pa
ra vererek yabancı sigara tiryakiliğinle it
mekte, Devletin de önemli miktarda göırülme-
yen döviz kaybına ve Hazinenin vergi ziyama 
sebep olmaktadır. O itibarla Türkiye'de imal 
edilen sigaralar, yabancı sigaralar kalitesine 
ulaşıncaya kadar üstün kaliteli % 100 Türk tü
tününden imal ettirilmiş sigaraların ithali dü
şünülmelidir, kanısındayız. 

iSayın senatörler, Gümrük ve Tekel Bakan
lığının konusuna giren diğer bir madde çay
dır. Hepimizin malumu olduğu üzere Türki

ye de çay yetiştirilmesine 1938 yılında Rize'de 
(ballanmış, 18 . 12 . 1971 tarihine kadar Tekel 
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çay 
ile ilgili hususlar, bu tarihte kurulan ve Tekel 
Bakanlığına bağlı faaliyetlerinde özerk bir 
milyar lira sermayeli İktisadî Devltat Teşekkü
lü niteliğindeki Çay Kurumuna devredilmiştir. 
Ancalk, bu kurum bazı politik nedenler, ku
ruluşundaki aksaklıklar ve ileri ölçüde tek
nik personel ille yetişkin çay personeli bula
maması yüzünden randımanlı çalışamiannuş, iste
nileni maalesef verememiştir. Şöyle ki, geçen 
yıllarda üreticiden alman cay yaş, yaprak ça
yın % 40'ı alınmaması lâzımgelen çaiylar olmuş
tur. Normal olarak 2,5 yaprak çay alınması) 
gerekirken, 5 - 6 hatta 8 yaprağa kadar çay 
alınmış, böylece yurdumuzda iyi çay bulma 
imkânı ortadan kalkmıştır. Kalitesiz çay alımın
da eksperlerin rolü de büyük olmuş, yine Sa
yın Bakanın Bütçe Plan Komisyonunda beyan 
buyurdukları gibi, yerli halktan kimseler eks
per olarak iş başına getirilmiş, bunların da ç.o-
ığu dürüst görev ifa etmemişlerdir. Alınmamışı, 
almış gibi göstermişler, fazla yaprak almışlar, 
baskı altında, siyasî baskı altında bunu yapmış
lardır. Bu sebeple sömürücüler yıllarca çay üze
rinden de büyük vurgunlar vurmuştur. Yıllar
ca 2,5 - 3 liradan 3 - 3,5 liradan alınan çay, Sa
yın Namı Talû Hükümeti zamanında, 19*73 yı-
yılında tahıla % 24, pancara % 90, pamuğa 
% 59 zaıııı yapıldığında çay da sadece % 12,5 
zam yapılabilmiş, böylece çay alım fiyatı 4 - 4,5 
liraya yükselmiş, bugün ise iş başına gelmiş 
olan Hükümet, çay alım fiyatını 2,5 yaprak ve 
tek fiyat olarak 625 kuruşa alıma geçmekle çay 
konusunda da üreticinin yüzünü güldürmüştür. 
Yeni Hükümetin çay konusunda da kalkınmayı 
köylüden, üreticiden başlatma yoluna gitmesini 
şükranla karşılıyoruz. 

(Evvelki yıl 4 bin ton, geçen yıl 614 ton ça
yın hem kalite bozukluğundan, hem de 48 saat 
içerisinde fabrikaya girmesi icabederken, fab
rikaya. girmeyerek, 5 - 6 gün bekletilmesi ne
deniyle bozulması ve denize dökülmesi yüzün
den, yalnızca geçen yıl 400 milyon lira zarara 
maruz kalınması ıstırap vericidir. 

Sayın Hükümetin bu yd, iyi çay verenlere 
kilo başına bir lira mükâfat vereceğinin Sayın 
Bakan tarafından Komisyonda açıklanması ge-
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rek teşvik, gerekse halkı iyi çay, kaliteli çay ye
tiştirmeye ve vermeye alıştırmak yönünden 
memnuniyetimizi mucip olmuştur. 

Yine Sayın Bakanın Bütçe Karına ve Han 
Komisyonunda iki defa üstüste kötü çay alıp, 
.gönderen eksperlerin görevine son verileceğine, 
üç defa arka arkaya kötü çay veren köyde çay 
•alımı merkezlerinin, istasyonlarını kapatacak
larına dair beyanlarını 'badema iyi çayı kalite
li çay içeceğimizin ve Devlet bütç elsin den Çay -
Kur'a ayrılan paranın azalacağının, Çay - Kur' 
un da zarar etmeyip, kâra geçeceğinin işareti 
saymaktayız, Sayın Hükümetin çaya 2,5 yaprak 
üzerinden 625 kuruş vermesi gayet yerindedir. 
Zira, çayın yıllık budama masrafı, dal temizli
ği, çapalanması, çırpma, kış zayiatının temizliği, 
yılda en az iki defa mazır ot ve dikenlerin te
mizliği, kimyevi gübre, hayvani gübre, gübre
lerin taşınıp tarlaya serilmesi, toplama işçiliği, 
yaprağın alım istasyonuna kadar nakli hesabı 
yapıldığında bu fiyatın, bu yıl için isabetli ol
duğu anlaşılmaktadır. 

Sayın senatörler, son günlerde türlü eleşti
rilere konu olan rakıya da bir nebze değinme
den geç cım-eyec eğim. Daha doğrusu anason ko
nusuna da değinmeden geçemiyeceğim. Rakıya 
lezzet ve özel koku veren bazı il ve ilçelerimiz
de üretilen; ama yıllardan beri üreticisi aldatı
lan, sömürülen anasonun öyküsünü de müsaa
denizle arz edeyim : 

Anason özel ihtimam isteyen, üretilişi olduk
ça emek sarfını gerektiren bir üründür. Geçen 
yıil bu ürün için o günün Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanınca taban fiyatı 11 lira olarak ilân 
edildi. Tüccar piyasası, Devletin verdiği fiyatın 
önünde, 12 - 13 lira idi. Bölge tekel memurları 
durumu Bakanlığa bildirince, Bakanlık da ana
son fiyatını 12 - 13 liraya yükseltti. Tücar bu 
kez fiyatı 15 liraya yükseltti. Anason, gerçekte 
yüzde 80 - 90'ı bir ay, nihayet iki ay (Ağustos -
Eylül ayları) içinde satılan ve köylünün ihti
yaçlarının tam arttığı bir döneme rastlar. Tekel 
fiyatlarının, tüccarın tespit ettiği fiyata göre 
(geriden gelişi nedeniyle, anasonu tüccar toplar 
ve takiben anason fiyatı 25 liraya yükselir. 
Böylece, köylü ürününü elinden sömürülerek, 
aldatılarak çıkarır, hatta tespit ettiğime göre, 
köylü 12 - 13 liraya değil, 10 liraya elinden çı
karmıştır. Bu oyun yıllar yılı böylece sürüp gel

miştir. Gerçi geçen yıl üreticiye, Hükümet ka
rarnamesiyle 12 - 13 liralık taban fiyatı ile 25 
lira olan tavan fiyatı arasındaki fark verilmiş
tir. Verilir, ama anasonun büyük kısmını demin 
•belirttiğim gibi tüccar üreticinin elinden çoktan 
kapmıştır. Böylece, üreticinin zararını telâfi im
kânı da kalmamıştır ve Hükümet anason itha
line de (Bakanlıktaki yetkililerden aldığım ma
lûmata göre geçen yıl her halde 200 ton) mec
bur kalmıştır. 

Bugünkü Hükümetin anason konusuna da 
ciddiyetle el attığını, üretim için gerekli teşvik 
tedbirlerini aldığını memnuniyetle öğrenmiş bu
lunuyoruz. 

İSaym arkadaşlarım, Bakanlığın faaliyetine 
giren diğer bir konu da tuzdur. Geçen yıllar 
'bütçelerini tetkik ettim; tuzun çok önemli bir 
madde olduğunu bu seibeple öğrendim. Tuz ha
kikaten önemli bir madde olduğunu bu sebeple 
öğrendim. Tuz hakikaten önemli bir maddedir. 
Çünidi -bugün tuza 'endüstride dahi geniş çapta 
liibtiyaç duyulan bir maddedir. Bir yetkilinin 
beyanına dayanarak arz edeyim: Gelecekte pet
rol kadar önemli olacağını söylersek, mübalağa 
etmemiş oluruz. Zira, bugün tuz mensucat sana
yiinde 100 kilo mamul kumaş için 11,5 kilo ola
rak, sabunculukta 100 kilo mamul sabun için.1,2 
kilo olarak, dericilikte 100 kilo mamul deri için 
'0,5 ilâ 48 kilo arasında, bağırsakcılıkta mamul 
sikletin her 100 kilosu için 118 kilo, peynirci
likte 14 kilo hesabiyle 1 teneke beyaz peynir 
için 2,5 kilo, l'OO kilo kaşar peyniri için 15 kilog
ram olarak, zeytincilikte İO'O kilo zeytin için 12 
kilo, 100 kilo salamura zeytin için 3 kilo olarak, 
balıkçılıkta balığın cinsine göre her 100 kilosu
na 5 ilâ 50 kilo olarak kullanılmakta, her in
san başına yılda 5 kilogram, büyükbaş hayvan 
başına yılda 10 kilogram, küçükbaş hayvan ba-* 
sına 1,8 kilogram olarak tuz tüketimi yapılmak
tadır. Kâğıtçılıkta, petro - kimyada, ilâç sana
yiinde ve daha birçok sanayi dalında tuz kul
lanılmakta, tuz için talepler gittikçe artmakta
dır. Maruzatım, tuzun ne kadar önemli bir mad
de olduğunu ortaya koymaktadır. Hal böyle 
iken, uzun yıllar Tekel tarafından kilosu 4 ku
ruşa satılan tuz, bilâhara 15 kuruşa satılmaya 
başlanmış, ancak tuz işletmesinin çeşitli yatırım 
istekleri geçen yıllarda kabul edilmediği cihet
le Tekel fabrikalarında veya tuzlalarda tam 

— 385 — 



Cf. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 4 

kapasite ile tuz üretilememiş, bunu fırsat bilen 
açıkgözler, ucuz fiyatla, satın aldıkları (Sayın 
(Bakanın Komisyonda ifade ettiklerine göre, 
yanlış, hatırımda kalmadıysa 10 - 12 bin liraya) 
tuz değirmeninde, tuzlalardan temin ettikleri, 
çoğu kez iltimaslı olarak temin ettikleri tuzla
rı, bütün pisliğiyle, temizlemeden öğütmüşler 
ve büyük vurgunlar vurmuş, paralar kazanmış
lardır. Bir zamanlar tuz ihracatçısı olduğumuz 
ve tuz bakımından dünyanın en şanslı bir mem
leketi bulunduğumuz halde, bugün hepinizin 
bildiğiniz gibi piyasada bir kilo tuz 150 kuruş; 
ıhatta bulunmuyor, karaborsada satılıyor. 

Sayın Bakanın 4 . 5 . 1974 tarihli gazeteler
de intişar eden «Tekel'in tuzu da ambalajlı ola
rak yurdun her yerinde 650' gramını 1 liradan 
satacağı, üretimi hızla artıracağı» yolundaki 
beyanını memnuniyetle karşılamaktayız. Esasen 
bu yıl ilk defa bütçeye, bu Bakanlığın yatırım
ları için, yani Tekel Genel Müdürlüğü yatırifm-
ları için 34 960 000 lira ödenek konması da ip
tidaî usullerle tuz üretimini ortadan kaldıracak 
ve bu konuyu da bir düzene sokacaktır inancın
dayız 

Tuza dair mevzuatın da günün koşullarına 
cevap verecek hale getirilmesini temenni etmek
teyiz. 

Değerli arkadaşlarım, son olarak müsaade
nizle kaçakçılık konusuna da değinerek sözleri
mi bitirmek istiyorum. 

Hepimizin bildiğimiz ve gördüğümüz, hatta 
her zaman şikâyetçi olduğumuz sigara konusu
nu arz ederken de işaret ettiğim gibi, kaçakçı
lık yurdumuzun hemen her tarafından yapıl-
ımaktadır. Devlet zararına, millet zararına, Ha
zine zararına yapılmaktadır. Geniş çapta sigara 
kaçakçılığı vardır, içki kaçakçılığı vardır, çay 
kaçakçılığı maalesef vardır. Kısaca, yurdumuz
da her malın, her maddenin kaçakçılığı yapıl
maktadır. 

Esas itibariyle Gümrük teşkilâtı olan giriş ve 
çakış yasakları bulunan her ülkede de kaçakçılık 
mjevcuttur. önemli olan, kaçakçılığın nedenleri
ni tahkik ve tespit etmek ve önleme çarelerini 
bularak asgarî hadde indirmektir. Kaçakçılığın 
asıl ve en mühim sebebi iktisadî olmakla bera
ber, mevzuattaki boşluklar ve idarenin zaafı da 
kaçakçılığın artmasında müessir olmaktadır. 

Bir memlekette bulunmayan veya az bulunup 
talebe cevap veremeyen, dış memleketlerde fiya
tı düşük, bizde ise fiyatı yüksek olan fazla kâr 
temin eden ihtiyaç maddeleri kaçakçılığa konu 
olduğu gibi, personelin gerek miktar, gerekse 
Arasıf bakımından ihtiyaca yetmemesi, birçok ül
ke ile hududu olan ve üç tarafı denizle çevrili 
ülkemizde bu sınırlardan girecek ve çıkacak ka
çakçıların yakalanmasını sağlayacak vasıtaların 
adedinin az, kalitesinin düşük ve sözlerime baş
larken arz ettiğim gibi, modern olmaması, günün 
şartlarına göre teçhiz edilmemeleri de kaçakçı
lığı artıran sebeplerdir. 

Devlet olarak çok büyük zararımızı muıcibo-
lan kaçakçılığı önleme çareleri ise; 

1. — öncelikle, iktisadî tedbirler almak, 
2. —• Mesleğe uygun vasıfta ve kafi adette 

eleman yetiştirmek, 
3. —• Mevzuattaki boşlukları süratle kapat

mak, 
4. — Para kurunu ayarlamak, 
5. — İhtiyaç duyulan maddelerin memle

ketimizde üretim, ve imalini artırmak, kalitesini 
yükseltmek, 

6. — Çok zarurî maddelere döviz tahsis et
mek, 

"7. — Fiyatların ayarlanmasında Devletin 
nâzım rol oynaması, 

8. — TIK kamyonlarının yuıdumpzdan ge
çişlerini esaslı surette sınır dışına kadar takip 
etmek, 

9. — Gümrük kapılarında açılan bu yıl ka
patıldığını Sayın Bakanımızdan duyduğumuz 
gümrüksüz eşya satan mağazaları (Duty - Free 
Shop) ciddiyetle ele almak, 

10. — Teşkilâtın haber alma sistemini tak
viye ve geliştirmek, elektronik ve telsiz cihaz-
larıyle donatmak, modern teçhizat ve araç im
kânlarını sağlamak, 

11. —• Tekel'in bütün mallarını yurdun her 
yerinde aynı kalite ve hatta aynı ambalajla kafi 
miktarda piyasaya sürmek, 

12. — Mevcut ve merî kanunlarımıza göre, 
halen kaçakçılıktan Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
sorumlu ve muhatap tutulduğu halde, koruma 
görevi jandarma ve polise verilmiştir. Sorumlu
luk ile koruma görevini münhasıran bu Bakan
lığa vermek, bu hususun tek elden idaresini sağ
lamak olduğu hatırımıza gelen çare ve tedbir
lerdir. 
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Bu cümleden olarak Sayın Bakanın gümrük
lü malları satış kurumu şeklinde bir kurum ge
liştirerek burada kaçakçılıktan veya başka se
bepten Devletin malı olmuş malları açık pazar 
şeklinde bu kurumun fiyatlandırarak satacak
ları, herkesin gö'zü önünde gerçek değeri üze
rinden alınması şeklinde bir kurum, teşkiline gi
decekleri yolundaki kararını da memnuniyetle 
karşılamakta ve bir tedbir olarak görmekteyiz. 

Sayın arkadaşlarım, buraya kadar Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı 1974 Malî Yılı Bütçesi üzerinde 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun görüşleri
ni arz etmeye çalıştım. Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı Bütçesinin azk milletimize, memleketimi
ze ve Bakanlık mensuplarına hayırlı, uğurlu ol
masını diler, başarılı çalışmalarından dolayı Sa
yın Bakana teşekkür eder, bendenizi sabırla din
lemek lütfunda bulunan Yüce Heyetinize saygı
lar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Şâmil-
oğlu. 

Sayın Hüseyin öztürik, buyurunuz. 

HÜSEYİN ÖZTÜEıK (Sivas) — Sayın Baş
kan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Yüce Genel Kurulumuzun bir haftadır gece -
gündüz devamlı çalışması sonucunda hepimizin 
yorgunluğu üzerimizde iken, konuşmak için söz 
istememe rağmen, bundan vazgeçmeyi düşünmüş
tüm; fakat ne yazık ki, Adalet Partisi sözcü
sü arkadaşım işi; tekniğe, bilgiye, bilime, yön
temlere değil de, dedikoduya çevirince, biz de 
burada söylediğimiz gerçekleri tekrar dile ge
tirmeye mecbur kaldık. 

Dalha konuşmasına başlar başlamaz, «Ecevit 
Hükümeti ucuzluk vaat etti; fakat arkasından 
pahalılık getirdi» ve daha sonra, «Para değeri
ni düşürüyorsunuz.» dedi. 1970 yılında paranın 
değerini % 66 düşüren, Merkez Bankasından 
karşılıksız 4 milyar lirayı piyasaya süren ikti
dar ; paranın değerini sıfıra indiren, Bulgaris
tan'a gittiğimiz zaman onların, «İİOO lira verin 
de 11 lira verelim.» demelerine karşı utancımız
dan para bozdurmaktan çekindiğimiz durumu 
yaratanlar, para değerinin mahsule fazla para 
vermekle düşeceğini sanan bir ekonomik zihni
yetin nereden esiri olmuşlar, anlayamıyorum. 

Ucuzluk vaat etmek; hemen iktidara gelir 
gelmez ucuzluğu getirmek değildir. Bu mümjkün 
de değildir. 1974 Malî Yılı Bütçesinin tümü üze

rinde konuşurken pahalılığın nasıl geldiğini, kim
lerin getirdiğini, zamların ne zaman başladığı
nı .. ve zamlar resmen konduğu halde açıklanma
ma sebebiyle, aracıların 9 - 10 ayda Hazineyi 10 
- 11 milyar lira zarara nasıl soktuklarını ve bu 
bir avuç insan bu parayı kazanırken, ne hal
kın, ne de üreticinin hiçbir şey kazanamadığını 
burada açık açık anlattık, alınmış kararların ta
rihlerini ortaya koyduk. Hazinenin bir günde, 
demirden 4 milyon, şekerden 750 bin, çimento
dan 11 milyon, Sümerbank mamullerinden veya 
diğer maddelerden 700 - 800 bin lira zarara git
tiğini ve bu böyle devam ederse, Sümerbankın 
bir yılda 1,5 milyar lira zarara gireceğini, diğer 
maddelerden gübrede yılda; bunun hâlâ önü 
alınamamıştır ve alınmazsa, 4 - 5 milyar lira 
zarara gireceğini; bu ortamı kimlerin yarattığı
nı, böyle bir ortamda ucuzluğun hemen gelip, 
gelemeyeceğini artık köydeki okunıa - yazma 
bilmeyen Ahmet ağa, Fatma nine anladı; ama ne 
yazık ki, buradaki bizim arkadaşlarımız bunu 
anlamadı. 

Bu tutarlı değil arkadaşlar. Bu zamların gel
mesine rağmen, vatandaş ilerisinden ümitli. Çün
kü, Koalisyon Hükümeti geldiği gün değil, ikti
darında hayatı ucuzlatacaktır. 4 yıl sonra Tür
kiye'de herkes hayatından memnun ve dünya 
Türkiye'ye imrenir hale gelecektir. Bu, buna 
göre planlanmıştır, sizlerin de bu konuda yar
dımlarını?; olsun. 

İşte, vatandaşın eline para geçtiği günden 
beri görüyoruz ki, vatandaş memnun. Gümrük ve 
Tekel Bakanının Ege gezisini televizyonlardan 
takip ettik, bazılarım gördük. Üretici bayram 
yapıyor. Hiçbir zaman üreticinin bir Bakan et
rafında bu kadar sevinçle, büyük tezahürlerle 
meydanları doldurduğunu ve hakikaten mem
nun olduğunu görmemiştik. 

«Siz, bu Anayasaya rağmen hangi düzeni ge
tireceksiniz, Anayasa ortada.» deniyor. Getirile
cek düzenle, soygun düzenine, kaptıkaçtıcılık dü
zenine, kaçakçılık düzenine son vermeyi istiyo
ruz. Bunun yerine; dürüst, doğru, çalışkan, hali
ka hizmet eden bir düzenin getirilmesini istiyo
ruz ve bu düzen gelecektir. 

İşte, bugünden itibaren sizin o savunduğu
nuz TIB kamyonları, Duty Free Shoplar ve da
ha birçoklarını bir özel teşebbüs olarak kabul 
etmiyoruz, özel teşebbüs, bu işte Devletin aley-
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lıine çalışan bir aracıysa, tahkikatlar başlamış
tır, bunlara el konunca hemen netice buraya 
kadar çıkarılmaz ki... Hatta mahkemeye intikal 
etmişse, hiç de gerekmez; ama tahkikat devam 
ediyorsa, şüphesiz Sayın Bakan buna cevap ve
recektir. 

Değerli arkadaşlarım, paranın değeri üretici
nin malına fazla fiyat vermekle düşmez, para
nın değeri, karşılığı olmadığı zaman düşer. Eğer 
siz, piyasada paranın değerinin karşılığını mal 
olarak bulundurduğunuz sürece, para değerini 
muhafaza eder, hatta para değerlenir. 

Eğer siz üreticinin mallarını stok halinde, 
ihraç etmek üzere çoğaltabilirseniz ve hakikaten 
bir gün gelip de vatandaşın daha iyi mahsul ala
rak dışarıya süreceği bu malı stok olarak tuta
bilir ve zamanında kullanabilirseniz ihraç mal
larınızın değeri artar. Fakat bu, bir yıl önceden 
mukaveleye girip de Japonya'ya pamuk satıl
dığı gibi rasgele olmaz. Japonya ile 560 kuruşa 
pamuk satma mukavelesine girecelksin, 2 ay son
ra üreticiden 10,5 liradan pamuk alacaksın... 
Ticaret Bakanının 580 kuruştan pamuğa rayiç 
vereceği, satılırken de bir toplantıda, «Ben bu
nu vermemiştim, bu nereden çıktı?» diye konu
şacağı ortamlar artık gitmiştir. İşte, pamuğa ve
rilecek fiyatla, dışarıya ihraç edilecek fiyatı he
sap eden bir iktidara ihtiyaç vardır; bu iktidar, 
bugünkü Koalisyon Hükümeti olacaktır. 

Üreticinin yetiştirdiği ürünler bugün yüzde 
yüz farklı olarak alınırken, üreticinin yüzü gü
lerken, bundan rahatsız olanlar çoğalıyor. Ama 
bu çoğalanlar kim?... Dün «Üreticinin ürününe 
taban fiyatı verilsin.» diye savunduğumuz za
man karşı çıkanlar; kendilerinin yapamadıkları
nı başkası yapınca rahatsız oluyorlar. Rahatsız 
olmasınlar, bu millet hepimizin, üretici hepimi
zin. 

Sigara karaborsası, şeker karaborsası acaba 
niçin yaratılıyor? Bunu incelemek lâzım. 

1. — Sayın Şâmiloğlu'nun söylediği gibi, ih
tiyacı karşılayamıyoruz; bu doğru. 

2. — Gerçekten bugün karaborsa heveslileri 
biraz daha, hem can çekişiyorlar, hem de aca
ba bir şey yapabilir miyiz, diye biraz daha dire
niyorlar. Bir şey yapamayacaklar; ama karabor
sa yaratılmaması için isterdik ki, yıllardır ikti
darda bulunan insanlar birkaç fabrikayla mil
letin önüne çıkarak bunları .sağlasın. Oysa, mev

cut fabrikalar Osmanlı İmparatorluğu zamanın
dan başlamış bir fabrika ve ondan sonra Cum
huriyet Halk Partisinin en kıt bütçelerle yap
tırdığı, meydana getirdiği fabrikalardır. Şimdi 
bu fabrikaların eseri sigaraları içiyoruz. Millete 
büyük yatırımlara gideceğini vaat edenler, ma
alesef işte bu karaborsanın asıl müsebbibi ol
muşlardır. 

Tütün fiyatlarına, çay fiyatlarına, buğdaya 
yarın verilecek fiyatlarla da Türk köylüsünün 
yüzü gülecek, üretici, Cumhuriyet Halk Partisi
nin ve onun ortağı olan Millî Selâmet Partisi
nin birlikte kurduğu bu Koalisyonu 4 yıl ya
şatacaktır. Bunu yıkmaya hiç kimsenin gücü 
yetmeyeceği gibi, bir 4 yıl daha olsa, onu da 
yaşatacak anlayıştadır bu Millet. (A. P. sırala
rından alkışlar, gülüşmeler.) 

Teşekkür ederim. 
ÖMER UOUZAL (Eskişehir) — Ortaklarınız 

nerede ? 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Ama ne

dense Adalet Partisi sözcüsüne, bir kızgınlık 
içinde; en çok başarılı olmuş, Hükümetin poli
tikasını halka götürmüş ve onun eliyle verilen 
bu fiyatlar karşısında üreticinin Hükümete kar
şı olan teveccühünü büyük şekilde celp etmjş, 
kazanmış olan başarılı bir Bakana acı sözlerle 
hücumun bir şey getirmeyeceğini bilmesini ha
tırlatırım. Bilakis daha çok güçlendirmekte, o 
hücumlar bize, başarılı bir Bakan olduğunun gü
zel bir delilini ve örneğini vermektedir. 

Amerikan sigaralarının Türkiye'ye girişi 
azalmamış... Azalmıyor; hani bir alışkanlık var
dır, affedersiniz «Alışmış kudurmuştan beter
dir.» derler. Huylu huyundan vazgeçmemiş, ama 
köylü köyünden vazgeçmiş... .Kaçakçılık öyle 
kurulmuş ki, çürümüş düzeniniz içinde bütün 
hudutlardan su gibi akan kaçakçılığı, hatta o 
(kaçakçılara ortak olan çürümüş kafadaki, zih
niyetteki, vicdandaki o memurlar yavaş yavaş 
temizlenmektedir. İnşallah duracaktır, ama dur
muyor, havadan da geliyor. Çeşitli anlaşmalar
la; yaptığınız o ikili anlaşmalarla maalesef ha
vadan da iniyor bu. Onun için şimdilik engel ola
mayacağız, ama ileride bu kaçakçılığa engel ol
ma imkânlarını bulacağız inşallah. 

Gümrükteki bekleyen mallar yüzünden; yal
nız belediyeye verilen bir kamyon meselesi de
ğil, büyük suiistimaller dönmüştür, büyük adam, 
kayırmalar olmuştur. 

— 388 — 
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Değerli arkadaşlarım, biz bazı illere gittik; || 
şahsiyat yapmak istemem, isim verdiler bize, 
gidip görün şıı köylere, eşe dosta nasıl dağıtıl
mış bunlar elediler. Gerçekten takdir edelim ken
dilerini, Sayın Çelikbaş Bakanlığında durdur
muştur bunu. Ama yağma Hasanın böreği gibi, 
maalesef Adalet Partisi iktidarı zamanında öyle 
harcanmış, öyle dağıtılmış ki bu mallar, belki 
normal bir satış yapılsaydı, bir sigara fabrikası 
kurulurdu bu para ile. İşte bunları unutup, bun
ları bir tarafa bırakıp bu yağma Hasanın böre
ğini rahat rahat yiyenlerin ağızlarında kalan 
tadı, acaba yeniden birkaç kelime etmekle da
mağımıza bir şey sürülür mü diyorlar; ama geç
ti o artık, bu zevki damaklarında duyamayacak
lar. 

Demek ki, kaçakçılık, bozuk düzenin, kötü bir 
idarenin bıraktığı bir illet. Bir illetin tedavisi 
herhalde bir anda olmaz. Hatta o illete, o çıba- j 
na neşteri vurduğunuz zaman, acısı duyulmaz, 
bugün acıları da duyuluyor, feryadını da duyu
yorsunuz. O feryatla da bazı daha daha kızgın
lıkla sesler de çıkarıyorsunuz. Bırakalım bunla
rı, yardımcı olalım,, gerçekten gümrüklerimizde, 
gerçekten hudutlarımızda kaçakçılık şebekeleri 
her şeyi göze almış çalışmakta ve Devleti, bilhas
sa ekonomik yönden zayıf düşürmek, bizim mal
larımızı dışarı ucuza satmak, dışarıdan bize pa
halı getirmelim peşindeler. Bu gelişte de, maale
sef bunlara yardımcı olanlar görülmektedir. 

Cumhuriyet Halk Partisi ne zaman hükünıet 
olmuşsa, ciddiyetin ve sözüne güvenirliğin ör
neklerini vermiştir. Bugün de Koalisyon Hükü
meti aynı güçte, aynı inançla milletin umudunu 
devam ettirmektedir. Bu umut, bu Hükümeti 
başarıya götürecek, bu milleti içinde bulunduğu I 
fakrü zaruretten kurtaracaktır. Yoksa, bu refaha 
ulaşmanın yolu, sizin sürdürdüğünüz düzenle I 
olmazdı ve olmadı. Olmadığı için de görüyorsu
nuz, Türkiye büyük bir bunalımdan geçti ve bu 
bunalımdan hâlâ kurtulmuş değiliz. Eğer, bugün 
birden üç ayda aydınlığa çıkmasını istiyorsa
nız, bu mümkün değil. En az 20 senenin, 30 
senenin geçmesi lâzım. 1960'dan 1905'e kadar 
'bozuk bir ortamı düzenleyen bir koalisyonun bir 
süre devamı birşeyler getirmişse de, onu da son
radan gelen 7 yıllık yönetiminiz silip götürmüş
tür. İşte bu kötü düzenin, çürümüş düzenin ya
rattığı hudutlarda; içeride ve dışarıdaki yıpran
malar, işgücünü de düşürmüş, randımanı da dü- | 

9 . 5 . 1974 O : 4 

|| sürmüş, o işin başında olan insanı daha candan, 
daha iyiniyetle, daha vicdanlı çalışmadan bile 
geri bırakmış. Bugün filtreli sigara zorluğu çe
kiyorsak, bugün filtreli sigara bulunmuyorsa, 
bugün eğer Tekelin biraları yetişmiyorsa, eski
den kurulmuş iki yahut üç fabrika ile değil, 
onun yanma beş fabrika katıp öyle konuşacaktı
nız. O bakımdan bırakalım bunu, bırakalım bu 
şekildeki acı sözleri, bizi eskiye döndürmeyin, 
burada büyük mücadelesini verdik onların, iste
miyoruz artık. Çünkü, gerçekten karşılıklı bir 
anlayışla ülkemizin içkide bulunduğu bu ortam
da çalışan başarılı insanları; hele Tekel Baka
nı gibi bütün mesaisini ona veren, dinamizmini 
milletin kalkınmasına, halkın hizmetine veren 
bir insanı takdir etmekte ötede hiçbir şikâyete 
hakkınız olmadığı kanaatindeyim. Belki biz 
eleştirebiliriz de bir şeyler yapın diye; ama siz 

I bozuk düzeni yaratıp bırakanlar, kaçakçılığı bu 
milletin başına daha da büyük dert edenler, çe
şitli imkânları, olanakları sağlamadan bırakıp 
gidenler, milyonlarca borç bırakanlar, Tokat'ta 
ki bir fabrikanın bile 1 milyon 100 bin liralık... 

BAŞKAN — Sayın öztürk süreniz doldu 
efendini-

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) —- Bağlıyo
rum Sayın Başkanım. 

1 milyon 100 bin liralık istimlâk ücretini ve
rip kamulaştırılmasına geçemeyenler söz sahibi 
olmasınlar. 

Saygılar sunarım, Bütçenin hayırlı olmasını 
dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Öztürk. 
Sayın İmadetitin Elmas, buyurunuz efemdim. 

İMADETTİN ELMAJS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli 
temsilcileri; 

Ben, bu Bakanlığın bütçesi üzerinde hiç 
söz almaya niyetli değildim. Aslında vazifeli 
kılındığım Bakanlığın dışında, şimdiye kadar 
hiçbir bakanlığın bütçesinde konuşmadım. Fa
kat A. P. sözcüsü sayın arkadaşımızın 'bura
daki konuşmasını dinledikten sonra, iki, üç da
kika için ele olsa bazı hakikatli eri ibu kürsü
den ifade etmeyi vicdanî bir borç bildiğim 
için söz aldım. 

;Sayrn A. P. sözcüsü, tütsün fiyatlarmm yük-
I seltillmiş olmasının yapılan zamlar neticesi kay-
I ibolduğunu, bu zamların tütün fiyatlarının 
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yükseltilmiş olmasını silip süpü^düğünü, köy
lünün şimdi kara kara düşündüğünü ifade bu
yurdular. 

Arkadaşlarım, ben ilimin tütün piyasasının 
açılmasında Bakanla beraber hazır bulundum. 
Benim ilimde, Yenice kazasında, Biga kaza
sında bundan evvel on sene müddetle tütün 
nasıl alınmıştır, şimdi ifade edeceğim. Benim 
vereceğim rakamlar belki kesin olmayabilir; 
bir yanlışlık varsa, lütfen Bakanlık mensup
ları Balkana bilgi versinler ve düzeltsinler; 
ama benim 'bildiğim şu: On senenin ilk dört, 
beş senesi Yenice'de benim tütünüm 13 lira baş-
fiyatla alınmıştır. Yaısati fiyat da 7-8 lira ci
varına düşerdi. Ondan sonra 13 liradan 1,2 li
raya düşmüştür. 12 liradan birkaç sene alın
mıştır, sonra 1972 tütünü başfiyatı 16 liraya 
çıkmıştır ve 12 küsur, 13 lira civarında orta
lama fiyatla alınmıştır. Bu defa benim Ye
nice kazamın tütününün başfiyatı 31 lira ol
muştur; Yenice'de 27 lira ortalama fiyat, Abun-
ya tütünü dediğimiz tütün Haindi B.ejy'de de 
(2*8 lira ortalama fiyatla mubayaa edilmiştir. 
Bundan; demin misal olarak verdim, on sene
dir alman ortalama fiyat 8, 9. 10 lira. bir 
senie evvel de 13 lira civarında idi. 13 lira 2'8 
lira... Yüzde yüzden fazıla bir zam. Ye orada 
gördüm; benim köylüm, benini ilçe halikın bay
ram yapıyordu, görülmemiş bir sekilide. Sekiz 
tane dana kurban kestiler, şapkalarını hava
lara atlıyorlar di ve Bakan piyasayı açtığında 
saat beş, yemeğe gidiyoruz; 50, 60, 70, 80 bin 
lira alanlar var, daiha fazla alanlar var; ama 
tesadüfen 38 bin lira almış olan b"ır hemşehri
min kolunu tulttunn ve lâf olsun, bakalım ne di
yecek diye; «Tütünün fiyatı iyi, aldığın 38 bin 
lira da iyi; ama şu zamları ela yapmasaydılar 
çok daha iyi olacaktı» dedim. Bana verdiği 
cevabı size aynen tekrar ediyorum; «îmadettin 
Bey, benim sülâlem 38 bin lirayı bir arada bu
güne kadar görmedi, şeker beş lira yerine 10 
lira olîsa ne olur.» dedi. 

jŞiandi benim Bakanımı, hakikatleri tahrif 
ederek kamuoyunu yanıltmakla itham eden 
sayın senatör arkadaşıma soruyorum; şu haki
kati kamuoyu önünde şu kürsüden aca'ba sen 
yanıltmıyor musun 1 

JSayın Bakanım, doğru yoldasın; meyve ve-
ıren ağa-ç taşlanır. Güvenimiz va.r; bu telâş se

nin doğru yolda olduğunu ispat eder, devam et, 
arkandayız. 

iSaygılar sunarım arkadaşlar. (C. H. P. sı
ralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Elmas. 
ıSayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇEDÎKBA.Ş .Cumhurbaşkanınca (S. 

Ü.) —• Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ekici tütün piyasası ve fiyatları ile ilgili 

olarak Sayın Başbakandan 1,5 ay evvel sordu
ğum sözlü sıoruta olduğu için, onunla alâkalı 
görüşlerimi o zaman serdedeceğim. Fakat sade
ce tütün ile alâkalı olarak şunu söyleyeyim 
ki, Cumrhuriıyet Halk Partisi sözcüsü arkada-
şımıızm, söylediği Amerikan grat tütünlerinin 
ihraç fiyatının 1973 yılında 2 dolar 2 sent ola
rak tespit edilişi, Ağustos ayında Ticaret Ba
kanlığı tarafından yapılmıştır. Bunlar proto-
koûa bağlıdır. Bu tahrif edilemez. Bir piyasa 
10 güıide, 15 günde hazırlanamaz. Bunu, o za
man konuşuruz. 

Bu sene ihraç tütününün piyasasının hazır
lıkları, Umum Müdür.ükçe, Gümrük Tekel Ba
kanlığınca ve Hükümetçe alınan birbirinin nok
sanını ikmal eden tedbirlerle bu noktaya ge
tirilmiştir. Bu yıl, önümüzdeki yıl, bugünkü 
Hükümetin tütün ihraç, piyasasındaki fiyat poli
tikasını göreceğiz. Yoksa, bugünkü (külliyen Hü
kümete mal edilemez; onu o zaman arz edece
ğim. 

Yalnız, çay mevzuunda da şunu söyleyeyim; 
biz gecen yıl çaya bir cüz'i zam yapma imkânı
nı bulabilirken, muhalefet lideri ve bugünkü 
Başbakan Sayın Ecevit, «En aşağı altı lira ol
malıdır.» .dedi1. O da mazbut, bugün onu da eleş
tirmeyeceğim. Fakat şunu söyleyeyim ki; Tür
kiye, muhalefeti sorumsuz yürüterek devlet 
adamlarını iktidara getirirse, bunun acısını mil
let çok çeker arkadaşlarım. (A. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri) 

Bu itibarla, her muhalefet bir gün iktidar 
olacağını hesaba, katarak konuşmalıdır ki, mem
lekette normal demokratik bir düzeni kurup 
yürütebilelim. Bunun başka türlü olması müm
kün değiıHir. 

Anason mevzuuna gelince; sözeülerin, kişi
sel konuşanlara nazaran bir mesüiyet ağırlı
ğı vardır, arkadaşlar. Anason fiyatını Bakan
lık tayin etmez; kanun böyle değil. Bendeniz, 
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her mesuliyet taşıdığım devirde titizlikle hu
kukî 'olmaya riayet etmişimdir. Bu yüzden, 
[bazıları anlamıyor, şu bakan devrinde olldu bu 
bakan devrinde oldu diyor. Bu yüzden oluyor 
arkadaşlar. Hiçbir kimse bir şey bulamadı. 
Anason fiyatları geçen yıl beş lirayken, bir 
gezi yaptım bölgede, «Dolkuz lira olursa fev
kalâde.» dediler. Arkadaşlara anlattım, benim 
halberim yok, 1*1 lira yapmışlar, sonra 26'e ka
dar yükselmiş. Hükümet olarak Tekelim aOdı-
ğı anasonlarda fiyat farkını ödedik, karar
name .çıkardık. 

,Şimdi ben Hükümetten soruyorum; Kara
deniz tütün piyasasında tüccarın daha yük
sek fiyatla aldığı tütünler için Tekel, aradaki 
fiyat farkını idare olarak, anasonda bizim 
yaptığımız gilbi tütün ekicilerine ödeyecek mi..? 
Bunu öğrenmek istiyorum. 

'Bu iki Umum Müdürlükle alâkalı konuyu 
'böyle geçtikten sonra, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının Türk ekonomisi ile ilgili olarak mü
him gördüğüm bazı konularına değirilmek is
tiyorum. 

'Türldiye, millet İcra rasiı ekonomik müimaise-
betleri bakımından ranitalbilite hesaplarını 
rasyonellik içerisinde yürütebilme olanaldarı 
'bakımından bazı donatım noksanlıkları içe
risindedir. Bunların başında, gümrük politika
sı ile ilgili olarak, serbest limanlar ve ser
best bölgelerin kurulması gelir. Serbest liman 
ve serbest (bölgenin bir memleketin ekono
misinin rasyonellik içerisinde yürümesinde 
fevkalâde büyük değeri vardır. Türküye "de 1963 
yılında bir kanununu çıkarmış, olmamıza rağ
men, cüz'i bir deneme ile, idareler arasındaki 
ihtilâf se!beib":yle; demiryoOlan, denizyolları, 
gümrükler hep karmakarışık bakılıyor, ras
yonel değil, İskenderun'da bir deneme yapıl
dı, muvaffak olunamadı. Ama bu, büyük bir 
noksandır; Türkiye süratle serhest liman ve 
serhest bölge kurmak yoluna girmelidir. Aksi 
takdirde, beynelmilel ilişkileriniz, ekonomik 
ilişkileriniz bakımından son derece handikap-
lı bir duruma memleket ekonomisini düşürür
sünüz. 

/Yine Türkiye için hayatî ehemmiyeti olan 
'bir konu; (Elsasen Ticaret Bakanlığımın bir 
projesi vardır.) serbest yaş meyve ve seibze 

I ihracatı ile ilgili olarak beynelmilel karayolu 
I nakliyatı plakasını taşıyan TIR kamyonları 

konusudur. 

I Arkadaşlar bu, Türkiyel in sarfı nazar ede-
I hileceği bir müessese değildir, istediğimiz ka-

kadar kötü 'diyelim, istediğimiz kadar kaçak-
I çıılık yaptıklarını iddia edelim, Devletini vazi-
I fesi hunu takip etmektir. Türkiye'nin ekonio-
I milskıin bütünleşmesi için, entegre hale gelme-
I si için TIR kamyonlarının nakliyatına kati 
I zaruret vardır. Bir 'anlaşma ile girmişiz, bu-
| nu yürüteceğiz. 2,5 milyon dolar Dünya Kal-
I kıınnıa Bankasından Ticaret Vekâleltiınlde sade-
I ce sıoğu'k hava tesiisatlı kamyon nakliyatı filo 
I kurmak için kredi almışız arkadaşlar. Ve 
I Türkiye'nin bu konudaki kifayetsizliğimi maa-
I lesef Bulgarlar doldurmaktadır. Oldukça ge-
I lir getiren bir konu, ekonomiyi harekete ge-
I tiren 'bir müessese; bunun karşısına geçmenin 
I manası yak. Bunun kötülüklerini bertaraf et-
I mek, memlekete daha hayırlı hale getirmenin 
I tedbirlerini almak lâzım gelir. 

I Duty - Free Snoplar da 'bunun gibidir ar-
I kadaşlar. İhtiyaçlar, müesseseleri doğurur. 

Eğer, turizme katılacaksınız, daha onun da 
I nıdksaaıı vardır; 40 yıllık Amerikan bilmem ne 
I sigarasına alışmış kişiye, Türkiye'ye bir ay ta

tile geldiğinde, canım bizim sigaramızı içsin 
I demek suretiyle turizmi gelaştiremezsiniz. ih

tiyaç duyduğunu bulabilmelidir. Türkiye'de si-
I gara ithali yasaktır. Bu, Duty - Free Shoplaır 
I sayesinde iyi kötü yüı üyelbiliyor. Alkollü iç-
I kiler tekel tarafından sokulur; ama sigara it-
I halli tekelce de yapılamaz. 

I Bu itibarla, müesseselerin kötülüğüne ba-
I 'karak onların karşısına geçmek doğru değil. 

Dünya nereye gidiyorsa, Türkiye de o yola git-
I menin noksanlık!arını ikmal etmelidir. Yoksa, 

sırtımızı çevirdiğimiz takdirde, günün birinde 
I ihtiyaç yine kendisini zorlar; ama seneler geç-
I miş olur, memleket ekonomisi bundan büyük 

zarar görür. 

I ;Bu Bakanlığın son derece büyük nioös&anıhik-
larından birisi de; bir yığın enternasyonel üye-

I si olduğumuz müesseselerle ilişkisi olduğu hal-
I de, bu yönü ile fevkalâde zayıf tutulmuştur ve 
I maalesef, Komisyon raportörlerinin ifade etti-
| ği gibi, Maliye Bakanlığına büyük kaynak ya-
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ratan, ibüyük vergi tahsilatı yapan bir Bakan
dık olduğu halde, personelinin .kadrosu vesaire-
Isi bakımından son derece kifayetsiz ve âdeta, 
Maliyede, Hükümet içerisinde üvey evlât mua
melesi gören bdr duruma düşürülmüştür; 'bu
nu anlamak mümkün değildir. Yani eğer ve
kâlet, yapılan tenkitlere rağmen yürüyebili-
yorsa, emin olunuz arkadaşlar, başında bulu
nan 15 - 20 kişinin fedekârlığı ile feragati ile 
yürüyor, vatanseverliği ile yürüyor. Ben çeşit
li bakanlıklarda gördüm; personel bakımın
dan, kadro bakımından bu derece kifayetsiz 
ve Devlete bu derece imkân sağlayan bdr Ba
kandık: görmedim. Ama çok uğraştık, iyi kötü 
bir imkânlar bulmaya gayret ettik; fakat bü
tün bunları bertaraf etmek için Hükümetten 
rica deeceğim, hazırlanmış teşkilât kanunu
nun biran evvel sevk edilmesinde zarurlet var
dır, alisi takdirde Bakanlık kendisine tevdi 
edilen vazifeleri her gün biraz daha gerileye
rek yapalbilir duruma düşecektir. 

iStonra, Tekelin de 20 yıldan beri çıkmayan 
bir kanunu var. Arkadaşlar, Tekel Türkiye'nin 
(bir numaralı Kamu İktisadî Kuruluşu; öz/eli 
resmisi. Muazzam.. 67 vilâyette, bir yığın ka
zada 600 küsur müessese, işletme, faibrika ve
saire... Bîr numaralı müessese; ama gelin gö
rün ki, bu idare katma bütçeli, döner ser
mayeli, iktisadî Devlet Teşekkülü olamamış, 
120 yıldan beni uğraşılıyor, yapılmamış. Bu, bu 
kadar gider. Bir yığın meselesini Vekâlete so
racak, bir yığın meselesi Danıştaydan geçe
cek, Maliye Bakanlığından geçecek, Hükümet
ten geçecek... Böyle bir iktisadî teşekkül müni'-
kün değldiır. 

Bu itibarla, 20 yıldan beri üzerinde çalışı
lan ve vekâletlerin mütalaa arı alınarak nihaî 
şekle gelen Tekel idaresini 440 sayılı Kanuna 
tâbi hir Kamu iktisadî Teşekkülü ha ine getir
mek tasarısı Hükümetçe gözden geçirilip, sü
ratle meclislere tevdi edilmelidir. 

Benim vaktini dolduğu için Sayın Başkana 
teşekkür ederim. Dinlediğiniz için de hepinize 
teşekkür edüyorum. 

BAŞKAM — Teşekkür ederiz Sayın Çelik-
baş. 

Sayın Ekrem Kabay, buyurunuz efendim. 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Baş

kan, muhterem arkadaşlarım; 

Ben, az önce konuşan değerli Hocamız, kıy
metli Devlet adamı Fethi Çelikbaş'ın beyanatın
dan sonra bir hususu arz etmek için söz aldım. 

Elhette iktidar ile muhalefet arasındaki iliş
kiler, özellikle davranış bakımımdan gerçekten 
bir sorumluluk taşımalıdır. Bu sorumluluk, ik
tidar iken nasıl özlenen bir davranış ise, muha
lefet olunduğu vakit de titizlikle ve dikkatle 
yürütülmelidir. Bunu, özellikle anason fiyatları 
üzerine Sayın Çelikbaş'ın verdikleri bilgiye 
•bağlı olarak söylüyorum. 

1'972 yılında anason fiyatları Burdur köyle
rinde; (Biz Burdur'da bunun nasıl yetiştirildi
ğini, nasıl pazarlandığmı birlikte bilmekteyiz.) 
470 kuruş ilâ 6 lira arasında Tekel memurluk
ları satın alır, piyasa böyle açüır. Ancak, tüc
car her zaman bunu Tekelin verdiği fiyattan 
daha ileri bir fiyatla satın alır ve tüccar, daima 
Tekel'den fazla miktarda topladığı için, ileride 
Tekel'e bunu tüccar devreder. 1972 yılında; tüc
car 12 liraya (ki, fiyatlar oraya kadar yüksel
miştir.) mal almıştır, 28 liradan Tekel tüccar
dan mal almıştır. 

Şimdi düşünebiliyor musunuz'?. 6 liraya alı
nan bir 'malı; ki bunu tüccar alır, Tekel'e 218 li
raya kadar varan bir fiyatla yeniden satabilir. 
Şayet eğer bu gerçek fiyat ise, bunu üreticinin 
elinden almak kadar Devletin kutsî bir görevi 
olamaz. 

Sayın Çe.likbaş, Bakan oldukları gün bu 
gerçeği biliyorlardı ve yine birlikte bildiğimiz 
Çamköy'de bir sohbet esnasında köylülere şu
nu tavsiye etti: «Bu yıl anasonunuzu erken sat
mayınız» dedi. Tabi bu çok iyi niyetle söylen
miş bir sözdür, memnun oldum, iki gün sonra 
idi, Ankara'ya dönüşlerinde, radyonun öğle 
ajansında yayınlanan Gümrük ve Tekel Bakan
lığının bir bildirisini dinledim. Taban fiyat 11 

lira idi. Piyasa açıldı; Tekel 11 liradan mal al
mak için beldeye dursun, gerçekten sözcü arka
daşımın buyurdukları gibi, tüccar 12 - 13 lira
ya alıyordu. Oradaki Tekel memurları Gümrük 
ve Tekel Bakanlığına müracaat etti ve «12 - 13 
liraya alın.» diye emir geldi; ama tüccar 15 li
raya çıktı. Zaten çok kısa bir zaman içinde alı
nıp satılan bu mal kısa sürede tüccarın el'ine 
geçti. Ama tüccar son günlerde üreticinin ellin
de kalmış olan malı 25 liradan aldı. 
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Şimdi, Sayın Çelikbaş'a bu gerçek anlatıldı
ğı vakit; tabiî Tekel'ce alınmış olan mallar der
hal 25 liradan alınacaktır; yani farkı ödenecek
tir dendi. Gerçekten ödediler. Ama kime?. Pa
raya ihtiyacı kalmamış, köyde varlığı birazcık 
daha iyi olan kimselere verilebildi. Aslında çok 
ihtiyaç sahibi olan kimseler öylesine aldatıldı 
ki ; ben her köyde bunun hesabını yapıyordum. 
100 haneli bir köyü düşününüz; her köyde her 
hane, ya da her aile bunu ekmek durumdadır 
bir bakıma; ortalama olarak iki dönüm, üç dö
nüm ekilebilir, bazıları 10 dönüm eker, bazıları 
da bir evllek falan eker, ama ortalamasını söylü
yorum, takriben 300 kilo ilâ 600 kilo arasında 
her çiftçi ailesi üretir bunu. Tabi 1 000 kilo, 
2 000 kilo üretenler de var. Ben ortalama söylü
yorum; 500 kiloluk bir üreticiyi düşünelim. Ki-
lloda en az 10 lira aklanmıştır; yani ben 11 lira 
ilâ 25 lira arasındaki farkı da düşünmüyorum, 
10 lira aldanmıştır. Yuvarlak rakam olarak 
900 kiloda 5 bin lira eder, 100 haneli bir köyde 
500 bin liradır bu. Burdurda 200 köy değil 100 
köy diye düşünüyorum; 50 milyon lira para 
etler. 

Şimdi, bu rakamları büyültebilirsiniz. Niha
yet bunun tüccarı 50'clir, 10O dür. Esmeğine say
gı duyduğumuzu zaman zaman hepimizin de ifa
de ettiğimiz bu insanların 50 kişinin, 1O01 ki
şinin hatırı için böylesine aldanmasına izin ver
memizi gerçekten uygun görmemekteyim. Bu 
nedenle, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanımızın 
bu meseleyi bu sene ciddiyetle ele alacağına 
inanmaktayım. Çünkü, 1972 yılında köylünün 
elinden 5 - 6 liraya toplanan mal, nasıl 12 lira
ya fırlamışsa, 1978 yılında köylünün elinden 
11 - 12 liraya alman mal, nasıl 25 liraya fırla
mışsa, bu sene de buna benzer bir oyun olabilir. 
Bu nedenle üreticinin korunmasını mutlaka 
kendilerinden öneriyorum. 

'Saygılar sunarım. (C. H. P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kahay. 
ıSayın Fevzi deveci, buyurunuz. 

FEVZİ GEVECT (Samsun) — Sayın Baş
kan, Sayın senatörleri sayın Vekâlet erkânı; 

Mesleğim icabı, bulunduğum mıntıka icalbı 
bu tütün işini Elifinden taa Zet'ine kadar bili
rim. Ticaretini yaptım, ziraatını yaptım, bütün 
müşküllerini, cilvelerini, her nevi hokkabazlık

larını bilirim. Meşhur laftır, «Tütüncü zengin 
olur, tütüncü zengin ölmez». Bu, tütüncüler 
arasında meşhur laftır ve hakikaten öyledir. 
Tütüncü hayatında para kazanır, fakat ölürken 
meteliği olmaz. Zaten şeytan işi derler buna, 
içımek dahi caiz değil, böyle nankör bir mes
lektir. 

Şimdiye kadar olan bütün tütün fiyatları 
semiboiük idi. Hükümetler; bizim de 1961 - Iı9f65 
arası dahil olduğumuz hükümetler aynı sembo-
lük fiyatla gittiler. Komisyonlarda söyledik; 
«Bırakın bu semiboiük fiyatı, bu politikaya da 
yaramıyor, vatandaş da bunu istemiyor, kaça 
alacaksınız, sonuna kadar kaça alacaksınız o fi
yatı ilân edin ve o fiyattan tütünü alın, piya
sayı öyle açın.» dedik. Maalesef, bu bir politika; 
tütün piyasası açılır, sabahleyin 18, öğlen 15, 
akşam 10 lira.. Bu arada, o esnada politikada 
kimin kuvveti varsa yahut kim ön safta geliyor
sa. o arada sırada indirir, onların tütünliari baş-
fiyatla gider, zavallı köylünün, üreticinin tütün
leri o sembolük fiyatın yarısına kadar düşer. 

1962 senesi tütün piyasasına üç Bakan iş
tirak etti. Sanayi Bakanı Sayın Fethi Çelikbaş, 
Basın Yayın Turizm Bakanı, Allah rahmet ey
lesin, Kâmuran Evliya;oğhı ve Tekel Bakanı 
Şevket Bulak. Ben Samsun milletvekili olarak 
Sayın Çelikbaş'la beraber gittim, aynı arabada 
gittik, hatta yolda herkes birer takla attı, biz 
de ufak bir kaza geçirdik. 1961 senesi tütün pi
yasası 50 kuruş, 1 lira idi. Ticaret Bakanı geçi
yordu o esnada; Samsun, Bafra, Alaçam, Gebze, 
Sinop üreticileri; sorduk «Beyefendi, bu fiyat ne
dir?» dedik. Daha seçimler olmamış, ihtilâl Hü
kümeti; «Gayet iyidir, gayet iyidir,»' dedi, git
ti. O sene tütün alan tüccarlar, kiloda 10 lira 
kazandı arkadaşlar. 50 bin lirası olanın 500 bin 
lirası oldu; gayet iyi biliyorum. Ben o seneler 
tütünü bırakmıştım, ziraata başlamıştık, şans 
olacak ya. 100 bin lirası olanın 1 milyon lirası 
oldu; gidin sorun. Ben Samsun mıntıkasını 
söylüyorum ve orayı iyi biliyorum. 

Hiçbir tüccar, hiçbir ihracatçı köylüye deme
di ki, ben tütünden 10 lira kazandım, 5 lirasını 
sana vereyim. Ertesi sene 1963 piyasasında ga
yet güzel bir tütün vardı. Türkiye deki tütü
nün yekünü 80 milyon kilo; bütün TürkiyeMe, 
yalnız Ege değil, düşünün bütün Türkiye'de 80 
milyon kilo ve fevkalâde bir kalite. Piyasayı aç-
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t ık ; hatırlamıyorum, 18 lira mı, 17 lira mı, ka
pan kapana gitti. Bu sene tüccarların ilk günü 
ne kadar ihtiyacı varsa 1 lira, 2 lira fazlasına 
kapattıkları gibi, o senede kapan kapana gitti; 
ama biz ilân ettik; Sayın Fethi bey de Hükü
mette idi; -.Hükümet olarak alın satamazsanız 
biz alacağız.» dedik. Çünkü, Teikel Bakanlığı
nın vazifesi almak, desteklemek ve aldırmak. 
Kim fazla fiyat verirse, Tekel bırakır. Hatta 
bunun için de Tekel mensuplarıyle, bırakırsın, 
'bırakmazsın diye bazı çekişmelerimiz oldu. 

Aldılar ve satamadılar. Hani o sene 50 kuru
şa, 1 liraya alıp kiloda 10 lira kazananlar, yine 
bankayla iş yaptılar, banikaya 100 bin lira bor
cu olanın, 1 milyon lira borcu oldu, 50 bin lira 
borcu olanın 500 bin lira borcu oldu; bunları 
hep biliyorum. Borçları hâlâ devam ediyor. Sa
yın Tekel Bakanı buradadır, o ilk toplantımızda 
Orman Çiftliğinde söyledim, dedim ki; «Biz bu 
tütünleri almaya söz verdik, eğer imkân bulur
sanız bu tütünleri alın, bu tütünleri alalım.» On
lar yine yalvarıyor, diyorlar ki, «Siz söylediniz, 
siz söz verdiniz, biz aildi'k satamadık.» 

Eğer yanılmıyorsam, Yunanistan tütün piya
sasında hergün tüccarlara anons edermiş, «Tü
tünü alın, satamaasanız % 1, % 2 zararına tütü
nü ben alacağım.» dermiş ve yaparmış. Hatta biz 
de geldik yalvardık, dedik ki; «Bunlara biz söz 
verdik, satamadılar % 5, % 10 zararına ala
lım,.» Hükümetler değişti, devirler değişti alama
dık. O zaman Sayın Fethi Çelikbaş da söz ver
mişti. Çünkü, Hükümetteydi, ama hâlâ o adam
ların borç gırtlağına çıktı, epeyce varlar, Tekeli
ce de malumdur, satamadılar, o sıkıntının altın
da ezildiler. Kabahat, o zamanki koalisyon hü-
kümetlerinindi. Hatta hatta hiç unutmam,, en 
son olarak Allah rahmet eylesin Paşa'ya müra
caat ettik. Bir cumartesi günüydü, bir güven
oyu günüydü; «Çocuklar, bugün güven alırsam, 
bu işi halledeceğim.» dedi. O gün güven alama
dık ve biz de devrildik. 

O zaman söz verip de bu tütünleri almayan 
bir Hükümetin mensubu olarak, koalisyona men
sup olan bir partinin mensubu olaraîk ben, biz, 
şimdi tüccar Tekelden 1 lira, 2 lira. fazlaya köy
lüden tütün almış, sen şimdi kalk Tekel Ba
kanlığına sor, bu aradaki farkı verecek misin?.. 
Niye versin Tekel? Tekelin esas vazifesi sattır
mak, satamayan olursa da hepsini almak. Mazi

nin unutulmaması îcabeder. Tarih bir tekerrür
den ibarettir; ama bunların da unutulmaması 
lâzımdır. Böylece kafalarda yer ederse iyi olur. 

TeşekJkür ederim, hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Atmaca. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Son söz 

istedim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, sion söz diye bir 
müessese yok. Yeterlik önergesi verildiği ve ka
bul olunduğu takdirde sırada olan kimse için 
son söz söz konusudur. Yoksa önerge ile son söz 
istenmez. Üçüncü, beşinci, altıncıya son söz ve
rilmez. Sizin önergeniz geldiği zaman sizden ön
ce beş kişi söz istemişti. Siz altıncısınız. Ben 
size nasıl son söz vereyim? Yeterlik önergesi 
yok, daha 10 kişi de konuşabilir. 

Gerek grupları adına, gerekse kişisel gö
rüşlerini belirtmek üzere söz isteyen başka sa
yın üye yok. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir hususu ha
tırlatmak isterim. Bütçe görüşmelerinde bakan
lar, şimdiye kadarki uygulamalara göre, grup
ları adına, kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz 
almış bulunanları dinliyorlar; konuşmalar bitin
ce cevap haklarını kullanmak üzere söz alıyor
lar. Bugün kişisel görüşlerini bildirmek üzere söz 
alanların sayısı altıyı bulmadığı için, başka söz 
isteyen de olmadığı için Bakan konuştu, Ba
kan konuştuktan sonra Adalet Partisi Grupu 
adına konuşmasını yapmış bulunan sözcü ikinci 
kez söz istedi. Bu, şimdiye kadarki uygulamala
ra aykırı düşüyor. Binaenaleyh, grup sözcüleri 
arasında ikinci kez konuşmak isteyen varsa ko
nuşmak hakkıdır, 15 dakika süre ile konuşabi
lir. Bunu hatırlatmak istiyorum. 

BELİĞ BELER (İzmir) — Lüzum hasıl 
olursa konuşur. 

BAŞKAN — Şimdi, yeterlik önergesi yok. 
Yeterlik kararı yok; ama Bakanın cevaplarına 
cevap verir tarzda konuşma isteyen hatibe, Tü
züğe aykırı davranıyor diye, ben de Başkan 
olarak yetkimi kullanacağım. Lüzum hasıl oldu
ğu zoman kullanırsınız; ama ben de sadece da
vet etmek üzere yetkimi kullanacağım'. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkanım, bir husus hatırlatmama müsaade 
ediniz. 
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Efendim, şu şekil olabilir; sayın bakanlar 
konuşurken herhangi bir sataşma olursa, elbet
te sataşıldığı için sataşılan her zaman söz talep 
edebilir. 

" ^ 
BAŞKAN —Sayın Ege, bir süreden beri ben 

de burada Başkanlık ediyorum. Hiçbir zaıman 
iarkadaş'larıma, sadedin dışıma çıktınız, sadedin 
içine geliniz, kısa konuşunuz, sadet içinde olu
nuz tarzında bir uyarıda bulunmadım. Muh
telif siyasî parti gruplarına mensup sayın üye
ler var; hiçbir siyasî parti grupuna mensup ol
mayan sayın üyeler var, siyasî parti dışında 
grup kurmuş üyeler var. Elbette bunların gö
rüşleri olacak. Mensup oldukları partilerin 
programıma göre görüşler olacak, mensup ol
dukları parti tek başına, koalisyon tarzında ik
tidarda ise ona göre bir görüşleri olacak, kar
şı görüş olacak ve görüşüne göre eleştirecek 
ve savunacak. Binaenaleyh, biz sadedi ve sataş
mayı konuşma özgürlüğünü en geniş anlamda 
tanıma suretiyle uygulayacağız. Ben Başkan 
olarak kendi görüşüme göre sadet çizersem, ben 
Başkan olarak kendi görüşüme göre bu eleşti
ri sınırını aştı, bu savunma sınırını aştı, sataş
ma oldu dersem, özgürlük içinde, kürsü Özgür
lüğü içinde tartışmayı nasıl yapacağız? Uygu
lamayı böyle yapacağız. Ben bugüne kadar bu 
hususu hiç ağzıma almadım, daima sayın hatip
lere saygılı oldum. 

:Sonra, bu son derece sübjektif bir husus. 
çök dar tutabilirsin, çok geniş tutabilirsin, ba
na göre sataşma, değildir, size göre sataşmadır, 
bana göre sadet değildir, size göre sadettir. Ge
niş görüşlülük içerisinde, azamî hoşgörü içeri
sinde davranacağız. Bazı arkadaşlarımız bu ko
nuyu son derece sınırlı hale getiriyorlar. Ben 
ileri derecede hassasım. Ben de bir siyasî parti 
grupuna mensubum. Anayasa gereği olarak 
grup ve parti çalışmalarına katılmaktan mem-
nunutnı; ama benim de kişisel bir görüşüm var. 
Kişisel görüşümü ölçü olarak hiclbir zaman ele 
almıyorum. Binaenealeyh, sabırlı olacağız, ta-
hamımüllü olacağız, hoşgörü içinde dinleyeceğiz. 

Buyurunuz, Sayın Çelikbaş. 

(FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 
ıS. Ü.) — İkinci defa söz almam mümkün mü? 

BAŞKAN — Kişisel görüşlerini bildirenlere 
değil. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca 
S. U.) — «Kifayet yok» dediniz de onun için 
söylediniz 

BAŞKAN — Yok; ama kişisel görüşlerini 
bildireceklere ikinci kez söz verme olanağı yok 
efendim. Danışma Kurulunun onaylanan kararı
na göre böyle. 

Başka söz isteyen sayın üye i Yok. 
Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, buyurunuz. 
IGÜMRÜK VE TEKEL BAKANI MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (izmir Milletvekili) — Sa
yın Başkan, sayın senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının Bütçesi do-
layısıyle yapılmış olan eleştirilere, görüşlere sı-
rasıyle cevap vereceğim. 

Adalet Partisi Grupu adına konuşan Sayın 
Mümin Kırlı'nm, başlangıçta Ege tütün piyasa
sını ele alarak bize yönelttiği eleştirileri kamuo
yunda, Bütçe Karma Komisyonunda olduğu gi
bi, defalarca müzakeresi, münakaşası yapıldığı 
şekilde cevap verirken, gecenin bu saatinde kı
sa tutarak, burada da aynı şekilde cevaplamak 
istiyorum. 

Ege tütün piyasasının binimeyen pek fazla 
yönü kalmadı. Bir defa muhalefette başka bir 
eleştiri yokmuş gibi, milletvekiliği zamanımda 
izmir'de Ziraat Odaları Toplantısında, Ziraat 
Odalarının 28 lira fiyat istemeleri karşısında, 
«35 lira fiyat verilmelidir» dediğim; ama buna 
karşılık Bakan olduktan sonra 25 lira başfiyat 
verdiğini bir eleştiri konusu yapılıyor. Ben o 
toplantıda, Ziraat Odası 28 lira fiyat isterken 
tütün piyasasının tarihinin de saptanmasını isti
yordum. Burada kişisel görüşünü açıklayan 
benden önceki Gümrük ve Tekel Bakanı Sayın 
Fethi Çelikbaş'm çok saygı duyduğum ve çok 
isabetli olduğuna inandığım bir kararıyle, piya
sa, açılışını yeni Hükümete bırakmış olması şan
sımızı da kullanarak «Yeni Hükümetimizin 
ekonomik görüşü bu günkü geçici Hükümetin 
ekonomik görüşünden daha değişik olabilecek
tir. Bunun için piyasa açılış tarihini zorlama
yın.. (O gün 14 Ocak idi; burada tarih tespit 
edebilir; Hükümet kurulmadan önce piyasa 
açılması zorlanabilirdi.) Yeni Hükümetin ku
rulma imkânı vardır, biz, kalkınma köylüden 
başlayacaktır, görüşü içinde bu piyasayı açaca
ğız. Bu piyasanın açılışında tütün üreticisi da
da iyi imkân bulabilir. Aslında tütün, artan di-
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ığer tarım, ürünleri fiyatları karşısında azalmaya 
başlamış bir ürün çeşididir. Fazla ekilme ola
nakları kalmamıştır. Tütüncüler tütün üretimi
nin bırakmak üzeredirler, Tütün rekoltesi düş
mektedir bu tütün fiyatlarının; sizin istediği
niz gibi 28 lira da olsa, "bugünkü ortam içerisin
de 30 lira da olsa, 35 lira da olsa tütüncüyü bir 
pamuk üreticisi gibi tatmin edebilmek müm
kün değildir. Bu fiyatlar tütüncünün hakkıdır. 

Biz iktidara gelirsek bugün alınabilecek fi
yattan. daha fazlasını vereceğiz.» dedim. «Tü
tüne 35 lira verilir.» demek; böyle ölçüsüz, 
hesapsız, kitapsız fiyat söylemek mümkün de
ğil; ama bugün açılacak piyasadan daha iyi fi
yat verebileceğimizi; bizim politikamız kalkın
manın köylüden başlaması esasına göre kuru
lacağı için, üreticiye daiha fazla imkân verece
ğimizi söylemiştim, ve benim dediğim gibi de üre
ticiye aynı şekilde imkân verilmiş ve üretici 
memnun edilmiştir. 

.Bu politika için Sayın Celikbaş ve Sayın Mü
min Kınlı «Geçmiş dönemden beri hazırlanmış 
bir politikanın sonucudur bu.» dediler. Doğru
dur. Bizden önce bu konuda çalışmış tüm, emeği 
geçenlere sayın bakanlarımızla, diğer genel mü
dürlük ilgililerine huzurunuzda teşekkürü borç 
bilirim,. Elbette büyük emekleri geçmiştir ve bü
yük bir hazırlığın sonucu bu piyasa olmuştur. 
Ben, birçok beyanatımda da söylediğim, gibi, 
«Bu "bir noktada da Bakan olarak benim bir 
şansılı dönemimdir, şansımdır. İyi bir ortamda 
bu piyasaya girdik.» dedim. Ama bu işin bir baş
ka yönü de var; yine birçok beyanatlarımda 
belirttim, 1978 yılı tütün piyasaları için bizden 
önceki hükümetlerin tespit ettiği 2,02 dolar ve 
2,07 dolar arasında Amerikan grat tütünü satıla
bilmesi, bunun altında satış tescili yapılmama 
kararı vardır ve bu karar ağustos ayında alın
mıştır. Sayın Celikbaş da burada, ifade ettiler. 
Evet bu karar o zaman alınmıştır. 2,02 dolarlık 
kararı biz almadık Hükümet olarak. Ama bu ka
rara rağmen tütünü almak istemeyen, direnen 
bir dış alıcı grupu var idi. Bu karar alınmasına 
rağmen, Tekelin görüşü 1,92'ye bu tütün fiyatı 
bulur, satılırsa iyidir diye bize gelmiştir, biz
den önce Sayın Celikbaş'a da mutlaka gelmiş
tir; resmî yazılarla da bellidir. 1,92 dolar tütün 
için iyi fiyattır görüşü var; bizden önceki hü
kümet 2,02 doları Amerikan grat't a taban ola
rak kabul etmiş, son günlerde geniş bir baskı 
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hareketi başlamıştı. Dış alıcılar piyasaya girmi
yorlar, fiyatı düşürmek istiyorlar, kademe, ka
deme yükseiiyorlar 1,92'ye geliyorlar, 1,912'lik 
fiyatı Tekel de uygun görüyor. Bir kısım tüc
carın da uygun gördüğü noktada, biz Hükümete 
geliyoruz. Bizim o noktadan sonra durumumuz 
ortaya çıkıyor ve Hükümet olarak işe müdaha
le ediyoruz. Ben Gümrük Tekel Bakanı olarak 
Sayın Başbakanla, Sayın Ticaret Bakanıyile yap
tığım görüşmelerde bir şeyi savunuyorum; bir 
hükümet bir karar almıştır, Türkiye'de ilk defa 
tütün politikasında dış fiyatlara müdahale edi
yoruz, Bugüne kadar biz empoze fiyatlarla tütün 
satıyoruz; bir müdahale yapmışız, bunda so
nuna kadar dayanmak zorundayız. İzmir'den al
dığım istihbaratlara göre bu dış alıcılar bunu 
alacaklar, dünyada tütün azalma durumunda, 
mecburdurlar, satmayalım, görüşü ile hareket 
ediyoruz. 25 Ocakta görevi devraldık, gazeteler
deki beyanatlarımızda bu konudaki çalışmaları
mıza 10 Şubata kadar, bir ara 1,97 dolardan pi
yasa açılması için Ticaret Bakanlığını da ikna 
edecek şekilde büyük baskılar geldi, ona da gö
ğüs gerdik, hayır dedik. 2,02'lik doları; her se
ne Ekim ayında açılan işlenmiş tütün piyasası 
Hükümet böyle bir karar aldı diye Ekimde açıl
madı, Kasımda açılmadı, Aralıkta, Ocakta açıl
madı, açılmıyor... Dış alıcılar piyasaya girmiyor
lar. Her sene olduğu gibi biz biraz gevşek dav-
ransa idik, «Piyasadan önce dış alıcılar tütün 
almadı, tüccarın elinde stok çok, piyasaya gire
mez, bu vaziyette köylünün elinde tütünü kalır.» 
propagandası ile ya dışarıya tütünü daha ucuz 
satmaya müsaade vereceksiniz veya içeride tü
tün fiyatlarının düşmesine göz yumacaksınız. 
Böyle bir baskı var idi. Biz bu baskıya karşı Te
kel olarak, tüm tütünleri alacağız, işlenmiş tü
tünü de dışarıya bu fiyattan aşağıya satmayaca
ğız diye direnerek, biraz da sert bir şekilde pi
yasaya hızlı girerek, beyanatlarımızla, hareket
lerimizle, tavırlarımızla bunu hem iç piyasada, 
hem iç alıcılar da, hem dış alıcılar üzerinde his
settirdikten sonra, 11 Şubatın gecesinde Hükü
metten umut kesilince, Tekelin tüm tütünü ala
cağı hissine kapılınca, dış alıcılar piyasa açılı
şından yarım gün önce piyasaya giriyorlar ve 
2,02 dolardan tüccar elindeki tütünlerin tama
mını satın alıyorlar. 

Bu kararı alan eski Hükümete mutlaka bü
yük çapta şükran borçluyuz. Anıa bu kararın 
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uygulanmasına direnen dış alıcılara karşı o dö
nem içerisinde; Ocağın 25'inden Şubatın 11'ine 
kadar ki dönem içerisinde yeni bir Hükümetin 
yepyeni bir Bakanı olarak, olayı eskiden bilmiş 
olmamın da biraz yardımı ile, bize yardımcı olan 
arkadaşlarımızın verdiği bilgilerle, istihbaratla, 
bizim de kendi ölçümüzde büyük rolümüz olmuş
tur, Hükümetimizin aldığı kararı aynen uygula
mış ve iç piyasalarda fiyatın düşmesini önlemiş 
olmaktan dolayı, kendimizi görevini yapmış in
sanların mutluluğu içerisinde görüyoruz. Bunu 
biz basan sayıyoruz. 

Ayrıca, fiyat konusunda benim milletvekili 
olarak Ziraat Odasında söylediğim hususu arz 
edeyim : Tütüncülükten gelen bir kimse olarak 
bugün de aynı şeyi söylerim, 25 liraya Ege 
tütün üreticisi mutlu olmuştur, sevinmiştir; 
ama tütünün gerçek hakkı diğer ürünlerle mu
kayese edildiği zaman mutlaka daha faz*]a ol
malıdır, çünkü tütün, en ejok el e'm/eği isteyen 
bir üründür. Bunu iddia etmek başka şey, bu
nu söylemek, istemek başka şey, kaç para ve-
relıiliyorsun, bunun ekonomisi başka şeydir. 
Biz verebildiğimiz kadarını verdik. Burada yi
ne Hükümetimizin görüşünün rol oynadığını, 
bizim bu konudaki politikamızdan dolayı üre
ticinin büyük imkân sağladığını iddia ettik, 
iddia ediyoruz, her zaman iddia ederiz. Bizde 
resmî rakamlar var, Planlamada rakamlar var, 
Tarım Bakanlıği'nm görüşü var, 'benden evvel 
Bakan olan Sayın Fethi Çelikbaş'a gelmiş ya
zılar var, o da biliyor. 

Tütün ortalama fiyatının istemi 18 - 18,5 
lira arasında teklif edilmiş, piyasa buna göre 
tanzim ediliyor. Bu tanzim şeklî, tütünün 1972 
ürünü olup, 19 73 "t e satılan işlenmiş tütünün 
il, 92 - 2;Ö2 dolarlık satış fiyatı (Amerikan 
grat) ortalama 1,69'luk fiyaltını esas alarak 
bir hesap yaptığınız zaman veya herkesin iti
raz ettiği tütün maliyetinden gelerek bir he
sap yaprp da; yevmiye şudur, ücret budur fa
lan diye bir hesapla geldiğiniz zaman orta
lama 18 lira, 18,'5 lira olarak tütünün satma lm-
ması lâzım. Bu hesaplar şimdiye kadar yapı-
lagelmıiş'tir ve geçmiş yıllarda, o yıil'ki işlen
miş tütün piyasa fiyatları esas alınmıştır. Bu 
sene de 1,92 - 2,02 arasında olacağı tahmin edi
len tütün satış fiyatlarının, ortalama 1,60-1,69 
arasında satılacağı tahmin edilen tütün fiyat-
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larına göre hesatbı yapılmıştıır. Bu hesaba göre 
18 I r a bulmuştur Tarım Bakanlığı ve Planla
ma, Tekel de 18 - 18,5 lira teklifle gelmiştir. 

Biz Bakanlığa gelmeden evvel Başbakanlı
ğa yazılmış yazılarda bu teklifler verilmiştir. 
Bu teklifleri biz imzalamayıp, Başbakanlığa gö-
'türmeyip; yeniden gözden geçirilmesini, ge
lecek yıl satılacak olan bu tütünün, gelecek 
yıl fiyatının kaç. para olacağım tahmin etme
ye çalıştık. Bu seneki 2, 02. Doğru.. Ortalama 
1,69. Doğru; ama gelecek yıl kaç. para olacak?.. 
Dünya fiyatlarındaki gelişme doğrultusunda 
Ticaret Bakanlığı 1,20 - 1,311 dolarlık tahmini 
getirdi. Biz, Tekel olarak yaptığımız tahmin
lerle 1,40'a kadar gidilebileceğini tahmin et
tik. Bu bir ticarettir, gelecek yıl satacağım 
tütünün fiyatını tespit ederken, bir yıl evvel 
alıp da bu yıl sattığım fiyatı hesap ettim miy
di ters neticeler çıkar; ileriyi tahmin etmek 
sorundayım. Bu tahmini tüccar her zaman yap
maktadır. Tekel olarak biz de bu tahmini yap
tık. Aldanılalbilinir tahminlerde, ama mutlaka 
tahmin yapmak zorundasınız. Biz, 2,40\lan 
Amerikan Grat tütünü satacağımızı tahmin et
tik. Ticaret Bakanlığı bize 1,20 - 1,31 rakamım 
verdi, bu esasa göre yaptığımız tahminde tü
tün fiyatlarının 21 lira civarında olmasını 
esas a:1 dik, Bakanlıklar içerisinde bu kadar 
•detay bilgiyi yepyeni bir Hükümete anlatabil
mek de kolay olmadığı için, 20 liralık bir or
talama fiyatla ben buradan Ege'ye giderken, 
tütünde tespit edilen 18 liralık fiyatla iki li
ra daha katarak buradan hareket etmiştim, 
2,02'den dış alıcıların tüccar elindeki tütünü 
alması üzerine fiyatlarda bir gelişme oldu ve 
tüccarın piyasaya giriş hızını orada yaptığı
mız tahminle, Hükümetten telefonla yeni fiyat--
lar isteme ve yetki isteme durumunda kaldık. 
Bu yetki isteme sonucu, çok hızlı olarak piya
saya girerek, adım adım piyasayı takip ede
rek, Ege tütün piyasasının % 90'mı bugüne 
kadar hiç görülmemiş bir şekilde iki günde bi
tirdik. 

Bu iki gün içinde piyasayı bitirirken, fiyat-
larımuzda büyük bir seyyaliye't uyguladık, yer 
yer yeni fiyatlar verdik. Alım Heyetti Başkanı
mızla birlikte, talimat verdik, yetki verdik, eks
pere yetki verdik ve 21 lira 80 kuruş olarak or
talama fiyatı ortaya çıkarırken, hiçbir yerde 
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'bir tek üreticinin bile bir ses çıkarmasına, bir 
şikâyetçi olmasına meydan vermedik; her yıl 
kan ağlayan, «Tütüncünün çilesi» diye sayfa 
ısayfa yazılar yazılan Ege'de tütünün üçüncü 
gün tamamı bitti ben Muğla'ya üçüncü gün in
diğimde tütün yoktu, sadece millet bizi sevinç
le karşılıyor idi. O zaman Ege'de biz gezseydik, 
politika yapsaydık. (Politika dendi) onbeş gün 
Ege'de tütün diye gezilebilirdi. Üçüncü günde 
>biz, onbinlerce insanın Ege'den bizi uğurlama-
sıyle ayrılıyoruz; Sayın Atmaca, Denizli'den bü
yük çapta üzüntüsünü, binlerce insanın bizi bek
lediğini belirtti, o tarafa gidemedik. 

Şimdi, biz gitsek Ege'de onheş gün gezerdik, 
»gezmedik. Tütün piyasası üçüncü gün bitti, biz 
de piyasayı kapattık, döndük. îkiyüzün üstün
de kurban kesildi, binlerce, on binlerce insan 
karşılıyor; «Gelmeyin, karşılamayın, sizin bu 
karşılamanızı politika olur» mu diyecektik? Bu 
[bir sevinçti. Hal'k Partilisi, A. P. lisi herkes se
viniyordu, hiçbir insan üzüntü duymuyordu. 
Bütünüyle Ege, Ege ile birlikte Türkiye sevini
yordu. G-örmediği, ummadığı bir şeydi; bu ver
diğimiz 211,82 liralık fiyatta, bizim politikamız
da asgarî 8,1 - 4 lira arasında bir fark verdi
ğimize inanıyoruz. 18 lira diye bilinen fiyatı 
12(1,82'ye çıkartarak, tüccarın geniş çapta bir fa
aliyet göstermesini sınırlamış bulunuyoruz. Her 
sene % 70 civarında tüccar alırdı Ege'de tütü
nü cfc 30 civarında da Tekel alırdı, bu sefer 
tanı tersi oldu ve tüccar bizim ilk günler hızlı 
alım yapamayacağımıza inandığı için piyasaya 
hızlı girmedi, sonra pişman oldu ve biz aldık 
55 milyon kilo tütün, tüccarların tümü 38 mil
yon kilo tütün alabildiler, onlarm da ortalama 
fiyatı 20,80 TL. civarında oldu; bizden bir lira 
düşüktü. 

Şimdi, bizim verdiğimiz fiyatta üretici lehi
ne bir fark var, Biz bu farkı söylüyoruz, bu far
kı verdiğimiz için iki günde, üç günde, piyasayı 
tamamen kapattığımız; iki günde % 90'ıiıı bi
tirdiğimiz için üreticinin ona buna yalvarmak, 
hatır gönül istemek ve fiyat okunmadığı için 
ne yapacağını şaşırır durumda bulunup da tüc
carın kucağına itilme gibi, geçmiş yılların alı
şılmış politikasına son verdik, bizim verdiğimiz 
fiyattan çok kişiliğini bulmanın sevinci içindey
di üretici. Birinci günün içinde bütün üreticiler 
fiyatını öğrenmiş ve tütününü istediği şekilde, 

istediği yere satma olanağına ve huzuruna ka-
vnşmuşlardı, bize karşı sevgisinin en, büyük se-
be'bi de fiyattan çok, bu konu olımuş idi. 

Karadeniz'de ve diğer bölgelerde tüccarın bi
zi geçmiş olmasının da fazla abartıldığı kanaa-
tındayız. Bizim yakından izlediğimiz tütün pi-
yasaılarında, daima her yere giderek çok ya
kından izleyerek verdiğimiz fiyatlarda bazı oy
malar olmuştur, Ege'deki farktan Karadeniz' 
de daha fazla vermişizdir; buna rağmen tüccar 
daha fazla vermiştir. Sebep şudur: Ege tütünü
nün çoğunu elimize aldıktan sonra Yunanistan' 
ıdaki rekolte durumuna göre de Yunanistan'da 
fiyatlar yükselmiş. Karadeniz piyasasına gidi
lirken dünya fiyatlarında; Yunanistan'da satı
lan fiyatlarda yükselme olmuştur. Tüccar, Ka-
radenize çok hızlı girdi, biz onu bildiğimiz için, 
orada 34 lira fiyat verdik, onlar 35 - 36 lira 
verdiler. Elbette vermiyor üretici, bir liraya bi
zi değişmiyor. Tekel'de 34, tüccar 35 veriyor; 
«Hayır.» diyor, vermiyor. 3.-6 lira verirse alıyor. 
Bizim 30 verdiğimize 3/2 verirse alıyor. Bir lira 
farka vermiyor. Bu şekilde alımlar olmuştur, 
yer yer ufak ufak bizim 22 liralık tütünılerimi-
ze 3i2 lira vermek suretiyle her köyde iki üç özel 
alıcısına yahut yakınma fiyatlar vererek Tekel' 
in verdiği fiyatları üretici gözünde yanıltıcı 
göstermek isteyen teşebbüsler de olmuştur, on
ları tespit etmişizdir, yerinde söylemişizdir, sert 
çıkışlar yapmışızdır, bize karşı yöneltilen bu 
durumu önlemişizdir. Tüccarın Karadeniz'den 
aldığı tütün 5 milyon kilo civarındadır, bizim 
aldığımız tütün 11 milyon kilodur; bizi nerede 
ezmiştir tüccar 1. Biz gene Tekel olarak Kara
deniz'in 16 milyon kiloluk tütününün % 70'ini 
aldık; ama tüccar bizi geçtiği oranda bir miktar 
tütün alabildi.. 

Bursa'da 2,5 milyon kilo civarında tüccar al
mıştır, biz 9.5 milyon kilo tütün almışızdır; Bur
sa'da da bizi geçerek aldı. Biz fiyatlarımızı öy
lesine ayarladık ki, bizi ancak 50 kuruş, 1 li
ra, 1,5 lira geçmek suretiyle tütün aldı tüccar. 
Bugün tüccarın maliyeti kârlı noktada değil
dir ; ama bir şey vardır, biz 2,40 dedik, 2,30'a 
göre hesap yaptık, bugünkü tahminlerimiz, tü
tünün fiyatının 2,50'yi de Amerikan grat ola
rak bulacağı, hatta aşacağı kanaatimiz var önü
müzdeki yıl için. Bunu da düşünerek biz, elimiz
deki tütünleri bu sene satmadık. Tüccar 1972 



O. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 0 : 4 

ürünü bütün tütünleri 2,02 dolardan sattı, bizden 
ısrarla istenmesine rağmen, bugüne kadar tütü
nümüzü satmadık. Çünkü, gelecek sene Ameri
kan grat hesabı Ege tütününü 2,5 dolardan sa-
tacaksan, bütünü buna yakın oranlarla değişik 
fiyatlardır. Tütünde biz hep Amerikan gra.tı 
konuşuyoruz, ortalama fiyat değildir bu, 2,02 
Amerikan gra.t tütününe karşılık ortalama 1,69 
dolar civarında tutmaktadır. (B) gratı 1, 69 do
lar oluyor, bunun ortalaması daha da düşüyor. 
Biz bunu söylerken, Samsun tütünü başka, Bur
sa tütünü başka; ama Ege'de büyük çapta bir 
ayar fiyattır bu. Bu sene aldığım tütünü 2,5 do
lara satacağımı tahmin ederken, elimdeki tü
tünü niçin 2,02 dolardan satayım, diye düşün
dük ve satmadık. 1972 ürünü tütünü gelecek se
ne işleyip sigara yapacağız, 1973 ürününü 2,5 
dolardan 25 bin ton değil, 50 bin ton satarız. 
(Bunu düşündüğümüz için bu sene tütünleri he
nüz satmadık. 

iŞimdi bir konu da; herkes tütün pilitikasını 
çok iyi bildiğini zannederek konuşuyor ve bura
da izahlar yapılırken, bu konunun çok derini
ne girmiş gibi rakamlar veriliyor, fiyatlar veri
liyor ve stoklar eritildi deniyor, şu deniyor, bu 
deniyor... Konunun derinliğine girdiğimizde du
rum hiç. de öyle değil. Tütün stokları eritilmiş
t ir ; doğrudur. Büyük stoklar varken Tekel için 
tütün almak kolay değildi; doğrudur. Son yıl
larda stoklar erimiştir, bu piyasaya stoksuz gi
rilmiştir; doğrudur. Bunun için biz rahat alım 
yapmışızdır, şanslıyızdır; doğrudur. Ama bu bi
zim şansımız ve bizim, rahat alımımız için doğ
rudur, stokları eritenlerin başarısı değildir. 
Türkiye'de stoklar eritilmiştir; ama ne pahası
na eritilroiştir, rakamlar burada, ortada. 

1970 yıllarında Tekel'in elinde 147 bin ton 
stok var. 1971'de satılmış, yeniden alınmış 160 
bin ton stok var, büyük bir stok. 1971 - 1972'de 
139 - 140 bin ton stok var. Yine de çok büyük 
bir stok. 1972 - 1973'de 122 bin ton stok var. 
1973 - 1974'de 16 902 ton stok var.' 147 - 160 bin
lerden 16 - 17 bine inmiş; doğru. Biz rahat gir
dik piyasaya, tamam; ama 1970 yılında 160 bin 
ıton tütünü olan Tekel bu tütününün (Tüccarın 
elinde de 51 ton tütün var aynı sene; toplam 
Türkiye stoku 212 bin ton.) 1971 - 1972 senesin
de 0,78 dolar ortalama fiyatla 40 bin tonunu 
satıyor, 26 bin tonu üç yıl vadeli. Şimdi stok 

eritiyoruz; 40 bin ton tütün satıyor, 216 bin to
nu üç yıl vadeli, fiyat 0,78 dolar... Aynı yıl tüc
car 43 bin ton tütün satıyor, fiyat peşin para 
1,4 dolardan... Tekel 0,78 dolarla tütün satıyor... 
1971 - 1972 yılı 139 bin ton stok var, tüccar 
stoku 62 ton, toplam stok 202 ton. Tekel 48 436 
kilo tütün satıyor, 48 bin to,n tütünün 28 bin to
nu 3 yıl vadeli, fiyat 0,82 dolar; tüccar 1,22 
dolardan tütün satıyor. 1972 - 1973 dönemi; yani 
geçen yıl Tekelin elinde 122 bin ton tütün var, 
tüccarda 59 bin ton; toplam 181 bin ton. Tekel 
bir yıl evvel 66 686 ton tütün satıyor, yarıdan 
fazlası; 38 785 kilosu üç yıl vadeli, parası alın
mamış daha bunun. Fiyat 1,07 dolar ortalama. 
Tüccar fiyatı 1,26 dolar. 

Sonuç; bu sene Tekel satmadı, 2,02 ortalama ; 
1,50'nin üstünde, satmıyoruz; tüccar 60 bin ton 
tütün satmış, ortalama 1,69 dolar. G-eçen sene 
Tekel 1,07'den 66 bin ton tütün satıyor, bir yıl 
sonra 1;69 dolardan % 70 daha pahalı olarak tüc
car 60 bin ton tütün satıyor, biz tütünü bu fi
yata satmıyoruz. Şimdi, üç yıl içinde 160 bin ton 
tütünü; ortalama bakarsak Tekel'de 40 - 48 - G6 
olarak 150 - 160 bin ton tütünü, 92 bin tonu üç 
yıl vadeli olmak üzere toplamını 0,78 - 0,82 -
1,07 ortalama 0,90 dolardan satacaksın, bir yıl 
sonrasını göremeyeceksin, tahmin edemeyecek
sin, ondan bir yıl sonra tütün tam iki misline 
yakın ortalama sattığın fiyattan peşin para ile 
alıcı bulur duruma gelecek ve buna stok erit
me başarısı diyeceksin... Bu başarı değildir. Ak
lı başında, açıkgöz, işbilir, dışarıdaki tütün alı
cısı, daha elindeki parayı da kullanmadan vere
siye olarak Tekel'den elindeki stokları, ileride 3 
sene sonra, 2 sene sonra, 1 sene sonra pahalıla-
nacağmı bildiği hammaddeyi alıp dışarıda stok 
etmek için bizi alet olarak kullanmış. Elimiz
deki para edecek nıetai; zorlukları yıllarca çek
mişiz, bekletmiş bekletmiş bekletmişiz, son sene 
tam para edeceği sıra veresiye olarak yarı fiya
tına satmışız ve bunu stok eritme politikası diye 
başarı olarak gösteriyoruz. Stoksuz girdiğimiz 
için biz şanslıyız; ama bunun için üreticiye 4 
lira fazla vermişiz. Stoksuz girerken bu stokun 
nasıl eritildiği de burada Tekel'in elindeki ra
kamlarla da belli. Daha fazla söyleyecek şey 
yok, bu rakamları defalarca söyledik; bizim po
litikamız bu şekil olmuştur. Bizden üretici de 
memnundur, tüccar da memnundur. Çünkü tüc-
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car bize yalvarmıştır 1,92'den satalım diye, biz 
«Hayır.» demiştedir ve 100 milyon lirayı 10 gün 
içinde Türk tüccarı bizim «Hayır.» deyişimizden 
dolayı kazanmıştır. Biz Hükümete geldiğimizde 
Ege'deki tütün tüccarının hepsi ısrarla «11,92'ye 
satalım, müsaade edin.» diye bize gelmişleridir. 
Biz 2,02'den aşağı vermiyoruz, eski Hükümetin 
aldığı kararı uygulayacağız dedik ve dış alıcı 
üzerindeki baskımız sonucu; o sattı, biz satma
dık, o kazandı 100 milyon lirayı, biz kazanma
dık... O da memnun; ama geçen sene 1,60 do
lar üzerinden satacağım diye tütün alan tütün 
tüccarının, bu sene bu tütünü 2,02'den satmak 
suretiyle de ayrıca bir yüksek kârı vardır. Bu 
iki kâr birleşince, tütün tüccarı da bu sene 
memnun olmuştur; tütüncü de zaten hayli mem
nun. Bu bakımdan, eski bir tütün tüccarı ve İs
tanbul Ticaret Odası Başkanı Sayın Celâl Umur' 
un Ekonomi Politika Gazetesinde, «Tütünle ilgi
li herkes bu yıl memnun olmuştur. Hükümet dün
ya konjonktürüne uygun tütün politikası tat
bik etmiştir, buna az demek politika yapmaktır.» 
şeklinde bir beyanatı da çıkmıştır. Bu bakımdan 
gerçeğin de tüccar ağzıyle ifadesi bu beyanatın 
içinde bulunmaktadır. 

x\nason konusuna burada arkadaşlar temas 
ettiler. 1971'de 5 - 7 lira arası, 1972'de 6 - 11 lira 
arası, 1973'de 11 liradan başlayan 12,5 lira, 17,5 
lira, sonra 25 liraya çıkan bir anason fiyatı var. 
Şimdi bir ticaret yapıyoruz; rekolte tahmini 
yapmazsanız, fiyatınızı buna göre ayarlamazsa
nız, ihtiyacınızı bilmezseniz, alacağınız miktar
da artışları görmezseniz, bir yıl içerisinde, res
mî ağız olan, Devlet adına alım yapan Tekel 11 
liradan başlayarak, 25 liraya kadar fiyat çıka
rırsa anason yok olur. Eski Sayın Bakan ifade 
ettiler, «Bunu Tekel Genel Müdürlüğü tayin edi
yor; ben 9 lira iyidir demiştim; fakat 11 lira 
yapmışlar, sonra da artırılması icap etti, artır
dık.» dediler. Olayın derinliğinin kendisi tara
fından ine elenmemiş olduğumu bu işi Tekel'in 
yürüttüğünü belirttiler. O zaman Tekel de bu 
işi elinin ucuyla tutmuş, sonucunda bir noktaya 
gelmişiz, anason yok, rakılar bozuk, yeni Hükü
met suçlu... Anasonun yokluğu, fiyatının geçmiş 
yıllarda elinin ucuyla tutulup düzenli bir şe
kilde tespit edilip anason üretiminin dengelen
memesine bağlı. Bu sene anason var; 25 lira yap
mışsınız, anasonu herkes ekti. Bu sene anason 
var. tamam; ama bu 25 lira, 11 lira başlarken ko-

I nulabilseydi, hem anason tüccarın eline geçme
den üretici daha fazla yararlanacaktı, hem de 
anason fiyatı bir yıl evvel konsaydı bugün bu 
yokluk olmayacaktı. Demek ki, derinlemesine in
celeme yapılmaması, zamanında tedbir alınma
masının sonucu, bugünkü anason yokluğu mey
dana gelmiş; rakılarda biz kabahatli oluyoruz... 
Ona da bir şey demiyoruz, kabahatimiz bu ka
dar olsun diyoruz. 

Şimdi, anason üretimi bol miktarda yapıl-
J maktadır, ağustos ayında yeni anason geldiği za

man, kapasitelerimizi de ona göre takviye ediyo
ruz; rakı üretimimiz hem yeter miktarda, hem 
kalitesi uygun şekilde bol miktarda; kaliteli, es
ki alışılan rakıları Ağustos ayında verebileceğiz. 
Biz hesabımızı yapıyoruz, söylediğimiz rakam
lar belli, ne zaman neyi yapabileceğimizi söylü
yoruz. Diyoruz ki, Ağustos ayında kaliteli rakı 
verebileceğiz, yeterli miktarda kaliteli rakı ve
rebileceğiz. 

Filtreli sigara için de aynı şeyi söylemiştik. 
Bir zamanlar, yeni Hükümete geldiğimizde, bu 
konu Devletin itibarını ilgilendiren çok önemli 
bir konu olarak bize göründü ve o zaman bu na
sıl çözümlenir diye düşündüm; Almanya'da ça
lışmayan, hazır bir fabrika buldurttum. Sigara 
fabrikası, ama çalışmıyor, iflâs etmiş; komple 
fabrika buldurttum, imkân yoksa, Hükümetten 
karar çıkartıp pazarlıkla ve süratle o fabrikayı 
getirip buraya komple monte ettirmeyi bile dü
şünecek kadar bu konuya önem vermiştim. Son
ra gördüm, ki, boş kapasite var, mevcut makine
lerle bu işin altından kalkmak mümkün. Teknik 
yönden, idarî yönden yaptığımız araştırma so
nucu bir program yaptık, bu programa göre ka
muoyu önünde; televizyonda, radyoda, Şubat 

j ayı içinde, sigara sorununu altı ay içinde hal
ledeceğiz, önümüzdeki Eylül ayında filitreli si
gara karaborsası bitecek diye ilân ettik. Henüz 

| daha Mayısa yeni giriyoruz; «.Sayın Bakan siga
ra sorununu halledeceğim dedi, her gün orta
lıkta, bu iş meydanda, bu kürsüden söz verildi
ği halde yapılmadı.» gibi bir hava yaratılıyor. 
Biz, sigara sorununu programa bağladık; «Nisan 
ayında 1 milyon kilo sigara üreteceğiz.» dedik. 
760 000 kilo sigara üretimi var Ocak ayında. Ni
san ayında 1 milyon kilo olacaktı; oldu. Bu ay 
1 milyon kiloyu ürettik ve bir ferahlık var; yüz-

j de 33 oranında artma gerçekleştirdik iki ay için-
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'de, Programımız da böyle idi. Eylül ayında ay
lık 1,5 milyon kilo üretime geleceğiz ve tam iki 
misline ulaşacağız. Bizim beyanat verdiğimiz 
Ocak ayı sonundaki rakama göre, altı ay sonra 
Eylül ayında filitreli sigara üretimini tam iki mis
line çıkarıyoruz. O zaman bitecek eledik, bir ih
timalle daha evvel de bitecek, çünkü 1,5 milyon 
kilo sigarayı Türkiye'deki piyasanın önümüzde
ki bu aylarda satın alabileceğine de ben pek 
inanamıyorum. Belki, altı aydan önce de; Tem
muzda falan, bu süratle gittiğimiz takdirde siga
ra sorununun çözümlenebileceği kanaatinde
yim, ama tahminimiz Eylül ayı. Yıl sonuna ka
dar 1 80O 000 kiloya ulaşacağız. O zaman bu 
sigaraları satamayac ağımız kanatindeyiz; kalite
ye yöneleceğiz. 

Kalite konusunda rakı kalitesi bozuk denili
yor, biz düzelteceğiz demiyoruz ki; anason gele
cek düzelteceğiz. Sigara kalitesi bozuk denili
yor; doğru bozuk, ama ben üretimi yetiştiremi
yorum, düzelteceğiz. Ne zaman?.. Sigarayı yeter 
miktarda verdikten sonra. Dört - beş yıldan be
ri her gün sigara karaborsası meydanda iken, 
bunlar hiç konuşulmayan konular, halledeceğim 
diye bir iddia yok ortada; alışmış millet kara
borsaya, sürekli gidiyor, ama biz altı ayda çöze
ceğiz diyoruz; ikinci ayında «Olmadı» diye iti
razlar geliyor... 

Rakı ve sigara konusundaki çeşitli ve hemen 
hemen her gün gazetelerde gördüğümüz eleştiri
lerin cevabı da açıkça böyle olmaktadır ve bizim. 
bu konuları çözme gücümüz de vardır, hesapla
rımız ona göredir, imkânlarımız da var, bunu 
çözeceğiz, bu gibi konuşmaların da sonu yakın
da gelecektir. 

Tekel ile ilgili konuya gelince : 150 kadar 
fabrikası, birçok işletmesi ile Çay - Kur ile ilgili, 
çünkü geçen sene ayrıldı, ondan evvel Tekel'de 
idi, lOO'e yakın işletmesi olan Koç - Holding; 
Türkiye'nin en büyük kuruluşu olarak Koç -
Holding'ten daha da büyük kuruluş olan, Dev
let kuruluşu olan Tekel'in yıllarca ihmal edil
mesi bu kürsüden hemen hemen bütün (Adalet 
Partisi üyesi arkadaşımızın da dediği gibi) ko
nuşmacıların kabul ettiği gibi, Tekel'in ihmal 
ödilmiş olması bir raslantı değildir; bir tesadüf 
değildir bu. Bu bir ekonomik politikanın gereği
dir. Tekel niçin ihmal edilir i . Tekel, Türkiye'de 
bir kısım, kârlı işlerin yapıcısı, dağıtıcısı, tek 

J eli. Hükümetler uzun yıllardan beri özel sektör
le kalkınmaya önem vermiş Devlet sektörünü; ki 
başta Devletin en büyük üreticisi Tekel'i çeşitli 
şekilleriyle ihmal etmek suretiyle, Devletin ya
pamadığı kanatini yaratmaya çalışmış, sonucun
da da bir kanaat belirmiş; sigarayı üretemiyo
ruz, dışarıdan ithal etsek de bandrol koysak da
ha iyi gibi bir kanaat Ankara'da, bu Meclis ça
tısı altında dahi bir taraftar toplamış. 

Tekelin, çok çok Tekele bağlı, bu müessese
nin koruyucusu, yıllarca buraya emek vermiş 
çok değerli mensupları buna karşı durmuş. Hü-

| kümetlere karşı Tekel çalışanları, Tekel'in yetki
lileri, Tekel'i yıllarca korumuş, ama koruma gü
cü ne olmuş? İçe kapanmış, kendisi içerisinde 
kendi yağı ile kavrulur duruma gelmiş, imkân 
alamamış, memuru taltif edilmemiş, demirbaş 
alamamış... Bütün Anadolu'da Tekel daireleri 
gecekondu gibi, en pejmürde daireler; herkes bi
lir. Tekel menfurları silik, en imkânsızlık içeri
sinde. 

Bana Milliyet Gazetesinin Genel Yayın Mü
dürü Kore sigarası göndermiş; «,Tekel sigarası
nı Kore, Türk tütününden yapabiliyor, Tekel ne
den yapamıyor?» diyor. Tekelin makinesi mi 
yok? Var, ama Tekel kâğıt ithalâtında, filtre it
halâtında çeşitli kayıtlarla sindirilmiş; ucuz ve
renin malının alınması mecburiyeti konmuş, ucuz 
verenin ise kalitesi düşük; malzemeyi kalitesiz 
alıyor, kalitesiz üretmek zorunda kalıyor. Fabri
kalarda, kalite kontrolüne gitme olanağını sağ--
layacak elemanlar istihdam edemiyor; makine 
var, tütün var, para var, döviz var, kâğıt var; 
ama eleman noksanlığı da var. Kadro olmadığı 
için, Tekelin 50 tane fabrikasında; Cay - Kıır'u 
da sayarsanız 100 tane fabrikasında işletmeler
de bilfiil çalışan mühendis sayısı 10 değil, 10'daıı 
az. 5 - 6, 3 - o; sayısını tam olarak bilmiyorum, 
ama 3 desem belki yalan olur; lO'dan az. Şim
di, bir fabrikada en az 5 tane mühendis çalış
ması lâzım, istanbul sigara fabrikasında 10 tane 
mühendis çalışması lâzımdır; kalite kontrolün
de, malzeme alımında, şurada burada. Yok. Ne
den yok?.. Kadro yok, imkân yok, para yok; 
bu sefer kalite düşük, Tekel yapamıyor. Sonuç; 
ithal edelim, bandrol basalım... Kimden ithal 
edeceksin?.. Kenf'ten. Kim edecek?.. Bir mümes
sili. Kim dağıtacalk?.. Binlercesi... Bu, birada sağ-

I lanmış. Bira için Tekel yapamıyor, Tekel yapa-
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mıyor dendi. Tekel birayı 105 kuruşa satıyordu. 
Geldiler, Tekelin yarı miktarındaki birayı 150 
kuruşa satmaya başladılar. îki misli, üç misli 
fiyatla satarsam ben de yaparım. Her türlü im
kânı ver, ondan sonra piyasaya bira yapılıyor 
de... Yıllarca bira alkollü içki; özel sektör yaptı 
alkolsüz içki... O zaman Tdkel yapamıyor olu
yor. Sigara yapımıyle ilgili bütün kayıtlar, özel 
sektör sigara yapmaya kalkarsa kalkar. 

Bir ekonomik politikanın gereği olarak Tekel 
yıllarca ihmal edilmiş, ama biz Tekele kendi lâ-
yik olduğu önemi vereceğiz. Göreceksiniz, Te
kel, hem sigaranın en âlâsını yapacak, Avrupa 
piyasalarına sigara sürecek çok yakın zamanda, 
hem, de en iyi şekilde Türkiye'nin ihtiyacı olan 
sigarayı karşılayacak, ihraç edecek, Türk halkı
nı mutlu edecek; kaliteli rakısını da verecek, 
imikâmnı da verecek, herşeyini verecek, üretici
yi de memnun edecek, tüketiciyi de memnun ede
cek. Bunu yapmaması için hiçbir sebep yok. özel 
sektördeki insan kendisi mi yapıyor? Benim gi
bi, onun gibi veriyor mühendisine yaptırıyor. 
Tekel'de çalışmak şereftir. Biraz imkân verdin 
nü, herkes gelecek, çalışacak. İşte, bu inandığı
mız davayı gerçekleştirınek için vargücümüzle 
çalışacağız. 

1965 yılında başlayan bir hikaye sonucu bir 
free - shop'çululk ortaya çıkmış ve 1965 yılın
da ; adını artık herkes biliyor, Turistik Ano
nim Şirketi diye bir firma, gümrük kapılarında 
gümrüksüz mal satmak istiyor. Gümrük ve Te
kel Bakanlığının bununla ilgisi yok, başka ba
kanlığın ilgisi yok; Bakanlıiklararası Turizm Ko
mitesi diye bir Komite, «Bu mağazaların açılma
sında fayda vardır» diye bir fikir atıyor, Bakan
lar Kurulu bunu benimsiyor, Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı müsaade etsin deniyor, Bakanlıktan 
müsaade isteniyor, Gümrük ve Tekel Bakanlı
ğında o gün görevli olan memur arkadaşlar (Ço
ğu burada.) diyorlar ki, «Böyle bir şey olmaz, 
müsaade edilmez.» Tekelde o zaman görev ya
pan arkadaşlar burada; yazı yazıyorlar, «Sigara 
isatışı Tek el'e aittir, özel kimselere sigara satışı 
verilmez.» diyorlar; ama o günün Bakanı zama
nında, o zamanki Bakanlar Kurulundan gelen 
isteğe uygun olarak, gümrüklerde böyle bir free 
- shop mağazası açılması için Gümrük Kanunu
nun bir boşluğundan yararlanarak Gümrük ve 
Tekel Bakanlığı bu işe razı oluyor; yani hâkim, 

değil, açtırtnııyor, razı oluyor. Tekel, sigara ve 
içki satışına razı olmuyor, «Hayır, sigara ve içki 
satışı Tdkel Kanununa göre Tekel'e ait bir şey
dir, yabancı sigara ve içkinin ithalâtı T ekerin 
görevidir.» diyor; ama gelin görün ki, devrin 
Bakanı, «Sigara getirme, ithalât anlamına gel
mez, ithalât, yurt içine getirip dağıtma manası
na gelir, bu gümrüklü saha yurt dışı sayıldığı 
için, yurt dışına özel kimseler de yabancı sigara 
ve içki ithal edebilir.» diye Tekel'in itiraz yazısı
nın altına kendi el yazısıyle meşruhat veriyor ve 
bu meşruhat üzerine duty free - snoplarda ya
bancı sigara ve içki satışına Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı müsaade etmiyor; yanlış anlamayın, 
razı oluyor. Bazı oluş var. Bu olaydan sonra, bu 
müsaade ile beynelmilel hava yolları uçakları
nın inip kalktığı hava meydanlarında çıkış güm
rüğü, transit yolcu salonunda bu mağaza açılır, 
deniyor. Nasıl olsa bu Gümrüğün bulduğu mev
zuat da, yurt dışından ithal edilip, yine yurt dı
şına ihraç edilecek mallar için fiktif antrepo sis
temini Gümrük Kanununa göre burada müsaade 
olarak kullanıyor; ama 3 ay geçmeden «Efen
dim, bu, gemilerin geldiği Galata'daki yolcu sa
lonlarında da kullanılır, oraya da bir müsaade 
verin» deniyor. Tamam... «Dışardanı bizim, turist
ler geliyorlar, nasıl olsa sigarayı, içkiyi, eşyayı 
Almanya'dan alıyorlar, kârları oraya ödüyor
lar, giriş kapısına da bu mağazalardan açalım.» 
eleniyor. E peki kârdır bu, o da olsun gerekçe
siyle bunlar açılıyor. İlk müsaadede razı oluş 
transit yolcu salonuna yalnız beynelmilel hava 
yolları uçaklarının inip kalktığı Ankara'da Esen-
boğa ve İstanbul'da Yeşilköy hava alanları için
dir. Ama sonra Gümrük ve Tekel Bakanlığı bü
tün kapılara bu mağazalardan açılmasına razı 
oluyor. 

Sonunda, Gümrük ve Tekel Bakanlığı 19*67 
yılında; her şey bizim yükümüz altında, biz çe
kiyoruz sıkıntıyı, buna bir yönetmelik hazırlaya
lım da bu yönetmeliğe göre bu mağazalar çalış
sın, düşüncesiyle, bir yönetmelikle bu çalışan ma
ğazaları zaptı rapt altına almak istiyor. O yö
netmelikle bu mağazalar hukukîlik kazanıyor
lar. Gümrük ve Tekel Bakanlığının resmen mü
saade ettiği, zaptı rapt altına aldığı, kanunen 
hak tanıdığı yönetmelikle geliyor. Kanuna, şu
na buna dayanmıyor, mevcudu bir yönetmeliğe 
bağlıyor; müsaade vermiyor. O yönetmelikten 
sonra ikinci bir yönetmelik daha çıkıyor. Biz 
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.geldik; bir olaydır, herkes burada bir mağaza 
açmak istiyor, herkes uğraşıyor, didiniyor, ge
len giden, daha yeni Balkan olmuşum; binlerce 
demeyeyim; ama yüzlerce kişi «O yanlış aldı da, 
buna iltimas yapıldı da, ben de alacağım.» gibi 
gelip gitmeler... Bunların altında ne var, diye 
biraz aradığımız zaman birçok da kâr varmış 
ki, herkes istiyor. Sirkeci'de yedi metrekare yer 
148 bin liraya satılmış; T metrekarelik yere 148 
bin lira aylık kira. Sonra baktık; boy boy ilân 
verdiler, kapa.ta.lım, bunları dedik. Kapatmak 
için imlkân aradık; bir de milyonlarca lira taz
minat isteyecekler. «Biz hangi kanuna dayandıy-
sak, o kanunla kapatalım» dedik. Kanuna daya
nılmamış ki, gecekondu gibi gelmiş, biz de razı 
olmuşuz. E bu sefer kapatma imkânı büyük çap
ta tazminat, şu bu doğurur, bari Tekerin sat
ması lâzımgelen ve kaçakçılıkta en büyük rol 
oynadığına inandığımız; kaçakçılık değil, ka
çak sigaranın yurda girişinde rol oynadığına 
inandığımız, bir noktada kaçakçılıkta da rol oy
nadığına inandığımız bu sigara, içki meselesini 
kaldıralım, bu Tekerin yetkisindedir dedik. Yö
netmeliğe dayanarak, biz özel sektöre karşı bir 
işlem, yapmadık, onları kapatmadık, onlara bir 
şey söylemedik. Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
onlara hukukîlik kazandıran yönetmelik!erine 
dayanarak, Tekel Kanununa dayanarak, «Yaban
cı sigara ve içki bu mağazalarda satılmayacaktır, 
bundan sonra Tekel satacaktır.» dedik. Çünkü, 
satışın yüzde sekseni, yüzde doksanı içeriye ge
liyor, dışarda çalışan işçiler kanalıyle. «Bu
rada bundan sonra üç kalem eşya; kahve, siga
ra, içkiyi Tekel sata'eak, bunlar satmayacak.» de
dik. Orada bir dükkân bu, Tekel satsın... Türki
ye'nin içinde sigarayı, içkiyi Tekel satıyor da, 
gümrüklü mağazada da Tekel satarsa kıyanıet ini 
kopar!.. Hiçbir şey yok, mağazası duruyor. 3 
bin çeşit mal satıyor, 3 bini de duruyor. 3 tane
sini biz yetkimize dayanarak aldık; «Kaçakçılı
ğımız varsa, ispat etsin.» diye boy boy ilânlar 
verdiler. İspata kalırsa, ispat da mümkün. İspat 
için üstüne giderek, hangi mağazayı teftiş et
sek o Yönetmeliğe göre mutlaka bir eksiği var
dır ve yönetmeliğe göre kapatılır. 

Bu yola da gidecektik. Her birini şimdi gi
delim, teftiş edelim, kapatırız. Ama denir ki, 
«Müfettiş gitti, Bakanın emriyle gitti de ondan 
kapattı..» Ne o mağazaların kendilerini koruya

cak kadar düzenli fiş tutmaları mümkün, ne de 
bizim onları her gün kontrol etmemiz mümkün. 
Bu kadar gayrimümkün. Sayın Çelikbaş'a da 
belki, «Teftişi gayrikalbiidir.» diye raporlar gel
miştir. Mümkündür teftişi; teftiş kurulu 30 ki
şiyi 15 tane dükkânın başına oturtacaksın, sırf 
onları teftiş edecek, başka iş yapmayacak. Çün
kü, günde 3 bin, 5 bin fiş kesiyor; günlük 3 bin 
fişi, her mağazada 10 - 15 - 30 bin fişi kalem, ka
lem, kontrol edeceğim,--- Buna ne mecburiyetim 
var Gümrük ve Tekel Bakanlığı olarak? Benim 
ondan ne kazancını var Gümrük olarak? Hiçbir 
şey. Hizmet yapıyormuş turizme... Tekel satar; 
aynı hizmet, bunda bir şey yok ki... 4 tane dük
kân var orada. Tekel de aynı malı satabilir. Üs
telik, çok enteresan, Tekel mağazaları içeriye 
mal satmıyor, dışarı giden satıyor. Duty free -
shopların hiçbirisi Tekel maddesi satmıyor. Yer
li sigarayı ne içeri ne dışarı satıyor. Tekel içki
sini ne içeri, ne dışarı satıyor; yabancı içki sa
tıyor. Yani gittiğiniz bir yerde Duty free - snop
lardan başka mağaza yoksa, Türk rakısı bula
mazsınız, Türk sigarası bulamazsınız. Turist ge
lip Samsun sigarası istese yok o, satmıyor. Böyle 
bir satış yeri burası. 

Geçen gün İzmir'e gittim, Alsaneak limanın
da bir firmanın kapalı bir Duty free - shop'ıı; 
«Niye kapalı?» dedim. «Gemiler geldikleri za
man açar bunlar.» dediler. «Bu kadar yüksek 
kira veriyorlar, nasıl para kazanıyorlar? Bunla
rın yeri bu kadarcık mı?» dedim. Hayır, burada 
bir tane de depo var; fiktif depo denen, liman
larda Denizyollarının birkaç yeri var, en önem
li yerini onlara vermiş; koca depo. E, bu de
poda ne var?.. Sigara dolu, içki dolu. Ne yapı
yorlar?.. Buradan yabancı gemilere sigara satı
yor... Yani kumanya sigarası. Kulağıma eğiliyor 
Gümrük Müdür Muavini Efendim, dört tayfalı 
bir Yunan motoruna 150 box sigara satıyor bun
lar.» diyor. Dört tayfalı motor beş karton siga
ra alsa, 10 karton sigara alsa neyse. Bir box 
sigara onu bir ay besler, 150 box sigara alıyor, 
gidiyor biraz içeride denize atıyor, sahilden ge
çiyor, hop diye Türkiye'ye giriyor... Gayet açık, 
Seferihisar'da, Sağacrk'ta yabancı sigaralar bi
zim sigaradan ucuz. Bakkalda da öyle. Nerden 
aidin?.. Sahilde çıktı... Kim koydu?.. Yunan mo
toru attı. Belli; şimdi orada sigara satışını ya
sakladığım zaman bu firmaların kaçakçılıkla il-
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gili olup olmadıklarını, turistik kârlı olup olma- I 
dıklarmı, yaşamalarına bu şartlarla devam eder
lerse, o zaman göreceğiz. Sigarayı satmazsa, iç
kiyi satmazsa; 3 bin çeşit mal satan bu firmalar 
2 998 çeşitle yaşayabilirse, o zaman demek ki, 
ıgüçlü. 

Sayın senatör arkadaşımız dedi ki, «Kapatsın 
Bakan.» Peki kapatalım; gidelim teftiş edelim, 
hiçbirisi düzgün değil. Yönetmeliğin haricinde
dir, özel sektöre karşı olmak diye saymazsanız, 
göndereyim müfettişleri kapatayım,. Biz kapat
ma kararı alırken, «Özel sektörü devletleştirme j 
için bunu bir tırmanış olarak görüyoruz.» dedi
ler bana. Tehdit ediyorlar, bu bir tırmanıştır, di
yorlar. Bir denemedir; yani özel sektör devletleş
tirme denemesidir bu diyorlar. Eğer bunu demi-
yorsanız, «.Teftiş et, kapat.» diyorsanız, gidilsin; 
kaç defa da gidilmiştir, raporları buradadır. 
Adam, dışarıya çıkan birisinin namı hesabına do
kuz tane, sekiz tane karton vermiş. Halbuki bir 
kartondan fazla sigara verilmez içeriye. Fişleri 
(tetkik edin yüzlerce üç karton, beş karton içeri 
giren adama vermiş. Bir kartondan fazlası ka
çakçılıktır; bir tane sebep kapatmaya yeter, hiç 
başka bir şey aramaya lüzum, yok. 

Bu böyledir. TIR'lar da aynı -şey. Geçen gün 
TIR kamyonu geldi sınırdan sokmadık içeriye, 
Yugoslavya'ya geri döndü. Nereye gidiyordu? 
Birisi İsviçre'den çıkmış, biri Yugoslavya'dan 
Edirne Kapıkule'ye gelmiş. Nereye gidecek? İs
tanbul'a.. Oradan gemiye yükleyecek, oradan 
Tunus'a gidecek. Yugoslavya'nın Adriyatik'te 
limanı var, oradan gemiyle gitse ya Tunus'a... 
Bizim buradan gemiyle gidecek... Ne münase
bet?.. TIR kamyonuna yasak demedim,, Türkiye' 
de TIR'cılığa kaçakçılık demiyorum, TIR'eılığı 
önlenmiyorum, TIR kamyonlarını kapıda durdur
madım. Beynelmilel anlaşması olan İran'a sigara 
sevkiyatı serbest, takip edebildiğim kadar onu 
takip ediyorum, kaçakçılığı önleyebildiğim, ka
dar önlüyorum. Orada da var, ama önlemeye ça
lışıyoruz, mecburuz, serbest geçiyorlar. Binlerce 
TIR kamyonu gelip geçiyor, hergün sınırdan, ser
best... 

Olayı büyütüyorlar, iki tane TIR kamyonu
nu yasakladık diye. Nedir bu?.. İsviçre'den ve 
Yugoslavya'dan Türkiye'ye gelecek, İstanbul 
Limanına sigaraları indirecek, oradan motorla
ra yükleyecek, Tunus'a götürecek sigarayı... 

Böylesine muvazaalı bir yolu kapatıyoruz. Bu 
TIR'cılığa karşı durmakmış... 

TIR kamyonlarına da gelelim : Turşu tene
keleri TIR kamyonlarından indirildi, gazeteler
de gördünüz, içinden esrar çıktı. Görmediniz mi; 
gazetelerde var. Bizden önce Bakanlık yapan 
arkadaşlarımız da bilirler, müfettiş raporları 
var, mahkemeler yıllarca bitmediği için, bu mah
kemedeki olaylar hakkında söz söyleme yetkin 
olmadığı için, alenen yakalanmış kamyonun için
de, yakalanmış binlerce kaçak eşyanın bulundu
ğu tespit edildiği halde, olay mahkemede oldu
ğu için, yıllardır söyleyemjyorsun... Var elde; 
dosya dosya, teftiş, teftiş, mahkeme, mahkeme; 
neticede hiçbir sonuç alınmıyor. Türkiye'nin şart
larını biliyorsunuz... TIR kamyonu ile bir kam
yon sigara Güneyden İskenderun'dan giriyor, 
İpsala'dan Yunanistan'a çıkıyor; ama ihbar olu
yor, tetkik ediliyor, Yunanistan'a girmemiş kam
yon. Ara yerde olması lâzım; ara yerde de yok. 
Gümrük memuruna verilmiş bir şeyler; «Çıktı» 
damgası vurdurulmuş, sigaralar içeride; ama is
pat... Teftiş var, rapor var, olay var; nerde kam
yon?.. Yok kamyon ortada.. Ama kamyonun 
girdiği belli. 

Şimdi, bunları benim bildiğim gibi herkes 
biliyor. Türkiye'de çocuklar biliyor, o ilânları 
görenler gülüyor. Ne yapacak?.. Buna karşı çık
mak; TIR Nakliyat Anonim Şirketlerine, özel 
sektöre, Dünya Bankasından kredi alınarak ya
pılmış filolara karşı çıkmak değil. Mandalina gö
türenlere, ticarî eşya getirenlere, ihraç mallarını 
götürenlere hepsine saygı duyuyoruz, onlara hiz
met ediyoruz; yalnız kaçakçılık yapanlarına kar
şıyız, karşı duracağız. Aksi halde ne olacak bu?.. 
TIR kamyonculuğu başka şey, kaçakçılık başka 
şey. TIR kamyonu ile sigara sevkiyatı da, bizim 
üzerimizden Tunus'a sigara sevkiyatı kaçakçılığı
na yol açıyor, Marmara'daki sigaraların kayna
ğı bunlar oluyor. Bunu önlüyoruz dediğimiz za
man, bütün hepsi birden ilân veriyorlar; ispat 
etsin Bakan... İspat etmek de mümkün. İspat da 
ederiz, ama ispat konusunda onlarla uğraşmaya 
girdiğimiz zaman çok değişik şeyler ortaya çıkı
yor. İspata lüzum yok, herkes biliyor, biz de se
simizi çıkarmıyoruz. Onlar biraz seslenirse biz de 
sesleneceğiz. Yani bizim elimizde yok da, biz at
masyon konuşmuyoruz. Her şey belli, herkes bi
liyor. 
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Şimdi olayın çok ınünkaşası edildi; biz söy
lediklerimiz, gördüklerimiz şekliyle izalh ettik 
durumu. Bunu değişik şekilde yorumlayanlar 
var; özel sektöre karşıymışız... Gümrükteki 4 - 5 
tane mağazada satılan yabancı sigarayı Tekel 
Kanunununa uygun olarak Tekel idaresinin sat
masını istemek, özel sektöre karşı olmaksa, eh 
karşıyız. TIR kamyonu ile İsviçre'den Türkiye 
üzerinden sigara ;götüren TIR kamyonuna engel 
olmak özel sektöre karşı olmaksa, ona da kar
şıyız. Ne yapalım... Biz bunlara karşıyız, özel 
sektöre elimizden geldiği her türlü yardımı yap
maya hazırız, yapıyoruz da. örnek; gümrüğe 
gelmiş hiç tanımadığımız, dışarıdan, kalıp ye
rine kullanılan dökümden model denen alimun-
yum, veya tahtadan modeller vardır, herhangi bir 
parçanın yapılması için; meselâ bu mikrofonun 
dökülmesi için, şu demlinde bir şeyin dökülme
si için, bir otomobil parçasının dökülmesi için 
'bir moıdel vardır, bu moıdel e göre döküm ya'-
pılacak, model gediyor. Türkiye'de öy'e sana
yi gelişmiş ki; Almanya'dan sipariş alıyor, 
.modelini onlar veriyorlar,, burada o modele 
uygun 'binlerce parça dökülüyor ve ihraç edi
liyor. Bu mddelin aslında ticarî değeri hiçbir 
şey değil. O parçayı imal edenden başkasına 
yaramaz; bir parçanın benzer kalıbı, alümin-
yıunudan veya tahtadan, Gel gör ki, Türkiye'ye 
girmiyor. Niye?.. Bizim Kanunumuzda kalıp 
yazıyor, model yazmamış. Şimdi sanayici sı
kıntıda, kıvranıyor.. Biz yardımcı oluyoruz 
sanayiciye. 

izmir gazeteleri yazdı, İzmir'den bir firma 
dışarıya malzeme satacak, çırçır makinesi 
satacak; ingiltere'de bir ihale var, ihaleye 50 
dolar döviz alacak, sıkıntı çekiyor. Önüne 
düşüyor, yardımcı oluyoruz, satsın "'istiyoruz. 
Bize gümrükte müracaat edenler var; güm
rük mevzuatında yardımcı oluyoruz. Özel sek
töre niye karşı duralım? Ben kenidim özel sek
törün içinden geldim. On sene İzmir'de mü
teahhitlik yapmışım, Sanayi Odasının Mes
lek Komitesi üyesiyim. Sanayi Odasının üye
siyim., Ticaret Odasının üyesiyim. Ben izmir' 
de iş adamıyım, yüzlerce eserim var benimi, 
İzmir'de. Yalnız Kooperatif Başkanlığı yap
madık, İzmir'in büyük tüccarlarınım arasın
da ticaret yaptık, sanayicilik yaptık.. Özel 
sektör memlekete hizmet ettği müddetçe, bü
tün İzmir'deki özel sektör mensupları benim 

I arkadaşım. Neden İzmir'den ses gelmez, bilir
ler bizim uygulamamızı; ama bir siyasi amaç 
için, İzmir'in özel sektör çerçevesinden ses gel
mez, politik yönden gelir. Niye?.. Bizim uy
gulamamız özel sektöre karşı olmak değil, 
halkçı bir iktidarda, halkçı yönetime inanldiı-
ğımız yönde Gümrük Tekel Bakanlığı koltu
ğunda inandığımız doğrultuda hizmet yap
maktır. Bu hizmeti her zaman için elimizden 
geldiğince yapacağız; bu hizmeti yaparken 
de salt bir görüş içerisinde olup, bir bakan 
açısından olaya bakıyoruz. Yerine göre, tütün 
piyasasının içerisinde üreticilerle boyun 'ba
yıma oturuyoruz, içki içiyoruz, konuşuyoruz, 
oyun oynuyoruz, zeybek oynuyoruz; yerine gö
re çay karıştırıyoruz, diyoruz ki, rengi var, bu 
kaçak çaydır, gösteriyoruz; yerine gürede ga
yet resmî toplantılar yapıyoruz, büyük çap
ta toplantılar düzenliyoruz, fiyat açıklıyo-

I ruz, piyasayı görüyoruz.. Kendimize göre ya
şantımızla, inandığımız ile olduğumuz gibi 
görüyoruz. Bakan oMuysak durumumuz, illâ 
puta durur giibi herkesin karşısında gayet 
ciddî durmak, ona buna böyle bakmak değil. 
Biz sokak adamıyız, böyle bakanlık yapıyo
ruz. Bu da milletin hoşuna gidiyor. Kimisi be-
ğenmiyornıuş.. Ne yapalım? Beğ'enmez, beğen
mez, bizim uygulamamız bu, görüntümüz de 
bu oluyor. 

Çay konusunda da, diğer konularda olduğu 
gibi, kendi özelliğim dolayısiyle bilmediğim. 
mesele hakkında konuşmam; bilmediğim mese
lenin uygulamasına gitmem. Bilmeden bir şeyi 
yapamam zaten, eliim ayağımı dolaşır. Hiç bilme
diğim çay konusunu, gidip yerinde, köyünde 
kalarak, kahvesinde oturarak çayla ilgili yüz
lerce kimse ile konuşarak öğrenmeye çalıştım. 
Bu konuda beralberimdeki müdürlerle birlikte 
uzmanların da bilgisini aldım; milletvekilleri
ni de bana gelenlerini dinleye dinleye bir çay po-
ItlÜkası ortaya çıkarmaya çalıştık ve bizden is
tenen bazı tedbirleri cesaretle aldık, «Çaya 

I verilemez.» denilen fiyatları cesareJtle ortaya 
çıkardık. Hükümet olarak ve bir çay politi
kası tespit ettik; bilerek tespit ettik. 

Şimdi, açık oturumlar düzenlene'Cekmiş; 
yok, 450 kilo verilmezmiş, şuymuş, buymuş, çay
da 2,5 yaprak olmazmış.. Bağursm istediği ka-

I dar. Biz, olayı biliyoruz; o, bağırır, bağırır su-
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sar. Çünkü, rasgele, 11 lira olan anason fiyatını 
üç gün sonra 13 lira, üç gün sonra 15 lira, üç 
gün aonra 25 lira yapan cinsten bir politika 
gütmüyoruz. Biz inceledik, verilmesi lâzım ge
len fiyatı tespit ettik, tamamını verdik. Her 
şeyin, tedbiri alındı, karaınıameye bağlandı. 
Ne kadar bağırırsa 'bağırsın, politiktir bağır
ması. Hakkı teslim edilmiştir, yerinde ince
lenmiştir. Bunun için; açık, kesin ibir politika 
uygulanıyor, bilerek uygulanıyor. Bütün mil
letvekilleri, bütün teşkilâttaki senatörler, hep
si beraber «Evet» diyor. Milletvekilli erine tel
graflar geliyor; 'biraz evvel arkadaşım bana 
gösterdi, «Çay berbat durumda, aman bana 
yetiş., diyorlar. Telgraf çekmek kolay; bu 
telgraflar celbimde, hiç kimseye yetişmiyoruz, 
olay tamamdır. İşte, senatör arkadaşım.. Ne
den?.. İnandığı, bildiği bir şey tam hakkiyle 
uygulanmıştır. Ondan sonrası politikadır, gü
rültüdür; bir gün sürer, beş gün sürer, bir 
hafta sürer, 15 gün sürer; -ama bir haklı olay 
çıkarsa, yine inceleriz, yine veririz. 

Çay politikasında ;bu sene rahatça iddia ede-
(biliyoruz; rakıda, sigarada olduğu gilbi, miktar 
olarak elimizde fazlası ile çay var; sunî olarak 
Hükümet aleyhine çay yokluğu yaratılıyor. 
Ama biz şimdi buna kızmıyoruz; bu fırsattan 
istifade, elimizde eskiden kalmış kalitesi 'bi
raz düşük çaylar habire piyasaya sürüyo
ruz. Bitireceğiz, o çayları şimdi. Çay çok.. Ben, 
'bir kiloluk teneke kutu yaptırıyorum, kilo
luk, kiloluk piyasaya süreceğiz; elimizde ka
lıp satamadığımız o çayları bu propagandadan 
istifade ederek bitileceğiz. Her propaganda 
Mâ ters tepmez; bazen de 'böyle bize yardım
cı olur. Biz de onun için çay meselesini bu 
şekilde halledeceğiz ve şimdi piyasaya bol mik
tarda vereceğiz, o kötü çayı bitireceğiz. 

Ondan sonra, hu sene aldığımız çaylar önü
müzdeki günlerde; üç ay sonra mutlaka ka
litesi çok daha düzgün çay olacak ve her bi
riniz bardağınıza koyup içerken ibize, «Allah 
ırazı olsun.» diyeceksiniz. Türkiye'de çay mese
lesi bitecek; hem de, geçen yıl 1 milyar 40 mil
yon lira bütçeden Çay - Kur'a para ayrılmış, 
'bu sene hu zarar da ortadan kalkarak 'bite
cek. Hem tüketici çayını nefis olarak içecek, 
(hem de üretici 625 kuruş gibi bir fiyat ala
cak ve hem de Devlet bütçesinin yükü orta

dan kalkacak. Güçlü ve iddialı olarak orta
ya çıktık, politikayı böyle yürütüyoruz. Dev
let kasasından almıyoruz; Senato kürsüsünden 
sayın senatörlere burada Bakan olarak güven 
duygusu ile ifade ediyoruz. Devlet 'bütçesinde 
yükü oldukça hafifleyecek ve üretici, seve se
ve çayını satmış, parasını almış olacak; tüke
tici de nefiis çay içecek. Lüks kalite çayın 
miktarı bir miktar artacak, elbette, bu hava
dan gelmeyecek; ama herkes 'buna razı. Çünkü 
kaçak çay alıyor, beğenmediğiniz, boyalı çay
ları alıyor; 60 lira, 70 lira, 80 lira. veriyor. 
«Cumhuriyet Çayı çıkardık piyasaya 80 lira
ya; hangi biriniz razı değilsiniz, bulsanız?.. Yok. 
işte iyi çayı, kaliteli çayı iyi fiyatla satmak 
suretiyle herkesi memnun edeedk bir politika 
güdeceğiz, politikamız bu şekilde 'hazırlan
mıştır. 

Gümrüklerde de, 'bizden önceki dönemler
de düşünülmüş bir olumlu politika sonucu ola
rak 150 tane yüksek tahsil yapmuş eleman 
staj görmüş ve elimizde hazır vaziyette 'bek
lemektedir. Önümüzdeki çok kısa günlerde, 
turistlerin çok girip çıktığı büyük kapılar
da muayene memulları yerine, adına «Güm
rük kontrOLÖrü» dediğimiz, normal aylığın
dan ayrıca 60 lira da harcirah alarak çalışa
cak olan, maddî bakımdan tatmin edilmiş olan 
nıüfetfişler gibi, kontrolörlerle, yüksek tahsil
li bu elemanlarla muayene yaptıracağız. Tu
ristleri, girip çıkanları 'bugünkümden daha iyi 
'bir şekilde dünya görüşü daha geniş insan
larla kontrol ettireceğiz ve daha iyi netice 
alacağımızı umuyoruz. Bu konuda da çalışma
mız var. 

Üç gün sonra Yeşilköy transit salonu açılı
yor; daiha evvel gittik, baktık; baştan aşağı 
gümrükle alakalı. Yolcu, pasaport kontrolü 
yapıldıktan sonra gümrüklü sahaya girer; 
ama gümrük muayene yeri unutulmuş. Yeşil
köy yolcu salonu, ki hepinizin girip çıktığı 
'bir yer; gittim, baktım. Nerede gümrük muaye
nesi yapılacak dedim, «Yok. dediler. «Neye?» 
dedim. Unutulmuş veya bazı kimseler de id
dia ediyor, mimarı diyormuş ki, «Çıkışta güm
rük muayenesi olmaz». 

Döviz kaçakçılığı söylenir, kıymetli tarihi 
eser kaçakçılığı söylenir, her gün bunlarla 
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bir sürü. mücadele edilir; çıkışta gümrük mu
ayenesi olmazmış.. Gümrük muayene yeri yok, 
bir. 

İk i : Gümrüklü saha içinde ITSAŞ ve Türk 
Hava Yollarının birçok memurunun da bulun
duğu çalışma odaları var. Gümırüğün anlamı 
ne?.. Muayene ediliyor bavullar, filân ada
mın eline veriliyor, ondan sonra kantara ko
nuyor, kantardan öteye geçiyor; gümrüklü 
sahada, salonda başka şirketlerin memurları 
var, o var, bu var... Neymiş?.. Dostlar alışve
rişte görsün, gümrük muayenesiymiş.. 

Böyle olunca da gümrükten şikâyet edili-
•yor; şikâyet edilir; ama pasaportlu geçen 
adamdan başka gümrüklü sahada kimse ol
mayacak... Burada pasaport kontrolü yapılı
yor, öbür tarafta bir köprü var, üst geçit gi
bi, o köprüden atlayarak gümrüklü sahaya 
ÜSIAŞ Şirketinin memurları geçiyor.. Bu ta
rafta, bir başka köprü var, Türk Hava Yol
larındı gümrükle alâkası olmayan nıeımurila.rı 
geçiyor, orta yerde de polisler var, pasaport 
kontrolü yapıyor; kimse sızmasın.. Durum 
'böyle. 

Bavulu kontrol ediyor polis, eline veriyor, 
beş tane uğurlayıcı ile yan yana muayane edil
miş bavulla gidiyor... Celbinden çıkarsan, 'bomı-
Iba da koysan bavulun içine, muayeneden geç
tikten sonra; bavula ne koyarsan koy... Ka
çak eşya koy, aynı şey. Gümrük muayenesi yok. 
söylüyorsunuz, kaibahat kimin? yapılıyor... iş
te Devletin işleri böylesine yapılmış... Biz dü
zeltmeye çalışıyoruz, inşallah düzelteceğiz. 

Evet; gümrüklerde de bizim kendi düşün
ce -doğrultumuzda aldığımız bir kuşum, tedbir
ler var. Yurt dışındaki işçilerimize hizmet et
mek işitiyoruz; onların daha kolay bir şekil
de üretim aracı getirmelerini sağlamak isti
yoruz. Maktu eşya listesini daha genişleterek 
yeniden düzenlemeyi, alınlteri ile kazanılmış 
olan eşyaları getirmede zorluk çıkarmamayı; 
ama 'bunun ticaretini yapan insanlara aman 
vermemeyi sağlayıcı tedbirleri de düşünü
yoruz. 

Yeşilköy yolcu salonunda gümrük muayene 
yerinin unutulduğu 'bir aciplik gibi, Kilils'de 
de satış mağazalarının durumu var. Sordu ar
kadaşımı, cevabını vermek isterim; Kilis'te ser
bestçe satılan hir malı alan adamı yoilıda kont

rol edip de, kaçakçılıktan mahkemeye ver
mek, şunu yapmak, 'bunu yapmak ve buna ben
zer hir olay Türkiye'ye has bir olaydır. Herkes 
kanunu kendine göre yorumluyor boşluklari'-
na girenlere kimse sesini çıkarmıyor... 

Bu konu hakkında not istedim. Bana veri
len not tatminkâr değil tabiî; ama fazıla da 
söylenemiyor, çeşitli şeyler var, notun verdi
ği, benim inandığım olay şu: 

Adam 'bir gün fîtarihte kaçak mal için hir 
fatura ele geçirmiş koymuş dükkânına; 100 
tane kaçak imal faturası. Dükkâna 100 tane ko
yuyor, eMerini başka yere koyuyor.. 5 tane 
satarsa oraya 5 tane getiriyor. Ne zaman mua
yene ötsem; bu fatura ile aldım, daha hiç sat
madım, diyor. Herkes onun kaçak olduğunu 
'bilyor; alanı da biliyor, satanı da biliyor, ama 
yakalamaya niyeti olmadıktan sonra, onu kal-
dıırmaiya niyeti olmayınca o faturaya ütilbar 
ediliyor, adamı satışa devamı... Satış fatunasız 
oluyor; yolda jandarma alanın önüne geçiyor; 
«Bu malı nereden aldın?» diyor. O da «Filanca 
dükkândan, diyor; jandarma, «Göster fatura
nı» diyor, fatura yok.. Kaçakçı diye yakalıyor. 
Bir fatura da onun ce'binde olsun yakalaya
maz onu. Ama vatandaş ne bilsin; fatura fa
lan bildiği yo'k, gitmiş almış iki tane şey.. Öte
kisinin hazır faturası var, ona gittiği zaman 
fatura.. Ona mal girişini herkes görür, mal 
çıkışını herkes görür, o malın faturaya uyma-
dıığını herkes bilir; ama bir kita'bma uydu
rulmuş. İnşallah bize kısmet olacak, onları da 
kapatacağız, onlara da mani olacağız. Fakat 
yavaş yavaş tabiî, kendimize göre usullerihıiz-
le bu işlere de mani olma yolunu buliaeağumı-
zı zannediyoruz, İnşallah bulabileceğiz, 

Benim özet olarak, bu saatte sizin zamanı
nızı alarak söyley edileceklerim bunlar. Biz inan
dığımız doğrultuda Türkiye'ye hiçlbir Mirası
mız olmadan - ihtirasımız var, yalnız hizmet 
iihtiraısımıız - inandığımız doğrultuda davamı
zı yürütmek içiu hizmet ediyoruz, Bakanilıık 
yapıyoruz. 

«Bu Bakanlık, belki kooperatif başkanlı
ğına benzemez.» dedi arkadaşımı. Doğrudur. 
Ama kooperatif 'başkanlığı, inansın arkadaşım, 
Bakanlıktan çok zordur. Onu da ayrıca 'belir
tirim. Bakanlıkta personeliniz var, elemanları
nız var, verdiğiniz kararları uygulayanlar var, 

407 — 
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imkânlar var, her şey var, yetki var.. Koope
ratif 'başkanlığında adanılan ikna edeceksiniz, 
inandıracaksınız, üçer kuruş paralaırmı bir 
araya toplayacaksınız, bütün suiistimal dedi
kodularına göğüs gereceksiniz, olmayacak iş
leri yapmaya kalkacaksınız; onu başaramaz
sanız bir türlü, basarsanız bir türlü... Köy ye
rinde büyük sanayi yatırımlarına gireceksiniz, 
Her babayiğitiıı harcı değil kooperatif baş
kanı olmak. Çok kişi Bakan olabiliyor; ama 
başamh bir kooperatifin başkanı olmak da o 
kadar kolay değil, onun için olunamıyor. Bu
nu küçük görmesin arkadaşım; kooperatifte 
başarılı bir kooperatif başkanlığı hakikaten 
çok zor şeydir, bunu kooperatifçiler bilir. 

Bu durumu da belirtir hepinize saygılar 
sunarım. Sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ba
kan. 

iSayuı Recai Kocaman, buyurunuz. (A, P. 
sıralarından «Hani sen söz yoktu?» sesleri) 

Saym Recai Kocaman, bir saniyenizi rica 
ediyorum. Sizi kürsüye davet ettikten sonra 
kulağıma sesler geliyor ve bana diyorlar ki 
«Hani demin son söz yok (demiştin?..» izah ede
yim. Ben sanıyorum ki, deminki izahımla ar
kadaşlarımı bu konuda aydınlattım. 

'Tüzüğümüzün 56 ncı maddesi şöyle diyor: 
«Söz isteyenler isteyiş sırasına göre kayde
dilir ve aynı sıra. ile konuşurlar.» 15 kişi söz 
isteyebilir, 30 kişi söz isteyebilir, 8 kişi söz is
teyebilir, söz isteyenler isteyiş sırasına, göre 
kaydolunur ve isteyiş sırasına göıre konu
şur. 

Yine; uzun uzun okumuyorum ; grup söz
cüleri dışında altı sayın üye konuşmadıkça 
yeterlik önergesi oya konulamaz. O halde ye
terlik, grup sözcüleri dışında en az altı üye
nin söz almış ve konuşmuş olması halinde or
taya çıkar. 

Şimdi, söz isteyenin sayısı beş kişi ise, bu 
beş kişi konuştuktan sonra Bakan veya Hükü
met sözcüsü konuşmuşsa, altıncı olarak ko
nuşan arkadaş son sözü konuşuyor değildir. 
Yeterlik önergesi olmadıkça ve yeterlik öner
gesi Yüce G-enel Kurulca kaıbul edilmedikçe, 
«Son söz.» diye bir söz, söz konusu değildir. 

Şimdi, 9 kişi söz istedi, 7 kişi konuştu; Ba
kan, Hükümet sözcüsü söz istedi. Bunlar sıra
ya bağlı değildir ve Komisyon sözcüsü de sıra

ya bağlı değildir. 7 kişi konuştuktan sonra 
Bakan söz istedi; Bakandan sonra 8 nei ko
nuşur. Onun konuşması son söz değildir, 9 
ncu da var çünkü; 15 nei de ola/bilir. Binaen
aleyh son söz, ancak ve ancak, en az 6 kişinin 
konuşmasından sonra verilen yeterlik öner
gesinin kabul edilmesi halinde ortaya çıkan 
bir müessesedir. Bu takdirde de, sırada kim 
varsa son söz onundur. Binaenaleyh, bazı ar
kadaşlarım, «Bakandan sonra son sözü işitiyo
rum.» diye önerge veriyorlar. Olmaz böyle 
önerge ve bu öneri kabul edilemez. 

9 tane üyenin 9'u da, «Son sözü ben istiyo
rum.» diye önerge verseler Başkan ne yapa
cak! . Kura mı çekecek?.. Binaenaleyh, ben 
demin 5 sayın üye konuştuktan sonra baş
ka da söz isteyen olmadığı için Sayın Baka
nı arzu ederseniz buyurun konuşunuz diye kür
süye davet ettim. Bakan konuşurken Sayın Re
cai Kocaman önerge verdi, «Söz istiyorum» de
di. Recai Kocaman'm önergesinden sonra, Sa
yın Hüseyin Atmaca'dan da önerge göldü; 
ama Saym Hüseyin Atm'aea yine, «Son söz üye
nindir.» diyor. Değil. Henüz yeterlik kararı 
yok; sizden sonra daha iki kişi söz isteyebi
lir, yeterlik önergesi yoksa, karar alınmamış
sa siz 7 nci'siniz; son söz 9 ncıınun olur. Bu 
uygulamaya biliyorsunuz ve ben demin kâfi 
derecede açıkladığım kanısındayım. Ama ona 
rağmen arkadaşlarımdan bazıları, «Hani de
min son söz yok demiştin?» diyorlar. Ben Re
cai Kocamama son söz vermiyorum ki, 6 ncı 
kişi olarak söz veriyorum. (A. P. sıralarımdan 
«Doğru Sayın Başkan, doğru.» sesleri.) Ye is
tirham ediyorum, son derece dikkatli davra
nıyorum; hata işlersem uyarın, Ama hata işle
yip işlemediğim bakımından hiçbir emek sar-
fe'tmeksizin, hata işlemiş muamelesi de yap
mayın. Bunu bilhassa İstirham ediyorum. 

Buyurun Sayın Recai Kocaman. 
RECAÎ KOOAIUAN (Artvin) — Sayın Baş

kanım, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri ; 

Gecenin bu gecikmiş saatinde uzunca bir 
süre zamanınızı almayacağıma peşinen işaret 
ederek, temsilcisi bulunduğum çay bölgesi; 
Artvin, Rize çay bölgesinin çok yakinen va
kıf olduğum çay meselesinin paragraf başları
na kısaca temas ederek ve birkaç küçük ko
nuya da değinerek sözlerime, son vereceğim. 
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Çay problemimizin ananoktasi; bir cümle 
ile söylüyorum iç tüketimimizden çok, üretim 
meselesidir. Üretim, tüketimimizin üstünde bir 
mik'tardur. Bugüne kadar, henüz içine girdi
ğimiz çay kampanyası dönemine kadar buna 
çare bulunamamıştır. Bundan sonraki uygula
malara ve uygulayıcılara bu konuda sırf bu 
noktaya müteveccih başarılar dilerim. 

Yine, çayın problemlerinden; anaprioblemin 
içinde tali bir problem olarak, üreticiden ça
yın kaliteli mubayaa edilmesi problemi var
dır. Bu problemin de iki veçhesi vardır. Birisi, 
Çay - Kur a:çısnndan eksperlik müessesesidir. 
Tabirim mazur görülsün, hababam sistemi ile 
yetişmiş eksperlerle bu görev bugüne kadar 
ifa edilmiştir. Kanundaki işarete rağmen eks
perler 'bugüne kadar eğitilmemiş, hatta «Gere
kirse okulu da açılsın.» (.mirine rağmen, bu emir 
bugüne kadar nazara alınmamıştır. Bundan 
sonra çay eksperliği müessesesinin ihtiyaca ye
terli, sakıncalardan kurtulmuş 'bir müessese 
haline getirilmesini diler, temenni ederim. 

lÜreticiiden çay yaprağı mubayaasının ikin
ci veçhesine, madalyonun diğer yüzünü, müs
tahsilim. alım yerlerine getirdiği cay yapra
ğı konusoı teşkil ediyor. Bugüne kadaır, özel
likle geçmiş dönemlerde, talimatnamenin yaz
dığı nitelikte, büyüklükte çay yaprağını hiç 
görmeyenin de vakıf olduğu, işittiği bir 2,5 yap
rak hikâyesi vardır. Bu 2,5 yaprak talimatına 
uygun çay mubayaa edildiği vaki değildir. 

dik süre içinde çay yaprağı alum fiyatına hür 
kuruş zam yapılmamıştır. Hepiniz MlİTtsiniz, Do
ğu Karadeniz, Türkiye'nin en hareketli, gece
nin şu saatinde değerli zamanlarınızı alışım
dan da belli ki, en çok konuşan, en çok yayga
racı; iyi anlamıyiie söylüyorum, derdini en ra-
•'ha't anlatabilen bölgedir. Ona rağmen, geçen 
vo evvelki senelerde yapılan 50'şer kuruşluk: 
zamların döneminde daha geriye doğru olan, 
6 yıllık dönem içinde yaprak çaya bir kuruş 
zam yapılmadığı halde, o konuşkan, çok giriş
ken Doğu Karadenizli, çay fiyatına zam ya-
pılsiin diye, şöyle dişe dokunur, kulağa gelir 
yaygara çıkarmamıştır. Neden biliyor musu
nuz 1. Kilo fiyatı üzerinde alamadığını, kilo 
•siklctü üzerinde alıyordu da ondan. 2,5 değil, 
12,'5 veriyordu. Bu ilginç noktaya dikkatleri
nizi çekmekle yetiniyorum, 

Bu itibarla, çayın mubayaasının ikinci veç
hesi; müstalhsili o kötü alışkanlıktan kurtar
maktır. Demin Sayın Bakamımın bahsettiği 
'senatör beııdenlzim; örgütümden, tanıdıklarım
dan, mubtarl arımdan vaveyla dolu telliler alı
yorum, «2,5 yaprak çay alınıyor, yıkılıyoruz, 
m ah v oluyoruz» diye telgraflar gönderdiler, 
Bakan arkadaşıma gösterdim, cebimde du
ruyor, akşam eve gidince dosyama koyaca
ğım. Size şikâyet olarak intilkall ettirmiyorum; 
hiç. ilgilenmediğimi, politikacı olarak çirkin
leşmeye niyetli olmadığımı ifade et'tdlm Sayın 
Bakamıma. 

Çayın problemlerinden bir tanesi de; gerek 
yaprak çayın alım yerlerinden fabrikaya; ka
litesi, evsafı bozulmadan nakli, gerekse mamul 
çayın Ankara ve İstanbul'daki kutu!arma, am
balajlama fabrikalarına nakliyesidir. Bu her 
iki safha nakliyeler sırasında, çayın kalite
sinin bozulmamasına azamî dikkat edilmesi, ça
yın nefaseti bakımından mühim noktalardır. 

Diğer bir paragraf başlığı olarak arz ede
yim; çaym muhlim tarafı fabrikasyondur. Çok 
şey söylenebilir, zamanımızı almamak için sade
ce paragraf başlığına değinmekle yetiniyo
rum, .1 

Çaym diğer bir problemi; tasnif, ku'tnia-
ma, ambalajdır. Sayın Balkanımızın, gerek Büt
çe Komisyonundaki izahatından, gerek Doğu 
Karadenıize yaptığı iki seyahatteki amlatışla-
rnıdan öğreniyoruz ki, Çay - Kur bu konuda 

Muhterem senatörler, her kampanyanın 
başında; evvelce Tekel, sonradan Çay - Kur 
yetkilileri «Talimatnameye uygun çay alaca
ğız.» derler, toplantılar yapılır, muhtarlar 
Itoplanır, üretici t e misil çileri toplanır, ilkeleri 
vaz edilir, da'ha kampanyanın 3 ncü, 5 nci, 10 
ucu gününde; üzülerek »öyleyim, çirkin politi
kacı sivri burnunu konunun içine sokar ve o 
sivri burnun girdiği her müessesede, her mese
lede olduğu gibi, çay mubayaa meselesinde de 
bir anarşi, bir kaos; sonuç itibariyle 2,5 yap
raklar bırakılır, dallar budaklar «Çay» adı al
tında alınır. 

:Muhterem senatörler, ilginç bir noktaya 
temas ederek meseleyi yüksek ıttılaınıza arz 
etmek isteyeceğim: Son iki sene içinde çay yap
rağı ailımına 50'şer kuruştan, 100 kuruştan iba
ret bir zam yapılmıştır. Ondan önceki 6 sene-
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Sayın Bakamınızın, nezareti altında, devrimci 
davranışlar yapmaya karaııilıdır. Kendilerimi 
tebrik eder, başarılar dilerim. 

Daha geniş olarak alıyorum; pazarlama ko
nusuna iki cümle ile ilişeceğim; çayın pazar
lamasını diğer Tekel maddeleriyle birlikte 
Çay - Kuran ürettiği kuru çayı, mamul çayı 
Tekel İdaresi yapar. Demlin Sayın Bakanımız 
(bir münasebetle bir cümle halinde ilişti; Te
kel daireleri, hatta Tekel satış memurları, 
çağı geçmiş bürolar, nesli azalmış zavallı
lardan ibaret bir teşkilâttır. Şu kadarını söy
leyeyim, yurdumuzda Tekel dairelerinde bu
lunan kadar eski daktilo makinelerini bir 
başka dairede bulaıuazsmıız; Tekel satış bü
rolarını kaydediyorum. 

Pazarlama konusunda Tekel Teşkilâtı çok 
geri bir düşünce ve tatbikatın içindedir. Atı
lımcı, devrimci davranışlarını takdirle müşa
hede ettiğimiz Bakanımızın ve yeni Tekel Ge
nel Müdürünün, bu konuyu modernleştirmele
rini ve Tekelin bütün mallariyle birlikte ça
yında pazarlanlmasına ticarî zihniyetle el at
malarını ısrarla öneririm. 

Çok konuşulduğu, çok işitildiği üzere, yap
rak çayım fiyatı 450 kuruştan kilo başına 175 
'kuruşluk zamla 625 kuruşa çıkarılmıştır. Din
lediğimiz eleştiriler sırasında, Genel Başka
nım Ecevi't'in muhalefet liderliği sırasında 
«Çayın değerini 6 liranın üstüne çıkaracağız.» 
şeklindeki vaadini, muhalefeti sorumsuzca 
yürütmek olarak nitelendiren görüşlerini is
tifade ile dinledik. Bu, bir tefsir meselesidir, 
dünya görüşü meselesidir. Bir muhalefet li
deri çayın, daha geniş anlamiyle üreticinin 
almteri mahsulünün, emek mahsulünün haki
ki değer pahasiyle alınacağını, muhalefet za
manında alınması gerektiğini ileri sürer, iktidar 
zamanında da alınmasını sağlar; bunu, bir gö
rüş sahibi bazı zümre insanlar, muhalefeti so
rumsuzca yürütme olarak nitelendirir; bazı 
görüş sahibi insanlar ki; ben bu ikinci kata-
goriye dâhil olduğumu belirtmekle şeref ve 
zevk duyuyorum, üreticinin, emekçinin emeği
nin değerlendirilmesi suretiyle kamu görevi, 
İnsanlık görevi yapmak olarak nitelendiririm. 

Dediğim gibi, dünya görüşü, umumî felse
fe meselesidir, şahıstan şahrsa. zümreden züm
reye değişir. 

BAŞKAN — Sayın Kocaman, sürendiz dolu
yor efendim, 

REÖAİ KOCAMAN (Devamla) — Sayım 
Başkan süremin dolduğunu ikaz ettiler, sö
zümü bağlıyorum. 

Bu seneki tütün alım fiyatının Hükümeti
mizden önceki Hükümet zamanında yapılmış 
hazıırlıklar s'onunda ortaya çıkan değerler 
olarak tespit edildiğini işaretleyen muhale
fet sözcüleri, «15 günlük süre içinde tütün pi
yasası hazırlanamaz.» dediler. Mümkündür; 
ama aynı muhalefet sözcülerinden 15 günlük 
Hükümeti dünya konjonktürü ve ondan evvel
ki Hükümetlerin yanlış iktisat politikaları So
nucu yapmaya mecbur oldukları zamlardan 
ötürü ne kadar şiddetli bir şekilde eleştirdik
lerini hatırlayınca, ortaya çıkan çelişkiye işa
ret etmeden geçemeyeceğim. Zam yapmaya sı
ra gelince; 15 günlük Hükümet sorumlu, o yü
kün altında ezilmeye amade tutulur; ama tütü
ne dolgun taban fiyatı velildiği zaman, «15 
günlük Hükümet, yapamaz, ondan evvelki Hü
kümet hazırlamıştır» denildi. Bu bir çelişkidir. 
Tekrar söylüyorum; dünya görüşü meselesi
dir. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Koca
man. 

Buyurun efendim. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Söz 
istiyorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Söz istiyorsunuz. Bir önerge 
var efendim bunu okutayım, da ondan sonra. 

' Önergeyi sunuyorum: 

Başkanlığa 
Müzakereler yeterlidir. Görüşmelerin yeter

liliğinin karara bağlanmasını arz ederim. 
Mardin 

(Mehmet Ali Arıkan 

BAŞKAN — Grup sözcüleri dışında 6 sayın 
üye kişisel görüşlerim belirtmek üzere ko
nuşmuş bulunuyorlar. Binaenaleyh, bu yeterlik 
önergesi okunup tasvibinize sunulabilir. An
cak, önergenin leh ve aleyhinde birer kişiye 
söz vereceğim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ye
terlik üzerinde söz istiyorum. 
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BAŞKAN — Aleyhinde mi, lehinde mi efen
dim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Le
hlinde. . 

BAŞKAN — Lehinde konuişlmak üzere buyu-
rıınuız efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sa
yın Başkanım; 

ıGecenin bu ilerlemiş saatinde önerge üze
rinde konuşurken usulî bir noktaya dokunaca
ğım. Onun için be mi bağışlamanızı istirham 
edeceğim. 

Şimdiye kadar Umumî heyetlerde ve komis
yonlardaki tutumumuz, müzakerelerim devamı 
şurası; konuşma'lar 'bittikten sonra 'başka ko
nuşmacı yoksa, sayın hakanlara söz veriliır. Sa
yın bakanlara söz veril dikit en sonra, son söz, 
56 ncı madde mucibince üyenindir. Zatıâliniz 
Ibu meseleyi her nedense 'bir başka anlayış içe
risinde tatlblik ediyorlsımiîı'z ve şimdi böyle bir 
önergenin verilmesıine selbepde hu noktadan 
gelmektedir. 

Önerge, her zaman verilmeye/bilir. Verilme
diği takdirde, bakan konuştuktan slonra müza
kereler devam edecektir dîye, şimdiye kadar 
'bir teamül yoktur; ancak her zaman olduğu 
gıÜbi, son sözün üyeye ait olması meselesıi var
dır. 

Şimdi tatbikata gelince; zatıâilinizin tatbi
katı... 

BAŞKAN — Zatıâliniz benim tutumum hak
kında mı konuşuyorsunuz, önerge üzerinde mi 
konuşuy omsunuz?.. İki türlü de söz verilir. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Ha
yır şiimdi önergeye geliyorum. Lütfen efendim, 
sinirlenmeden konuşalım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hayır, müsaade buyurunuz; 
önergenin lehinde söz istediniz diye verdim. 

JİSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
önergenin lehinde istiyorum. 

BAŞKAN —. Benini tutumum hakkında da 
'konuşursunuz. 

.İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — 
Önergenin lehinde söz istiyorum, 

BAŞKAN —• Bir noktayı arz edeyim. 
Benim tutumum hakkında söz istiyorsanıız, 

ben sıiîze yine söz veriyorum. Konuşun; ama ne 
maksatla söz istemişseniz, o maksat üzerinde 
konuşun. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sa
yın Başkanım, o önergenin verilmesinin sıelbe-
bi sizin tutumunuzdan dolayıdır. Eğer siz; 
efendim müzakere bitm'emiştir, müzakereye de
vam etmek lâzımdır, arzu eden söz alabilir şek
linde bir beyanda bulunmasaydınız, zaten söz 
de isteyen olmayacaktı, öyle bir önerge de veril
meyecekti. Mesele buradan, tatbikattaki hata
dan doğuyor. Onun için ben önergenin lehinde-
yim. Çünkü, usule de uygundur, önerge bir ne
vi usulü hatırlatıcı bir vaziyettedir. O bakım
dan önergeye katılıyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim, önerge 
aleyhinde. 

ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — 'Sa
yın Başkan, sayın senatörller; 

Müzakerelerin nazik bir noktaya gelişinde, 
yeterlik önergesi geldi. Sayın Gümrük ve Te
kel Bakanı, konuşmalara cevap verirken birçok 
hususları zabıtlara geçirdi. Sayın Bakanın eski 
tütünlerin satışı ile ilgili verdiği beyanatın nok
sanları vardır. Madalyonun bir ters tarafı var
ıdır ; Onları da dile getirmek ve konuyu tamam-
'lamak gerekir. Müsaade buyurunuz, kısaca bun
lara da cevap verelim. Önerge, bu kadar bekle
dikten sonra müzakereleri daha 10 - 15 dakika 
uzatabiliriz. 

Sayın Bakan; 1970'de ileriyi görmeden 72 
sente şu kadar milyon kilo tütünün satılışını 
ifade buyururken bu tütünlerin hangi tütün ol
duğunu, kalitelerinin ne olduğunu ortaya koy
madılar. Bu tütünlerin 19IG2 mahsulü; ölçüsüz 
fiyatla alınmış; o zaman söz dinilemeyen, hükü
met içinde kendine göre bir politika güden bir 
Tekel Bakanının siyasî maksatlarla, yüksek fi
yatla, dünya piyasasının üstünde fiyat vererek 
aldığı ve yıllarca depolarda bekletilen, kıyme
tini kaybeden, fire veren ve Hükümetin, Devle
tin başına bir mesele olan, bütün masraflarryle 
topilam 3 milyarlık bir değeri ifade eden tütün
ler olduğunu ifade etmediler. Tütün, dünya pi
yasalarında yıllık rekolteye göre fiyatı oynayanı 
bir mahsuldür. Yılı geçtikçe de kıymeti azalır. 
1973 yılı mahsulünü 1974'de 2 dolara, 2,5 dola
ra satabilirsiniz; ama üç sene evelki mahsulü 
satamazsınız. Uzun yıllar dünya piyasalarının 
üstünde fiyatla alındığı için depolarda bekle
yen, masraflarla birlikte maliyeti yükselen, her 
ısene yeni mahsulü müDayaa için Tekelin elinde 

- 411 -



0. Senatosu B : 59 9 . 5 . 1974 O : 4 

fon bırakmayan ve ne yapıp yapıp tasfiyesi zo
runlu görülen bu tütünler birtakım anlaşmalar
la elden çıkamlmış, depolar boşaltılmış, masraf
lar önlenmiştir. 1970'de satış yapılırken, ileri
de fiyatların yükseleceği hesaba katılmamış.. 
Peki; ama 1974'de fiyatların yükseleceğini kim 
tahmin edebilirdi? 1973 yılının son merhalesin
de dünya bir petrol krizi ile karşılaşınca dünya
nın her tarafında bütün ihtiyaç maddelerinin fi
yatları yükseltme zorunda kaildi. 1973 yılının ilk
baharında bir yıl sonrasını tahmin etmek müm
kün değildir; değildi de. 

O bakımdan, Sayın Bakanın «1070'de bu tü
tünler ucuz ucuz elden çıkarıldı, ilerisi düşünü-* 
lenıedi, tahmin yapılamadı»1 diye itham edici bir 
'konuşması zapta geçmiştir. Bu taraflarını izah 
etmek zorundayız. 

Şunu iyi niyetle kabul etmek, ifade etmek 
zorundayız; her devirde bu memlekette hükü
met edenlerin iyi niyetle millete hizmet etmek 
aşkı taşıyan insanlar olduğunu kabul etmeye 
mecburuz. Sayın Bakanı dinlerken isabetli gö
rüşlerini oturduğumuz yerden takdirle karşıla
dık; ama daha önceki hükümetlerin de birtakım 
güçlükler içerisinde karar almak zorunluluğun
da kaldığını kabul etmek lâzım. Geçmiş devri 
itham etmekle bir şey kazanamayız. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, istirham edi
yorum. Siz, maksadını, dayanacağı gerekçeleri 
'bilerek gayet güzel izah etme yeteneğine sahip 
değerli bir arkadaşımızsınız. Yeterlik önergesi
nin aleyhinde söz alıp, sanki görüşmeler devam 
'ediyormuş gibi konuşmak doğru m u l . Farkın
dayız; gece yarısı saat 02,00'ye geliyor, istir
ham ediyorum, aleyhinde konuşun oylanmasın, 
söz vereyim, gelin bu izahatı daha genişliğine 
yapın. 

ALÎ SAKİR AĞANOĞLU (Devamla) — 
Çok teşekkür ederim Sayın Başkanım, izaha ha-
taç hususlar oilduğu için yüce Senatodan yeter
lik önergesinin kabul edilmemesini istirhamı edi
yorum. Bu hususlar da aydınlanırsa daha fay
dalı olur, teşekkür eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Biz de teşekkür ederiz Sayın 
Ağanoğlu. 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tutumu
nuz hakkında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendini. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın 

Başkan değerli arkadaşlarım: 

Yüce Senatonun yönetimi Başkanlık Diva
nınca bir takım esaslara göre yapılır. Bunlardan 
birisi İçtüzük, ikincisi Danışma Kurullarınca 
alman prensip kararları, bir üçüncüsü de, göz
den uzak tutulması gereken geleneklerdir. 

Hukuk bilgi'sine, idaresine, kişiliğine gerçek
ten hürmet ettiğim Sayın Başkan; ben her iki 
söz isteme önergemde de İçtüzüğün 56 ncı mad
desinin üçüncü fıkrasına göre «Son söz» tabiri
ni kullandığım için beni söz halkkımdan mahrum 
etmiş bulunmaktadır. Yoksa gecenin bu vaktin
de, aslında söz verse dahi, belki 1 - 2 dakika 
içinde sadece Sayın Başkanın şu üç ay üç gün
lük Bakanlık icraatı ve Ege Tütün Piyasasında 
müşahadelerimi bir kaç cümle ile izah ederek 
başarısına teşekkür etmek ve başarısının devam
lı olmasını dilemekten başka bir şey söylemeye
cektim. 

Ancak, biraz evvel de arz ettiğim gibi, il-
ımine, bilimine, hukuk anlayışına hürmet etti
ğim, kişiliğine saygı duyduğum Sayın Başkanın 
bu geleneklere, Danışma Kurulunun kararının 
(G) fıkrasına ve İçtüzüğün 56 ncı maddesine 
aykırı olarak bana söz vermemesini yanlış bir 
tutum olarak yorumlamaktayım. 

Bunu arz eder saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, «Son söz 
üyenindir.» hükmü uygulandığı zaman ne olur? 
Bir kişiye söz verilir, eğer o söz son söz ise on
dan sonra görüşme olmaz, görüşmelere konu 
olan muameleler işlemler oylamalarla bitirilir. 
Şimdi, Sayın Atmaca diyor ki, «Son söz Cumhu
riyet Senatosu üyesinindir. Ben de Başkandan 
son sözü istedim bana son sözü vermedi.» Sayın 
Atmacamın son sözü istediği zaman henüz 5 üye 
'konuşmuş idi. Sayın Atmaca diyor ki, «5 üye 
konuştuktan sonra Sayın Bakan konuşuyor, on
dan sonra son sözü bana verin, 6 ncı olarak ben 
konuşayım.» Sadece bunu istemiyor; son sözü 
istemekle, benden sonra da kimseyi konuşturma 
diyor. Müzakerelerin yeterliliği karara bağlan
madığına göre, Bakandan sonra ilk söz isteyen; 
yani 6 ncı olarak söz isteyen kendileri olduğu
na göre, sözü kendilerine vereyim, fakat ikinci 
arzularını nasıl is'af edeyim?.. Yani kendisin
den sonra başkasını konuşturmama arzusunu 
»nasıl is'af edeyim?.. Çünkü görüşmeler devam 
ediyor. 
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.(i ör üş m el er ne zaman biter? 56 neı madde
nin bu fıkrasından başka diğer fıkra da yar. 
«tin az 6 üye konuşmadan yeterlik önergesi oya 
konulamaz.»1 diyor. Yeterlik önergesi vok'sa, oya 
konup ka.l)ul edil'momisse 16 kişi de konuşur. 
26 kişi de konuşur. Cumhuriyet •Senatosunda 
JS:> üye var; ben Başkanlı'k ettiğim için konu
şamam. Cuınihuriyet Senatosunun Başkanı da 
konuşamaz, 181 üye konuşabilir. (C. H. P. sıra-
'larmdan «Oylayalım» sesleri) 

[Müsaade buyurun efendini, tutumun hakkın
da geldiler, konuştular; ben de izahını yapıyo
rum. Bir tüzüğün sadece bir maddesi, bir hük
mü ile de amel edilmez. Hele o tüzüğün bir mad
desinin bir fıkrasıyla hiç amel edilemez. Hem 
sözü istiyor, hem de «Benden başka kimseyi ko
nuşturma». diyor. Ben söz yermeyeceğim de
medim ki; «Son söz yerilmez» dedim. Bu suret
le Sayın Ege'ye ^ e cevap vermiş oldum. 

Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler. Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir. 

Şimdi Sayın Atmaca muradına erdi. 7 nci 
sırada idi. yeterlik önergesi kaibul edildi, bina
enaleyh yeterlik önergesinin kabul edildiği ve 
7 nci sı-ada da olduğu için istediği söz şimdi son 
söz oldu. Buyurun efendim. 

HÜStiYEV ATMACA (Denizli) — Yazgeç-
tim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
«Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza 
sunuyorum. Kaimi edenler.. Etmeyenler.. Kaimi 
edilmiştir. 

(') aCMRÜK VE \TEKEL'BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

.10)1. Genel Yönetim 8 469 831 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kalnıl etmeyenler.. Ka
ibul edilmiştir 

102 Destek hizmetleri 6 :!62 654 
©AŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Ka
bul edilmiştir 

•'11.1 Gümrük Kanunlarını uygulama 
ve izleme hizmetleri 127 409 256 

BAŞKAN — 1.11 nci bölüm hakkında bir 
önerge var, sunuyorum. 

9 . 5 . 1974 0 : 4 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Daire ve Kurum. : Gürmük ve Tekel Bakan

lığı 
Eklenen : Program Kotu 11.1 
Alt Program kotu 01 
Ödenek Türü Kotu 2 
Faaliyet Türü Kotu OO'J 
Harcama Kalemi 100'ler 600. 10'lar 620, 1' 

ler 620. 

Miktar 600 000 lira. 
Düşülen : Program Kotu 1.12 
Alt Program Kotu 01 
Ödenek Türü Kotu 2 
Faaliyet Türü Kotu Om 
Harcama kalemi t'OO'ler 600. 10'lar 620, i ' 

ler 620, 
'Miktar 600 000 lira. 

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki 
geıekçeyle kabulünü arz ve teklif ederim. 

Rize Sivas 
Talât Doğan Kâzım Kangal 

Gerekçe: Kapıkule Cilvegözü ve Gürbulak 
gümrük kapılarından gelip geçen TIR kamyon
larının girip çıkışında hamulelerini kontrol su
retiyle çeşitli kaçakçılığı önlemek amacıyla bu 
kapılarda kamyonların tartılmaları için 19T-> yı
lı içinde kantar tesisi cihetine gidilmiş ve üç 
kantarın yapım ve monte işleri 423 bin lira be
delle müteahhitine ihale edilmiş ise de nıün'a'kid 
sözleşmede belirtilen muayyen müddet içinde 
ihal mevzuu kantarlar teslim edilmediği gibi 
verilecek süre uzatımı içinde de fiyat artışları 
sdbubiyle teslimi mümkün görülmediğinden söz
leşme fesedilmiş ve 2490 sayılı Kanunun 51 nci 
maddesi ahkâmına tevkifan namı hesabı yeni
den ihaleye teves'sül olunduğu anlaşılmıştır. 
Ancak bu husus bütçenin takdiminden sonra 
meydana gelmiş olmasından dolayı ödenek tef
rik edilmediği görülmüştür. Zarurî bulunan ve 
kanun icabı yeniden ihalesi cihetine gidilen 
kantarların bedellerini karşılamak üzere bütçe
ye külfet tahmil etmeden programlarda herhan
gi biı* aksama meydan getirmeden yukarıda be
lirtilen program ve alt programlar arasında 600 
Ibin liralık aktarma yapılmasını arz ve teklif 
ederim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu elen
dim '?. 
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BÜTÇE KARIMA KOMİSYONU SÖZCÜMÜ 
ABDURRAIBLAN UNSAL (Adıyaman Millet
vekili) — Sayın Başkan, bu önerge ile 112 nci 
bölümden 600 bin liranın düşülerek, 111 nci bö
lüme aynı miktarın eklenmesi istenmektedir; 
yani bütçe gidenlerini arttırıcı mahiyette değil
dir. Gerekçeden de anlaşıldığı gibi, 1973 yılın
da başlamış olan bir hizmetin bitirilmesine im
kân verecektir; bu itibarla, katılıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan ?.. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANİ MAHMUT 

TÜRKMENOĞLU (İzmir Milletvekili) — Ka
tılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
Efendim, önergeye Komisyon ve Sayın Ba

kan katılıyorlar; 11:2 nci bölümden 60Ü 000 li
ra düşülüyor, İki nci bölüme 60Ö ÖCO lira ko
nuluyor. bu suretle Anayasanın 94 ncü madde
sine göre gelir azaltıcı, gider arttırıcı hüviyette 
değildir teklif. Önergenin dikkate alınmasını oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Önerge dikkate alınmıştır. 

Ji-li'l nci maddeyi bu şekliyle tekrar 
yorum : 

Bölüm 

okutu-

Lira 

d i l »Gümrük Kanunlarını uygulama 
ve izleme hizmetleri ti28 OÖ9 256 

BAŞKAN — 111 nci bölümü 
'bu yapılan tashihle birlikte 
oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.. Etmeyenler.. 
Ka b u 1 e d iilmişt i r. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca
dele hizmetleri 70 564 718 

©AŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Ka
imi edilmiştir 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 6 49<5 (69 

BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Ka
imi edilmiştir 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza sunu
yorum. Katoul edenler.. Kabul etmeyenler-. Ka
'bııl edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Mil
letimiz ve memleketimiz için uğurlu ve hayır
lı olmasını dileriz. 

5. — TeRel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Büt
çe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/78; (\ Senatosu : 1/256) 
(S. Sayısı : 345) (1) 

BAŞKAN — Sıra, Tekel Genel Müdürlüğü 
bütçesine gelmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısının maddelerine geçilmesini oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler.. Etmeyenler. 
Kabul edilmiştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1974 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 578 988 250 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (A) işaretli cet
velin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 
Bölüm Lira 

101 

102 

Genel yönetim 22 382 
•BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler. Kabul etmeyenler.. Ka
imi edilmiştir 
Destek hizmetleri :>1 806 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştii". 
Tütün ekimini düzenleme ve 
mamul tütün işletme 
hizmetleri 262 904 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

276 

328 

(1) 345 !S. Sayılı basma lyazı 2. 5 . 1974 tarih
li 52 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bölüm Lira 
1112 Alkol ve alkollü içkiler yretim 

•hizmetleri 94 4)20 ÜM 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. 
'Kaibul edilmiştir. 

143 Tuz ve kibrit işletme 
hizmetleri 42 444 205 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

114 Tekel ürünlerinin satışı ve 
kaçakçılıkla mücadele hiz
metleri 444 562 498 

BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Ka<bu! 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

91)0 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 10 (471 000 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kaibul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. 
.Kaibul edilmiştir. 

Tümünü cetvelleriyle birlikte oyunuza su
nuyorum. Kaimi edenler. Kabul etmeyenler. Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi (A) işaretli cetvelle birlikte 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. —• Tekel Genel .Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 578 988 250 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeye bağlı (B) işaretli cet
velin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. Bölümleri sunuyoruz. 

B _ CETVELİ 
del ir türü Lira 

ı2 Vergi dışı gelirler 10 600 004 
BAŞKAN — Bölümü oyla
rınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kaibul etmeyenler.. 
Kaibul edilmiştir-. 

ft Özel Gelinler 508 388 249 

BAŞKAN —• Oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi (B) işaretli cetvelle 'birilikte 
aykırınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1974 
malî yılında elde edilecek gelir ç:\ liderinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (d) işaretli 
cetvelde gösteril mistir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin î , / . \ tahakkuk 
ve tahsiline 1974 malî yılında da. devam olunur. 

BAŞKAN —•Üçüncü maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. —• Tekel Genel Müdürlüğünce ge
lecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Dördüncü nuıddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara, ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• Beşinci maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde (i. — Bazı tekel maddeleri fiyatla
rına. yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın 
T. d Merkez Bankasınca açılacak bir deprem. 
fonu hesabında toplanmasına dair 1571 sayılı 
Kanunun geçici .1 nci maddesi gereğince tahak
kuk ettirilip henüz ödenemeyen miktardan 1974 
bütçe yılında 50 000 000 lirası ödenir. 

BAŞKAN — Altıncı maddeyi kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanun 1 Mart 1974 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Yedinci maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul, edilmiştir. 

Madde 8. —• Bu kanunu Maliye ve Güm.rük 
ve Tekel bakanları yürütür. 

"BAŞKAN — Sekizinci maddeyi kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısı 10 Mayıs Cuma günü saat 
9,30'da başlayacak Cumhuriyet Senatosunun 60 
nci Birleşiminde açık oylarınıza sunulacaktır. 

59 ncu Birleşimi 10 Mayıs Cuma günü saat 
9.30'da toplanmak üzere kapatıyorum,. 

Kapanma Saati : 02,08 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1974 yılı Bütçe Kanunu tasarısına verilen 
oyların sonucu (S. Sayısı : 346) 

(Kabul edilmiştir.) 
Üye sayısı : 184 

Oy verenler : 97 
Kabul (Mİ eni er : 71 

Reddedenler : 2o 
Çekimserler : 0 

Oya 'katılmayanlar : 8o 
Acık üyelikler : 4 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aksoyoğiu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kaıı 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunekaııat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakııler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz "Beka t a 
.Mahmut Vural 

ANTALYA 
Hesat Oğuz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

BALIKESİR 
Nejat Sarhcalı 

AFYON KARA HİSAR 

M. Kâzını Karaağaelı-
oğlu 
Kemal Senocak 

BIRDUR 
Ekrem Kal) ay 

BURSA 
Saffet Kral 

ÇANAKKALE 
İ ma deftin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlıı 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lût fi Bilgen 

[Kabul ilenler] 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Er dom 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Ali Oğuz 

KARS 
Sırrı Atalar 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligil 
Hüseyin Kalpaklı oğlu 

KIRŞEHİR 
Halil öz men 

KONYA 
Fa kili Özlen 

MALATYA 
Ha m di özer 

.MANİSA 
D o ğ a ıı B a rut cjuo ğ lıı 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

ORDU 
Belki:- Sı tiki Baykal 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

jRt<ld<. 'enhrj 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 

İsmail Yetiş 
BALIKESİR 

Hikmet Aslaııoğlu 
BİLECİK 

Mehmet Orhan Tuğrul 
BİTLİS 

Kâmran İnan 

BOLU 
A1 âedd in Yi 1 m aztürk 

BURSA 

İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

SAMSUN 
Fevzi Geveci 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Nâzım İn eh e yi i 

SİVAS 
Adil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğlu 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestil e i 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Selâha 11 in Babü roğl u 
Özer Derlıi 1 
Nihat Erim 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 
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İSTANBUL . 
M. Erdoğan Adalı 

İZMİR 

Beli» Beler 
Mustafa Bozoklar 

TABİÎ ÜYELER 
Kâmil Karavelioğlıı 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu (i.) 
Mu|kadder Öztekin 

Mehmet Ünaldı (Bşk. V.) 

AD L YAMAN 
Mehmet tSırrı Turanlı 

AF YON K AR AHİS AR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasını Küfrevî 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Turgut Cebe 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Sera f ettin Paker 

AYDİN 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Cem alettin Likaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurt sever 

BOLU 
Turgut Yaşar (İülez 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Adnan Karalkücük 

KONYA 
Fevzi Halıcı 

MARDİN 
S a iti Mehmet oğlu 

MUĞLA 
İlyas Karaöz 
Haldun Memteseoğlu 

SAMSUN 

Bahri Cömert 

[Oya katılmayanlar] 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM. 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yaliçuk 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
Salim Hazerdağlı 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hasan Ergeeen 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilara 

HATAY 
Mustafa Detiveli 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
("Başkan) 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâ m oğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Hilmi Soydan 

İCAR S 
Yusuf Ziva Avımı 
(t) 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCA Elit 
Hikmet İsmen 
Lııtfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Alımet Özmıııncıı 

MALATYA 
Nurettin. Akyuıt 

MANİSA. 
O rai Karaosınıanoğhı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tuna kan 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

ITŞAK 
Mehmet Faik Ata.vurt 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TEKİRDAĞ 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil 
(Bşk. V.) 

TRABZON" 
Ö. Lııtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan Oral 

YAN 
Feı-id Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
(İ. Â) 

CUMHURBAŞKANIN-
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Fethi Çelikbas 
Hayri Deneır 
Sait Naci Ergin 
Faruk Gürler 
Yahap Güvene (İ.) 
Mehmet İzmen 
Sabahattin Özbek (t.) 
Tayfur Sökmen 
Naiını Talû 
Halil Tunç 
Bahriye Üç ok 

[Açık üyelikler] 

Ankara 
İstanbul 
Konya 

Tunceli . 

Yekûn 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

59 XCU BİRLEŞİM 

9 . 5 . 1974 Perşembe 
Saat : 9,30 

1 
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 - ILVKLAEINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. —• 1974 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/65; Cumhuriyet Senatosu : 1/243) (S. Sa
yısı : 332) (Dağıtma, tarihi : 30 . 4 . 1974) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 
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