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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu birleşim üç oturum yapan Genel Kurulda : 
1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 

Ticaret, 
Çalışma, 
Sosyal Güvenlik, 
Adalet, 

Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları bütçeleri kabul 
olundu. 

12 . 2 . 1975 Çarşamba günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime (12^ 2 . 1975) saat 05,43'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Necip Mirkelâmoğlu 

Kâtip 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Kâtip 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

SORULAR 

Yazılı soru 
1. — Cumhuriyet Senatosu Çanakkale Üyesi İs

mail Kutluk'un, Biga Emniyet Amirliğinde görevli 

polis memuru ve gece bekçisi hakkında yazılı soru 
önergesi, İçişleri Bakanlığına gönderilmiştir. (7/334) 

»»•-« 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 9,30 

BAŞKAN : Bfişkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdu t), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri. 33 ncü Birleşimi açıyorum. 

II — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406) (1) 

A) GIDA - TARIM VE HAYVANCİLİK BA

KANLIĞI BÜTÇESİ 

a) Devlet Meteoroloji İsleri Gene! Müdürlüğü 
Bütçesi. 

(1) 406 S. Saydı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi : 1/224; (C. Senatosu : 
1/291) (S. Sayısı ; 420) (2) 

BAŞKAN — Sıra Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı Bütçesindedir. 

Bildiğiniz gibi, bu Bakanlık Bütçesi; Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Meteoro-

(2) 420 S. Sayılı basmayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 26 
ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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loji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi ile birlikte gö- ı 
rüşülecektir. 31 nci Birleşimde Yüce Heyetinizin al
dığı karara göre, grup sözcülerinin grupları adına ko
nuşma süresi 45 dakikadan 30 dakikaya indirilmesi 
suretiyle sınırlandırılmıştır. 

Bu bütçe üzerinde söz alan sayın üyelerin adla
rını okuyorum : 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Mu
zaffer Şâmiloğlu, Adalet Partisi Grupu adına Meh
met Nuri Âdemoğlu 

Kendi adlarına söz alan sayın üyelere gelince : 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Arif Hikmet Yurt

sever, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın İbrahim Tevfik 
Kutlar, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Hamdi Özer. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğ-
lu. Sayın Sami Turan, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın 
Hilmi Soydan, Say n Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğlu, Sayın Hikmet Aslanoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Şâ
miloğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA MUZAFFER ŞÂMİL 
OĞLU (Kars) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senato
sunun değerli üyeleri; 

Bütçesini görüşmekte olduğumuz Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, adından da anlaşılacağı veç
hile ve bilhassa insan beslenmesi yönünden önemli 
bir Bakanlıktır. I 

Kurulduğu günden bugüne kadar herkes, her po
litikacı bu Bakanlığın önemine işaret etmiştir. Cum
huriyetten yana yurdun en ücra köşelerine kadar hiz
met götürmeye çalışan, daha doğrusu hizmet götür
mesi icabeden çok çeşitli ve hayatî ehemmiyeti haiz 
sorunları çözümleme yükümlülüğünü üzerine almış 
bulunan geniş teşkilâtlı bu Bakanlığın halen müstakil 
bir hüviyete sahip olmayışı, 1928 tarihli Teşkilât Ka
nununa göre yönetilmesi ise talihsizliktir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının gö
rev hudutlarına giren konuların gelişmeye çok müsa
it olduğu malumunuzdur. Hal böyle iken, bugün Tür
kiye'de beslenme sıkıntısı vardır. Gıda maddelerinde 
üretim azlığı vardır, pahalılık vardır; kısaca yetersiz
lik vardır. 

On, oniki sene evveline kadar bu Bakanlık Bütçe
si üzerindeki görüşme ve konuşmaları dikkatlice oku
dum, tetkik ettim. Üzülerek belirteyim ki, on, oniki 
sene evvel ne söylenmişse, sonraki yıllarda da aynı 
şeylerin söylendiğini, sayın bakanların da aynı tav
siye ve temennilerde bulunduklarını gördüm. Bundan j 
da anlaşılıyor ki, yukarıda da değindiğim gibi, müs- j 
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takil bir hüviyete ve hareket serbestisine sahip olma
yan bu Bakanlıkta elli yıl geçmesine rağmen, ta
rım politikası etkin bir şekilde saptanmamış, bu Ba
kanlık bir nevi eli kolu bağlı durumdan kurtulama
dığı için, Türk tarımına, Türk çiftçisine gerekli hiz
meti götürememiş, arzu edildiği seviyede fayda sağla
yamamıştır. Bu sözümle Bakanlık mensuplarını kına
mak istemiyorum. Elbetteki hata Bakanlık mensupla
rında, Bakanlık teknisyenlerinde değildir. Hata, tarım 
politikasına yön vermesi icabeden siyasî iktidarların
dır. 

1962 yılında 300 milyon Türk Lirası bütçesi olan 
Bakanlığın, bugünkü bütçesi küçümsenmeyecek ka
dar gelişmiş, 2 milyar liraya yükselmiştir. Esasında 
1 812 8f>4 800 Türk Lirası olmuş, buna rağmen yan
lış ve hatalı politika yüzünden arzu edilen hizmeti 
maalesef görememiştir. 

Sayın senatörler; 
Bugünkü Hükümet bir partinin genel politikası

nı uygulayan bir Hükümet olmadığı ve henüz işba
şına gelmiş bulunduğu nedeniyle Bakanlık bütçesini 
eleştirmekten ziyade, bundan sonraki hükümetlerin 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında takip ede
cekleri yolların ve hedeflerin neler olacağı lâzım gel
diği hususunda genel bir eleştiri yapmaya gayret ede
cek. mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini arza çalışacağım. 

Sayın arkadaşlarım, 
Türkiye'de tarımın en önemli sorunu malumunuz 

olduğu üzere topraktır ve toprak olagelmiştir. 
Şöyleki : 

Anayasamızın 36 ncı maddesi ile toprak mülki
yeti teminat altına alınmış ise de, ülkemizde mülki
yet haklarını belgelendirme şekilleri önemli ve çok 
derecede hukukî ve sosyal problemler yaratacak 
özelliktedir. Mevzuat çokluğu ve karışıklığı, tapu 
ve kadastro işlemleri yıllardan beri ikmal edilmedi
ği için, maliklerin büyük bir kısmı hâlâ fermanlar, 
senetler ve uydurma zilyetlik belgeleriyle mülkiyet
lerini ispat edebilmekte ve birçokları araziyi bölge
lerinde kurdukları ağalık beylik sıfatlarına istinaden 
ve zor kullanarak şagil sıfatıyle işlemektedir. Mülki
yet hakkı kanunî belgeler ve delillere bağlı olmadığın
dan köyler, komşular ve aileler arasında sonu gel
mez ihtilâflar çıkmakta, mahkemeler ve idarî mer
ciler bu hukukî ihtilâflar yüzünden dolup taşmak
tadır. 

Diğer yönden 4753 sayılı Çiftçiyi Topraklandır
ma Kanunu uygulamasında maalesef tarım işletme-
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lerinin birer ekonomik ünite haline getirilmesi gö
zetilmemiş, her işletmeye ait arazinin çok parçalara 
ayrılmış olması ve parsellerin şeklinin bozukluğu 
tarım işletmelerinin bünyesel sorunlarından biri ha
line gelmiştir. 1970 tarım sayımı sonuçlarına göre, 
tarım işletmelerinin c/c 53,6'sı 4 ve daha çok parça
ya ayrılmış durumdadır. 

Bu hal ise, toprak ve su muhafaza tedbirlerinin 
alınmasını, sulama toprak işleme işlemlerinin tekni
ğe uygun bir şekilde yapılmasını, randımanlı sula
ma ve drenajın uygulanmasını, insan ve makine gü
cünden daha verimli bir şekilde faydalanılmasın!, 
hudut ihtilâflarının önlenmesini, tapu ve kadastro 
işlerinin çabuklaştırılmasını, miras davalarının kısa 
sürede sonuçlandırılmasını, ziraî mücadele yapılma
sını önleyen önemli bir sorun ve bir problem halini 
almıştır. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Ka
nununun da bu durumları ıslah edecek yeterlikte 
olmadığı görüşündeyiz. Birkaç gün evvel bütçesini 
görüştüğmüz Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığı Bütçesi üzerindeki eleştiri ve tartışmalar da bu 
görüşümüzü teyit etmiştir. Diğer yönden, maalesef 
kalkınma planlarında da bu konuda etkili ve ye
terli bir icraata yer verilmemektedir. 

Sayın senatörler; 
Toprak reformu gerçekleşmediğinden, toprağın 

yukarıda arz ettiğim bozuk olan düzeni düzeltileme-
diğinden kalkınma köyden, köylüden değil, kentler
den ve şehirlerden başladığından tarımda kalkınma 
olmamıştır. 

Tarım Bakanlığı bünyesinde halen görevli olan 
7 000 ziraat yüksek mühendisi. 12 bin ziraat teknis
yeninin çoğu masa başında görev yaptıklarından 
köylüye, çiftçiye vs çiftliğe uzak kalmaya mahkûm 
edildiklerinden ve tatbikatı kısmen terk eyledikle
rinden; tarımda kalkınma olmamıştır. 

Tarım memleketi olan Türkiye'mizde görev ba
şında ^ulunan mühendis ve teknisyenin asgarî 2 - 3 
misline ihtiyaç varken, tarım politikasının tespit 
edilmemiş olması, süreli ve etkili politikanın sap
tanmamış bulunmaması itibariyle ziraat, mühendis 
ve teknisyenlerinin boşta gezerek görev alamayışları 
yüzünden tarımda kalkınma olmamıştır. 

Kimin ne ekeceği, hangi bölgeye ne ekileceği, 
hangi bölgede neyin yetişeceği, hangi ekine, hangi 
gübreyi ne miktar kullanacağı, hangi ürünün istik
rarlı bir fiyata satılacağı, alınacağı belli olmadığı 
için, tarımda kalkınma olmamıştır. 

t Cumhuriyetin 50 yılını idrak etmemize rağmen, 
arz ettiğim nedenlerle Türkiye'de üretici de, tüketici 
de halen şaşkınlık ve tedirginlik içindedir. Atatürk 

I dönemi haricinde çiftçi ve köylü niteliksiz işçi ola
rak görüldüğü, mesleğinde eğitilip yeti sürümediği, kâfi 

I miktarda tarım kollarında, okullar kurslar, açılmadığı, 
hattâ mevcut tarım ve bahçıvanlık okulları kapa-

I tıldığı için. tarımda kalkınma olmamıştır. Türkiye'-
I de toprak dengesiz ve adaletsiz dağıldığı, bazı böl-
I gelerde geniş toprakların sayılı ellerde toplandığı, 
I köylülerin çoğu başkalarının topraklarında çalıştık-
I lan, toprak sahibi toprağı ile ilgilenmediği, köylü-
I 1er de mülkiyeti kendilerine ait olmayan toprağı ye-
I terince benimsemedikleri için tarımda kalkmma ol-
I mamıştır. verim düşmüştür. 

I 1970 tarım sayımına göre, Türkiye'de yüz deka-
I nn altında toprağa sahip işletmeler mevcut işletme-
1 lerin c/c 90'ını teşkil ettiği halde, bunların ellerinde 
I ki toprak işlenen tüm arazinin sadece c/c 53'i, diğer 

c/c 47 ise, yüz dekarın üzerinde toprağa sahip 
i % lû'un elinde olduğu için ,tarımda kalkınma ol-
I mamıştır. 

I Türkiye'de bugüne kadar, tarımsal faaliyetler ve 
I tarımsal çalışmalar ilmî gerçekçi biçimler içinde 
I sürdü rülm ediği için. tarımda kalkınma olmamıştır. 

Toprak varlığımız teknik tarım uygulamaların
dan yoksun olarak işlenmiş uygulamada toprak var
lığımızın problem ve potansiyeli dikkate alınmamış, 
direnaj bozukluğu erezyon gibi verime tesir eden, 
unsurlar çiftçilerimize gereği gibi, anlatılmamış, di
ğer yandan Devlet eliyle dağıtılan araziler bilgisizce 
parsellenerek çiftçi o topraklan erezyonu artırıcı bir 
biçimde işlemeye adetâ mecbur edildiği için. tarım
da kalkınma olmamıştır. 

Memleketimiz topraklarında arazilerin yanlış 
kullanılması, meraların aşırı otlatılması, ormanların 
tahribi, arazi açmalar gibi yanlış yapılan sulamalar 
kullanma dengesinin bozulmasına sebep olmuş, ve
rimli toprak tabakası derinliğine azalmıştır. 

O halde, vakit kaybetmeden; 
İller ve bölgeler itibariyle toprak kaynaklarının 

durumu, bunlar üzerinde yapılması lâzım gelen ta
rımın cins ve genişlikleri, bu toprakların anaprob-
lemleri tespit edilmeli, toprak kaynaklarının ve eki
len bitkilerin hangi sınıf topraklar üzerinde daha 
verimli olacağının bilinmesi, kullanılan toprakların 
en verimli ziraî kullanma alanlarına dönüşmelerinin 

j yapılması veya ne kadarının, hangi tarım maksa-
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diyle kullanılmasının yurt ekonomisi açısından daha I 
faydah olacağının tespitiyle ona göre uygulamaya 
geçilmelidir. 

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu
nun sakat ve geçersiz yönlerini derhal değiştirmek 
yollarına gitmek, aksi halde bu kanun uyarınca 
topraksız ve az topraklı çiftçilerimizin üretken bir 
duruma getirilebilmelerini sağlamak amaciyle Ha
zine arazilerinin kiraya verilme işlemlerine ve toprak
landırılan ailelere rontrollü kredi verilmesine, köy tü
zelkişilikleri adına mera, yaylak ve kışlakların tah
sisinin yapılmasına, bilhassa hayvancılığın yoğun ola
rak bulunduğu ve geliştirilmesine müsait olduğu Do
ğu Anadolu bölgesinde mer'a yaylak, kışlak ihtilâfla
rının azaltılması ve tahsisine öncelik verilmesine çalı
şılmalı, dengeli toprak dağılımına süratle gidilmeli
dir. 

4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununa 
göre, evvelce topraklandırılan ailelerin yeter gelirli 
tarımsal aile işletmesi haline getirilebilmeleri ama
ciyle yıllık işletme ve canlı cansız demirbaş kredileriy
le donatılmaları, bu ailelerin topraklarını kendilerinin 
işlemesini ve yeterli gelir düzeyine erişmelerini insan 
şeref ve haysiyetine yaraşır şekilde yaşamalarını sağ
lamak için, kredi imkânları behemehal artırılmalı, 
kredi uygulamalarına daha büyük bir yoğunluk ve
rilmelidir. 

Sayın senatörler; 
Tarımın saymakla bitmeyecek sorunları yanında 

kredi işsizlik, sanayileşme, tarımsal ve sigorta gibi 
sosyal ve ekonomik, makineleşme sulama, gübreleme, 
hayvan yemi temini, hayvan ıslahı, tohumluk temini, 
bitki ve hayvan hastalıklarıyle mücadele gibi teknik 
sorunlarına da önemlerine binaen, kısaca değinerek 
Grupumun görüşlerini arz ve izaha çalışacağım : 

Değerli arkadaşlarım; 
Arz ettiğim sorunların, çözümü için evvelemirde 

Türkiye'de toprak - insan dengesinin düzeltilmesi, ta
rımdaki toprak ve gelir dağılımı dengesizliğinin orta
dan kaldırılması, toprağın mülkiyetine toprağı işleye
nin sahip olmasını sağlayacak etkili tedbirler alınma
sı, tam anlamıyle toprak reformu yapılması lâzımdır. 
Anayasanın emrettiği şekilde tarımda gelir dağılımı 
dengesizliğini gidermek için tarımla uğraşanlardan 
malî güçleri oranında vergi alınmalı, aşağıda teferru: 

atiyle arz edeceğim gibi, tarımda çalışanların teknik 
tarım olanaklarına kavuşturulmaları sağlanmalı, aracı 
ve tefecilerin insafsızca ve ahlâk dışı sömürüsünden 
kurtarılmaları için, yaygın ve etkin bir kooperatif

leşme yoluna hızla gidilmeli, köylüye öncelik veren 
kalkınma felsefesi doğrultusunda köy ve köylünün 
ekonomik, sosyal ve kültürel yönlerden kalkınmasına, 
bilinçlenmesine yardımcı olmak, idarî, teknik ve malî 
yönden desteklemek, köylüleri daha yüksek bir ya
şam düzeyine ulaştırmak amaciyle kurulan tarım kre
di kooperatifleri, tarım satış kooperatifleri ve tarım
sal amaçlı diğer kooperatifleri teşvik etmek, geliştir
mek, bu maksatla eğitmek, üretim maddelerinin de
ğerlenmesi için, araştırıcı ve destekleyici faaliyetler 
göstermek velhasıl, köylerde kooperatifçiliğin başarıya 
ulaşması için, kanunî ve teknik denetimlerini yapmak, 
özellikle küçük tarım işletmelerinin ihtiyaçlarını te
min ve mallarını satmak için, kooperatifler şeklinde 
teşkilâtlanmalarını desteklemek, altyapı ve sosyal 
hizmetlerin bir bütün halinde köye götürülmesini sağ
lamak için, kooperatiflerin ortaklarına hizmet eden 
bağımsız, demokratik ve verimli kuruluşlar haline ge
tirilmesi sağlanmalı, kooperatifçilik okulları açılmalı, 
biran evvel kooperatifler bankası kurulmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Ziraî kredide bütçesini görüştüğümüz Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı daima muhatap tutulduğu 
halde, ziraî kredinin tek kaynağı olan T. C. Ziraat 
Bankası Ticaret Bakanlığına bağlıdır ve bütün kay
nakları tarımsal amaçlara kullanılmamakta; yani ta
mamen tarıma hizmet etmemektedir. Ziraat Bankası
nın orta vadeli kredi hacmi genişletilmeli, faiz nispe
tinde indirim yapılmalı, böylece yatırım imkânları ya
ratılmalıdır. 

Manifaturacı, otelci, keresteci, kahveci v.s. olduğu 
ve hayvancılığın ne olduğunu zerre kadar bilmediği 
halde, Ziraat Bankasından kredi alanların bulunduğu 
gerçeği karşısında kontrol ve murakabe tedbirleri ar
tırılmalıdır. 

Tarımsal ürünlerin piyasaya hazırlama, sürüm ve 
satışını sağlama, bu ürünlerin sanayiine geçmek, piya
sada düzenleyici görev yaparak zararlı fiyat dalgalan
malarının yıkıcı etkilerine engel olmak suretiyle üre
tici ve tüketiciyi korumak, ortakların üretim girdileri
ni toptan ve ucuza sağlayarak dağıtmak amacı ile 

I kurulan Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerine 
I destekleme, alımları, normal ortak alımları ve üretici-
I yi malî yönden güçlendirmek için Ziraat Bankasınca 
I açılan krediler artırılmalıdır. Açılan kredilerin azlığı 
I donatım ve teçhizat kredisi, arazi edinme ve tesis 
I kredisi geliştirme ve teşvik fonu AİD besi kredisin-
I den faydalananların sayısını süratle azaltmıştır. Tür-
I kiye'de büyük ve küçükbaş hayvan ayırımı yapılma-
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dan her hayvan başına 1969 yılında 589, 1970'te 657, 
1971'de 563 ve 1972 yılında 640 kuruşluk bir kredi 
isabet etmektedir. 

Otun kilosunun iki lira, samanın kilosunun 100 -
150 kuruş olduğu 1974 - 1975 döneminde Doğu Ana
dolu köylüsünün bu kredi azlığı karşısında nasıl pe
rişan ve mağdur olduğunu izah etmek yersizdir. 
Kredi miktarının cüzi oluşu, kredi yetersizliğini, 
azalmakta olduğunu ve işe de yaramadığını ortaya 
koymaktadır. 

Sayın üyeler; 
Son yıllarda en çok sözü edilen bir konu da trak

tör sorunudur. Tarımda makineleşme, tarımımızın 
ilkellikten kurtarılması, tabiata bağlılığın bir ölçüde 
azaltılması, gelirin artırılması, üretim kayıplarının 
ve zararlarının önlenmesi bakımından traktör büyük 
önem taşımakta olmasına rağmen, halen traktörle 
işlenen tarla topraklarımız % 40,6 oranında olup, 
sebze bahçeleri, bağlar, meyve ağaçları, zeytin 
ağaçlarının kapladığı alanlar dahil edildiğinde ise, 
Türkiye'de tarım topraklarının ancak, Ç/c 36'sının 
traktörle işlendiği ortaya çıkmıştır. Tarım traktör
leri ihtiyaca cevap verecek sayıda olmadığı gibi, di
ğer toprak işleme aletleri ekme, dikme ve gübreleme 
makineleri, tarımsal taşıma alet ve makineleri, bit
ki koruma alet ve makineleri, hasat makineleri, ha
sat sonu işlemlerde kullanılan alet ve makineler de 
ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. 

Halen memleketimiz tarımında çeki hayvan gücü 
traktör gücünden fazla olup, traktör gücü c'c 35 - 36 
civarındadır. Oysa ki, gelişmiş ülkelerde, örneğin: 
Amerika Birleşik Devletlerinde (,( 98, İngiltere'de 
c/c 94'ün üzerindedir. Bu itibarla çiftçinin en önem
li üretim araçlarından biri olan traktörün sağlanıp 
dağıtılmasında, müracaat sırasına uyulmasında, çift
çilerin bu konuda en ufak bir haksızlığa uğramama
larında hassas ve âdil davranılmah, ekim mevsimi 
erken başlayan ve kalkınmakta bulunan yörelere ön
celik verilmelidir. Traktörlerin diğer satıcı ve da
ğıtıcılar yerine, Tarım Kredi Kooperatiflerince sa
tışlarının yapılmasına daha da önem verilerek çift
çiye ucuzluk sağlanmalı, çiftçinin traktör alabilme
si için, 250 dönümlük araziye sahip olma, 500 dö
nümlük araziyi en az 5 yıl müddetle kiralama ve ta
puya tescil ettirme gibi ağır şartlar ve formaliteler 
kaldırılmalıdır. ~ 

Çiftçilerimizin üretimlerinde traktör gücünden 
faydalanma eğilimlerinin gittikçe arttığı ve bu du
rumun traktör taleplerinin mevcut üretiminin çok üs-

j tüne çıkmasına sebebiyet verdiği gerçeği karşısında, 
traktör fabrikaları kapasiteleri ve adedi artırılmalıdır. 
Ziraî makineleşme denince ilk akla gelen traktör sa
yısı son yılda 30 bin artışla, ancak 186 bini bulan 
memleketimizde bu konuya gereken önem verilme
lidir. Tarım ülkesi olmamıza rağmen, Toprak Mah
sulleri Ofisinin bu yıl 1,5 milyon ton buğday ithal et
mesi için anlaşma yapmış olması göz önüne alınarak 
tarım konularının üzerinde artık titizle durulmalıdır. 

Sayın senatörler; 

Tarımda verimliliği artırma yönünden önemli ve 
kıymetli bir araçta gübredir. 

Bitkisel ürünle topraktan kaldırılan besin mad
delerinin tekrar toprağa verilmesi zaruri bulunduğuna 
göre, Türkiye gibi tarihten önceki devirlerden beri 
topraklarından ürün alınan bir ülkede, gübreleme
nin önemi daha da büyüktür. Verimin artırılmasında 
gübreleme diğer bütün faktörlere eş olarak c/c 50 
oranında etkili olduğundan, tarımda büyük bir ye
ri vardır. Diğer yandan çiftlik gübresinin daha çok 
fiziksel kimyasal ve biyolojik etkileri olduğu halde, 
büyük kısmının yakacak olarak kullanılması önlen
meli, tamamının tarlaya verilebilmesi için yakacak 
olarak gördüğü vazifenin başka madde ve kaynaklar-

I la karşılanması yolları aranmalıdır. Halen memleke-
J timizde gübre tüketimi ihtiyacın 1/7'ni karşılayabil

mekte; gübre tüketiminin düşük olması da tedarik, 
tevzi, fiyat ve kredi durumunun yetersizliğinden ileri 

I gelmektedir. Tarımsal girdiler arasında en önemli 
| yeri işgal eden gübrelerin ithal fiyatları son yıllarda 

büyük oranda artmış, gübre satış fiyatlarının ithal 
fiyatlarına bağlı olarak yükselmemesi için, Devletin 
sübvansiyonu gerekli olmuştur. Bu itibarla ihtiyaca 
kâfi gübre temini için ithalât yoluna gidilmekten zi
yade yerli gübre sanayiinin gelişmesine önem veril
meli ve ihtiyacı karşılayacak şekilde yatırımlara gidil
melidir. 

Yurdumuzda gübre kullanılışında yıllara göre mik
tarca artış olmakla beraber, tarımda gelir artışı için 
hesaplanan üretim artışlarında hissesi olarak gübre
leme plan hedeflerinin oldukça gerisinde kalmıştır. 
Planda yer alan hedeflerin gerçekleşememesi, gübre 
tedarikindeki güçlüklerden dağıtım ve kredilendiril-
mesinin bir proje bütünlüğü içerisinde ele alınmama
sından ve bilhassa iç üretimin plan hedeflerinin çok 
altında olmasından ileri gelmektedir. 

Diğer yönden gübre tüketiminde dağıtımın düzen
li olması çiftçiye vaktinde ulaştırılması çiftçinin ihti-

J yacı olan gübreyi en yakın yerden ve kolaylıkla te-
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min etmesi alâkalılarca (Ziraî Donatım Kurumu, Ta
rım Kredi Kooperatifleri, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığı) sağlanmalı ve gübrenin gerçek ihti
yaç sahiplerine zamanında ve yeterince verilebilmesi 
tedbirleri alınmalıdır. Finanasman yetersizliğinden 
alâkalı kuruluşların arzu edilen görevi yerine getire
medikleri itibariyle temennimiz, Sayın Hükümetin 
bu konuda ve kısa sürede gerekli çare ve tedbirleri 
almasıdır. 

Sayın senatörler; 
Bundan sonra, üzerinde en çok durulan ve eleş

tirilere konu olan Et ve Balık Kurumu ve dolayısıyle 
ulusumuzun iyi beslenmesinde yeri büyük hayvan
sal ürünlere, hayvancılık meselelerine değinmek is
tiyorum. 

Bilindiği gibi, hayvancılıkta kamu hizmetleri : 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bünyesin

de yer almış bulunan Veteriner İşleri Genel Müdür
lüğü, Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Mü
dürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü, Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü, Yapağı -
Tiftik A. Ş. Genel Müdürlüğü, Yem Sanayii A. §. 
Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığına bağlı Et ve 
Balık Kurumu Genel Müdürlüğü, T. C. Ziraat Ban
kası Genel Müdürlüğü ve Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığına bağlı Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Ge
nel Müdürlüğü ile Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı gibi resmî kuruluşlar arasında dağılmış bu
lunmaktadır. Bu meyanda Türkiye Ziraat Odaları 
Birliği ve Ziraat Odaları da bu konuda görev almış
lardır. 

Hayvancılığın geliştirilmesi, neslini ıslah için bu 
kadar dağınık kamu hizmetlerinin koordine edilmesi, 
plan ve projelere bağlı olarak bir reorganizasyona 
gidilmesi, sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına müstakil 
bir hüviyet verilmesi zorunlu bir hal almıştır. 

Bu kadar dağınık ve koordine sağlanamayan ka
mu hizmeti sebebiyledir ki, Türkiye'de halen saf 
yetiştiricilik, seleksiyon kan katma ve melezleme yo
lu ile hayvan ıslah çalışmaları oldukça eski bir ta
rihte başlamasına rağmen, elde edilen başarı ve so
nuçlar hiç de memnuniyet verici değildir. 

Damızlık hayvan dağıtımı ile mevcut hayvan var
lığı mukayese edilince, damızlık dağıtımının yeter
siz kaldığı görülmektedir. Damızlık ithali de hem 
pahalı, hem az, hem de bu yolla hayvan neslini ıs
lah uzun yıllara ihtiyaç gösterir mahiyettedir. 

Suni ve tabiî tohumlama, soy kütüğü tutma ve 
verim kontrol çalışmalarına daha etkin bir biçimde 
girişilmesinin, gerekli bütün imkânlar sağlanmasının 
pahalıya mal olan yabancı kültür ırkı hayvan ithali 
yerine, erkek damızlık ve siperma ithali yolu ile yer
li hayvanlarla melezlemeye gitmenin her bakımdan 
üstünlüğü tespit edilmiştir. Bu nedenle siperma don
durma sisteminin daha çok uygulanmasına çalışılma
lı, erkek damızlık ithali genişletilmeli, dişi damızlık 
ithaline sınırlama konulmalıdır, görüşündeyiz. 

Ecevit iktidarı zamanında yerinde bir hareketle 
ilk defa ve 1 Eylül 1974 tarihinde yürürlüğe giren 
hayvan taban fiyatlarının tesbiti hususuna riayetle 
fiyat konusunda denge sağlanmalı, hem üreticiyi tat
min etmek, hem de fiyatların artmasına imkân ver-
miyerek tüketiciyi tatmin etmek, aracı ve tefeciyi 
sömürücüleri aradan çıkarmak gereklidir. Bunun 
için Et ve Balık Kurumunun dondurmaya müsait ih
tiyacı karşılayacak depolar yaptırması, dondurma 
kapasitesinin ihtiyaca cevap verecek seviyeye çıkarıl
ması artık kaçınılmaz bir zarurettir. 

Et ve Balık Kurumuna bugüne kadar imkânlar 
sağlanamadığından yeterince para verilemediğinden 
(Nitekim geçen gün Ticaret Bakanlığı Bütçesini görü
şürken Sayın Bakanı da bunu söylemiştir.) hayvan 
pazarlarında alıma girememekte, ihtiyacın ancak 
% 8 - 10'una cevap verebilmekte, böylece üretici ve 
yetiştirici hayvanının gerçek değerinin çok altında 
hayvanlarını elinden çıkarmak mecburiyetinde kal
makla zarar etmekte, hattâ çok zor bir faaliyet dalı 
olan hayvan üreticiliği ve besiciliğini terk eylemekte
dir. Hayvancılığın gelişmesi besicinin ve üreticinin 
emeğinin değerlendirilmesi zımnında destekleme alım
larını yapabilmesi için, Bakanlıklararası Kurulda 
görüşülüp Bakanlar Kurulunca 15.7.1974 tarihinde 
kabul edilen ve 31.8.1974 günlü Resmî Gazetede ya
yınlanan Kararnameye göre, Et ve Balık Kurumuna 
verilmesi gereken 1 milyar liralık kredi maalesef ve
rilmemiş; üretici ve besici hayvanını yok pahasına 
elinden çıkarmaya mecbur kalmıştır. Böylece politik 
hatalar zincirine bir yenisi daha eklenmiştir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Tarım gelirleri içerisinde hayvancılığın payı Avru

pa ülkelerinde % 58,2 ile % 76,7 arasında değiştiği 
halde, Türkiye'de tam tersine hayvancılık gelirleri 
büyük potansiyeline rağmen, tarım gelirlerinin 
1/3'den az; % 2 5 - 2 6 civarındadır. Oysa ki, dün
ya tarım sektörü içinde hayvansal ve bitkisel faali
yetler birbirini tamamlayan, destekleyen değerlendi-
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ren ekonomik kılan ayrılmaz bir bütündür ve yıl
dan yıla hayvancılık lehine gelişim göstermektedir. 
Hayvansal gıdaların değerce bitkisel gıdalardan çok 
kıymetli oluşu bunun başlıca nedenidir. 

Hal böyleyken, halen Türkiye'de hayvancılığımı
zın durumu bütün yönleriyle incelenmemiş, kalkınma 
planlarında dahi hayvancılığın ne ölçüler içinde ele 
alındığının sentez ve analizi yapılmamıştır. 

Kaba yem kaynakları (çayır, mera, saman, pancar 
artıkları meyve sebze artıkları) varlık gösterememiş 
(kesif yem, hububat, bakliyat taneleri, yağlı tohum 
küsbeleri, hayvan ve su ürünleri artıklar) ve tane 
yem ise, kifayetsiz kalmıştır. 

Sayın Senatörler; 
Türkiye'de küçükbaş hayvanlarla birlikte hayvan 

varlığımız (Büyükbaş hayvan sayısı 28 - 29 milyon 
civarındadır) 73 milyon olmasına rağmen, toplam yem 
üretiminin 18 - 19 milyon büyükbaş hayvana yete
cek kadar olduğu tahmin edilmekte, böylece 9 - 1 0 
milyon büyük baş hayvanın aç olduğu, başka bir de
yimle her hayvanın 1/3 nispetinde gıdasını eksik al
dığı hesaplanmakta, onun için hayvanların verimi ırk 
kabiliyetlerinin de altında bulunmaktadır. Verim dü
şüklüğünün diğer nedenleri ise, ırkların iptidaî ve de
jenere oluşu yem - hayvan ve yem - fiyat dengesinin 
kurulamayışı ürün fiyatlarının düşük ve istikrarsız 
oluşu, pazarlama ve değerlendirme olanaklarının sı
nırlı kalışı, hayvansal ürünler sanayiinin gelişmemiş 
olması, ıslah çalışmalarının yeter etkenliğe erişemeyişi, 
üreticilerin eğitilmemesi. her türlü hastalıkların çok 
yaygın bulunuşudur. 

Hayvancılıkta hastalık sebebiyle yıllık kaybımız 2,5 
mjlyar TL'sı, Doğuda ve Güneydoğuda hayvan ka
çakçılığının değeri takriben 10 milyar TL'si, Et ve Ba
lık Kurumunun tesisleri yeterince yapılmadığı için, 
yıllık zayiat miktarının 10 milyar TL. sı olduğu tah
min edilmektedir. Diğer taraftan hayvansal protein 
ihtiyacının karşılanmasında, kümes hayvancılığı üre
timi önemli bir yer tutmasına rağmer., layıkı veçhile 
üzerinde durulmamıştır. Arıcılık ve diğer konular da 
aynı durumdadır. 

Hayvan yem dengesizliğini hayvansal ürünlerin ar
tırılmasını öngören planlar yapıldığı halde, başarıya 
henüz ulaşılamamış meraların daralmasına engel olu-
namadığı gibi, mera ıslahı yapılamamış, hayvan sa
yısı da sabit tutulamamıştır. 

Kısmî tatbikat göstermiştir ki, Türkiye'de karkas 
ağırlığı 91 kg. olan sığırlarımızı ıslah ederek 275 kg'a 
650 kg. olan süt verimini 3 000 - 4 000 kg'a, tavuk 

başına 66 olan yumurta sayısını 150 adede ulaştır
mak mümkün olmaktadır. Disiplinli, planlı bir ıslah 
programı ile kısa zamanda yurt çapında bu verimlere 
Ulaşmanın hiç de zor olmadığı kanısındayız. Hay
vansal ürünlerin tarımsal ürünler ihracaatındaki payı 
c/c 6,63 nisbetinde; hayvansal ürünlerin toplam ihra-
caatdaki yeri ise, -yc 4,81'dir. Bu nispet de hayvansal 
üretimin yurdumuzda gereken değeri bulmadığını gös
termektedir. 

İnsanların günde tükettiği tüm proteinin gençlerde 
yarısı, erişkinlerde 1/3'ü hayvansal protein olması den
geli beslenmenin şartı ve icabı iken, Türkiye'deki hay
vansal üretim Türk toplumunun ihtiyaçlarına cevap 
verecek düzeye ulaşamamıştır. Gerçi, 73 milyon hay
van varlığımız ile dünya ülkeleri içinde ön sıraları iş
gal etmemize rağmen, hayvan başına isabet eden verim 
çok düşük olup, bunun da sebebi; Türkiye'de hayvan
sal üretimde; üretimden pazarlamaya kadar gelişmeyi 
sağlayacak derecede tedbirlerin alınmamış olmasıdır. 
Türkiye'de 1 inek yılda ortalama 739 kilo süt verir
ken, gelişmiş ülkelerde bu miktar asgarî 4 ton, Tür
kiye'de 1 inek 91 kilo et verirken, gelişmiş ülkelerde 
bu miktar 250 kilo'dur. Meseleye daha da açıklık 
vermek için şöyle bir kıyaslama yapabiliriz. Bizdeki 
kadar sığırdan Batı Almanya'da 20 milyon ton süt elde 
edilmesine rağmen bizdeki sığır, koyun ve keçi toplam 
süt üretimi yılda 4 milyon ton civarındadır. 

Yukarıda da arz ettiğim gibi, 1928 yılından beri 
aynı örgüt yasası ile yönetilen bir bakanlığın inkişafı 
aslında mümkün değildir ve 47 sene evvelki Teşkilât 
Kanunu ile Türkiye'yi doyurmaya çalışmak olanak 
dışıdır. Halbuki, 200 bin ton küspeden 800 bin ton et 
temini hesaplanmışken, küspeye şiddetle ihtiyacımız 
varken, yanlış bir politika ile küspeyi ihraç etmeye 
genç hayvan kesimine, kuzu kesimine devam edersek, 
elbette ki, Türk halkını doyuramayız. 

Bu itibarla hayvan ıslahında verim kabiliyeti yük
sek, muhit şartlarına uyabilen, hastalıklara dayanık
lı ırkların geliştirilmesi esas alınmalı, kışlık hububatı 
dahi yetiştiremeyecek kadar soğuk olan Doğu Ana
dolu'da köylünün hayvancılık yerine tarıma zorlanma
larının önüne geçilmesi için tedbirler getirilmeli, üre
tici örgütlenmeli, güçlü hayvancılık kooperatifleri ku
rulmalı, hayvan besleme tekniği gelişmeli, plasman 
genişlemeli, pazarlamanın tamamiyle doğal şartlara ve 
üreticilerin ekonomik güçlerine göre ayarlanmasının 
tedbirleri alınmalı, ırk ıslahına gidilmeli, hastalık prob
lemi çözülmeli, yem ve mera sorunu, yol, su, elektrik 
haberleşme v.s. gibi altyapı sorunları halledilmelidir. 
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Artık Türkiye'de hayvancılık politikası gerçekçi bir 
biçimde belirlenmeli, bölgeleri ve şahıslan kayırma po
litikasına son verilmelidir. 

24 adet Devlet Üretme Çiftliğinden sadece 3 adedi
nin Doğu Anadolu'da bulunmasına karşılık 4 adedinin 
Yalova - Dalaman*da; 17 adedinin Ankara ve Anka
ra'ya hudut Orta Anadolu illerinde toplanması ve he
nüz kurulan Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel 
Müdürlüğünün taşra teşkilâtım, bidayeten sanki hay
van potansiyeli bu illerde toplanmışcasına İstanbul, 
İzmir, Ankara ve Adana illerinde kurmaya başlamış 
olması gibi ayrıcalıklar ortadan kaldırılmalı, realist. 
gerçekçi olmaya çalışılmalıdır. 

Tarım Bakanlığı kadrosundaki mütehassıs eleman
ların büyük illerde, genellikle Batı Anadolu'da toplan
malarına karşılık, Doğu Anadolu'nun; yani mahrumi
yet bölgelerinin yeterince tecrübeli elemandan yoksun 
bulunduğu gerçeği artık görülmeli, hatalı tutum ve 
davranışlardan vazgeçilmelidir. (C. H. P. sıralarından 
«Bravo» sesleri). 

Hayvancılığın geliştirilmesi hususunda öngörülen 
köy hayvancılığını geliştirme projeleri, süt işletme
ciliği projesi ve besi projeleri derhal etkin bir şekil
de uygulanmalıdır. Aksi halde kapımızı çalan açlık 
tehlikesinden kurtulmamız mümkün olmayacaktır, 
kanısındayız. 

Süt alımlarındaki bölgeler arasındaki fark kaldı
rılmalı, üreticinin gelir ve hayat seviyesi yükseltil
meli, üreticiyi pazara dönük kaliteli üretimde buluna
bilecek işletmelere sahip etmek yolları aranmalı, eği
tim ve yayın konusundaki çalışmalara hız verilmeli, 
uygulamalı çalışmalar ağırlık kazanmalı ve bölge 
«Çiftçi yetiştiricilik» okulları açılmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Süt konusunda hatalı bir tutum ve davranışa, yan

lış politikaya örnek olmak üzere yak inen bildiğim 
için müsamahanıza sığınarak seçim bölgem olan Kars' 
tan bir örnek vermek istiyorum : 

18 bin 583 Km2. yüzölçümünün yarısı; yani 
9 329 Km2.'si çayır ve mera olan sığır mevcudu, 
1972 yılı itibariyle 891 800 civarında bulunan Kars 
il merkezinde Süt Endüstrisi Kurumunca günlük ka
pasitesi 60 tonluk bir süt tozu fabrikası kurulmuş ol
makla beraber, günde özel sektörce tesis edilmiş basit 
mandıralardan daha az; yani günde ortalama 3 - 5 ton 
civarında süt işleyebilmesi hazindir ve hatalı bir po
litikanın neticesidir. Bu itibarla, bilhassa sığırcılık 
açısından büyük bir potansiyele sahip olan Doğu il
lerimizde sık sık vukubulan kuraklık nedeniyle etki-

| li tedbirler alınması, bu bölgelerde ihtiyacı karşılaya-
I cak sayı ve kapasitede yem sanayii fabrikalarının 

inşası, süt fiyatlarının yükseltilmesi, süt fiyatlarının 
yurdun her yerinde tek fiyat olarak tespit ve ilân 
edilmesinin ötesinde, geçimini yalnız hayvancılıkla 
ve hayvansal ürünlerle sağlayan Doğu Anadoluda 
süt fiyatlarına daha da yüksek taban fiyatı verilmesi, 
et kombinalarımı! zamanında alıma geçmelerinin sağ
lanması, altyapı tesislerinin geliştirilmesi, komşu ül
kelere donduruîmuş et ihracının yapılması, et ve süt 
üreticisine düşük faizle kredi ve avans verilmesi yo-

j kına gidilmesi icabetmektedir. 

I Doğu ile Batı arasında köprü durumunda olan Tür
kiye'de bu sebeple ve bizden daha geride kalmış mem-

I leketlerie uzun bir sınırımızın bulunuşundan, sınır 
boylarında ezelden beri hayvan hareketinin devam et
mesinden, meraların orta malı oluşu, önemli kirlenme
si ve daralmış bulunmasından hayvan hastalıkları 

I yaygınlaşmış, mücadele güçleşmiştir. Esasen bu ko
nuda mevzuat yetersiz, personel sayı bakımından kifa-

I yeisiz, tatbikat sakattır. 
I Bugünkü tatbikata göre yanılmıyorsam hastalığın 
I çıktığı andan sonra, yerine veteriner gönderilmekte, 

bunların aldığı türler ve hastalık örnekleri Ankara' 
I ya gönderilmekte. Ankara Şap Hastanesinde analize 
I tabi tutulmakta ve böylece hastalığın nevî tespit edi

lerek ona göre mahalline ilâç sevkedilmektedir. 
I Sayın senatörler; 

Şimdi bu durum karşısında Türkiye'de altyapı 
imkânların!, mesafeyi, eleman durumunu gözönüne 
alarak dağdaki yahut köydeki zavallı hayvanları dü
şününüz. Bu zaman süreci içinde ya hayvan ölmüş
tür veya üretimden düşerek kendi kendine iyi olmuş-

I tur. Bu sebeplerle hayvan hastane, dispanser ve labo-
J ratuvarlarının yurdun her yerine yaygın hale getiril-
1 mesi zarurettir. 

Sayın senatörler; 
Beslenmemizde önemli bir yer işgal eden balıkçı

lığımız da iç açıcı değildir. İç su ve tarla balıkçılığı 
pek çok ülkelerde hızla bir üretim dalı haline gelerek 
halk beslenmesinde önemli bir açığı kapatmaya yöne
lirken, Türkiye'de devletin baraj göllerindeki birkaç 
deneysel çalışmalarından ve 1 - 2 tabiî göl balıkçılığın
dan başka iç sularda ticarî balıkçılık ilerleme kayde-
dememişfcir. 

İç sular ve deniz balıkçılığı yönünden büyük bir 
I potansiyele sahip olan ülkemizde balık fiyatlarını aşı-

I rı ölçüde yükselterek, dar gelirli halkı bu değerli be
sinden yoksun bırakan deniz ve göl ağalığına son ve-
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rümemiş, balıkçılık kooperatiflerine gereken donatım 
kredisi sağlanmamıştır. Balık üretme projeleri, balık 
yumurta üretimi, bahk yemi üretimi, balıkçılığı teş
vik kredileri, memleket şartlarına uygun balık türle
rinin tespiti, sunî göller tesisi, göl filora ve faunaları
nın geliştirilmesi gibi temel hizmetler dahi ele alın
mamış, bilâkis gelişi güzel avlanmalar yapılması ta
biî baîık nesillerini azaltmış, sanayi kuruluş yerleri 
olarak sahillerin seçilmesi yüzünden suların kirlen
mesi gibi nedenlerle bahk varlığımız yok olmaya yüz 
tutmuştur. 

8 210 km. (adalar dahil) deniz kıyısı uzunluğu 
olan ve 1,5 milyon hektar genişliğinde karasuyu ala
nı bulunan memleketimizde maalesef gerekli bilim
sel ve teknik tedbirler alınmadığından çok çeşitli ve 
kaliteli olan bahk türlerimiz çoğaîamamış. üretim de 
yetersiz kalmıştır. 

Sayın senatörler; 
Kara avcılığı yönünden de büyük bir potansiyele 

sahip olan ülkemizde asırlardan beri gelişi güzel ya
pılan avlanmalar, av hayvanlarını azaltmış, ancak 
insanların güç ulaşabildiği köşe bucaklarda yaşama
larına imkân bırakmıştır. Esasen mevcut mevzuat ile 
av hayvanlarının korunması ve üremesi için alınan 
basit tedbirler de maalesef etkisiz kalmıştır. 

Sayın senatörler; 

Önemine binaen pazarlama konusunda da birkaç 
kelime konuşmama müsaade buyurunuz. 

Tarım ürünlerinin satışı, satış tekliflerinin yapıl
ması, fiyat tespiti, ürünlerin alımı, hasatî, tasnif, işleme, 
ambalajlama, nakletme, depolama herhangi bir yer
de ve zamanında tüketim ve kullanılması için satışa 
hazır hale getirilme faaliyetlerini kapsamına alan ta
rımsal pazarlama konusunda ülkemizde görev alan 
müstakil kuruluş olmadığı için pazarlama faaliyetle
rinin muhtelif safhalarının yürütülmesi zımnında gö
rev alan kuruluşlar ayrı ayn Bakanlıklara bağlı oldu
ğundan bir dağınıklık içerisindedir. Hayvan hareket
lerini kontrol altına almak ve hayvan alım satımında 
değer fiyatın teşekkülüne yardımcı olmak için, kuru
lan halen adedi 31 olan hayvan pazarları ise, ihtiya
ca cevap vermekten uzaktır. Bu itibarla fiyat teminin
de aksaklıklar olduğu gibi, soğuk muhafaza ve so
ğuk hava depoları kâfi olmadığından yalnız meyve ve 
sebzelerde ortalama olarak (:/c 30-35 nispetinde zayi
at meydana gelmektedir. Yapılan araştırma ve tespit
lere göre haşare ve hastalıklarla husule gelen zarar 
ise, üretimin c/c 20 - 30'u kadardır. 

Türkiye'de halen tarımı yapılan kültür bitkileri
nin 200'ü aşkın hastalık ve zararlının tehditi altında 
bulunduğuna göre, konu önemlidir. Gerçi ziraî mü
cadele bünyesinde önemli aşamalar kaydedilmiş, ba
sanlar görülmüş ise de, mahsulün kalitesinin bozulma
sını, piyasa değerinin düşmesini randıman azalmasını 
tevlit eden, millî ekonomiyi etkileyen, hatta ihraç 
ürünlerimizde millî itibarımızı zedeleyen bu zararla
rı bertaraf etmek için ziraî mücadele hizmetlerinin ih
mal edilmemesi, bahusus ziraî mücadele ilâçlarının pi
yasada bulundurulmasının temini ve bilgili bir ilaç
lama tekniğinin tatbiki gereklidir. 

Her ülke kalkınma ve gelişmesinin gereği olarak 
muhtelif sektörlerde, bilhassa 'en yaygın şekilde ta
rım sektöründe sübvansiyonlara başvurduğu halde, 
Türk tarımının kalkınmasında toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesinde en etkili araçlardan biri oldu
ğuna inandığımız sübvansiyonların, kalkınma planla
rımızda henüz lâyık olduğu önemli yeri alamamış ol
duğunu ifade etmek isterim. Ekonomimize 17 milyar 
800 milyon lira değer katan, ihracatımızın % 50 - 60' 
ını teşkil eden, nüfusun c/'c 10'unun aileleriyle birlik
te 4 milyon kişinin çalıştığı pamuk ve pamuk sana
yiine önem verilmeli; yurt ekonomisine, halk beslen
mesine, çiftçi gelirlerine, yağhane ve bunların ticare
tini yapanlara, ilâç sanayiine sağladığı faydalar göz-
önüne alınarak yerinde bir karar ve tutarlı bir politi
ka ile, ekimine, izin verilen ve 100 000'in üzerinde 
üreticisi olan haşhaş ekimini, kontrol altında devam 
ettirerek yurt ekonomisine katkısını artırmalıyız. 

Diğer yönden Topraksu Genel Müdürlüğü çalış
malarına hız verilmeli, küçük su kaynaklan geliştiri
lerek arazi için sulama suyu temin edilmeli, yeraltı ve 
yerüstü su kaynaklarının ıslah ve geliştirilmesi yö
nünden yatırımlar artırılmalıdır. 

Halen işlenen, işlenmekte olan 28 milyon 256 bin 
hektar genişliğindeki tarım arazisinin modern üretim 
tekniği uygulandığı ve su kaynakları değerlendiği tak
dirde 100 milyondan fazla nüfusu besleyecek kapa
sitede olduğu hesaplanmıştır. Ne yazık ki, Türkiye'de 
yapılan hesaplara göre, 8,5 milyon hektar arazi su
lamaya elverişli olmasına rağmen, bugün sulanabilen 
arazi ancak, bunun 1/4'ü kadardır. 

Çiftçilerin tohum ve damızlık ihtiyaçlarını karşıla
mada büyük hizmetleri olan Devlet Üretme Çiftlikleri 
de ağırlık verdiği hububat tohumluğu dışında sebze 
tohumu ve fideciliği, meyve fidanı, çeltik, mısır, pata
tes, ayçiçeği gibi diğer tarla bitkileri tohumculuğu 
ile yem bitkileri, çayır, mera tohumlarını karşılaya-
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cak güçte değildir. Bütün bu saydığım tohum, fide. 
fidanlar araştırma enstitüleri, araştırma istasyonları, 
tarım meslek okulları ve genellikle Devlet Üretme 
Çiftliklerinde üretilmekte ise de, elde edilen ve çiftçi
ye dağıtılan miktar sembolik mahiyettedir. Örneğin : 
1972 - 1973 döneminde 189 397 adet aşılı fidan, 205 
bin aşısız fidan, 143 000 asma fidanı, 1 261 084 sebze 
fidesi ve 850 kg. sebze tohumu dağıtılmışsa da, bu 
miktar yurt ihtiyacının yüzde biri dahi değildir. Bu 
itibarla, her ürüne ait tohum ihtiyacının bir prog
ram dahilinde karşılanmasına ve çiftçinin gelişi gü
zel üretim yapmasının önlenmesine mutlak surette 
lüzum ve zaruret vardır kanısındayım. 

Sayın senatörler; 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü gerek 

Kuruluş Kanunu ve gerekse milletlerarası anlaşma
larla kabul edilmiş esaslar içerisinde başarı ile göre
vini yerine getirmektedir. Tarım alanında çiftçiye ge
rekli hava tahminlerini bildirmek suretiyle üretilen bit
ki ve ürünlerin meteorolojik emniyetini temin etmek, 
ilaçlamada emek ve masrafların boşa gitmemesini 
sağlamak, hava tahminlerini bildirerek yardımcı ol
mak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin; Kara, Deniz ve Ha
va Kuvvetlerinin NATO ve CENTO anlaşmalarıyle 
yüklenmiş olduğu meteorolojik hizmet vecibelerini 
yerine getirmek, meteorolojik çalışmalara ihtiyaç gös
teren resmî ve özel sektöre gerekli bilgiyi hazırlamak 
gibi görevleri başarıyla yürüten bir kuruluş olarak 
takdire şayandır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının görev 

hudutları dahiline giren konular, arz ettiğim veçhile 
önemli meseleleri çetrefil ve dertleri büyük olmakla 
beraber karamsar ve kötümser değiliz. Türk çiftçi
sinin, Türk köylüsünün Türk halkının ak günlere, hu
zur ve refaha kavuşacağının yakın olduğu inancında
yız. 

Beni sabırla dinlemek lütfunda bulunduğunuzdan, 
cümlenize saygılar sunarım. Teşekkür ederim. (C. H. P. 
sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Şâmiloğlu. 
A. P. Grupu adına Sayın Mehmet Nuri Âdem

oğlu, buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADİNA MEHMET NURİ ÂDEM

OĞLU (Adana) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun sayın üyeleri; 

A. P. Grupu adına 1975 senesi Tarım Bakanlığı 
Bütçesi üzerindeki görüş, tenkit ve temennilerimizi arz 
etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Son senelerde dünyanın süratle artan nüfusu ve 
buna paralel olarak çoğalmayan besin maddelerinin 
kifayetsizliği devlet idarecilerini kara kara düşündür
meye başlamıştır. Zira, 1974 yılında dünya buğday 
stoklarının son 10 senedir görülmemiş bir seviyeye 
düşmüş bulunması, önümüzdeki senede de bu ve di
ğer gıda maddelerinin taleplerinin karşılanmasının 
büyük müşkülât arz etme gerçeğini ortaya çıkarmış
tır. 

Türkiye'de de gerek tahıl ve gerek yağlı tohum
lar üretimi plan hedeflerinin maalesef gerisinde kal
mıştır. Noksan gıda alma ve açlığın doğuracağı bir
çok hastalıkların yanında, ruhî inhidad ve bedbinlik 
yaratması da küçümsenmeyecek mahzurlardandır! 

Toprağının mükemmeliyeti, bol güneşi ve bazı 
bölgelerinde mevcut suyu ile mükemmel bir tarım 
memleketi olan yurdumuzda, gıda sorunlarımızın ile
ride bir açlığa dönüşmemesi yegâne temennimizdir. 
Bu itibarla, Hükümetlerin şimdiden yokluklar çembe
rini kırmak için tedbirler almalarını tavsiye ederiz. 

Bütün insanların yaşamaları, beden» ve dimağı fa
aliyet göstermeleri için besine ihtiyaçları vardır. Bu
nun da iptidaî unsuru tarım ürünüdür. Tarım mem
leketi olduğumuz halde çocuklarımıza ve hastalarımı
za verecek sütümüzün bulunmaması, şekeri, yağı, hat
ta birçok seneler buğdayı dışarıdan ithal etmemiz 
bizlere üzüntü vermektedir. Çocuklarımızın büyüme
leri, mektebe giden yavrularımızın iyi bir dimağî inki
şaf gösterip başarılı olmaları, sanayiimizin beyin ta
kımını teşkil eden elemanlarının randımanlı çalışma
ları, proteine olan ihtiyaçlarının giderilmesine bağlı 
olduğu gibi, yine bu sektörde bedenen çalışan işçile
rimizin de verimli olabilmeleri şeker, yağ ve ekmek 
ihtiyaçlarının tam olarak karşılanması ile mümkündür. 
İşte, ana kucağından itibaren süte ve daha sonra ete 
olan ihtiyacını karşılayamadığımız yavrularımızın is
tikbalde memleketin muhtaç olduğu kalite ve seviyede 
yetişememeleri neticesini doğuracaktır. Bu itibarla, 
Hükümetlerin Tarım ve Gıda Bakanlığına büyük önem 
vermeleri gereğini hatırlatıyoruz. 

1975 Bütçesinde tarıma, umum bütçenin % 3'ün-
den daha az bir para ayrılmıştır. Bunun kifayetsizli
ğini burada ifade etmek vazifemizdir. Nüfusunun 
c/c 65'ini köylü ve çiftçi teşkil eden ve geçimini tar
ladan sağlayan bir memlekette bu sektöre, yegâne tek
nik ve diğer hizmetleri götüren Tarım Bakanlığına büt
çedeki bu rakamın asgarî 2 - 3 misli bir pay ayrılması 
beklenirdi. Bugün Türkiye'de çiftçiye teknik tarım 
hizmetlerinin istenilen ölçüde götürülemediği bir ha-
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kikattır. Ziraî kalkınmamızın esasını tarımda çalışan
ların fert başına düşen gelirini artırmak ve toprak 
birimine isabet eden verimi yükseltmek teşkil etmek
tedir. 

Teknikten, sermayeden, entellektüel yatırımdan 
mahrum, ziraî kredi kifayetsizliğinden, fiyat istikrar
sızlığından şikâyetçi olan çiftçi bilhassa bu seneki ma
lını satışta karşılaştığı güçlükten son derece musta
riptir. 

Çiftçinin tarlasını hazırlamasında ve bu tarlaya 
tohum atımından mahsul idraki, depolaması ve kıy-
metlendirilmesinde yegâne önderi ve yardımcısı Ta
rım Bakanlığı olması lâzım gelirken, yetiştirdiği pan
carının fiyatlandırılmasına, deposuna koyduğu tütü
nünün değerlendirilmesinde, afyonunun, çayının, pa
muğunun, fındığının, binbir emekle yetiştirdiği hayva
nının etinin kıymetlendirilmesinde bu Bakanlığın sö
zünün geçerli olmadığı ve bu yetiştiriciler ile uzak ya
kın hiçbir münasebeti bulunmayan Ticaret Bakanlı
ğının söz sahibi olması garipsenecek bir husustur. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin kalkınması köylünün kalkınmasına bu

nun da temini ziraî istihsalin artırılması ve mahsulü
nün kıymetlendirilmesine bağlıdır. İstihsalin artırılma
sı ise, modern araç, gereç, sermaye, kredi ve entel
lektüel yatırımla mümkün olabilir. Yurdumuzda ta
rım alanında kullanılan traktör sayısı maalesef ihti
yacın çok altındadır. 1974 senesinde gerek dış ülke
lerden gelen traktör ve gerek dahilde yapılan trak
tör sayısının ihtiyacı karşılayamadığı ve bu yüzden 
traktör satışlarının karaborsaya intikal ettiği ve köy
lüyü mustarip kıldığı acı bir gerçektir. Diğer taraf
tan, elde edilen mahsulün istikrarlı bir fiyat politi
kası ile kıymetlendirilmesi şarttır. Bugün Türkiye'de 
tarımın bütün sektöründe verimin azaldığı bir gerçek
tir. Bir taraftan nüfusumuz artar ve bu artan nüfu
su beslemek için zarurî gıda maddelerinin çoğaltılması 
icabederken maalesef bilgisiz ve devlet tecrübesi ol
mayan kimselerin yedi aylık iktidar dönemlerinde al
dıkları yanlış ve hatalı kararlar Türk Milletini paha
lılık ve yokluk deryasında boğulacak duruma getir
miştir. Bu tecrübesiz kişilerin idaresi zamanında yağ 
açığı ve yağ buhranı varken, gübre fiyatlarını üç -
dört misline çıkararak pamuk ve ayçiçeği ekim saha
larının daraltılmasına ve dolayısıyle gelecek sene ay
çiçeği ve pamuk çekirdeği istihsalinin azalmasına se
bebiyet verilmiştir. Bu ise, önümüzdeki sene yağın 
daha da azalması, bulunamaması, pahalılanması ve 
karaborsa edilmesi neticesini doğuracaktır. Diğer ta

raftan, şeker yokluğu varken on dekar arazisi bulu
nan ekiciye beş dekardan fazla şeker pancarı ektirme
mek suretiyle şeker pancarı ve bundan çıkacak şekerin 
artırılmasına mani olunmuştur. 

Çiftçimiz bir taraftan sanayiimizin iptidaî madde
sini temin ederken, diğer taraftan da ona büyük bir 
pazar vazifesi de görmektedir. Yine köylümüz dış pi
yasalarda yeri olan başka memleket ürünleri ile re
kabet etme şansımız bulunan tarım ürünlerini yetiş
tirip, dışarı ihraç ederek memlekete döviz de temin 
etmektedir. Memlekete bu kadar büyük hizmet eden 
bir Bakanlığın imkânlarının bu kadar kısır olması ga
ripsenecek bir husustur. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de her çiftçinin tarlasına toprak bünyesi

ne ve ekolojiye müsait olmayan ürün tohumu ekmesi 
de bir hatadır. Bundan sonra bir sene evvel para eden 
bir mahsulün her çiftçi tarafından ekilmesi, ertesi se
ne bol olan mahsulün tarlada çürümeye terkedilmesi 
sonucunu doğurmaktadır. İşte bir taraftan kendi tar
lasına iyi sonuç vermeyecek bir ürünün ekilmesi, öbür 
taraftan taban fiyatlarının mahsul idrakinden sonra 
tespit ve ilân edilmesi yanında, girdi fiyatlarının da 
her geçen ay yükselmesi, pazarlamanın döküm zama
nında yapılması sebebiyle mahsulün hakiki değerin
den aşağı satılması çiftçinin ödeme gücünü her sene 
biraz daha azaltmaktadır. 

Türkiye'de birim alanından elde edilen verimin ar
zu edilen seviyeye yükseltilememesi, tarımda entel
lektüel güç dediğimiz teknik elemanların kifayetsizli
ğinden de ileri gelmektedir. Bu itibarla, yurdumuzda 
tarımla uğraşan köyler muayyen adette köy grupları 
halinde gruplaştırılmalı ve bunların ortasında Teknik 
Tarım Merkezleri kurulmalıdır. Bu merkezlere kâfi 
miktarda tecrübeli teknik eleman verilmeli, vasıta 
ihtiyaçları giderilmeli bu elemanlar maddî yönden tat
min edilmelidir. 1961 senesinden beri gerek biz ve 
gerekse diğer partilere mensup arkadaşlarımız bu hu
susu dile getirdikleri halde, Tarım Bakanlığında ma
alesef teknik elemanların yetiştirilmesi hususunda bir 
faaliyet görülmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

büyük bir dağınıklık ve israf içindedir. Hizmetlerde 
düblikasyon mevcuttur. Muhtelif sebeplerle Bakan
ların düşünce ve kanaatlarına ters düşen yetişmiş, 
Amerika görmüş, modern tarım icaplarına vakıf eski 
umum müdürler ve müsteşarlar müşavir kadrosuyla 
merkezde masa başında oturmaktadırlar. Bunlardan 
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istifade, vilâyetlerde köylerdeki köy gruplarına para
lel olarak teşkil edilecek tarım bölgeleri kurulması ve 
orada teknik ve tecrübelerinden faydalanmakla müm
kün olacaktır. Her ned/nse merkezde lüks araba salta
natı için lüks araba alımında sakınca görmeyen alâka
lılar, arazide vazife görecek ve çok da yararlı ola
cak vasıtaların alımında cimri davranmaktadırlar. 

Yine Türkiye'de bugün tarım merkezlerinde çalış
tırılmak üzere teknik bilgisi, amelî tecrübesi olan ele
manları yetiştirecek pratik tarım okulları açılmalı ve 
usta tarımcı yetiştirilmelidir. Bu okullar bütün mem
leket sathına yayılmalıdırlar. Bunlar aracılığı ile çift
çinin eğitilmesine büyük önem verilmelidir. 

Ziraat memleketi olduğumuzu ve bir zamanlar dün
yada 4 ncü buğday ihraç eden bir ülke bulunduğumu
zu iddia ederken, bugün birçok seneler buğdayımızı 
hariçten tedarik etmek zorunda kalmaktayız. Türki
ye'de buğday ve ekmek sorunu Toprak Mahsulleri 
Ofisinin, Şeker Şirketi gibi teşkilâtlanarak mukavele
li buğday üretimi yaptırması ve memleketi dünyada 
tehlikesi hissedilmeye başlayan açlık korkusundan ko
rumasını tavsiye etmekteyiz. Bu sorunu idrak edeme
yen F.cevit Hükümeti, bu gıda maddelerinin bol ye
tiştirilmesinde sanki mahsur varmış gibi, bol mahsu
lün bol gübre ile elde edilebileceğinden habersiz imiş 
gibi bir taraftan gübre fiyatlarını astronomik seviye
ye çıkarırken, öbür taraftan da mahsulün fiyatlarını 
düşük seviyede tutarak ekim ve istihsalin azalmasına 
sebep olmuştur. Henüz buğday ekilmeden tarla bu 
mahsule göre hazırlanmadan buğday fiyatları tespit ve 
ilân edilmelidir. Kanada beş senelik buğday taban fi
yatlarını beş sene evvelden ilân etmektedir. Dünya fi
yatlarının ilân edilen seviyeden yukarı çıkması halin
de de kendi çiftçisine bu artışı intikal ettireceğini bil
dirmiştir. Bizde ise. ancak mahsulün idrakinden sonra 
fiyat ilân edilmektedir. 

Sayın senatörler; 
Bu Bakanlığa bağlı Devlet Üretme Çiftlikleri bölge 

ekolojisine göre üretimi artıracak, kalite yükselte
cek ve maliyeti düşürecek imkâna kavuşturulmalı ve 
çiftçiye örnek olma idealini unutmamalıdır. Maalesef 
köylü ve çiftçilerimize nazaran çok daha geniş im
kânlara sahip bulunan Devlet Üretme Çiftlikleri köy
lümüze numune olmaktan uzaktırlar. Sermaye ve en-
tellektüel yatırımı köylümüzden çok daha fazla olan 
bu çiftliklerde verim vasatisi buğdayda dekara 110, 
pamukta ise 120 kilodur. Borçla ziraat yapan araç ve 
gereçten yoksun çiftçimiz dekardan bu rakamların en 
aşağı iki katını almaktadır. Devletçiliği müdafaa eden

lerin bu çiflliklerdeki 3,5 milyon dekar araziden 23 
yıllık kâr ortalamasının her sene için 28 milyon lira 
civarında olduğunu ve dekardan gelirin 10 liradan aşa
ğı bulunduğunu dikkat nazarlarına arz ederim. Tarım 
Bakanlığının mahsul üretilmesi kadar alım, muhafa
za ve pazarlaması gibi birbirinden ayrılamayan ve bir
birini tamamlayan işlemlerin tek bir organizasyonda 
toplanmasını, temin etmesi lâzımdır. 

Sayın senatörler; 
Ekmeğini tarımdan temin eden ve toprağı bulun

mayan köylünün topraklandırılmasını zarurî görmek
teyiz. Bunu yaparken dar mânada toprak dağıtımı 
şeklinde değil ziraî kalkınmamızı sağlayacak tarım 
reformunun bir unsuru olarak anlıyoruz. Mülkiyeti 
esas alarak verimli şekilde kullanılmayan, işlenmeyen 
düşük prodüktivite ile işlenen toprakların, muayyen 
ölçüler üzerinde bulunanlarının daha verimli çalıştı
rılabilecek çiftçilere belirli ölçülere göre dağıtılması
na taraftarız. Bu gayeyle Toprak ve Tarım Reformu 
Kanununun çıkarılmasında Adalet Partisi olarak, Mec
lislerde büyük gayret sarf etmiş bulunuyoruz. Bu da
ğıtım işini yaparken de bilgili ve taraf tutmayan ele
manların bu işin tekniğini ve tatbikatım bilen kimse
lerin bu vazifeye getirilmelerini istemek vazifemizdir. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzda çiftçimizin binbir emekle meydana 

getirdiği mahsul hasat edilmeden evvel gelen tabiî 
bir afetle yok olmaktadır. Bu itibarla, ziraî sigorta 
işinin süratle icabederse bir kanunla umumî ve mec
burî duruma getirilerek kökünden halledilmesi taraf
tarıyız. Yağmur yağmadığı sene kuraklıktan, bol yağ
murlu senelerde de selden zarar gören çiftçimizi o 
sene boynu bükük, durumdan mutlaka kurtarmalı
yız. 

Çeşitli ekolojilere sahip yurdumuzda bölge özel
liklerine, hatta aynı bölgede tarlanın bünyesine gö
re mahsul çeşidinin tespiti ve planlanmasının yapılma
sına önem verilmelidir. Yurdun ihtiyacı ve ihraç mal
ları yetiştirilmesi için buna göre ekim sahaları etüt ve 
tespit edilerek, ona göre ekime müsaade edilmesi usu
lü getirilmelidir. 

Prodüktivitenin artırılması için tohum değiştirilme
si, orijinal ve hiç olmazsa anaç tohum temin oluna
rak, üç beş senede bir tohum değişikliğine gidilmesi 
lüzumuna inanıyoruz. Prodüktivitenin artırılmasında 
mühim rol oynayan faktörlerden birisi de gübredir. 
Bugün Türk köylüsü tarafından kıymeti ve tesiri anla
şılmış ve takdir edilmiş bulunan gübre, kullanmayı Sa
yın Ecevit Hükümeti aldığı bir kararla kösteklemiş ve 
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köylüyü bu yoldan saptırmıştır. Bunun neticesini, 
mahsul idrak mevsiminde esefle görmek bizleri üze
cektir. 

Diğer taraftan, tarla randımanını artıran bir fak
tör de şudur. Bunun tesirinden dolayıdır ki bütün 
dünyada suya olan talep, büyük ölçüde artmıştır. 
Suyun bu öneminden dolayı su kaynaklarının en eko
nomik şekilde kullanılmasının planlanması büyük 
önem kazanmıştır. 

Türkiye'de teknik hizmetlerin yeterli olmama se
bebiyle gerçekleştirilmiş yatırımlardan bile, sınırlı Öl
çüde yararlanılmaktadır ve yine yurdumuzda su 
kaynaklarından en yüksek oranda yararlanmak için 
yapılan yatırımlar yetersizdir. 1974 senesinde 138 000 
hektar alanın sulamaya açılacağı program hedefi iken. 
bunun ancak % 62'sinin gerçekleştirilmesi üzüntü ve
ricidir. Suyun, gıda maddelerinin ve bütün tarım 
ürünlerinin yetiştirilmesindeki önemi gözönüne getiri
lecek olursa, bu üzüntümüz bir kat daha artacaktır. 
Diğer taraftan, iyi mahsul almak için zararlı tarla 
otu ve bitki haşereleriyle amansız mücadele yapılma
lıdır. Bu itibarla mücadele ilâçları ve gereçleri zama
nında temin edilmeli ve yurda sokularak depolanma
lıdır. 

Mahsulün alımı, çiftçiye bu sene pamuk alımın
da olduğu gibi büyük ıstırap ve işkence çektirmeden 
planlanmalı ve buna göre yapılmalıdır. 

Sayın senatörler, Ecevit Hükümetinin bu sene 
pamuk ürünü alımındaki tekelci kararı 50 seneden 
beri ve tek parti hükümetleri zamanında bile çiftçi
nin çekmediği azabı, ıstırabı ve sefaleti çektirmiştir. 
Yalnız kooperatiflerin çekirdekli pamuk alımını öngö
ren bu kararla canından ve malından bezen ve zaval
lı duruma getirilen çiftçiler, mallarını yakmaktan çe
kinmeyecek kadar büyük buhrana sokulmuşlardır. 
A. P. olarak çiftçinin bu derdini gerek Ecevit Hükü
metine ve gerek şimdiki Hükümete intikal ettirdiği
miz halde, bugüne kadar hiçbir müspet netice ala
mamış bulunmaktayız. Durum böyle iken halkı, kü
çük çiftçiyi, fakir - fukarayı ağzından düşürmeyen 
bu durumun yaratıcısı C. H. P. ve dünün iktidarın
dan bir tek parlamenter Eğeye, Çukurovaya gidip 
'•öyliinün çektiği bu insanlık dışı eziyeti müşahade 
çimek zahmetini de ihtiyar etmemişlerdir. Sayın Ece-
vit'in son Adana'ya gelişlerinde de, şehre girişteki bir 
fabrika önünde 15 günden beri sıra bekleyen 1 000 
dan f vzla vasıta sahibinin Sayın Ecevit'i protesto et
me! e: i -e bir hadise çıkarmaları ihtimalini düşünen 
Çukobirlik Umum Müdürü, bu satıcıları başka isti

kamete sevketmeyi de bir tedbir olarak elden geri 
bırakmamıştır. Bu kadar acı ve ıstırap verici bir mah
sul satışından sonra Çukurova'nın ve Ege'nin pek çok 
çiftçisi, bilhassa küçük arazi sahipleri bir daha pamuk 
ekimine tövbe etmişlerdir. Hele Türkiye'de koopera
tifi olmayan bölgelerdeki çiftçilerin vaziyeti daha da 
fecidir. İğdır'da bugün kutlunun kilosu 3 - 4 liradır. 
Hani pamuğa 7,5 - 8 lira taban fiyatı verilmişti? Ce
nubî, Şarkî Anadoludan kamyonlarla kütlü Çukuro-
vadaki kooperatiflere taşınmaktadır. Elbetteki bu ka
dar yol katedip geldikten sonra da günlerce koopera
tif önlerinde bekleyiş ve bunun için yapılacak masraf 
köylünün sefaletinden başka, cebine girecek parayı 
da büyük ölçüde azaltmaktadır, tşte bu sakat alım 
politikası Türk çiftçisine, yarınından endişe duyur
maktadır. 

Sayın senatörler; 

Mahsulünü meydana getirmek için bankadan ala
cağı kredi seviyesi, paranın çok eski senelerdeki alım 
gücüne göre tespit edilmiş olup, halen de aynı sevi
yede uygulanmaktadır. Bu kredi kifayetsizliğini kü
çük ve imkânı bulunmayan çiftçi, aldığı büyük faizli 
para ile telâfi etmektedir, işte bu imkânsızlık içinde 
büyük müşkülât ve sıkıntı ile meydana getirdiğiniz 
mahsulünüzü satmak için günlerce soğukta güneş ve 
yağmur altında bekleyeceksiniz, bu sefaleti, bu işken
ceyi size reva gören Sayın Ecevit ve arkadaşlarını her 
gün televizyon ekranından, radyodan ve Millet kürsü
sünden sizin yanınızda olduklarını küçük çiftçilerin ve 
fakirlerin müdafii ve koruyucusu bulunduklarını din
leyeceksiniz. Bu hakikat dışı yayınlara ve beyanlara 
Türk çiftçisinin. Türk Milletinin paydos diyeceği za
man elbette gelecektir. 

Bugün sıkıntısını çektiğimiz protein ihtiyacını kar
şılamak için hayvancılık ve balıkçılığa büyük önem 
vermeliyiz. Zira bu tarım ürünü, hem memleket için
de, hem de dünya milletlerinde büyük rağbet gören 
bir mahsulümüzdür. Tarımın ana bir kolu olan hay
vancılık, gerek yetiştirme ve hastalıkları ile mücadele 
bakımından maalesef tabiî şartlara terkedilmiş du
rumdadır. Yılda 10 milyona yakın hayvanımız çeşit
li sebeplerden ölmektedir. Merada beslenenler, mera-
cılığımızm tabiî şartlara terkedilmiş bulunmasından 
bazı seneler açlıkla karşı karşıya kalmakta ve bir kı
sım hayvanımız telef olmakta; sağ kalanında da çok-
verim düşüklüğü müşahade edilmektedir. Üçüncü Peş 
Yıllık Plan ve yıllık programlarda canlı hayvan ih
racı öngörülmediği halde, tabiî şartların müsait git
memesi ve diğer hayvan yemlerinin kifayetsizliği hay-
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yanlarımızın gelişememesine ve kilo düşmesine sebep 
olmakta ve bu sebepten, de son iki senedir canlı hay
van ihracı cihetine gitme zorunluğu duyulmaktadır. 
Öbür taraftan, hayvan yetiştiricilerinin kaliteli da
mızlık hayvan teminlerinde de çok güçlük bulunmak
tadır. Sunî tohumlamada ise, maalesef gerileme mü-
şahade edilmektedir. 

Kasaplık hayvanlara taban fiyat uygulamasının da
ha genişletilmesi, Devlet destekleme alımının artırıl
ması, hayvancılığımızın istikbali ve memleket prote
in ihtiyacı bakımından şarttır. Diğer taraftan, hay
van yetiştiriciliğinin teşvikinde mühim rol oynaya
cak olan satışın kolaylaştırılması için, planda öngö
rülen ve fakat hâlâ kurulmayan hayvan pazarlarının 
bir an evvel işletmeye açılmasını istiyoruz. Bu pa
zarlamanın yokluğudur ki, Şarkta ve diğer hayvan 
yetiştirilen bölgelerimizde hayvanını satmak için besi
cilerin günlerce Et Balık Kurumu alım merkezleri 
önünde kuyrukta beklediklerini üzülerek müşahade 
etmekteyiz. Bir taraftan bu yetiştiriciler hayvanını 
satmak için günlerce kuyrukta beklerken, öbür ta
raftan da, Ankara ve İstanbul gibi büyük şehirlerde
ki vatandaşlarımız et almak için sabahın saat beşin
den itibaren Et Balık Kurumu mağazalarının önün
de yazın güneş altında, kışın da soğukta kar ve yağ
mur altında bekleyişlerini alâkalı devlet adamları hiç 
mi görmez, hiç mi içleri sızlamaz? 

Diğer taraftan hayvancılığın memlekete sağladığı 
fayda yalnız et temininden ibaret değildir. Şarkta odun 
yerine geçen hayvan dışkısı, daha gelişmiş bölgeler
de gübre olarak kullanılmakta ve verimin artırılma
sında büyük katkı sağlamaktadır. 

Yine tarım memleketi olmakla övündüğümüz bü
yük hayvan yetiştirme potansiyeline sahip bulunduğu
muz halde, hâlâ dışarıdan deri satın almaktayız. Bu 
yüzden iskarpin fiyatları ateş pahasıdır. 

Tarım ve hayvan yetiştiren bir memleket olduğu
muz halde, halkımız, sağlığa zararlı kauçuktan ayak
kabı giymektedir. Kundurayı 50 liraya giydireceğini 
vaadeden C. H. P. zamanı idaresinde millet ancak bu 
fiyata lâstik ayakkabı bulabilmiş ve ancak onu giye-
bilmiştir. 

Hayvancılığımızı teşvik için çayır, mera ve yem 
bitkileri ziraati ele alınıp süratle geliştirilmelidir. Zi
ra, hayvan üretiminde yem maddelerinin rolü çok 
büyüktür. Hal böyle iken, memleketimizde yem üre
timi yeterli hızla geliştirilememiştir. 

Küspe ve her çeşit hayvan yemi ihtiyacı yasak
lanmalı, kredi ve pazarlama işleri organize edilmeli, 

verimi düşük hayvan cinsleri selekte edilmeli, hay
van yemi tesisleri, pazarlama ve süt tesisleri bütün 
yurt sathına yayılmalıdır. 

Hayvan hastalıkları ve parazitleri ile etkili şekilde 
savaşılmalı, çiftçilere garanti bir fiyat uygulaması 
duyuruîmalıdır. 

İhracı büyük döviz sağlayan hayvancılık için Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının mera ve besi 
hayvancılığı mevzuunda müsait şekilde teşkilâtlanma
sı, yetiştiriciyi teşvik etmesi ve ona bütün kolaylığı 
göstermesi, lâzım gelen krediyi, müşkülât çıkarma
dan zamanında açması icabetmektedir. Halbuki biz
de, vilâyetlerdeki bu işi yapacak elemanlar maalesef 
kifayetsiz kadro ve vasıtasızlık yüzünden yetiştiriciye 
gereken alâkayı gösterememektedirler. Bu yüzden de 
bir defa kredi için müracaat eden köylü ve yetiştirici 
tövbe etmekte ve bir daha o daireye uğramamakta
dır. Bu nedenle de hayvancılığımız gelişememekte-
dir. Yetiştirilen hayvanın satışı çok daha üzüntülü du
rumlar yaratmaktadır. Hayvan yetiştirmede yem, hay
van ve pazarlamayı bir arada ve koordine bir şekilde 
mütalaa etmek ve yürütmek lâzımdır, bu şarttır. Biz
de yemsizlikten Şarkta ölen hayvanların yanında, pa
zarlama için getirilen hayvanın satışını, günlerce, pa
muk satışında olduğu gibi, bekletilip hayvanın kilo 
kaybetmesi, sahibinin bu geçen günlerde masraf ya
pıp, perişan olması iktisaden tarımın bu kolunu felç 
etmekte, hareketsiz bırakmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bu Bakanlığın vazifeleri arasına giren ve yurdu

muzda büyükçe bir sahada ziraati yapılan bir ürün 
de narenciyedir. 

Akdeniz iklim kuşağında bulunan narenciye bah
çelerinde modern teknik ve bilgiden uzak, kendi hal
lerine çalışan mal sahiplerine rastlarız. Tarım Bakan-
lığınfn bu dalda yetişmiş ve ihtisas yapmış elemanları 
hemen yok gibidir. Halbuki memleketin narenciye 
mütehassıslarına büyük ihtiyacı vardır. Bilgisizlik yü
zünden burada da tabiî afetler büyük zarar getirirler. 
Şiddetli soğuğun hüküm sürdüğü kış aylarında umu
miyetle uzun emek ve para sarfedilerek yetiştirilen 
ağaçlarda don, büyük zararlar yapmaktadır. 

Narenciye yetiştirilmesi, mahsul verme çağında 
mahsulün toplanması, depolanması, tasnif ve amba
lajlanarak ihracı ayrı bir bilim icabettirir. Bunu üre
tici bilmediği gibi, Tarım Bakanlığı da üretici ve 
eğitici görevini maalesef yerine getirememektedir. İh
raç zamanını bilmeyen yetiştirici, zamansız toplayıp 
pazarlama yaptığı için hem kendisi, hem de memle-
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ket döviz kaybından büyük zarar görmektedir. Bu 
sektörde Tarım Bakanlığının mahsulü tasnif ettirip, 
ambalajlatıp, depolatması ve yetiştiriciyi maddeten 
destekleyip, ihraç zamanını bekletmesi icabeder. Bu 
sene İçel'de tecrübesi ve bu sahada bilgisi olmayan 
Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı zamanında yaran 
kayrılmak için acilen kurulan bir kooperatifin Ham
burg'a zamansız ve fazla miktarda limon sevketmesi, 
diğer bir kooperatifin aynı yere ihracat yaptığı bir 
zamana rastladığından, 28 marka satılan limon san
dığının fiyatının, 8 marka düştüğünü esefle duyduk. 

İşte, bu gibi durumlar Tarım Bakanlığının reh
berliği altında yetiştiriciyi eğitmek ve yetiştirmekle 
bertaraf edilebilir. 

Sözlerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Tanrının 
büyük lütfuna mazhar ve tarımın her kolunda büyük 
bir potansiyele sahip olan güzel yurdumuzun, bu özel
liklerinden istifade etmek için Meclisler olarak. Hükü
met olarak Tarım Bakanlığına büyük imkân tanıma
mız lâzımdır. Bu Bakanlık mensupları da dünyada
ki en yeni ve en modern tarım tekniğini yurdumuza 
getirip, bu cennet vatana borçlu bulunduğumuz hiz
meti gece - gündüz çalışarak yerine getirmelidirler. 
Böylece kalkınmamızda büyük katkısını beklediğimiz 
neticeyi elde etmiş olacağız. 

Bütçenin memleket, millet ve tarım sektörüne ha
yırlı ve uğurlu olmasını Adalet Partisi Grupu adına ve 
şahsım adına diler, Yüce Senatoya saygılar sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Âdemoğlu. 
Sayın üyeler, mensup oldukları grupları adına söz 

alan iki sayın üye, gruplarının görüşlerini açıklamış 
bulunmaktadırlar. Şimdi sıra, kendi adlarına söz al
mış bulunan sayın üyelere gelmiştir. 

Birleşimi açınca adlarını arz etmiştim, bir kez da
ha arz etmekte yarar görüyorum : 

Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Arif Hikmet Yurt
sever, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın İbrahim Tevfik 
Kutlar, Sayın Ahmet Karayiğit, Saym Hamdi Özer, 
Sayın Hikmet Aslanoğlu. Sayın Hüseyin Kalpaklı-
oğlu, Sayın Sami Turan, Sayın Salim Hazerdağlı, Sa
yın Hilmi So3'dan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın 
Kâzım Karaağaçhoğlu, Saym Hikmet Aslanoğlu. 

Sayın üyeler; 

Tüzüğümüz, söz alan sayın üye sayısının 6'yi aş
ması halinde hem Yüce Genel Kurula, hem de Baş
kana konuşmacıların, konunun lehinde, aleyhinde ve
ya üzerinde konuşacaklarına göre sıra tespit etme 
yetkisi tanıyor. Ben Başkan olarak, bu takdir yetkimi 

kullanıyorum. Şimdi söz isteyen sayın üyelerin görü
şülmekte olan bütçenin lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi konuşacaklarını kendilerine sormak suretiy
le yeni bir sıra tespit edeceğim. 

Saym Sami Turan buyurunuz bir şey mi söyleye
ceksiniz? 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Çelikbaş, sa
at 06'da gittiler. Sırasını bana verdiler. Kâğıt burada 
takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Saym Yusuf Ziya Ayrım?.. Üzerinde. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever?.. Lehinde. 
Saym Fethi Çelikbaş yerine Sayın Sami Turan?.. 

Aleyhinde. 
Sayın İbrahim Tevfik Kutlar?.. Üzerinde. 
Sayın Ahmet Yarayiğit?.. Yok. 
Saym Hamdi Özer?.. Yok. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu?.. Yok. 
Saym Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. Yok. 
Saym Salim Hazerdağlı?.. Yok. 
Sayın Hilmi Soydan?.. Yok. 
Saym Hilmi Nalbantoğlu?.. Yok. 
Saym Kâzım Karaağaçhoğlu?.. Lehinde. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu suretle söz isteyenlerden halen Genel Kurulda 

5 saym üyenin bulunduğu tespit edilmiş oluyor ve le
hinde, aleyhinde, üzerinde söz isteyenlerin bu istekleri 
gözönünde bulundurulmak suretiyle tespit ettiğim sıra 
şöyledir : 

İlk sıra (lehinde) Sayın Arif Hikmet Yurtsever' 
in, ikinci sıra (aleyhinde) Sayın Sami Turan'ın, üçün
cü sıra (üzerinde) Sayın Yusuf Ziya Ayrım'ın, dör
düncü sıra (lehinde) Saym Kâzım Karaağaçhoğlu' 
nun, beşinci sıra (üzerinde) Sayın İbrahim Tevfik 
Kutlar "m. 

Saym Karaağaçhoğlu, bir yazı gönderdiniz, oku
dum. Tüzüğümüz hükümlerine göre o yazınızı da 
gerekirse değerlendirme işlemi yapacağım. 

Sayın Arif Hikmet Yurtsever, buyurunuz. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sayın 
Başkan, değerli senatörler, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bakanlığının muhterem mensupları; 

Bütçesini görüşmekte bulunduğumuz Bakanlığın 
yıllık çalışmalarının görüşülmekte bulunduğu şu an
da ben de, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
faaliyet sahası içerisine giren bu Bakanlığa bağlı vete
riner hizmetleri üzerinde, zamanımın müsaade ettiği 
nispette durmak üzere söz aldım. 
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Çok muhterem arkadaşl <.rım; 
Hepinizin bildiği gibi, millî gelirimizin % 40'ı bu 

Bakanlığın hizmet sahasına giren tarım ve veteriner 
gelirlerinden elde edilmektedir. Bunun da; yani bu % 
40'ında Çf 30 nispeti hayvancılık gelirlerinden temin 
edilmektedir. İhracatımızın da büyük bir kısmı, hat
ta talepler karşılandığı takdirde, daha yüksek bir nis
pete varacak olan bir kısmı, hayvancılık ürünlerinden 
karşılanması ve bu sahanın hitap ettiği bir talep mev
zuudur. 

Bunun dışında, insan organizmasının normal fizyo
lojik fonksiyonunu icra edebilmesi, bunun yanında ru
hî fonksiyonlarını da tamamlayabilmesi, insan orga
nizmasının büyüyebilmesi, yaşayabilmesi için protein-
sel gıdalara olan ihtiyacı da hepinizin malumudur. Böy
le çok önemli bir hizmet sahası olan Veteriner Genel 
Müdürlüğü hizmet sahası, maalesef bugüne kadar Tür
kiye'mizde büyük bir ihrn-J görmüştür. Gerekli önemi, 
gerekli desteği bulamamıştır. Birim üniteden elde edi
len ürün normalin çok çok altındadır. Hâlâ, beriden 
önce konuşan çok değerli hatip arkadaşlarımın da be
lirttikleri gibi, bir inekten yılda 300 - 400 kilo süt alı
yoruz; dünya 3 bin, 4 bin kilo süt üretmekledir. ITllâ 
bir koyundan yarım kilo yün, 40 kilo et alıyoruz; 
dünya bunun çok fazlasına; iki, ikibuçuk misline var
mış durumdadır. Harcanan imkânlar ise aşağı yuka
rı birbirine hemen hemen müsavi durumda. 

Gün geçtikçe nüfusumuz artıyor, dünya protein 
ihtiyacı bakımından bir açlığa doğru gidiyor. Türki
ye'de şu anda gizli bir protein açlığı içerisindedir. 
Yetişen gençlerimiz, çocuklarımız büyük ihtiyaçları 
bulunan proteini alamıyorlar, ayrıca erişkinler de bün
yenin ihtiyacı bulunan proteinden mahrum durumda 
bulunuyorlar. Ben kısaca üzerinde duruyorum; ama 
bunun, birçok sebepleri var. Evvelemirde, hayvan nesil
lerinin ıslah edilmesi, birim üniteden fazla ürün elde 
edilmesi cihetine gidilmesi lâzım. 

Senelerden beri, bu mevzular üzerinde Bakanlık 
bünyesi içerisinde çalışılıyor. Bir zamanlar «Hayvan
cılığı Geliştirme Projesi» diye Dünya Kalkınma Ban
kasının finanse etmeyi vaat ettiği bir proje üzerinde 
çalışıldı. İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı devresinde 
gerçekleştirilecek ve 5 sene zarfında 100 bin canlı da
mızlık hayvan ithal edilecekti. İkinci Beş Yıllık Kalkın
ma Planı devresi bitti, ancak 5 sene zarfında bir genci 
müdürlük kurulabildi. Genel Müdürlükte hiç bir şey 
yapamadan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı devre
sine girdi. Entansif Süt Projesi uygulamasına girişildi. 
Süt fabrikalarının çevresine damızlık süt inekleri temin 

I edilmesi planlandı; fakat bu da kâfi önemle ele alına
madı ve gerçekleştirilemedi. Bu imkân harcandı. Bu-
nu Süt inekçiliği projesi takip edecekti; tabiî birinci 

| proje semeresini vermediği için, ikinci projenin uy-
gulanmasına da geçilemedi. Bunun, üzerinde duraca
ğım çok ciddî bir mevzuudur. Zira, Kalkınma Banka-

j sının temin ettiği bir imkân böylece heder edilmiş olu-
yor. Bütün mesele de teşkilâtların başlangıçta anlaşa-

i maması, Ziraat Genel Müdürlüğü ile Veteriner Genel 
Müdürlüğünün bir nevi yarışa girmesidir. Bunu bu
rada bu vesile ile bir kere daha belirtmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
ı Asker arkadaşlarımızla görüşüyoruz; «Biz hukuk

çuyuz, biz matematikçiyiz, biz doktoruz.» diyorlar. 
«Hukukçuyuz, çünkü Askerî Ceza Kanunu dersini 
görüyoruz. Doktoruz, çünkü saha sıhhiye hizmeti der
sini görüyoruz. Biz mühendisiz, çünkü istihkâm der
si görüyoruz.» diyorlar. Bunun gibi, hiç anlayamadı
ğım ve bir türlü izah edemediğim bir anlayış, bu Ba-

I kanlığın bünyesi içerisinde vardır. 
Ziraat mühendisleri de zootekni dersi okuyorlar. 

«Biz veteriner hizmetlerinin tümünü biliyoruz, biz uy
gulayacağız.» diyorlar. Böyle şey olmaz arkadaşlar. 
Hayvancılık bütün imkânları ile bütün şartları ile Ve
teriner Teşkilâtına devredilmelidir. Siz de biliyorsu
nuz, yardımcı olacaksınız. Veteriner Genel Müdürlü
ğü veyahut Veteriner Teşkilâtı içerisinde ziraat mü-

j hendisîerine ele ihtiyaç olacak; ama bütün Devlet Üret
me Çiftlikleri; yani hayvancılık sahası, veteriner hiz-

j metlerinin çoğu ziraat mühendisleri ile yürütülemez. 
Bu. mesele artık halledilmeli ve bir neticeye bağlan-

1 malıdır. Bu bakımdan bu proje kaldı, zaten bu pro
jenin uygulanmayışının sebebi budur. 

İkinci mesele de; hayvan nesillerinin ıslahı için 
damızlık getirmektir. Evet şart ve damızlık getirmek 
lâzımdır. Bizde de en iyi semere veren husus melez-
leme suretiyle yapılan hayvan nesilleri ıslahıdır. Daha 
iyi tutuyor. Holştayn olsun, Montafcn olsun, İsviçre 
kırmızısı, Danimarka esmeri olsun; hangisi olursa oi-

j sun, getirttiğiniz zaman, iklim ve memleketin şart-
I larına uymuyor ve dolayısıyle bazen hayvan telâfatı 
j oluyor. Gerçi bunda da bir keşmekeşliğin sebebi var

dır; ama bu damızlık meselesi; yani melezleme sure
tiyle hayvan nesillerinin ıslahı cihetine gidilmesi da
ha iyi olur kanaatindeyiz. Zira kanaatimizi c'o tatbikat
tan almaktayız. Veteriner hekimliğinde saha sizin ol
duğu için, pek fazla çizmeyi aşmayalım. Buna bir yol 
bulunmalı ve hayvan nesilleri ıslah edilmelidir ve bi-

[ rim ünitelerinden daha fazla ürün elde edilmelidir. 
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Sunî tohumlama meselesi ise, bir eğitim konusu
dur. Anadolu'da çok özür dilerim, burada söyleyeme
yeceğim bir tabir kullanılıyor. Gerçi ilimde ayıp ol
maz; ama ben yine de ifade etmeyeyim. Bir başka ta
bir kullanılıyor. Bu eğitimle halledilebilir. Bu sunî to
humlama meselesi için halka lâzım gelen telkinleri ver
mek lâzımdır. Böylece bunun halledilmesi gerekiyor. 

Kredi meselesi : 
Muhterem arkadaşlarım; 
Hayvan nesillerinin ıslahı sahasında olsun, hay

van üretiminin artırılması sahasında olsun, hayvan 
hastalıkları ile mücadele sahasında olsun lâzım gelen 
ciddiyetle Devletin bu işi ele almadığı kanatindeyim. 
Sebeplerini bilâhara arz edeceğim. Kredi bulmak im
kânı yok. Evet, besicilik kredileri veriliyor; ama hay
van edinme, fazla hayvan besleme imkânları pek lâ
yık! veçhile temin edilemiyor. Bu yüzden de nüfusun 
artmış olmasına rağmen, hayvan adedi bakımından 
fazla hayvan edinme hususu temin edilemiyor. Kre
di muslukları çok kıt akmaktadır. Bunun da halledil
mesi lâzımdır. Tabiî bu da bir hükümet politikası çer
çevesi içerisinde, bakanhklararası bir koordinasyon su
retiyle olacaktır. Daha doğrusu genel bir hayvancılık 
politikasının tespiti ve bunun uygulanması meselesidir. 
Her şeyi ile dört başı mamur düşünülerek bu mese
le bir formüle bağlanmalı, bir politikaya bağlanmalı ve 
bu politika uygulanmalıdır. Aksi takdirde bugünkü 
haliyle bu keşmekcşlik devam eder gider. 

Hayvan hactakkları ils mücadele mevzuunda kâ
fi miktarda veteriner yoktur. Veteriner hekimlerin va
zife görebilmeleri için kâfi miktarda ilâç, araç ve ge
reç de yoktur. Ben kendi bölgemden bunun şahidi bu
lunuyorum. Şap hastalığı ile olsun, leptospira ile ol
sun, keçi akciğer hastalığı vesilesiyle olsun ilâç bula
bilmek için köylüler kendi aralarında para topluyor-
lardı, vatandaşı Bingöl'den Ankara'ya gönderiyorlar-
dı Burada iki üç gün bekliyor ve parasını bizzat yatır
mak suretiyle ilâcı alıp götürüyordu. Paraziter hasta
lıklarla mücadele için zaten kâfi derecede ilâç yok. 
Veteriner Teşkilâtı heyecan içinde çalışmak ve hizmet 
etmek istiyor; ama Devlet bu Teşkilâtı imkânlarla 
teçlıi?" etmiyor. 

Ayrıca, veteriner hekimler şimdiye kadar üvey ev
lât muamelesi görmüşlerdir. Kimse bunlara sahip çık
mamış. Biliyorsunuz bu sahada olacak bir aksama ha
linde, vatandaşın sağlık durumu da tehlikeye girer. 
Veteriner hekimler tam manasiyle hizmetlerini ve va
zifelerini yapamazlarsa, bu imkân temin edilmezse, 
birçok bulaşıcı hastalıkların kaynağı hayvandır ve 

bunlar hayvandan geçecektir insanlara. Bunun ihma
le gelir bir tarafı da yoktur. Hayvan hastalıkları ile 
ciddî şekilde behemehal mücadele edilmeli ve Veteri
ner Teşkilâtı kâfi miktarda araç, gereç ve malî imkân
larla teçhiz edilmelidir. 

Yem. Sanayi? : 
Son zamanlarda Devlet Planlama Teşkilâtımızın 

öngörmesi üzerine, Anadolu'nun hayvancılıkla uğra
şan bölgelerinde bazı çalışmalar yapılmaya başlandı. 
Bilhassa şükranla bahsetmek istiyorum; Sayın Ferit 
Melen Beyefendinin Başvekilliği zamanında bu me
sele daha ciddî şekilde ele alındı. Daha evvelden Dev
let çalışmaları yapılmıştı. Bu çalışmalar tatbikat saf
hasına gelince, kendisi de ciddiyetle mesele üzerine 
eğildi ve lâzım gelen direktifleri de verdi; fakat ondan 
jonra yine meseleler uyudu. Biliyorsunuz, yem mesele-

| si 1950'den sonra meraların büyük nispette nıakina 
; ziraatı yüzünden, ziraata ayrılması sebebiyle hayvan 
! belenmesi kâfi derecede yapılamıyor ve geride ka-
I lan mer'alar da ıslah edilmediği için hayvan beslen-
I mesi noksan yapılıyordu. Yem sanayii kurmak su-ı 

reiivie bunu tsm^rnlamHk. rokr",.r:ls§î Gidermek müm
kündür. Bunun daha ciddî surette ele alınması lâzım
dır. Bu sahayı özel sektöre veyahut da karma teşeb
büse bırakmamak lâzımdır. İktisadî Devlet Teşekkül
lerinin bunu muhakkak ele alması ve bu sahaya im-
kimlarm» hasretmesi gerekiyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Pazarlama meselesi de çok önemli bir konudur. 

: Bundan önceki Hükümetin, tarihî hatırımda kaldığı-
j na göre 15 . 7 . 1974 tarihinde almış olduğu bir ka-
İ rarla, canlı hayvan destekleme alımları Devlet tarafm-
I dan, Et - Balık Kurumu vasıtasıyla desteklenecektir. 

Bu iş için de Merkez Bankası Et - Balık Kurumuna 
1 milyar lira kredi verecektk Krediyi zamanında ve-

j remedi, ancak 20 Ekim tarihinde 200 milyon lira ve-
• rilebildi. O zamana kadar vatandaş perişan oldu, kom

binalar hayvanı alamadılar ve birçok vatandaşrmz s:-
] kırtıcan deliyi, te~p't edilen fiyatların çok dûnunda 
i hayvanım tacirlere, celeplere kaptırmak meeburiyetin-
j de kaldı. Bu uygulama başladıktan sonrada vatandaş-
| 'ar sıra beklemeye başhddnr. B^'i kombinalar ckı bir, 

iki ay sonra ancak sıra gelebilecek duruma geldiler. 
I Vatandaşlar günlerce, aylarca kuyruklarda bekledi. Se-
j bebi ise, kombinaların kesim kapasiteleri muayyen de

poları çok noksan. Bütün Türkiye'de kombinalarım;-
zm depo kapasitesi 300 bin tondur. Bu aşağı yukarı 

| yıllık miktardır. Kesim miktarı ise 600 bin tondur, 
1 hatta bu 800 bin tona kadar da çıkmaktadır. 
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Sizlere bir rakam vereceğim; İstanbul ihtiyacının 
ancak % 8 ilâ c/c 10'u Et - Balık Kurumu tarafından 
temin ediliyor, geri kalan kısmı mezbahalarda; yani 
vatandaşların celeplerin kesimleri suretiyle karşılanı
yor. Ankara için nispet biraz yüksek. O da ancak 
resmî kuruluklara veriliyor, özel sektörün, daha doğ
rusu halkın ihtiyacı bulunan saha ihmal ediliyor. 
Bu sebepten Et - Balık Kurumunun depolama ve 
kesini imkânlarını artırması zarureti vardır. Bu iş için 
tahminen 300 milyon liraya ihtiyaç vardır. Devletin 
bunu kıskanmadan vereceği ümidi içindeyim. Yoksa 
önümüzdeki senelerde çok sıkıntı çekilecektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İşte bu sebeplerden dolayı, bu sene tespit edilen 

I?, ilâ 16 kra arasından pek az vatandaşımız hayvanı
nı satabildi. Sizi temin ederim, Bingöl'de cardı hay
vanın kilosu 7,5 liradan, 9 liradan satıldı. Bunun Ti
caret Bakanlığı Bütçesi sırasında söylenmesi lâzım; fa
kat bunun fiiliyatını Veteriner Teşkilâtı yapacağı için, 
bir hususa daha değineceğim. Bu da her vilâyette bir 
et kombinasının açılmasına zaruret olduğudur. Tabiî 
bu, hayvancılıkla uğraşan bölgelerde olacaktır. Bizim 
Bingöl'ümüzden Erzurum'a, Elâzığ'a, Diyarbakır ve
saire v'1âyetlere hayvan götürmek suretiyle Bingöl'ün 
yilhk kilo kaybı 150 milyon liradır arkadaşlarım. Ki
lo kaybından dolayı Bingöl'îü vatandaşlar 150 mil
yon lira zarar ediyorlar. 

K'saca şunu arz etmek istiyorum; çok önemli bir 
h;zmet sahası, çok önemli bir memleket sorunudur. 
BJ. meselenin bir Umum Müdürlük bünyesi içerisinde 
halledilmesin.-;: imkân göremiyorum. Teşkilâtın vakit 
kaybedilmeksiniz behemahal bir bakanlık haline ge
tirilmesinde hayatî zaruret vardır. Yine millî bir hay
vancılık politikasının tespitinde de millî bir zaruret 
vardır. 

Bu hususları böylece belirtir, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Sami Turan, buyurunuz. 
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
On dakika içerisinde bazı konulara kısa kısa te

ma" edeceğim. 
Türkiye'de ekilmiş arazi hududuna varmış bulu

nuyoruz. Genişletmek artık mümkün değildir, hat
ta zararlıdır. Orman ve meralar aleyhine bir genişlet
me yapılabilir; ama bu da doğru değildir. Bu durum
da Türkiye'de tarımın genişlemesi için, birim başına 
düşen verimin artırılması gerekmektedir. Verimi ar
tırmak için de evvelemirde tarım eğitimini geliştir
mek, teknik bilgiyi her alanda bütün çiftçi ve köylüle
rimize ulaştırmakla mümkün olur. 

! Tarım teşkilâtımız vasıtasızlık ve organizasyon 
î 
1 yetersizliği yüzünden masa başında çalışma zorunda 
i kalıyor. 

Tohum meselesine gelince: Tohum meselesinin 
| halli ve her nevi mahsul çeşidi için Devletin ıslah edil-
I miş tohumları zamanında üreticinin eline vermesi lâ

zımdır. Bugün bu hizmet layikiyle yapılamamaktadır. 
Yapılan hesaplara göre, her yıl 400 bin ton tohumlu
ğa ihtiyaç vardır. Bu tohumluğun tedarikinde sorum
lu olan başlıca kuruluş, Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-
nel Müdürlüğüdür. Devlet Üretme Çiftliklerinin elin
de bulunan arazi, her yıl ancak 100 ilâ 150 bin ton 
tohumluk verebilecek miktardadır. Geri kalan 250 
ilâ 300 bin ton tohumluk açığı da, ilgililerin ifade
sine göre, başka yollardan tedarik ediliyor ve bu to
humluk tedarikinde de esaslı bir güçlük çekilmiyor. 
Ancak, dağıtım ve organizasyon aksaklığı dolayı-
sıyle 400 bin ton yerine, geçen yıllarda ancak 100 -
125 bin ton kadar tohumluk dağıtabiliyor. O da za
manında değil.. Bunun da bir kısmının toprağa düş
mediği, başka yollarla istihlâk edildiği bilinen bir 
gerçektir. 1974 yılında ise, drığıtılan tohum miktarı, 
verilen rakam yanlış değil ise, 80 bin ton civarında 
olup, maalesef bu da zamanında dağıtılamamıştır. 
Netice olarak da köylü ve çiftçi yeterli ekimi yapa
mamış; yapanlar da vasıfsız tohumluk kullanmak zo
runda kalmışlardır. 

Kanaatimce, Tarım Bakanlığı mevcut kuruluş
ları ve diğer bakanlıklarla ilgili kuruluşlar arasında 
yeni bir reorganizasyona gitmesi, çiftçinin ihtiyacı 
olan tohumluğu, özellikle küçük çiftçiyi ele dikkate 
alarak tam zamanında ve yeterli miktarda en yakını
na götürecek bir düzeye hizmeti ulaştırmalıdır. Bil
hassa gübre ile birlikte tohumluğun en uç noktadaki 
çiftçiye götürülmesi, en önemli bir husustur. Bu da 
teşkilât, araç ve gereçle olur. 

1974 yılında üretim fazlası olduğundan, üretme 
çiftliklerinin tohumluk için hazırladığı ve fakat dağı
tamadığı tohumlar bir sene ambarda kalacak ve bu 
şekilde de tohumlar intaç gücünden bir miktar kaybe
deceklerdir. Bu da çiftçinin ve memleketin aleyhine 
olan bir husustur. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ziraat âlet ve vasıtalarının modernize edilmesine 

ihtiyaç vardır. Bu çalışmalar çok evvelden başlarmş 
olmasına rağmen, bugüne kadar bu ihtiyacı tam ola
rak karşıladığı iddia edilemez. Karasapan sayısı maa
lesef azalmıyor. Memleketin traktör ihtiyacı bir tür
lü karşılanamadı. Birkaç yıldan beri köylümüzün ve 
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çiftçimizin taleplerine ancak küçük denecek bir de- ; 

recede hitap edebiliyoruz. Karaborsayı önlemek üze- j 
re geçen yıl Sayın Ecevit Hükümetinin bölge sistemi j 
ihdas etmesi, maalesef gerçekçi olmadığı için birçok ] 
aracının hakikî üretici aleyhine kazanç kaynağı ol- ] 
muştur. j 

Değerli senatörler; j 
Ziraî ilâç meselesi de üzerinde durulacak bir ko- j 

nudur. Hastalık, haşere ve yabanî otlarla mücadele i 
i 

hedefine ulaşmaktan çok uzakta bulunuyor. Türkiye' j 
de bu yüzden üreticinin her yıl uğradığı zarar milyar- | 
larla ifade edilecek büyüktüktedir. j 

Geçen yıl haşere ve yabanî otlarla mücadele için j 
piyasada ilâç bulmak mümkün olmamış, bulunsa da- j 

i 
hi, vatandaş normal fiyatların beş - altı misline kara- j 
borsadan ilâç tedarik etmek zorunda kalmıştır. Öe- \ 
rendiğimıze göre, bu yıl da aynı durum olacaktır, i 
Ümit ederiz ki, ilgililer daha şimdiden tedbirlerini al- | 
maya başlamışlardır. 

Gübreye gelince: 
Köylümüz ve çiftçimiz yıllardır artan ölçüde sa

nayi gübresi kullanmaktadır. Bunun üretimin artı
şında büyük rolü olduğu muhakkaktır. Gübre sana
yimiz maalesef ihtiyacımız olan gübrenin az bir kıs
mını karşılamaktadır. Her yıl artan öiçüde gübreyi 
ithal etme mecburiyetinde kalıyoruz. Son yıllarda da 
ithal güçlükleri başgöstermiştir. Birçok hammadde- | 
de olduğu gibi, gübre fiyatlarında da artış olmuştur. 
Ecevit Hükümeti, Türkiye tarımının ve üreticinin özel j 
durumunu dikkate almadan, artan gübre fiyatlarını 
daha fazlası yi e çiftçimize intikal ettirmekte bir sakın
ca görmeyerek, gübre fiyatını üç misline çıkarmış
tır. Bu fiyatla gübre alıp kullanılması, tarım maliyet
lerini geniş ölçüde artıracaktır. Mahsul fiyatlarının 
ileride bu ölçüde yükseîtümediği takdirde artan ma
liyetler, tamamen üreticimizin ve köylümüzün sırtın
da kalacaktır. Bütün dünyada gübre bizde olduğu gi
bi buğdayın üç misli değil, aksine buğday gübrenin 
üç misline satılmaktadır. Ecevit Hükümeti taban fiya
tı politikasıyle üreticinin eline yeni satın alma gücü 
verdiğini ileri sürerek övünmektedir. Halbuki sadece 
gübre fiyatlarına yapılan zamlar, birçok ahvalde ta
rım mahsulleri fiyatlarına yapılan zammı köylünün 
elinden fazlasıyle alıp götürmektedir. 

Gübre fiyatlarına zam yapılması neticesi, çiftçi ve 
köylü her sene kullandığı gübrenin çok altında gübre 
kullanmak zorunda kalmış veya hiç kullanamamıştır. 
Verilen bilgilere göre, 1972 yılında 1 milyon 880 bin 
ton olarak kullanılan gübre, 1973 yılında 2 milyon 500 

bin tona çıkmıştır. 1974'de ise, 1 milyon tonun altında 
kalmıştır. Yine ifade edildiğine göre, halen gübre sto
ku 2 milyon ton civarındadır. Bütçenin tümü üze
rinde de arz ettiğim gibi, Ecevit Hükümetinin taban 
fiyat politikası başarılı olamamıştır. Hele gübre, ve 
buğday fiyatlarında tamamen çelişkiye düşmüştür. 

Aziz arkadaşlarım; 
Hayvancılığa gelince; hayvan taban fiyatları Et -

Balık Kurumuna ihtiyacı karşılayacak para verilme
diği ve finansman temin edilmediği için hiç işlememiş
tir. Hayvan yemlerinin fiyatlarındaki büyük artışlar 
sebebiyle, hayvanların bir kısmını süratle elden çıkar
mak mecburiyetinde kalan üreticiler büyük zararlarla 
karşı karşıya kalmışlardır. Yurt hayvancılığına bu 
cüretle en öldürücü bir darbe vurulmuştur. Hayvan
cılığımız maalesef yeterli himaye görmemektedir. 
Hayvanlarımızın gelişmesi için nesil ıslahı, hayvan ye
mi, hayvan sağlığı ve pazarlama alanındaki çalışma
lar yeterli delildir. 

Üçüncü Kalkınma Planı ile hayvancılığımızın 
geliştirilmesi için her ilde Et - Balık kombinası, yem 
fabrikaları, süt mamulleri fabrikaları, soğuk hava 
depolan kurulması esası kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Turan lütfen bağlayınız. 
SAMİ TURAN (Devamla) — Az kaldı Sayın Baş

kan bitmek üzere. 
Planın müzakeresi sırasında bu politikayı hararet

le desteklemiş ve alkışlamıştık. Geçen hükümetler za
manında başlanan tesisler vardır. Hayvancılığımızın 
gelişmesi için bunların bir an evvel ikmal ve üretime 
açılması ve planda öngörülen hedeflere varılması 
için de yeni tesislere başlanması gerekmektedir. Geçen 
yıl Hükümetin bu alanda yürüttüğü politika ile hay
vancılıkta ve özellikle besiciliğimize ağır darbe vu
rulmuştur. Bütün mallarda ve hayvan yemlerinde fi
yatlar artarken, hayvan sataış fiyatları tam tersine 
düşmüştür. Hükümetin tespit ettiği taban fiyatları işle
memiş, Et - Balık Kurumuna ihtiyacı karşılayacak 
miktarda para verilmediği için, taban fiyatları ile ya
pılan mubayaa az miktarda olmuş ve Et - Balık Ku
rumu da borçlarının büyük bir kısmım ödeyememiştir. 
Hayvancılıkla uğraşan vatandaşların ve köylülerin bu 
yüzden uğradıkları zararlar büyüktür ve bundan çok 
sarsmıştır. İki gün evvel televizyon seyredenler bu 
vehameti ve bu acıklı durumu yak inen müşahade et
mişlerdir. 

Muhterem senatörler; 
Hayvan miktarının fazla olması bu asırda bü

yük bir önem taşımaz. Zira, bugün halkımızın elin-
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de bulunan büyük baş hayvanların gerek süt verişi, 
gerekse canlı ağırlıkları gelişmiş ülkelerin ıslah edil
miş hayvanlarına nazaran 1/10 seviyesindedir. Bu 
bakımdan çalışmalar yapan kuruluşların elindeki ıs
lah edilmiş hayvanların zamanında üreticinin eline 
kolaylıkla geçmesi dahi, organize edilmemiştir. 

13 Haziran 1973 de hazırlanan damızlık sığır ve 
koyun dağıtım yönetmeliği, üreticilerin dağıtıcı ku
rumlardan damızlık almalarını kolaylaştıracağı yerde, 
etkileyici bir durum yaratmıştır. İki yıldan beri üre
ticiler damızlık tedarikinde büyük güçlüklerle karşı
laşmışlardır. 

Sözlerime son verirken, birkaç sorum olacaktır: 
1. — 1973 yılında yapılmış ve damızlık dağıtımı

nı hedef alan Yönetmelikte bir değişiklik düşünülü
yor mu? 

2. — Depolarda ne kadar tohumluk vardır ve 
dağıtımdaki aksaklıklar nelerdir? 

3. — Ziraî ilâçlar için ne tedbirler alınıyor? 
Bütçenin Milletimize ve Bakanlığa hayırlı, uğur

lu olmasını diler, Yüce Senatoyu ve onun değerli Baş
kanını, Bakanı ve Bakanlık mensuplarını saygı ile se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, görüşülmekte olan büt
çe üzerinde söz isteyen arkadaşlarımızın sıralarını 
lehinde, aleyhinde veya üzerinde konuşmak istedik
lerini öğrenmek suretiyle sıraya koymuştum. Bu sıra
ya koyma işleminden sonra Saym Hilmi Nalbantoğlu, 
Sayın Haindi Özer, Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu gel
diler ve benden sıralarını soruyorlar. Ben kendileri
nin sıralarını henüz bilemiyorum. Çünkü, Tüzüğün 
bana verdiği yetkiyi kullanmak için yaptığım yokla
ma sırasında burada yoklardı. Şimdi kendilerinden 
öğreneceğim ve ona göre sıralarını tespit edip, ken
dilerine bildirme olanağını elde edeceğim. 

Sayın Nalbantoğlu, lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üzerin
de. 

BAŞKAN — Sayın Özer? 
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Aleyhinde. 
BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu?.. 
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Le

hinde. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Yurtsever konuş
tular, Sayın Sami Turan konuştular. Şimdi sıra sa
yın Yusuf Ziya Ayrım'da. Ondan sonra sıra Sayın 
Kâzım Karaağaclıoğlu'nda, sonra Saym İbrahim Tev-

I fik Kutlar, sonra Saym Kalpaklıoğlu, Sonra Hamdi 
Özer ve en son olarak da Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

j ndadır. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım buyurunuz. 
YUSUF ZİYA AYRİM (Kars) — Muhterem 

S Başkan, sayın senatörler; 
Yurdumuzda bölgeler, yetiştirmiş oldukları mah

sullere göre, hemen hemen belirlenmiş bulunmaktadır. 
Bugün Güney Doğu ve Doğu Anadolu bölgelerimi
zin en başta gelen geçim kaynağım hayvancılık ve 
hayvan mahsulleri teşkil etmektedir. Bu on dakikalık 
kısa süre içinde pek mühim konuları dile getirme
mekle beraber, kısa da olsa bazı hususlara değinmek
le yetineceğim. 

Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğümüz var. 
Bunun başındaki arkadaş, Kars'ta zamanında gayet 
kıymetli hizmetler vermiş çalışkan, güvenilir bir ar
kadaşımızdır. 

Malumlarınız olduğu üzere, Adana pamukçuluk 
bölgesi, Doğu Anadolu ise hayvancılık bölgesidir. 
Bir hizmet ifa etmek lâzım geldiği zaman, hayvan
cılıkta hizmette ilk sırayı Doğu'nun alması lâzım, pek 
tabiî ki, pamukçulukta da Adana'nın veyahut Ege'nin 
alması lâzım gelir. 

Dünya Bankasından yapılan yardım gereğince, 
hayvancılığın geliştirilmesi için 4 - 5 yıl evvel Kars'ta 
birçok ilçeler ve köyler programa alınmıştı. Halbu
ki, her nedense, geçen sene Adana'ya yapmış oldu
ğum bir seyahatte bazı özel çiftlikleri gezdim; bu özel 
çiftlikler 5 - 10 bin dekar pamuk eken çiftlikler. Bun
ların avlularına girdiğim zaman şu manzara ile karşı
laştım: Her birisinin avlusunda gayet modern ahır
larda 1 5 - 2 0 tane siyah alaca inek. «Bunlar nedir?.» 
denildiği zaman; «Hayvancılığı Geliştirme Genel Mü
dürlüğünün projelerinin tatbik edildiğini» söylediler. 

Bu yıl Kars'ta da proje uygulamalarına başlanıl
mak için Bölge Müdürlüğü kurulduğunu memnuniyet
le öğrenmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Hakikaten herkesin hakkını vermek lâzım. Şimdi, 

ben diyorum ki: Mademki hayvancılık ön plandadır, 
neden Kars alınmamıştır? İlle deniz mi olması lâzım? 
Evet, Amerikalı geliyor diyor ki; «Fabrika kuraca
ğım.» 

«Konya'da kur..» 
«Yok, deniz olmazsa kuramam, benim elemanım 

şu, bu..» 
Bir tarafta geri kalmışlıktan bahsediyoruz, diyo

ruz ki «Kalkındıralım,» ondan sonra da yine hayat 
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standardı yüksek olan mıntıkalarda bu hizmeti başla
tıyoruz; artarsa yavaş yavaş geri kalmış yörelere doğ
ru gideceğiz. 

Bu bakımdan, bu Genel Müdürlüğün bilhassa 
Doğu'daki bölgelere önem vermesi lâzım. Çünkü, ora
larda yegâne geçim kaynağı hayvancılıktır. 

İkinci, bir konu: 
Yıllardır burada dile getiririz; veteriner hekim ta

yinleri bilhassa hayvan miktarları nazarı itibare alı-
nrak yapılmalıdır.. 

Muhterem senatörler; 
Hayvan miktarı nerede fazla ise, veteriner hekim

lerimize orada hizmet verilmelidir. Geçmiş yıllarda da 
mukayese yapmış, muhtelif vilâyetlerdeki hayvan 
miktarlarına göre bu hususu burada dile getirmiştim. 
Zamanınızı almamak için şimdi burada bu mukayese
yi yapmayacağım. Sayın Bakan, bunun üzerinde du
rursa, herhalde bu hayvancılık bölgeleri de biraz da
ha veterinerden nasibini almış olur. 

Muhterem senatörler; 
Eskiden halk işin farkında değildi, hayvan fiya

tının değeri de azdı Bugün damızlık hayvanlar 5-6 
bin liradan aşağı değildir. Pek tabiî ki, bir hastalık 
anında 5-6 bin liralık hayvanı vatandaş icabında el
den çıkarmamak için, asgarî 300-500 lira sarf etme
ye hazırdır. Bunun değerini anlamıştır ama yazın gi
diyoruz Kars'a, bakıyoruz ki, Veteriner Mürürlüğü-
ğünün kapısında yüzlerce adam sıra bekliyor. Burada 
bazı doktorlarımız vardır, gidip randevu aldığımız gi
bi, sıra veriyor diyor ki, «Üç gün sonra, beşgün, son
ra, on gün sonra gel, muayene ettir.» Sâri hastalıklar
da bu sıra usulüne riayet edilmez. Bunun üzerinde 
hassasiyetle durulması lâzımdır. 

Arpaçay ilçemizde bir hayvan sağlık okulu açıl
ması için bina yapılmıştı, hazırdı; fakat her nedense 
bu okul bir türlü faaliyete geçirümedi. Acaba bunun 
sebebi nedir, noksanlıkları nedir? Okul, sahipsiz 
olunca yıkılıp gidiyor. Buranın bir an önce faaliyete 
geçirilmesi gerekmektedir. Bunun üzerinde de Sayın 
Bakan dursun. 

Hayvan mübayası konusuna gelince : 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demin de bir arkadaşın ifade ettiği gibi, bundan 

üç gün evvel televizyonda insan ve hayvan sefaletini 
bir arada yüreklerimiz acıyarak seyrettik. Bir tarafta 
otelde 5 lira vererek kalıyor, diğer tarafta hayvanını 
ticaret borsasında barındırmak için 5 lira veriyor. 
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Muhterem arkadaşlar; 
Hakikaten gidin Et - Balık Kombinasının orada

ki ticaret borsasını görün ve sefaletin ne demek ol
duğunu o zaman takdir edersiniz. 

Burada bir nokta var, tabiî bu iş Hükümete dü
şüyor, belki de kanun meselesi: Oradaki ticaret bor
sası, oraya haddinden fazla hayvan yığmanın özlemi 
içerisinde. Neden? Çünkü, kasaplarla da ilişiği var; 
fazla hayvan yığılacak ki, zavallı köylünün boynuna 
bassın, istediği fiyata alsın. Mesele buradan çıkıyor. 
Tabiî, Ankara diğer vilâyetler gibi değildir, hayvanı
nı muhafaza edebileceği yeri bulamayınca mecburen 
borsaya getirecek ve kendisini kaptırdı mı artık, tele
vizyonda da vatandaşın söylediği gibi, «Bir hayvana 
bir hayvanı yedirmek» suretiyle zor yakasını kurtarı
yor ve bu yolda 40 - 50 bin lira açıktan para ödeyen
ler de vardır. Bu durum üzerinde bilhassa ciddiyet
le durulmalıdır. 

Biraz evvel Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım, «Ta
bun fiyatlarının 1 Eylül 1971'de tatbik edilmesinin 
faydalı bir keyfiyet olduğunu ve bunun devamında 
yarar olacağını» belirttiler. Hakikaten taban fiyatı iyi 
bir şeydir. Esasen Adalet Partisi iktidarı döneminde 
mahsullerin taban fiyatları ilânı yaygın hale getirilmiş
tir; fakat bunun zamanı ne olmalıdır? 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ege'de bir tütün piyasası açılıyor veyahutta bir 

fındık piyasası açıyorsunuz. Bir de bakıyorsunuz ki, 
üç - dört gün veyahutta dört - beş gün içerisinde iş
ler temam, mubayaalar olup bitiyor; fakat, hayvan 
mubayaası denildiği zaman, taban fiyatı ilânı için 
«1 Eylül 1974» diyorsunuz. Neden î Haziran 1974'te 
olmuyor da, 1 Eylül 1974'te? Biie bile.. Bilmiyor mu-

j sun Devlet olarak, senin kombinalarının kapasiteleri 
j muayyendir? Eylül ayı bilhassa, hayvanların döküm 
I ayıdır; yani hayvanın besisini aldığı bir aydır. O za

man pazara dökülecek, bir yığmak olacak ve fiyatlar 
düşecektir. Bu yıl Kars'ta öyle olmuştur ki, bir taraf
ta kombinada et canlı olarak ayakta 12 lira, diğer ta
rafta kasapta et olarak 12 lira. Aradaki farka bakın. 

Bu bakımdan, taban fiyatlarını, köylünün lehine 
işleyecek bir şekilde tahakkuk ettirmek lâzım. 

Bir yem sıkıntısı oldu. Tabiî zaman zaman periyo
dik olarak yurdumuzda birkaç senedir yem sıkıntısı 
devam ediyor. Tarım Bakanlığının bilhassa bu yem 
sıkıntısı üzerinde bu yıl hassasiyetle durmadığını mü
şahede etmiş bulunuyoruz. Tarım Bakanlığı, evet ar
tık çiftçinin bakanlığıdır. Diğer bakanlıklar bugün için 
imkânları elde etmişlerdir; fakat ziraî yönden başı 

350 — 
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ağrıyan dahi Tarım Bakanlığına koşuyor. Bugün hâ
lâ istasyonlarda yüzlerce ton saman Kars'a veyahut-
ta Erzurum'a gitmek için beklemektedir. Bakanlık, 
zaman zaman bu konuya, hakikaten sahipsiz olan Türk 
köylüsüne sahip çıksın, bunların işlerinin çabuklaştı
rılmasına yardımcı olsun. 

Anadolu'nun muhtelif yerlerine serpiştirilmiş ye
ni kuruluşlardan arıcılık enstitüleri vardır. Bu arıcı
lık enstitülerimizin durumu çok perişandır. Bilhas
sa ilgililerin bu estitülerin durumu ile yakinen ilgi
lenmeleri, hakikaten burası için lüzumlu olan ele
manları, eğer icap ediyorsa hariçte yetiştirerek bir an 
evvel bu güzelim müesseselere vermelidir. Çünkü, 
arıcılık serbest bir servettir; yani kırda ki, bayırda ki 
bir serveti toparlamaktır; nihayet çiçekten bal al
maktır. Bu serbest serveti niçin gereği gibi değerlen
dir miyoruz? 

Musolini'nin dediği; «Bu memleketin tepelerinden 
yahut derelerinden bal akıyor» sözü, Türkiye'nin 
hayvancılığa ve arıcılığa ne kadar elverişli olduğunun 
ifadesinden başka bir şey değildir. Yabancılar bunu 
görüyor da, biz neden görüp de gereği gibi değerlen
dir miyoruz? Bu sene balın kilosu 70 lira ve o da mev
simin kurak geçmesinden dolayı bulunmuyor. 

Bilhassa bu enstitülerce halka teknik bilgi ve ucuz 
kovan verilirse, eminim ki, Türk çiftçisi menfaatini 
tepecek bir çiftçi değildir, yeter ki, yardımcı olunsun, 
gösterilsin. 

Muhterem arkadaşlar; 
Memleketin muhtelif yerlerine serpilmiş Devlet 

Üretme Çiftliklerimiz var. Ben de bu çiftliklerde çalış
tım. Hakikaten ziraat mesleğinin en feragatle, fedakâr
lıkla ve mahrumiyetle çalışan mıntıkalarıydı. 

Biz bu çiftliklerde çalıştığımız zaman, 1958 yılın
da o zamanki iktidar Dil, Tarih, Coğrafya Fakülte
sinde büyük bir toplantı yapmıştı. Meselâ soruyor; 
«Ne kadar koyunun var?» Meselâ 1 000; sağına bir 
sıfır koyuyor, «10 000 koyun istiyorum.» «Ne kadar 
tavuğun var?» 5 000; sağına bir sıfır koyuyor «50 000 
tavuk istiyorum.» diyerek, bize böyle vazifeler verildi. 
O zaman üç - beş tane müessese kuruluş halinde idik. 
Gerek haralar olsun, gerek Devlet Üretme Çiftlikle
ri olsun, bu mahsulâtı % 100, hatta % 150 tahak
kuk ettirdiler; fakat ne oldu? Pazarlanma durumu 
olmadığı için, bu defa bu mahsulü satmak için An
kara sokaklarında kamyonların içerisinde tavukları 
dolaştırmaya başladılar. 

Devlet Üretme Çiftlikleri tohum yetiştirdi. Bun
dan iki üç sene evvelki bütçe müzakerelerinde de arz 

| etmiştim; «Benim bu kadar tohumumu ilaçladın, in
taç kabiliyetini kaybetti, çürümeye mahkûmdur, bu
nun parasını ver.» Veremezsin.. Bir müesseseye görev 
verdiğin zaman, eğer hakikaten o görevi yapmıyorsa, 
bunun hesabını soracaksın. 

Bugün Ziraat teşkilâtı veterineriyle, ziraat mü
hendisiyle, hayvan sağlık memuruyle, ziraat teknisye-

{ niyle öyle bir kadroya sahiptir ki; verilen bütün gö
revleri lâyıkiyle yerine getirecek güçtedir; fakat im
kânlardan yoksun olduktan sonra pek tabiî ki, teknik 
elemanlar masaların başında oturacaktır ve hakikaten 
oturuyorlar. Bundan biz üzüntü duyuyoruz. Bu kadro, 
bir an evvel etkin bir hale getirilmeli, imkânlar sağ
lanıp köylünün hizmetine sokulmalıdır. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, lütfen bağlamanızı ri
ca ediyorum. 

YUSUF ZİYA AYRİM (Devamla) — Muhterem 
I arkadaşlarım; 

Biz politikacıların da bazı kabahatleri var. Bazı 
meslek kuruluşlarımız var; şimdi ille buraya kanca 
takmanın peşindeyiz; kancayı takmak, onu kendi is
tikametine doğru çevirmek.. Bir meslek kuruluşuna 
politika girdimi, hizmete de politika giriyor. Ben ar
kadaşlarımdan istirham ediyorum; bu meslek kuru
luşlarının yakasını bırakalım, onlar kendi halinde ça
ksın. Ne olacaktır bu vaziyette? Ehil olmayan kişiler 
Devlet mekanizmasının başına gelecek; o zaman is
tihsalde noksanlık olacak, memleketteki sıkıntılar da
ha da artacaktır. 

Muhterem aıkadaşlar; 
Şimdi, sayın Halk Partisi Sözcüsü arkadaşım de

di ki; «Tarım Bakanlığı, koordinasyona muhtaç bir 
| bakanlıktır, hizmetlerin bazısı Ticaret Bakanlığında, 

bazısı Sanayi Bakanlığında, şurada burada toplan
maktadır.» Çok doğrudur. Benim Grup sözcüsü ar
kadaşım da yakındı, Biz altı sene iktidarda kaldık, bu
na epeyce istikamet verebilirdik; fakat bu tarım poli
tikasını tespit edemedik. O arkadaşa söylüyorum. On
ların da hatası var. Tarım Bakanlığını koordine et
mek şöyle dursun, Tarım Bakanlığını parsellediler. 
Üçe ayırdılar: Tarım Bakanlığı iken, Gıda - Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı oldu. Görüyorsunuz koordi
nasyon yerine parçalanmaya doğru gidiliyor. Tenkit
lerimizde samimî olalım. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım, lütfen bitirmenizi ri-
1 ca ediyorum. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim. 

351 — 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Bu son kararnameler gereğince, teknik elemanlar 

arasında Tarım Bakanlığında bazı huzursuzluklar var. 
Bu konuyu öyle tahmin ediyorum ki, Sayın Bakan 
halledecektir. 

Şimdi durum şu: Zamanında bu Bakanlığa bü
yük hizmetler vermiş, milyonlar kazandırmış olan ar- . 
kadaşlanmızdan hasbelkader birisi Müşavir kadro- > 
suna geçmiş; o yan ödeme almaz. Öbür tarafta hiç 
bir hizmeti olmayan, yeni mezun olmuş bir arkadaş, 
bakıyorsunuz ki, toplam olarak 1 5 - 2 0 bin lira yan i 
ödeme alır. Neden bu tefrike meydan veriliyor? j 

Sonra bakıyorsunuz bir müessesesede, o müessese
nin müdürü işe yaramıyor; bu arkadaşı alıyoruz, mer- i 
keze. Bu, 3 400 lira yan ödeme alacak. Bunun yerine 
çalışsın diye göndereceğimiz bir arkadaşa da, «Sen 
1 400 lira yan ödeme al» diyeceğiz; yani baştaki az, 
kademelerden geçmemiş olanlar daha fazla yan öde- j 
me alacaklar.. Bu noksanlıkların telâfisini istirham \ 
edİ3'orum. • 

Son olarak, bilhassa yeni kurulmuş olan genel mü- : 
düdüklerden Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün, kü- j 
çük de olsa verimli çalışmalarını görmekten memnu- ! 
niyet duyuyoruz. Bu çalışmaları, imkânları nispetin- ] 
de bütün yurt sathına yayarlarsa, memleketin gelece- j 
ği için faydalı olur. 

i 

Son bir durum da; Meteoroloji Genel Müdürlü- 1 
günün, biihassa ilkbahar donlarından meyvacıhğm j 
zarar görmemesi bakımından, sık sık, hiç olmazsa | 

i I 

saat başlarında don olacağmı çiftçilere duyurabilme- j 
si için bir organizasyonun içine girmesini istirham 
eder, Tarım Bakanhğı bütçesinin, başta Türk Milleti- i 
ne ve Bakanlık erkânına hayırlı ve uğurla olmasını ı 
diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. sıraların
dan alkışlar). 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Danışma Kurulu tarafından alman ve Yüce Ge

nel Kurulca tasvip olunan karara göre, değerli arka
daşlarımın konuşma sürelerine dikkat etmelerini bil
hassa rica etmek zorunluğundayım. Bütçe görüşmele
ri, bu programın öngördüğü süreye göre bir bakanlık 
bütçesinin görüşülmesi için yeterli süre kadar gecik
miştir. Ben bu görevi, sizlerin oylarınızla yapıyorum, 
sizlerin yardımınıza, her vakit olduğu gibi, muhtacım. 
O itibarla; söz sırası gelen değerli arkadaşlarımın bu 
süreye dikkatli olmalarını bilhassa rica ederim. 

Anayasamız, Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunda bütçenin 10 gün zarfında görüşülmesini ke
sin olarak emretmektedir. Ben, konuşma özgürlüğü-

— 3i 

ne saygısı azalan insan durumuna düşüyorum; her 
konuşan arkadaşıma «Lütfen bağlayınız» demek ve 
bu ricamı birkaç kez tekrarlama zorunluğunda kal
makla. Onun için, değerli arkadaşlarımdan sürelere 
dikkatli ve bu. suretle bana yardımcı olmalarını özel
likle ve özenle rica ediyorum. 

Sayın Kâzım Karaağaçîıoğlu, buyurunuz. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonka-

rahisar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde şahsî görüşlerimi Yüce Heyetinize arz et
mek üzere söz almış bulunuyorum. 

Şüphesiz ki, Türk ekonomisi, Türk sosyal hayatı 
ve siyasî hayatı içerisinde mühim bir yeri olan Tarım 
Bakanlığı hakkında kısa zaman ölçüleri içerisinde bü
tün bu meseleleri izah etmek ve bunları eleştirmek 
mümkün değildir. 

Türk tarımının Türk ekonomisinde ve sosyal ha
yatında, Devlet hayatında yerini tespit etmek için, 
her şeyden evvel bunu tespit edecek kriterleri çağın 
çok gerisinde kalmış ekonomik, teknik ve siyasî koşul
lar içerisinde değerlendirmemek, günümüzün gelişen 
şartları içerisinde Türk tarımının yerini tespit etmek 
ve bunun ötesinde Türk tarımına verilecek olan isti
kametleri de bu noktadan hareketle Türk tarımı için 
yapılacak olan hizmetleri, icra olarak, yasama organı 
olarak neleri, yapmamız, neleri yapmamamız lâzım 
geldiğini kesin hatîarıyîe tespit etmek mecburiyetin
deyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hiç şüphe yok ki, Devlet hayatı içerisinde, Tür

kiye'nin kalkınma modeli içerisinde, Türk ekonomik 
ve sosyal hayatı içerisinde üç unsur hâkimdir: Bun
lardan birisi tarım, ikincisi endüstri üçüncüsü de hiz
metler sektörüdür. îşte tarım sektörünün yerini, bu 
üç sektörün içerisinde Türkiye'nin kalkınma denge
si, Türkiye'nin ekonomik yapısındaki huzursuzlukla
rı tevlit edici hadiseleri celbetmeden, Türkiye'nin men
faatlerine uygun bir model içerisinde tespit etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan müzakereleri esnasında gö
rüş ve kanaatlerimizi ifade ettiğimiz gibi, endüstri, 
Türk kalkınmasının sürükleyici unsuru olarak, domi
nant unsuru olarak tespit edilmiştir. Tarım, ihmal 
edilir bir görüş içerisinde, espri içerisinde Üçüncü Beş 
Yıllık Planda yerini almıştır. Birinci Beş Yıllık Plan, 
tarıma dayalı hizmetler kısmım, kesimini, yatırımla
rı ve tarımı amaçlayan birtakım ekonomik, teknik ve 
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idarî tedbirleri bünyesinde taşır iken, İkinci Planda 
yavaş yavaş bundan uzaklaşılmış ve netice itibariyle 
de tarım, Üçüncü Beş Yıllık Planda ikinci, hatta üçün
cü kesime doğru itilir görülmüştür. 

Bu itibarla; Türkiye'de her şeyden evvel, tarımı 
da bu denge sistemi içerisinde mutlaka endüstri ka
dar gereken değeri vermek suretiyle geliştirmek, de
ğerlendirmek mecburiyetindeyiz. 

Bilhassa, 1974'lerde başlayan ve 1975'lerde had 
safhaya gelen gıda sıkıntısı, dünyada insanoğlunun 
yaşaması için artık koşulların elverişsiz bir düzeye 
doğru itildiğini gösterecek niteliktedir. Bu itibarla, 
insanların midelerini evvelâ doldurmak mecburiyeti 
vardır. Hele hele AET ile (Ortak Pazar devletleriyle) 
olan münasebetlerimiz içerisinde Türkiye'nin endüst
riye dönük ihraç maddeleriyle bu ekonomik pazarlar
da mücadele etmesinin mümkün olamayacağı ve as
lında Türk endüstrisinin daha uzun yıllar iç tüketimi 
karşılamak, bunun ötesinde de ihraca dönük dış tica
ret dengemizi, muvazenemizi temin edecek birtakım 
yan imkânları getirebilmesi keyfiyeti daha uzun yıl
lara vabestedir. Bu itibarla, Ortak Pazarla bizim bel
ki de rekabet edebileceğimiz, hakikaten kaliteli ve Or
tak Pazarın istediği vüsatte, kapasiteli; yani miktar 
itibariyle de büyük rakamlara ulaşabilecek tarım 
ürünlerimizi, etten, sütten tutunuz da tarımın tahıla 
kadar varacak olan birtakım ürünlerimizi Avrupa 
Pazarlarına götürüp Ortak Pazarda, artan nüfusun 
ekonomiye baskısının en çok olduğu gıda sektörü ve 
gıdaya dayalı sanayilerde yapmak mecburiyetindeyiz. 

Binaenaleyh, hükümet politikaları içerisinde bu
na ağırlık vermek lâzımdır. Aslında batı devletlerinde, 
bilhassa Amerika'da Tarım - Gıda ve Hayvancılık 
Bakanlığının fonksiyonlarının içerisinde bir tanesi de, 
belki de en ağırı da «Marketing» dediğimiz, piyasa-
lama keyfiyetidir. Binaenaleyh, bizde hâlâ istihsali 
teknik nitelikte, ekstansif bir ziraat metodunun entan-
sif ziraate dönüştürülen teknik girdileri ihtiva eden 
«İn put - o ut put» dediğimiz birtakım teknik imkân
ları Türk tarımına sağlayacak olan gelişmeleri başara
mamış olan Türk tarımı, bunun ötesinde Avrupa'da-
ki Markeiingi de, sanırım ki, bu ölçüler içerisinde ba-
şaramarnaktadır. Binaenaleyh, her şeyden evvel bu 
yönleri tarım politikaları içerisinde, hükümet politi
kaları içerisinde değerlendirmeye mecburuz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türk tarımının birtakım sorunları vardır. Yıllar

dan beri bu kürsülerden ve Hükümet ilgililerinin Hü
kümet programlarında, hatta Üçüncü Beş Yıllık Pla

nın tavsiye ve temenni kararları içerisinde bunların 
hepsine değinilir. Bunlar şudur: 

«Türk tarımını teknik bir seviyeye getirelim,» Ku
runu Vustaî tarzdaki geçmiş yılların, orta çağların ta
rım metodlarından artık Türkiye'yi kurtaralım, Türk-
kiye'de tarıma dayalı istihsali artıralım.» deriz. «Dış 
ticaret imkânlarımız içerisinde en büyük gelir kayna
ğı olan tarım istihsal ürünlerini daha kaliteli, daha 
kapasiteli olarak Avrupa pazarlarına verelim.» deriz, 
ama bunların büyük çapta, gelişmiş olduğunu kabul 
etmek mümkün değildir. 

Türkiye'de aslında tarımda mevcut olan potansi
yelin % 30 ilâ 40'larını temin ediyoruz. Halbuki 
Avrupalı, birlik ve beraberlikte yaşamaya mecbur ol
duğumuz ve ekonomik ilişkilerimizin çok olduğu dev
letler tarımda büyük gelişmeler kaydetmişler, % 80' 
lerin üzerinde rant temin edecek seviyeye gelmişler
dir; gübre tohum ıslahı, sulama, toprak kaynaklarını 
geliştirme, drenaj ve bunun ötesinde piyasalama gibi 
bir takım girdilerle, ekipmanla, bilgiyle, tecrübeyle ba
tı tarım sektörleri kesimleri, bilhassa % 80 lere va
ran bir rant temin etmiştir. Halbuki, Türkiye daha 
c/c 25 - 30 - 35'ler civarındadır. 

Bu itibarla, Türkiye'de tarıma verilecek olan ehem
miyet ve tarım kesimine doğru yönelik yatırımlar, bil
hassa bu randıman grafiğini, trentini süratle yüksel
tecek ve netice itibariyle Türkiye'nin aslında dışarı
dan almaya bugün mecbur olduğu hububat da, yağ 
da dahil olmak üzere, (hatta et ihtiyaçları dahi kıt 
şartlar içerisinde temin edilmektedir.) bunları süratle 
temin edecek duruma gelir. Bunlardan bir tanesi ekip
man, ikincisi kredi. Bugün tarımda kullanılmış olan 
krediler, Türkiye'de tarım kesiminde yaşayan, % 
60 - 65 nüfusu teşkil eden çiftçileri kalkındıracak ve 
onları kendi kendilerine yeterli hale getirebilecek du
rumda değildir. Endüstriyel gelişmeler, yatırımlar da 
büyük gecikmelerle hedeflerin çok gerisinde kalmakta
dır. Bu itibarla, tarım kesiminde yığılan insan kala
balığını, nüfus kalabalığını işsizliği endüstriye sürat
le aktarmak da mümkün değildir. Binaenaleyh, Tür
kiye'de sosyal dengeyi, sosyal barışı temin etmek için, 
bu kesime olumlu bir kredi sisteminin tatbik edilme
si ve bunun süratle kuvveden fiile çıkarılması zaruri
dir. 

Eğitim ve bu eğitimi gerçekleştirecek olan kadro 
ve müesseseler tarım kesiminde yetersizdir. Bütün iyi 
niyetlere rağmen, maalesef büyük çapta teknik ele
manlarımız merkezlerde yığılmıştır. Tarım kesiminin 
tatbikat sahası olan tarlabaşı ziraatinin yanında maa
lesef olamamışlardır. 
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Ne Türkiye'nin bir nebat paterni tespit edilmiştir, 
ne Türkiye'de klâsifikasyon yapılmak suretiyle top
rak kaynakları değerlendirilmiştir, ne de sulamalar 
tekniğin icap ettirdiği bir sulama sistemi içerisinde 
mümkün olmuştur. Binaenaleyh, bu teknik kadroların 
süratle vatan sathına yayılan bir projeksiyon içerisin
de geniş çapta halka dönük hizmetlere yönelmesi lâ
zımdır. 

Su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesi : 
Sözümün de başında ifade ettiğim gibi, Birinci 

Beş Yıllık Planda öncelik almıştı; ama bugün gö
rüyoruz ki, sulama projelerine verilmiş olan öncelik
ler çok azdır. Toprak - Su ayrı bir model içerisinde 
çalışır, Devlet Su İşleri büyük sulama projelerinde 
ayrı bir model içerisinde çalışır. Sebep - netice mü
nasebetleri içerisinde, eşyanın tabiatına uyan bir ça
lışma tarzı içerisinde bunları tek elden organize ede
bilecek ve Türk tarımına daha faydalı hale getirebi
lecek bir sistemin vazedilmesinde zaruret vardır. 

Sulamalar pahalıya mal olmaktadır. Çünkü, «Ye
şil tarife» Batı ziraat sektörlerinde tatbik edilirken, 
Türkiye gibi gelişmemiş ve zayıf bir bünyede olan 
tarım kesimini daha da zayıflaştırıcı, istihsali daha 
da pahalı bir hale getirebilecek nitelikte tarifeler uy
gulanmaktadır. Binaenaleyh, pompajla sulamalarda 
ve tabiî cazibe ile yapılan sulamalarda, bilhassa bun
ların ucuz bir sistem içerisinde halka hizmet görecek 
şekle getirmek ve bilhassa elektrikli işletmelerde, pom
paj işletmelerinde «Yeşil tarife» nin tatbik edilmesi 
lâzımdır. 

Arazi olarak Türkiye'de, tarıma tahsis edilebile
cek 26 milyon hektarlık bir arazi görülüyor. Bunun 
da sanırım 16 - 17 milyon hektarlık kısmı tarıma 
müsaitti;-. Sulanabilir olan kısımları ise 8 milyon hek
tar civarındadır. Binaenaleyh, bu sulama projelerinin 
süratle tarım yatırımları içerisinde mütalaa edilerek 
ele alınması ve değerlendirilmesi lâzımdır. 

Gübre mevzuu ayrı bir konudur. Bilhassa 1974 
yılında Ecevit Hükümetinin, Türk çiftçisine ters dü
şen espri içerisinde almış olduğu gübre fiyatlarını sü
ratle yükseltmesi, Türk tarımını yeni bir çıkmazın 
içerisine de itmiştir. Vermeden almak, almadan ver
mek Allaha mahsustur. Yıllardan beri bu topraklara 
hiç bir şey vermemişiz: ne sulamışız, ne de gübreyi 
vermişiz. Yeni yeni 1965'lerden sonra gübre sarfiyatı 
artmış ve Türk köylüsü bu gübrenin artık kıymetini 
idrak etmiş, bunu arar duruma gelmiştir. Her şey
den evvel gübresini alıp tarlasına atmayı düşünen bir 
köylü ve çiftçi bugün alamayacağı ve kullanamaya
cağı bir fiyatla daha da müşkül duruma sokulmuştur. 

[ Arkadaşlarını ifade ettiler, taban fiyatları şunlar, 
bunlar... Türk çiftçisine hakikaten büyük zararları 

j dokunmuştur. Hububatla ilgili olan taban fiyatlarının 
I çok geç alınmış olması bugün, geçmişte, 1974 yılın

da Ecevit Hükümetinin isabetsiz taban fiyat politika
larının işaretidir. Çünkü, bugün artık o noktaya ge
linmiştir ki, aynı taban fiyatıyle Türk tahıl piyasasını 
ayarlamak mümkün değildir. Serbest piyasada 3 li
raya satılan bir buğdayı siz 210 kuruşa Toprak Mah-

j sulleri Ofisine alamazsınız. Bu da görülüyor ki, ta
ban fiyat politikalarını, Türkiye'nin gerçeklerine uy
gun Türk ekonomisinin yapısına uygun bir rao-

j del içerisinde, politik görüşlerden uzak, halka hiz
mete dönük bir espri içerisinde gerçekleştirmek 
ve yapmak lâzımdır. Geçmişteki hükümetler, 
«Halka hizmet edeceğiz» bayrağı altında, sloganı al
tında iktidar koltuğuna oturmuşlar; fakat halka hiz
met etmekten daima, ters tutumlar içerisinde bulun
muşlardır. Matematik gerçekleri bütün delilleriyle 
ortada duruyor. İşte Toprak Mahsulleri Ofisi 240 ku
ruşa neden çıkardı? Bu geç kalınmış olan bir tatbikat
tır. Bunu kabul edelim arkadaşlar. Memleket bizim; 
Sen - ben hikayeleriyle birbirimize düşersek, bu mem
lekete kim hizmet edecek? Ne zaman doğru yolu bu
lacağız?... Akim icabın-, gerçeğin icabını, memlekete 
bir hizmet getirmenin sadece fikirlerin peşinde git
mek değil, fikirleri aksiyona döndürebilecel; fiiliyata 
koyabilecek, gerçekçi davranışların içinde bulunmak 
mecburiyetindeyiz. Birbirimiziiyi anlamalıyız. Biz bir
birimizi bir çatı altında anlayamazsak. millete anla
tacak hiç bir şeyimiz olmaz, millete götürecek de hiç 
bir hizmetimiz olamaz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak ve Tarım Reformu Kanunu müzakereleri, 

münakaşaları, sırasmda da arz ettiğim gibi, bugün 
Türkiye'de miras hukukunu ele almaya mecburuz. 
Türk tarımını eğer ayakta tutmak istiyorsak, muayyen 
üniteden küçük işletmeleri Türk tarımı için zararlı gö
rüyorsak, miras hukukunda bir operasyona gitmeye 
mecburuz. Türkiye'de verimsizliğin ana sebeplerinden 
bir tanesi de çok parçalara ayrılmış olan ziraat ara
zileridir. Yıllardan beri miras hukukunun parçaladığı 
araziler birer, ikişer, üçer dönümlük olarak oraya bu
raya serpiştirilmiş halde bulunuyor. Arazi tablosu 
üzerinde böyle görünüyor; gezdiğimiz yerlerde bunu 
görüyoruz. Buralarda ne bir sulama yapılabiliyor, ne 
kuyu açılabiliyor, ne buraya gübre götürüiebiliyor, ne 
ağaç dikilir bahçe yapılabiliyor, ne de başında adam 

J durabiliyor. Çünkü aslında kâfi değil. Bunları birleş-
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tirecek, tevhit edecek ve banları Türk tarımına fay
dalı hale getirecek, toprağın her karışını Türkiye'de 
değerlendirebilecek, hür düzenin mülkiyet hakkını kı
sıtlamayan bir üslup içinde bu meseleye çözüm geti
recek, bir tatbikata mutlaka ihtiyaç vardır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağla
yınız efendim. 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — ' 
Bağlıyorum Sayın Başkanım, müsaade ederseniz bir 
konuya daha değinmek istiyorum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Bir konuya; ama 
biz de konuşacağız. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum sayın arkadaşım, müsaade ediniz. Size de 
tahammül gösterdik; dinleyelim, biz çok dinledik. 

Hayvancılık ile ilgili konulan da şöyle bir iki keli
me ile özetleyerek sözlerimi bağlayacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk ziraatının en büyük potansiyellerinden birisi 

de 70 nvlyonun üzerindeki hayvan mevcududur. 28 
milyon büyükbaş hayvan vardı. Türkiye'de maalesef 
hayvan adedi çok; fakat hayvancılıkla ilgili entegre 
bir hizmet sisteminin vaz edilememiş olması sebebiy
le, hayvancılık Türk ekonomisinin başına yük olmuş
tur. Sayın Ziya Ayrım arkadaşımın da söylediği gibi, 
televizyon ekranlarında gördüğümüz acıklı tablo, as
lında Türkiye'de mevcut olan potansiyelin Türk Devlet 
hayatı içerisinde, Türk ekonomisi içerisinde, Türk 
hayvancılık gdiştirme projeksiyonu içerisinde yeteri 
kadar değerlendirilememiş olmasının ifadesidir. Ne et 
kombinaları kâfidir, ne hayvancılık kredileri kâfidir. 
Bu krediler ne zamanında verilir, ne de Yem Sanayii 
Türkiye'de kifâyetli bir hale gelmiştir. Zaten arazi
lerin, meraların büyük çapta sürülmesi ile meralar 
ortadan kalkmıştır. Var olan meralar da artık kullanı
lamaz hale gelmiştir, dejenere olmuştur. Mutlaka yem 
sanayiine ve yem bitkilerine yönelik bir proje tatbiki 
zarurîdir; aksi halde Türkiye'de hayvancılığı ayakta 
tutmak mümkün değildir. Binaenaleyh, bu konu da 
Türkiye için çok önemlidir. 

Bir konuyu da... 
BAŞKAN — İstirham ediyorum, istirham ediyo

rum Sayın Karaağaçlıoğlu. 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Türk Devlet hayatı daima fikirlerin peşinde git

miş; fakat fikirlere sahip çıkarak onları aksiyon ha
line getirecek hizmetleri, gerçekçi hizmetleri maalesef 

büyük çapta yerine getirememiş ve Planın öngördüğü 
hedeflerin çok gerisinde kalmıştır. Bunlar arasında, 
yıllardan beri bu kürsüde söylediğim bir konuyu arz 
etmek isterim : Seracılık konusu. Mevcut, Allahın ver
diği jeotermal enerjilerden Denizli'de Sarayköy mın
tıkasında bir seracılık yapılmıştır. Afyon mıntıkasın
da da büyük çapta yeraltı jeotermal enerji bulunmuş
tur. Üç senedir bunun peşindeyiz; kürsülerden söyle
riz, ilgili Bakanlar not alırlar ve ilgililerine vazifeyi 
aktarırlar; maalesef fikirler ve projeler tozlu rafların 
dosyaları olarak kalmaktan öteye gidemez. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Her şeyi dışarıdan alma zaruretine dönük bir eko

nomik yapıda büyük sıkıntıları olan bir memlekette 
mevcut olan imkânlarımızı bari değerlendirelim. 
270 000 liraya mal olacak bir sera projesini eğer Ta
rım Bakanlığı gerçekleştiremiyorsa, sanırını ki, büyük 
projeleri, büyük hizmetleri gerçekleştirmesi çok müş
kül olur. Binaenaleyh, buna dönelim, imkânları de
ğerlendirelim. Türkiye'de her şey var; yağ var, un 
var, ş.ker var; ama bütün bunları helva haline getire
cek güçlü iktidarlar yok, güçlü hizmet adamları yok. 
Var; ama herkes diyor ki, benden geçsin, benden son
raki yapsın... O halde devlete kim sahip çıkacak?... 

Vaktinizi aldım, çok teşekkür ederim. Sayın Baş
kan saygılarımı sunarım. Hürmetlerimle (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Her sene burada çıkar konuşuruz, konuşuruz, iş
te bir hoşça seda kalır mı, kalmaz mı bilmem; gene 
aynı şeyleri tekrarlarız, ama artık söz ve yazı safha
sı geçmiştir. Dünya açlık tehlikesi ile karşıkarşıya-
dır; 40 milyon nüfuslu Türkiye de açlık tehlikesi ile 
karşıkarşıyadır. 40 milyonun gırtlağı şu Tarım Ba
kanlığının kıymetli elemanlarının elindedir. Evet; 
neden? Ben, gayet yakından bilirim Tarım Bakanlığı 
teşkilâtının kıymetli elemanlarını. Bilgileri var, tat
bikatları var, her şeyleri var; fakat onları itici bir 
sistem, bir güç yok. Binaenaleyh, bu potansiyeli kıy
metlendirmek lâzımdır. Başka çare yoktur. Onun için 
sistem kurmalıyız. Sistem ne? Ben birkaç konuya 
temas edeceğim. 

1. — Bir defa Türkiye'de entansif bir ziraate git
mek mecburiyetindeyiz. 

Her adam her bölgede istediği şeyi ekip, istediği
ni biçip, istediğini yetiştiremez. Her bölge, ayrı ayrı 
ne mahsul yetiştirecek, ne gibi hayvanlar besleyecek-
se onun üzerinde durulmalıdır ve o bölgelerde tohum 
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ıslahına, hayvan ıslahına gitmeli, oralarda bir tarım 1 Yalnız kâğıt üzerinde proje olrnaz, tatbikatına geç 
sitesi kurulmalı. Tohum ıslahına, hayvan ıslahına j meli. Devlet hayatında bir koordineye gitmeli. Bu 
oradan gideceğiz ve bu işte çalışacak mütehassıs ar
kadaşlar orada oturacaklar, büyük bir site teşkil ede
cekler, maddeten tatmin edilecekler, çoluklanyle, ço-
cukiarıyie orada yaşayacaklar, orada muhite mües
sir olacaklar. Her ünitenin, bölgesinden mesul oldu
ğu köyler belirtilecek. Hatta o kadar olacak ki, o si
telere okullar da açılacak, oraya yollarla bağlı köy
ler çocuklarını bu okullara gönderecekler. Bu çocuk
lar akşam evlerine dönecekler. Ben, köylünün küçük 
çocuğunun yatılı okulda okumasının aleyhindeyim. 
Köy çocuğu oraya gelmeli, sabahleyin okulunda oku
malı, akşam evine dönmeli, hayvanın kokusunu kek-
lamalı, aileye kendi yaşında bir yardım yapmalı, üre
time katılmalı, onun içinde büyümeli. Biz bu vatan
daşların hepsini kalem efendisi mi yapacağız? Göre
ceksiniz, yakında bir yüksek tahsil öğrenimi enflas
yonu olacak. Her gün görüyoruz; birçok dalda ol
muş vaziyette. 

Şimdi bunlar için ne yapmalı? Bir de tarım fonu 
teşkil etmeliyiz. Burada teferruatına geçecek değilim, 
bu kadarını söyleyeyim, icabederse teferruatına baş
ka zaman geçeriz. Bir tarım fonu teşkil etmeliyiz. 
Tohum ıslahı yok. Bu olmalı, biz yetiştirmeliyiz. Hay
van ıslahını biz yapmalıyız. Rica ederim, meselâ ak
lıma geldi, (Benim de vaktiyle bulunduğum bir yer) 
Koçaş Teknik Ziraat Okulu idi, şimdi Koçaş Üretme 
Çiftliği oldu. Buradan ancak köylünün birkaç hevesli 
kişisi istifade etmektedir. Orada, benim zamanımda 
kara sığır yetiştirilirdi; ama ben; oraya geniş bir okul 
sitesi ilâve eder, bir ha-yvan hastanesi kurar, tohum 
,ci-ıUırıı oraia yaptırır, c bölgenin hayvancılık ve ta
rım bakımından kalkınmasının mesuliyetini, orada
ki arkadaşlara verir ve buradaki muvaffakiyetleri 
derecesinde arkadaşlara ayrıca bir prim tanırsam, 
Türkiye'nin kalkınmasına muhakkak ki hizmet et
miş olurum. 

Türkiye'nin kalkınmasının esası tarım ve tarıma 
dayalı sanayidir. Tarımla sanayii ayırmamıza imkân 
yoktur. Bu hakikatleri görmeliyiz. Bugün dünyanın 
gerek siyasî ortamı, gerekse iklim ortamı içerisinde 
artık tarım bakımından da, sanayi bakımından da 
kendi yağımızla kavrulmak mecburiyetindeyiz. Bu 
bakımdan, tarıma önem vermek mecburiyetindeyiz. 
arkadaşlar. Yarın herhangi b:r harbe girersek ne 
olacak? Kimden getireceksiniz, bu 40 milyonu nasıl 
besleyeceksiniz? Yok.. Büyük bir mesele. Şimdiden 
söylüyorum. Tarım teşkilâtı bunun projelerini yapsın. 

nun başındaki mekanizmalarda bu elemanlar çalışır. 
İcabında 24 saat çalışır işi meydana getirir. Yalnız 
yeter ki, itici kuvvet olsun ve onların da bu emekleri 
değerlendirilsin. 

Tarım mevzuuna gelmişken bir sübvansiyondan 
bahsedeceğim. 

Bu sosyal adalet... Sosyal adalet nerede? Sayın 
Ecevit Hükümeti kalktı ekmeklikte bir sübvansiyon 
çıkardı. Benim tarımla meşgul olan köylümün an
cak % 20'si kendi ekmekliğini kendisi sağlar, <% 80'i 
hariçten, diğer pazarlardan alır. Şehirlerdeki ucuz 
yiyecek, köylü pahalı yiyecek... Olmaz. Toprak Mah
sulleri Ofisi buğdayın fiyatını 240 kuruşa çıkarmaya 
mecbur oldu; belki bu açığı bir dereceye kadar ka
pattı. Ben niçin 7 - 8 milyar havadan zarar edip, Ha
zineye yük yükleyeceğim? Benim sübvansiyonu üreti-
ticiye tanımamız lâzımdır. Ucuz fiyatla iyi tohumluk 
vermeliyim. 

Gübre ihtiyacı c/c 300 arttı. Geçenlerde Sanayi 
Bakanının bir beyanatını dinledim. 4 800 000 ton 
gübreye ihtiyacımız var. Bunun 2 milyon küsur to
nu hazır. Niçin hazır? 1974 sonbahar ekiminde eki
ci, gübre pahalı olduğu için kullanamadı. Onun için 
hazır. İnşallah bu sene ilkbahar kurak gitmez. Eğer 
ilkbahar kurak giderse vebali Ecevit Hükümetinin 
boynunadır. Çünkü köylü pahalı olduğu için güb
re alamadı. Banka kredi vermedi, onun için gübre 
hazır kaldı, İnşallah ilkbahar yağışlı gider de, köylü 
noksan gübresini ekimden sonraya atar. O imkânı 
bulur, büyük bir mahsul idrak eder. Bütün temenni
miz budur. 

Bir konu daha var. Toprak su evvelce Tarım 
Bakanlığına bağlı idi. Bu niçin gitti Köy İşleri Ba
kanlığına? Çok rica ediyorum. Bunu Tarım Bakanlı
ğı bünyesine tekrar almak lâzımdır. Orada bu işi ya
panların da ekseriyeti tarımcılardır, ziraat mühendis
leridir. Binaenaleyh, bunun Tarım Bakanlığı bünyesi
ne alınması lâzımdır. 

Hububat fiyatlarında, tahıl fiyatlarında taban fi
yatın (Zaten bütün üretimde öyle ya) ekimden evvel 
tespit edilip, halka ilân edilmesi lâzımdır ki, biz ye
teri kadar ekim imkânını elde edebilelim. 

Sonra ekim, artık herkesin gönlüne göre olma
malı; «Ben şunu ekerim, bunu ekmem» söz konusu 
olmamalı. Türkiye'nin senelik tüketim ihtiyacı he
sap edilmeli, o dalda şu kadar sahanın ekilmesi tatbi-
katıyle yüzde belli bir miktar kadar çıkmalar inmeler 
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olabilir, bunu da hesap ederek o miktarda ektirmek 
lâzım ve ona göre de, fiyat vermemiz lâzımdır. Yok
sa açıkta kalırız. 

Efendim, ben demin hububat ıslahını izah eder
ken hayvan ıslahını da söyledim. Benim için bir ide
fikstir; Doğu'da hayvancılığı kalkındırmalıyız, Do-
ğu'ya önem vermeliyiz. Evvelâ, hayvanları fennî 
ağıllara kavuşturmalıyız, veteriner orada her zaman 
hazır olmalı. Biz gerek ziraatçı, gerek veteriner bakı
mından bunlara mesuliyetli bölgeler vermezsek neti
ce alamayız. Böyle masa başında ziraat olmaz. Be
nim, tarım teşkilâtım istediği kadar bilgili olsun, 
köylünün arasına gidip günlük dertleri, günlük nok
sanları görmezse netice alamayız; yani primitif bir 
ziraatçilikten kurtulmalıyız. Fennî, ilmî, 20 nci As
rın gerektirdiği bir ziraatçiliğe geçmeliyiz. Onun için 
de, bunun elemanlarını tatmin etmeli, kendilerine 
araç ve gereç vermeli, köylü ile çiftçi ile işbirliği yap
tırmalı; bu şekilde bir üretim seferberliğine geçilme
lidir. Onun için de, arz ettiğim şekilde krediler dü
şüktür. Sübvansiyonu üreticiye tanımalıyız. Sistemli 
bir üretim fonu teşkil etmeliyiz. Taban fiyatlarını 
ekimden daha evvel koymalıyız. Gönüiiü arkadaşlar 
yetiştirmeliyiz ve bu bölgelerde tanmda orta bilgide 
orta tatbikatçı köylü elemanlar yetiştirmeliyiz. 

Bir zamanlar Silifke'de bir bahçıvancıhk okulu 
vardı. Evet onlar ilk zamanlarda işe yaramıyorlardı, 
yer bulamıyorlardı; arna bugün kıymetli elemanlar 
oldular. Gerek hayvan yetiştirilmesi konusunda, ge
rekse tarımda bunu yapmak mecburiyetindeyiz. Me
selâ, Güneydoğu Anadolu'nun kıraç sahalarında hu
bubat ekemezsiniz, bakliyat ekemezsiniz; ancak ora
da antepfıstığı ile bağ yetiştirilir. Başka bir şey yapa
mazsınız. Onun için orada bunu desteklemek lâzım. 
Meselâ, Gaziantep'te bir meyvecilik istasyonumuz 
var. Hakikaten senelerdir orada çalışır; ama kiminle 
temas eder, netice olarak ne almıştır, ne vermiştir, 
bilinmez. Gider sorarsanız, rapor hazır... Beyler, ra
porlara da artık doyduk. Gerek iç mütehassısların, 
gerekse dış mütehassısların raporları arşivleri doldur
du, orada paslanıyor. Bu işler üzerinde yeteri kadar 
konuşuldu. Tatbikata geçip bir tarım seferberliğine 
geçmek mecburiyetindeyiz. 

Bir de, son senelerde memleketin büyük çapta 
yağa ihtiyacı var. Bu bakımdan yağlı tohum üretimi
ni teşvik etmek lâzımdır. Meselâ, yerfıstığı tohumu, 
soya fasulyesi üretimi ve susam... Her sene harice 
susam ihraç eden Türkiye, susam ithal eder duruma 
geldi. Fiyatı da çok yüksek. Bunun nedenleri nedir? 
Bunun üzerinde durmamız lâzımdır. 

Ben sözümü uzatmayacağım, bir kelime ile bağ
layacağım. Bir tarım seferberliğine gitmek ve yerine 
koymak lâzımdır. 

Ayrıca, Tarım Kooperatifleri Köy İşleri Bakanlı
ğına bağlandı. Oîma.z. Bir Kooperatifler Genel Mü
dürlüğü var, senelerden beri kooperatifçiliği, banka-
cıhğı tamamen öğrenmiş. Bu Tarım Bakanlığı ile ir
tibatlı Kooperatifler Genel Müdürlüğüne bağlanma
lıdır. Hem. Toprak - Su ve hem de Kooperatifler Ge
nel Müdürlüğünün Köy İşleri Bakanlığından alına
rak, Tanm Bakanlığına bağlanması lâzımdır. 

Efendim, bütçenin Tarım Bakanlığı camiasına ve 
bütün Türk Milletine hayırlı, uğurlu olmasını diler, 
hepinizi sonsuz saygılarla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Hilmi Nalbantoğlu, buyuru
nuz efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
BAŞKAN, sayın senatörler, hepinizi hürmetle selâm
larım. 

Bendeniz Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı konusunu üç isimle anacağım; tırpan, reform, te
zek... 

Tırpan mevzuunda, geçen seneki bütçe müzakere
leri sırasında burada uzunca konuşmalar yapmıştım. 
Bu hususta Sayın Bakanımız, geçen seneki zabıtları 
alarak konuşmalarımızı gözden geçirirse, memnun 
olacağım. Konuştuklarım, söylediklerim halen de ge
çerlidir. Bu yıl için de hiç olmazsa 40 bin tane tır
panın Ziraî Donatım Kurumu vasıtası ile ithal edilerek 
halka intikal ettirilmesini önermekteyim; fakat Rusya' 
dan değil, Avrupa'dan ithal edilmelidir. Çünkü Rus
ya'dan kaçak tırpan gelmektedir. Rusya'dan gelen 
tırpan, kaçağı kamufle etmektedir. O bakımdan, Av
rupa'da Çekoslovakya, Avusturya gibi memleektlerin 
tırpanlarının ithalini önermekteyim. 

Reform konusunda; yani idarenin düzenlenmesi, 
hizmete yöneltilmesi mevzuunda Bütçe ve Plan Ko
misyonunda konuşmalar yapmıştım. Burada tekrar 
edecek değilim. Herhalde bu teşkilât, iyice bir kere 
gözden geçirilmelidir ve kendi şahsî kanım olarak, 
Hayvancılık Bakanlığı bundan ayrılıp ayrı bir bakan
lık olarak kurulmadıkça, bu bakanlık içerisindeki ge
rek veteriner, gerek ziraatçilerin sürtüşmesinden do
layı, bu bakanlıktan biz daha uzun müddet hizmet 
bekleyemeyiz. Kanaatim budur. 

Tezek konusunda burada birkaç defa huzurunuzu 
işgal etmiştim. Bunun neticesi tabiî gübreye dayan-
matkadır. Memleketimizde 86 milyon ton tabiî güb
reyi biz, 16 milyon ton tezek olarak yakıyoruz. Bun
dan başka bir şey değil. 

357 — 



C. Senatosu B : 33 12 . 2 . 1975 O : 1 

Bir vesile ile de arz ettiğim gibi, eğer biyogaz te
sisleri kurulursa köylerde ısıtma, aydınlatma; bir çar
kı döndürme tesisi elde edilmiş olur. Aynı zamanda 
da, permante olmuş olan bu gübre, yine toprağa 
verilmek suretiyle 1,6 nispetinde ziraati artırma imkâ
nı da hâsıl olacaktır. Bu biyogaz konusunda da zan
nederim Bakanlığın değerli uzman kişileri vardır. Bu
nun üzerinde Tarım Bakanlığının, tarım yönünden 
köylerde kullanılıp kullanılamayacağı konusunu etüt 
etmesini, bir kafa yormasını istirham etmekteyim. 

Süt Endüstrisi Kurumunun çalışma stratejisinin 
yeniden, dikkatlice gözden geçirilmesi gereklidir. Bi
zim parti sözcümüz de, bu süt mevzuundaki aykırı 
fiyat uygulamalarına değindiler ve her halükârda Do
ğu - Anadolu'da hayvancılığı geliştirme bakımından 
belki süt, peynir, tereyağı fabrikaları (küçük çapta da 
olsa) kurulmuştur. Süt fabrikaları biraz daha tevsi 
olunursa, memleket ekonomisine ve tarıma faydalı 
olacak kanısındayım. Bu faydalılığın hâsıl olmaması
nı, ben bu kurumun çalışma stratejisinin bozukluğun
dan ileri geldiğine kaniim. 

Ayrıca, yeni kurulmuş olan Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğünün Teşkilât Kanununun biran evvel çı
karılması ve bununla tüm Anadolu'nun Türkiye sa
yılmak suretiyle teçhiz edilmesini; bundan evvelki zi
raat teşkilâtı müesseselerinin serpiştirildiği şekilde de
ğil de âdil, sosyal adalet ilkelerine göre ülke sathın
da serpiştirilmesini ve göze başlarına götürülmesini 
istirham etmekteyim. 

Şimdi, Türkiye'de bir de gıda konusu var. Gıda 
sanayii şu kurluşlar tarafından yürütülmektedir: 

Meselâ et mamulleri, et kombinaları tarafından; 
su ürünleri, Su Ürünleri Genel Müdürlüğü tarafın
dan (Bu konuda belki bazı kuruluşlar kurulacaktır) 
süt ve mamulleri Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu ta
rafından, yem mevzuu Yem Sanayii A. Ş. tarafından, 
Şeker ve şekerli mamuller, Türkiye Şeker 
Fabrikaları A. Ş. tarafından un ve unlu 
maddeler Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından, 
yürütülmektedir. TMO sadece almakta, de
polamakta, vermektedir. Halbuki, un mamulleri sa
nayiini de ele almalıdır. 

Çay sanayii, Çay Kurumu tarafından, içki sanayii 
Tekel Genel Müdürlüğü tarafından yönlendirilmekte
dir. Ancak kanıma göre, memleketimizde bitkisel yağ
ların sahibi bir kuruluş yok. 

Ayrıca, sebze ve meyve işleme mevzuunun da bir 
kurum olarak henüz bir sahibinin yok olduğunu gör
mekteyim. Belki Bakanımız ve Bakanlık mensupları 

ve Bakanlığın çok değerli uzmanları bu konuyu tek
rar incelerler. Ben, sadece bir inşaat mühendisi ola
rak bu hususta bazı eksiklikler bulunduğunu kanıt
lamak, noktalamak istiyorum. Bu hususta da bir in
celeme yapılırsa çok yerinde olur. 

Bitkisel yağlar konusunda yağ - kur gibi bir mü
essese kurmak suretiyle; sebze ve meyve işleme şekli
nin de bir kuruma maledilmesi suretiyle; herhalde 
memlekette gıda sanayiinin ve gıda fıkdanının netice
leri önlenmiş olur. 

Ayrıca, bir de çiftçi borçlarının ertelenmesi hu
susunda bendenize gönderilmiş mektuplar var. Yine, 
:cDilekçemi Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
na gönderdim» diye mektuplar da gelmiş bulunmak
tadır. Meselâ bu konuda Şenkaya'mn Aksar Bucağı 
muhtarlığı tarafından gönderilmiş mektup vardı. Bu 
konular belki Ziraat Bankasını da ilgilendirir, onun 
için bahsetmekte biraz tereddütlüyüm; bu hususta ve 
tabiî tarımın diğer konuları üzerinde de Bakanlık uz
manlarının geniş ölçüde tetkik yaptığına kaniim; fa
kat bunun aktif yöne döndürülmesin" de temenni et
mekteyim. 

Beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunar, Bakan
lığın bütçesinin memleketimize, milletimize hayırlı 
olmasını temenni ederim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğlu. 
Değerli arkadaşlarım, mensup oldukları gruplar 

adına konuşan iki saym senatörden sonra, kendi ad
larına altı sayın senatör konuşmuştur. Yeterlik öner
geleri var. Yeterlik önergesini okutmazdan, oya sun-
mazdan önce Tüzüğümüzün 78 nci maddesinin emret
tiği işlemi yapacağım. 

Önerge vermek suretiyle sorular yönelten üç ar
kadaşımız var. Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Ahmet 
Karayiğit, Sayın Hikmet Aslanoğlu. Bu üç önergeyi 
okuttuktan sonra, yeterlik önergesini sunacağız. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Yeterlik önergesi
nin aleyhinde konuşacağım. 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini sunduktan sonra, 
bu önergenin aleyhinde size söz vereceğim Sayın 
Özer. 

SAMİ TURAN (Kayseri) — Saym Başkan, be
nim konuşmamın sonunda da sorularım vardı. 

BAŞKAN — Soru önergelerini okutuyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ederim. 

Kars 
Yusuf Ziya Ayrım 
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1. Bugünkü yönetmenlik damızlık hayvan tevzii
ni sağlamaya yeterli midir?... 

2. Halen üretme çiftlikleri ve haralardaki tevzie 
amade ne miktar erkek ve dişi hayvan vardır?. 

BAŞKAN — İkinci önergeyi okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Gıda - Tarım ve Hayvancılık 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ve talep 
ederim. 

Afyon Karahisar 
Ahmet Karayiğit 

Soru : Haşhaş yağı tashirhaneleri için tazminat 
verilmesi konusunda Bakanlığın bir kararname hazır
laması gerekmektedir. Kararnamenin hazırlanıp, ha
zırlanmadığının açıklanması?... 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırılmasını arz ederim. 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 
1. Tarım Bakanlığına mensup personel arasında 

meselâ Teknik Ziraat Teşkilâtı ile Ziraî Mücadele 
Teşkilâtı arasında iş hacmi ve hizmetle mütenasip ol
mayan bir dağılım vardır. Atıl kapasite halinde otu
ran teknik ziraat teşkilâtı mensuplarının yanında pek 
az personelle görevlerini güçlükle yapan ziraî mü
cadele personeli görülmektedir. Bu konuda bir ayar
lama düşünülmekte midir? 

2. Teknik Ziraat Teşkilâtı mensupları amelî bil
giler ve muhtelif arızalara müdahale bakımından güç
süz kalmaktadırlar. Bunların tarlada alet, edavat ve 
makine başında ve amelî şekilde yetiştirilmesi husu
sunda ne yapılmakta ve düşünülmektedir?... 

3. Ev ekonomisi çalışmaları faydalıdır. Ancak, 
esasen bu konuları bilen bölgelerde çalışmalar yapıl
dığı görülmüştür. 

Bunların daha faydalı olacakları bölgelere kaydı
rılması düşünülmekte midir?... 

4. Devlet Üretme Çiftlikleri olduğu halde bir de 
tohum ıslah istasyonları mevcuttur. Yenileri de kurul
maktadır. Aynı bölgede bulunan bu iki başlı çalışma 
yerine, Devlet Üretme Çiftliklerinde tohum ıslah is
tasyonlarının ilhakı daha faydalı görülmekte midir? 

BAŞKAN — Bir soru önergesi daha var, okutu
yorum. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Tarım Bakanı tarafından aşağıdaki soru

mun cevaplandırılmasını rica ederim. 
1. Besin standardizasyonu düşünülüyor mu?... 

2. Halkın beslenmesi konusunda Bakanlıkça ne 
gibi çalışmalar yapılmaktadır?... 

3. Doğru beslenme eğitimi için de düşünülüyor?... 
Saygılarımla. 

Elâzığ 
Celâl Ertuğ 

BAŞKAN — Sayın Sami Turan. 
Bir kanunun görüşülmesi sırasında üyeler, ko

misyona ve bakana, Hükümet temsilcisine sorular yö
neltebilirler. Siz sorunuzu konuşmanız sırasında yö
neltmiş bulunuyorsunuz. Benim şimdi sunduğum so
rular, Başkanlığa önerge vermek suretiyle yöneltilmiş 
sorulardır. Sayın Bakan, şüphesiz sizin sorunuza da 
cevap verecektir; ama bu sorular hakkında ayrıca in
celeme yapılmasına Sayın Bakan gerek görürlerse, 
yazılı olarak da cevap verme olanakları vardır. 

Şimdi iki yeterlik önergesi var, bu iki yeterlik 
önergesini sunuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde 6 hatip konuşmuş ve konu aydınlanmış ol
duğundan sorular hariç yeterliği saygılarımla arz ede
rim. 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Sayın Başkanlığa 
Bütçenin Cumhuriyet Senatosundaki görüşülmesi 

programının uygulanmasında gecikme olduğunu dik
kate alarak, halen görüşülen Tarım Bakanlığı Bütçe
si için yeterlik önerisinde bulunuyorum. 

Oya sunulmasını saygı ile arz ederim. 
Tabiî Üye 

Suphi Karaman 

KÂZIM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, ko
nuşmak isteyen daha kaç kişi var acaba? 

BAŞKAN — Arz edeyim efendim: 
Grupları adına konuşmuş bulunan iki arkadaşımı

zın dışında 16 sayın üye kendi adlarına söz istemiş
lerdir. Bu 16 üyeden ancak altısı konuşmuş bulunu
yorlar. Eğer yeterlik önerisi Yüce Genel Kurulca 
kabul edilirse, on arkadaşımız konuşmayacaklardır. 
Kabul edilmezse sıra ile on arkadaşımıza da söz ve
receğim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Önerge sahipleri yok 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, yeterlik önergesinin aley
hinde size söz vereceğimi daha önce söyledim Sayın 
Özer. Sorularına cevap verirken, tekrar bana işaret 
ediyorsunuz. Kaydettim. 
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HAMDİ ÖZER (Malatya) — Hayır; önerge sa
hipleri yok Saym Başkan. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Efendim, ben önergeyi tekabbül ediyo
rum. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Yirmi dakika ko
nuştuğunuz için mi tekabbül ediyorsunuz?... Yirmi da
kikada üç arkadaşımız daha memleket davasını dile 
getirir, çok istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, buyurun; yeterlik öner
gesi aleyhinde konuşma hakkınız var, buyurun Sayın 
Özer. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Bu gece değil de sabahın 5,30'unda burada biz büt
çe bitirdik. Hiç uyumadan tekrar memleket davasmı 
bu bütçede dile getirmek üzere saat 9,30'da sizlerle 
beraber ilk defa buraya ben geldim. Saym Başkan 
oturumu açtı. Niçin o zaman «Lehte, aleyhte, üzerin-
da» diye bir soruda bulunmadı? Ben de diğer arka
daşlar gibi, kuliste oturmuş bir çay içmek suretiyle 
biraz olsun orada dinleniyordum. Çünkü, 48 saatten 
beri uyanığını; ama Sayın Başkan, herkes konuştuk
tan sonra aniden, bir baskın şeklinde kim üzerinde, 
kim lehinde, kim aleyhinde diye sormuş. Ben bura
da yoktum. 

Çok istirham ediyorum muhterem arkadaşlarım, 
önergeyi veren sayın arkadaşımdan bir tanesi 15 da
kika konuştu. Benim buradaki konuşmam, Saym 
Başkana da yazdığım gibi, dört dakikayı geçmeye
cektir. Çok istirham ediyorum. Bir arkadaşımız yirmi 
dakika konuştu. Nihayet konuşmak isteyen iki arka
daş var; bir Saym Kalpaklıoğlu, bir de ben. Saat 
13,00'e de 20 dakika kalmıştır. Bunun dışında hiçbir 
şey de yapılamayacaktır. Lütfediniz, istirham ediyo
rum; söz veriyorum beş dakikayı geçmeyecektir. 
Memleket davasının çok önemü iki noktasını hu
zurunuzda dile getirip, ayrılacağım. Bu konuda bil-
h?-:sa önergenin reddini istirham ediyorum sayın ar
kadaşlarım. Bugün bana, yarın da sizlere. 

Hürmetler sunarım. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Yeterlik önergesini kabul edip etmeme yetkisi 

şüphesiz Yüce Genel Kurulundur. Ben bu konu üze
rinde bir şey söylemeyeceğim. Yeterlik önergesinin 
aleyhinde söz alan değerli arkadaşım Hamdi Özer tu
tumum hakkında da eleştirilerde bulundular. Dediler 
ki, «Başkan birleşimi açınca lehte, aleyhte ve üze
rinde söz isteyenleri hemen sormadılar.» 

J Değerli arkadaşlarım, 
Hatırlatmakta yarar vardır; Tüzüğümüzün 56 ncı 

maddesi diyor ki; 
«Başkan, söz alanların adlarını sırası ile Kurula 

bildirir.» Birleşimi açtığım zaman grupları ve kendi 
adlarına söz alan arkadaşlarımın adlarını Yüce Genel 
Kurula bildirdim. 

«... Komisyon veya grup adına söz istendiği tak
dirde, komisyon başkanı veya sözcüsü ile grup baş
kan ve sözcüleri sıraya bağlı değildirler.» Bu kurala 
göre de grup sözcülerine söz verdim. 

«... Ancak, bir konu üzerinde bütün gruplar adı
na konuşmalar bitmeden,. evvelce konuşmuş olan 
grup sözcüsüne yeniden söz verilemez.» Grup sözcüle
rinden ikinci kez söz isteyen olmadığı için bu hük
mün uygulanmasına yer kalmadı. 

«Son söz Cumhuriyet Senatosu üyesinindir.» Henüz 
bu noktaya gelmedik. Yeterlik önergesi kabul olun
duğu takdirde bu kural uygulanacaktır. 

Yine aynı madde diyor ki, «Genel Kurul isterse 
görüşülen işlerin lehinde, aleyhinde ve üzerinde ko
nuşmak isteyenlere sıra ile söz verilmesine karar vere
bilir.» 

Böyle bir öneride, de bulunulmadı. O itibarla Ge
nel Kurulun kararma müracaat etme gereği doğma
dı. 

«...Bir konunun görüşülmesine başlanmadan ön
ce, söz için adını kaydettirenlerin sayısı altıyı geçer
se, Başkan bu usulü kendiliğinden uygulayabilir.» 

Sıraya tabi olmaksızın konuşmak hakkına sahip 
olan grup sözcüleri konuştuktan sonra ben Başkan 
olarak, birleşim açıldığı zaman söz isteyenlerin sa
yısının 14 olduğunu açıklayarak, Tüzüğün bana ver
diği bu yetkiyi kullandım. Daha önce bu yetkiyi kul
lanamazdım. Grup sözcüleri konuştuktan sonra kul
lanabilirdim, onların konuşmaları biter bitmez de 
bu yetkimi kullandım. 

Binaenaleyh, değerli arkadaşımın Başkanlığın tu
tumuna değinen eleştirisi, Tüzüğümüzün hatırlattığım 
56 ncı maddesi karşısında yerinde değildir. 

Yeterlik önergesinin aleyhindeki gerekçelerine ge
lince; bu konu üzerinde benim hiçbir takdir ve yet
kim yoktur. Takdir ve yetki tamamen Yüce Genel 
Kurulundur. 

Saym İbrahim Tevfik Kutlar'm önergelerini Sayın 
Kâzım Karaağaçhoğlu benimsediler. 

Sorular hariç olmak kaydı ile yeterlik önergesini 
! oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 

360 — 



C. Senatosu B :. 33 

Çok özür dileyeceğim yeterlik önergesini kabul 
edenler lütfen ayağa kalksınlar... Kabul etmeyenler 
lütfen ayağa kalksınlar... 12 oya karşı 13 oyla yeter
lik önergesi kabul edilmemiştir. 

Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu, buyurunuz. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

Anlaşılıyor ki, saatin 13,00'e doğru yaklaşmasın
dan dolayı arkadaşlarımız biraz yorulmuş bulunuyor
lar. Onun için ben de, kısa kısa bir iki noktaya te
mas edeceğim. 

Sayın arkadaşlarım; 
Hakikaten Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan

lığı Bütçesi, memleketimizin en mühim meselelerine 
temas eder. Çok hayatî işler ve gıdalar bu Bakan
lığın uhdesindedir. Bütün dünyanın açlığa doğru git
tiği şu son senelerde, fakir - zengin bütün memle
ketler ziraate ve ziraat mahsullerinin çoğaltılması
na, vasıflarının yükseltilmesine büyük gayret sarf 
etmekte ve Türkiye'nin dışında da bu gayretlerin gö
rülmesi, bizim ziraat memleketi olarak bu davada 
işi daha da ciddiye almamızı gerektirmektedir. 

Biliyorsunuz şu anda bütün dünyanın üzerinde 
durduğu 500 bin insan (ki, büyük kısmı Hint Yarım
adasında ve Afrika ortasındadır) açlıkla pençeleşmek
tedir. Hamdolsun memleketimizde bu açlığın bulun
mamasına rağmen, her gün büyük ölçüde artan ve 
bugün 40 milyonu aşan nüfusumuzun bu ölçüde ar-
tişı, topraklarımız üzerindeki mahsulün hergün biraz 
daha geliştirilmesine, çoğaltılmasına, evsafının yük
seltilmesine bizi yöneltmektedir, yöneltecektir. Bun
da bir zaruret vardır. Bütün çabalarımıza rağmen, 
elli senedir bu memleketi bir ziraat memleketi olmak
tan kurtaramadık. Sanayi memleketi olalım dedik; 
ama halen daha adım ad'm zor ilerliyoruz. Büyük 
vasfımızla ziraat memleketiyiz; ama ne yazık ki, zi
raat memleketi olmasına rağmen. 

O halde, niçin ziraat memleketiyiz?.. Galip vas
fımızla ziraata önem verdiğimiz için, sınaide daha 
geride olduğumuz için, kendimize ziraat memleketi
yiz diyoruz. Yoksa bu tabir, büyük ölçüde ziraatı 
geliştirip de hem kendi karnımızı doyurup, hem de 
dışarıya satabilecek duruma gelebileceğimiz mânasına 
gelmez. 

Muhterem Bakan ve Bakanlık Erkânı, 
Sizden bir soru şeklinde olmak üzere, meseleyi 

ele alış biçimi ile eğilmenizi istirham ettiğim bir yağlı 
tohumlar meselesi vardır. 
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j Bildiğim kadarıyla Bakanlığınız, hattâ Ankara 
Ziraat Fakültesi ve ayrıca Köy İşleri ve Kooperatif
ler Bakanlığı nezdinde üçlü bir koordine çalışmayla 
bir pelemir ekilme meselesi vardır. Bu, bildiğiniz 
gibi Sayın Bakan, yağlı bir tohumdur. Orta Ana
dolu'da, Doğu Anadolu'da rakımı yüksek, topra
ğın verimi zayıf ve yağmuru az olan yerlerde çok ra
hatlıkla yetişebilen bir yağlı tohumdur; ama üç se
nedir bu projenin üzerinde çalışılmasına rağmen, bu
güne kadar meselenin müspet bir safhaya eriştiğine 
şahit olmadım. Sizden rica ediyorum, bildiğim ka
darıyla Ziraat Fakültesinin ilgili profesörleri bunun 
Türkiye'de çok yetişeceğini, büyük Ölçüde yağsız
lığı önleyeceğini ve veriminin yüksek olduğunu; bu
nun, birçok mahsullerin yetişmediği yerlerde yetişe
bileceğini ve çok iyi netice alınacağını raporlar ha
linde Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığına bildir
diklerini biliyorum. Zannediyorum, bu mesele Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının da meçhulü 
değildir, onlar da bu işin içindeler. Siz de bir pro
fesör ve bir ilim adamı olarak ve bugün de o sıfatını
zın üstünde, Bakanlığın başında bulunan bir idareci 
olarak zamanınızda eğilip; bu işi kuvveden fiile çıkar
tıp da, memleketi bu pelemir gibi bir mahsulün ya
ğından istifade eder duruma getirirseniz, zannediyo
rum sizin için şerefi küçük olmaz. 

Sayın Bakan, 
Doğrudan doğruya sizi alkadar etmemekle bera

ber, Bakanlığın başında bulunduğunuzdan ve ziraat-
çileri de ilgilendirdiği için sizden bir meseleyi daha 
rica edeceğim. O da, ayçiçeğinin fiyatları meselesi-
dir. Ticaret Bakanına sorarsınız, «Beni alâkadar et
mez.» der, Sanayi Bakanına sorarsınız, «Beni az 
alâkadar eder.» der, Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanına sorarsınız, «Bunun yetiştirilmesiyle biz il
giliyiz. Yoksa, bunun fiyatını tespit bizi alâkadar 
etmez.» der ama bana kalırsa ziraatçileri ilgilendir
diği ve siz de Ziraat Bakanı olduğunuz için, birinci 
derecede sizi ilgilendirir. 

Serbest piyasada 6 lira eden ayçiçeğinin, 375 ku
ruş fiyat üzerinden mubayaasına mütedair verilen ka
rarın hayal olduğunu siz de benden iyi takdir edersi
niz. Nitekim, bir avuç dahi "alınamamıştır. Serbest 
piyasada bu fiyatı eden ayçiçeğine, yarı fiyatı veren 
Devlet bunu mubayaa edememiş ve yağ sıkıntısının 
doğmasına âmil olmuştur. Bununla şunu demek isti
yorum: Muhterem arkadaşlarım; 

Biz piyasa değeri üzerinden biraz da zürrayi teşvik 
edici mahiyette bir sene evvelden bu mahsullerin fi
yatını tespit ve tayin ederek, ilân etmezsek, bu mah-
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sullerin ekimi her geçen gün biraz daha azalır ve on
dan sonra da kıtlık kendiliğinden husule gelir. Nite
kim, pancar mevzuunda da yanlış bir tatbikatın içi
ne giriyoruz. Taşı toprağı bile şuradan alıp, öbür ta
rafa nakletseniz, bugün maliyeti 20 - 30 kuruşu bu
lur. Biz taşı toprağı değil, tutmuşuz bir sene uğra
şılan pancar mahsulünün fiyatına 40 kuruş vermişiz 
ve çiftçiye «ek bunu» diyoruz. Elbette ki, çiftçi di
renecektir. 50 kuruşluk gübreyi 150 - 200 kuruşa çı
karırsınız, pancarın fiyatını 40 kuruşta sabit tutarsı
nız ve böylece de pancar ekimi ve verimi azalır. 
Çünkü, gübre pahalı olduğu için ekiminin netice
sinde husul bulacak verim, düşecektir. Düşünce, bu 
sefer zürra büsbütün zarara girecektir. Çiftçi ken
diliğinden yerine başka bir mahsulü ikame edecektir; 
ama size şunu arz edeyim: 

Şeker, dünya piyasasında 1 8 - 2 0 lira ederken, 
570 kuruş fiyat tespit eder de, bu fiyat üzerinden 
satmaya zorlarsak, Suriye hudutları 24 saat açıktır, 
24 saat açık olan bu Suriye hududundan her gün Ce
nuba tonlarca şeker gidecek ve Suriyeli, Türk çift
çisinin yetişti-diği şekeri orada bedava yiyecektir. 
Arkası ne olacaktır, biliyor musunuz muhterem ar
kadaşlar?... Yıl sonunda «200 bin ton şekerimiz 
eksiktir» diyecek ve milletin altını, dövizi dışarıdan 
şeker ithali için harıl harıl dış piyasalara akacaktır. 
Nereden gidecektir bu?.. Türk çiftçisinin sırtından. 
Bu da hükümetlerimizin tedbirsizliğinden veya ileriyi 
görememesinden olacaktır. 

Muhterem arkadaşlar; 

Hiçbir şey zorla yapılmaz. Dünya piyasasını na
zara almadan, gün evveli bu fiyatların tespit ve ta
yini ile teşvik mahiyetinde bunlara bedel konuîmaz-
sa, fiyatların her gün fırlaması ve maliyetlerin yük
selmesi muvacehesinde, «ben hayatı pahalandırmaya
cağım» diye birkaç maddenin üzerine bütün gücüyle 
yüklenip de, hükümetlerin onu eken insanları dü
şünmeden yapmış olduğu bu tabiatı eşyaya mugayir 
tasarrufun neticeye ulaşamayacağı sizin de takdiriniz 
içindedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Keza buğday mevzuunda da aynı şeye şahit ol

duk. Belki, «Bunları sız söylüyorsunuz, bunları 
ben de biliyorum; ama doğrudan doğruya beni alâ
kadar eder mi?» diyeceklerdir., onu da biliyorum. 
Belki doğrudan doğruya alâkadar etmez veya muay
yen bir ölçüde Ziraat Bakanlığını alâkadar eder; ama 
muhterem arkadaşlar, Sayın Ziraat Vekili de ziraat-
çilerin bir mümessilidir. Hükümet içinde ziraatçile-

re en yakın olan kendisidir. Binaenaleyh, bu mese
leyi bilmeyen insanlara, kabine içindeki diğer ve
killere işin özelliğini hususiyetini anlatarak, teknik ele
manlarından rapor almak suretiyle meselenin nerede 
olduğunu ve bu gidişle nereye kadar gideceğini; bu
nun sonunda Türkiye'nin aç kalacağını, yağsız ka
lacağını anlatmak suretiyle onları ikna etmek vazifesi 
de birinci derecede kendilerine düşer ümidindeyim. 
Sayın Bakanın, bunu yapacak kadar bu meselelere 
vakıf olduğuna inandığım için, kendisine güvendi
ğim için, bu meseleleri huzurunuzda dile getiriyor 
ve istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlar; 
Dünya piyasasında 330 - 350 kuruş iken, biz tut

tuk buğdayın fiyatını 125 - 130 kuruşta sabit kıl
dık, Ne yaptık bununla?.. Beceremedik, döndük iki 
fiyat tatbik ettik. Onu da beceremedik. Hazinenin 
25 milyar zarara uğramasından sonra, yine tebrik 
ederim bu Hükümeti; son dakikada da olsa bu yol
suz, nizamsız, haksız yere bir kısım servetin de ba
zı kimselerin cebine giren bu sistemi, biran evvel 
haklı olarak kestiler. Allah razı olsun, kendileri
ne teşekkür ederiz. Geçici bir Hükümetiz de deme
den bu tasarrufu yaptılar. Demek ki, Hükümet, 
hükümettir. İşbaşında bulunduğu sürece, son da
kikaya kadar yapabileceği tasarruflarla bu memleke
te büyük hizmetler yapabileceklerdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tohum ıslahı mevzuu hakikaten çok mühim bir 

meseledir. Tohum ıslahı meselesine Ziraat Bakan
lığı şimdiye kadar büyük ehemmiyet verdi, kendile
rine teşekkür ederiz. Hatta büyük köylerde tohum 
ıslah istasyonları açmak suretiyle makinelerden geçi
rip, ilaçlayarak, hakikaten verimin çoğalmasına 

Nitekim. buğday meselesi kadar mühim olan 
bir de pirinç meselesi vardır. Bizim memleketimiz
de hamdoîsun pirinç yetişecek sahalar bol ve hakika
ten verimli pirinç yetiştiryoruz. Bunun tohumunun 
ıslahı da lüzumlu ve faydalı: ama görüvo"um ki. vine 
pirince ele zaman zaman yanlış fiyat değerlendirilme
si verilmesi suretiyle pirincin ekimine, zaman za
man mani oluyoruz ve ondan sonra memlekette bir 
pirinç sıkıntısı başlıyor: dolayısıyle Çin'den. Hint'den, 
Mısır'dan pirinç gelinceye kadar memleket pirinçsiz 
kalıyor, karaborsalar başlıyor, elinde çuvallarla pi
rinç olan insanlar milyonları vuruyor, Halk Parti
lilerin tabiriyle «sömürülüyoruz.» E, buna neden fır
sat veriyo'uz?.. Bu da zannediyorum hükümetlerin 
yanlış politikasından oluyor. 
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medar oldular; fakat yeteri ölçüde göremiyoruz. Bu
nun üzerinde biraz daha dursalar, çiftliklerinden 
çıkan tohumları biran evvel zürraya dağıtsalar çok 
daha iyi olur. Bu sene ve geçen sene de gördük ki, 
bu tohumlar az miktarda idi ve iyi temizlenemedi, 
zamanında çiftçiye verilemedi ve bu yüzden de mem
leketin hububat istihsali bakımından büyük zarar 
gördüğüne, zannediyorum, Bakanlık da bizim kadar 
meselenin şahididir. 

BAŞKAN — Sayın Kalpaklıoğlu, süreniz bitti 
ve çalışma süremizin bitmesine de iki dakika kaldı. 

HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. 

Besicilik mevzuunu arkadaşlarımız dile getirdi. 
Bu mesele, hakikaten açlıkla gıda ile ilgili çok mü
him bir meseledir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim gördüğüm kadarıyla bu sene fiyatlarda bir 

istikrarsızlık oldu. Zannediyorum, fiyatları da Hü
kümet bugünkü piyasaya uygun olmayan şekilde tes
pit ettiği için, serbest piyasanın üstünde hayvan alı
mına Et ve Balık Kurumu zorlandı, bu fiyatın yük
sek olduğunu bilemeyen, takdir edemeyen fiyat ko
yucular bugün arz - talep kaidesine uyarak huzurla
rına gelen hayvanları alamaz hale geldiler ve kapı
larında sürüler halinde hayvanlar birikti. Çünkü dış 
piyasa bunun altında idi, yetiştirenler serbest piya
sada bu fiyata satamadığı için, Et - Balık Kurumunu 
zorladı, onun da parası yetmedi. Bu sefer sürüyle 
hayvanlar elinde kaldı. Gerçi Et - Balık Kurumunun 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri, 33 ncü Birleşimin ikinci oturumunu açı
yorum. 

Söz sırası Sayın Hamdı Özer'indir; buyurunuz Sa
yın özer. 

muayyen bir vazifesi var; ama biraz da (tersinde de 
olduğu gibi) hakikî fiyat, piyasa fiyatı nazarı itibara 
alınarak bu fiyatlar tespit edilse, bugünkü Et - Balık 
Kurumunun çıkmazı halledilirdi. 

Arkadaşımın birisi para meselesi diye işaret edi
yor, doğrudur. Fiyatı yüksek koyarsanız, parayı 
da yetiştiremezsiniz. Çünkü, herkesin malına kolay 
kolay güç yetmez. O halde gücünüz yettiği kadar 
fiyat koyarsınız; normal fiyat koyarsınız. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Eğer meseleyi mahallî mesele saymazsanız, gerçi 

birkaç tane ziraat mektebi var, bunun bir tanesi 
de Kayseri'dedir. Bunun için milyonlar sarf edildi, 
bir - iki de memur tayin edildi. Kayseri'de açılması 
lâzım gelen bu mektep gibi, Türkiye'de üç - beş ta
ne var, onlar da bu meyanda açılamadı. Bir mü
dür, bir mühür kabilinden birkaç tane kadro veri
lip, memur tayin edildi ise de, milyonlarca para 
sarf edilip, 4 - 5 senedir atıl bulunan bu müessesele
ri, eğer Bakanlık faydalı görüyorsa biran evvel aç
ma imkânını arasın bulsun. Faydalı görmüyorlar 
da, bu müesseseleri başka şekle ifrağı düşünüyor
larsa, ona bir veçhe versinler. 

Hepinize teşekkür ederim, sağ olun. 
BAŞKAN — Sayın senatörler, 
Söz sırası Sayın Hamdi Özer'indir. Ancak, prog

ramımıza göre, çalışma süremiz dolduğundan, 33 
ncü Birleşimin Birinci Oturumunu bugün saat 14,30'da 
toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma saati : 13,00 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler, sayın Bakan, Bakanlığın güzide mensup
ları, hepinizi saygıyle selâmlıyorum; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, büyük 
kapsamlı hizmetlerle yüklü bir Bakanlıktır. Bu hiz-
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.35 

BAŞKAN : Başkanvekiti Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdar), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 
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metlerin etkinliği, yurt içinde tüketimi karşılayıcı ve 
dış pazarlara akıcı kapasitede ve kalitede bir üretim 
politikası uygulamakta kendisini gösterir. 

En güçlü üretim aracının bilim ve teknik olduğu 
unutulmamalıdır. Eğer, bilim ve teknik artmamış ol
saydı, dünyamız süratle artan nüfusa karşı yetersiz 
kalırdı. Halbuki, biiim ve teknik dünyamızı gittikçe 
büyütmektedir. Yeni bir tarla, eski 10 tarlaya eşit 
ürün verebilmektedir. Böyle olunca, bir Türkiye'yi, 
10 Türkiye haline getirmek, bilim ve tekniğin har 
alanda kusursuz uygulamakla mümkün olacaktır. Elli 
yıl önce 10 milyon nüfusa dar gelen Türkiye, 150 
milyon nüfusu barındıracak bir potansiyele sahiptir. 

Sayın senatörler; 
Bol ve kaliteli ürün almanın ilk şartı, toprağın is

teğine uymaknr. Toprağın sesim duymayan ya da 
onun isteğine uymayanlara toprak küser, ena yeterli 
ürün vermez, aç bırakır. Bugün toprağımızın bize olan 
bakışı böyledir. 5 bin yıllık haşhaş tarlalarımız adeta 
halkın elinden alınmıştır. Devletimiz, kendi toprağı
mız üzerindeki mülkiyet ve tasarruf hakkımızı adeta 
Amerika'nın çıkarma teslim etmiştir. Bu tutum, ba
ğımsız bir devlet anlayışıyie bağdaşamaz. Derhal bü
tün yurtla haşhaş ekimi serbest bırakılmalı ve topra
ğımız özgürlüğüne kavuşmalıdır. 

Birleşik Amerika, kendisinin sentetik olarak imal 
eüiği uyuşturucu maddeleri satmak için bizim afyonu
muza musallat olmuştur. Çünkü, bizim afyonlar sa
tılınca, kendilerinin sentetik uyuşturucu maddeleri 
tutunacak pazar bulamıyor. Amerikan milyarderler 
insanlığı düşünmez, kendi kasalarını düşünürler; si
lâh ve cephane fabrikalarına' pazar yerleri açmak için 
dünyayı kana boyamaktan çekinmezler. Uzak ve Or
ta Doğu'da sürüp giden savaşın ardında bu pazarla
ma vardır. İşte, haşhaşımıza yasak konulmasındaki 
baskının gerçek sebebi budur. 

Haşhaş; sakızıyîe ilâç, sapıyle yakacak, yağıyle 
gıdadır. Haşhaş; tümüyle büyük bir döviz kaynağı
dır; 10 tarlanan tahılına, bir tarlanın afyonu bedeldir. 
Her ailenin iş alanıdır. Millî gelire katkısı çok bü3"ük-
tür. Amerikan s^ardırm gibi götürücü değil, getirici
dir. 

Bu nedenle, haşhaş ekimi serbest bırakılmalı, i'âç 
sanayiine önem verilmeli ve böylece miiiî harp sana-
yiimize de destek sağlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hizmet 

bölümlerinin her birinde aksaklıklar vardır ve halkın 
şikâyetleri çoktur. Özellikle krediler âdil bir dağıtıma 
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j tabi değildir. Zengin olan, kolu uzun olan ve dili dö
nenler her yardıma mazhar olmaktadır. Hasar tespit-

I leri ihmal ve yolsuzlukla doludur. Hakkı olandan 
çok, hüneri ve gücü olanlar yararlanıyor. Bu hususta 
çevre halkımızın şikâyetlerini sayın Bakana not ha
linde verdim. Kendileri valiliğe intikal ettirmiş ve tah
kikata geçilmiştir. 

Üzülerek belirteyim ki, bu tahkikat nedeniyle da
ha acı şikâyetler başlamıştır. Tahkikata sebep olarak 

I banka ve teknik ziraat müdürlükleri birbirini suçla
maya koyulmuş, onîarm çekişmelerinden yine yurt
taşlar mağdur olmaya başlamıştır. Kasar tespiti do-
layısıyle tecil edilmiş olan banka borçlarının, tecili 

j kaldırılarak derhal ödenmesi yolunda zorlamalar baş-
I lam:ş. yiyecek yardımları kesilmiştir. Süratle bunun 

önüne geçilmesini, tarlaların satıştan kurtarılmasını 
Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

Ayrıca, hayvan besicilerinin halleri de perişandır. 
i Televizyonlarda gördüğümüz manzara acıdır. Et -

Balık Kurumu para vermediği için şeker fabrikaları 
zamanında besiciden malları alamıyor; besi süresi uza-

I dikça mallar kendi değerlerini yemeye başlıyor. 

Ziraî mücadele yetersizdir. Çiftçinin eğitilmesi ve 
ilâçların yerinde ve zamanında kullanılması şarttır. 

I Sayın senatörler; 
Başbakanlık Bütçesinde de dile getirdiğim bir hu

susu yine huzurunuzda ilgili Bakanlığa duyuracağım; 

Ziraat mallarını koruma bekçileri var. sanırım her 
ilde 1 0 - 1 5 kişidir. Bunların aylık ücretleri 200 lira
dır. Türkiye içinde ücret yarışması karşısında bu in
sanlar sahipsiz kahnıştır; çoluk - çocukları perişan
dır. Bunlar işçi mi. memur mu? («Bravo» sesleri) 
Bunların sahibi kimdir? Saym Bakan, bu hususu lüt
fen belirtsin: bunların muhatap merci1 neresidir. Dev
let bunlara ne şekilde sahip çıkacaktır?.. 

Maruzatım bundan ibarettir. Bütçenin Bakanlı
ğımıza, Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 

I hepinizi saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Özer. 

j Değerli arkadaşlarım, soru ihtiva eden bir öner
ge daha var, sunuyoruz; 

Saym Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Saym Tarım Bakanı tarafın

dan cevaplandırılmasını arz ederim. 
Bingöl Senatörü 

( Dr. Arif Hikmet Yurtsever 
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Soru 1. — Bingöl'deki boğa deposunun kapasitesi 
kaç boğalıktır? Halen kaç damızlık boğa mevcuttur? 
Eksiklerin tamamlanması hususunda Başkanlık ne 
düşünmektedir? 

BAŞKAN — Yeterlik önergesi var, sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

üzerinde sekiz sayın üye konuşma yapmıştır. 
Konu aydınlığa kavuşmuş olduğundan ve diğer 

bütçelerin de vaktinde yetiştirilebilmesi bakımından 
sorular hariç olmak üzere kifayetin oya konulmasını 
arz ve rica ediyorum. 

Manisa İzmir 
Oral Karaosmanoğlu Dr. Mümin Kırlı 

Diyarbakır 
Azmi Erdoğan 

BAŞKAN — Yeteni k önergesi aleyhinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum; sorular hariç ol-
m?k üzere, görüşmelerin yeterliğini kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Görüşmelerin yeterliği kabul 
edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurunuz. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN — Sayın Başkan, Yüce Senatonun 
muhterem üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde sabahın erken saatlerinden itibaren bir çok 
hatipler değerli konuşmalar yaptılar. Gerek şahısları 
adına ve gerekse grupları adına konuşan muhterem 
hatiplere candan teşekkürlerimi sunmak isterim. 

Bu konuşmalarda çek değerli analizler, görüşler 
ve tenktiler ileri sürüldü. Bu vukuflu konuşmalardan 
şahsen faydalandım ve büyük bir kısmına iştirak edi
yorum. Bu görüşmeler, benim cevap işimi de kolay
laştırdı ve bu yüzden daha evvel hazırlaadığım konuş
mayı bir kenara bırakarak, sadece tespit etiğim ve 
önerge ile bana tevcih edilen sorulara cevap vermek
le yetineceğim. Bu dar zamanda, ancak bunları yapa
bileceğimi tahmin ediyorum ve konuya daha fazla 
girmeyeceğim. Eğer yetiştiremediğim yahut da unut
tuğum sorular varsa, bunlara da ayrıca burada, yahut 
da yazılı olarak cevap vermeye çahşaeğım. 

Çeşitli hatipler millî gelir içerisindeki tarım payı
nın düşmesinden yakındılar. Bu gerçektir. Tarımın 
payı zaman içinde düşüyor; 1927'ds millî gelirin 
2/3'ü tarım geliriyken, bugün î/4'e kadar düşmüştür; 
fakat bundan endişe edilecek hiç bir durum yoktur. 

| Bu, iktisadî gelişmenin ta kendisidir. Böyle olması 
lâzım. Bütün dünya ülkelerinde de iktisadî gelişme bu 
seyri, bu çizgiyi takip etmiştir; bizde de bu yolda iler-

j leme vardır. Bu bakımdan endişe edilecek bir du-
{ rum yoktur. Çünkü, ekonominin diğer sektörleri ge

liştiği için tarımın nisbî payı düşmektedir. Bu, aslın
da tarımın geri kalması manasına hiç bir surette gel
mez. Tarım sektörü de gelişmesini yürütmektedir; 
fakat şimdiye kadar kurulmamış yahut da gelişmemiş 
olan diğer sektörlerin gelişmesi, tarımın nisbî payını 
azaltmaktadır. 

Tarım sektörü gerçekten bugün bile 1/4 payı ile 
ekonominin temel sektörü olma vasfını muhafaza edi-

] yor; hem ekonomik olarak, hem sosyal bakımdan. 
Diğer bir özelliği, bütün hatiplerin de üzerinde 

ittifak ettiği gibi, çok büyük sorunları vardır. Bu so
runlar çeşitli ve karmaşıktır. Bu da doğru. Çünkü, 

} biyoloji kanunları bu sektörde iş görüyor, tabiat hâ
kim; milyonları bulan geleneksel çiftçi kitlesine ko-
laybkia yenilikleri kabul ettirmek için yön verilemi
yor. Bütün bu sebeplerden dolayı Türkiye'deki kal
kınma yavaş gidiyor. Bu muhakkak. 

Esasen, kalkınma planlarımızda da, tarımın kal-
I kınma hızı, bu özellikler düşünüleerk diğer sektörlere 

nazaran düşük tutulmuştur. Yalnız şu gerçeği de göz
den uzak tutmayalım, Türkiye tarımının kalkınma po-

I tansiyeii yüksektir. Bu potansiyele ulaşmamız için 
toprak yapısından, mülkiyet yapısından başlayarak; 
tarımsal işletme dahil, çeşitli kurumlarda ve kamu 
teşkilâtında ve çiftçi teşekküllerinde her bakımdan 
köklü reformların yapılması lâzımdır. 

Bu arada tarıma da, şimdiye kadar olduğundan 
daha fazla önem verilmesi (şahsî kanını itibariyle de) 
gereklidir. Huzurunuza getirdiğimiz tarımsal bütçe, 
her ne kadar Türkiye tarımının bütün alanlarını kap-
samadîğmı bilmekle beraber, yine de nispet itibariyle, 
pay itibariyle düşük olduğunu kabul etmek lâzım. 

Bir tarımsal politikanın yahutta tarım politikası
nın mevcut olup olmadığı üzerinde tereddütler ileri 
sürüldü. 

Şunu kesinlikle söyleyebilirim ki, Türkiye'de bu
gün bir tanm politikası mevcuttur; planlarda bu yeri-

] ni almıştır. Planlama Teşkilâtı ile Tarım Bakanlığı 
müştereken çalışmakta ve her suretle uyumlu bir po-

I ütika ortaya koymaktadır. Türkiye'nin tanm sorun-
lanyle birlikte çareleri de bilinmektedir. 

Yalnız, yine üzerinde durulan bir noktaya ben de 
işaret etmek istiyorum. Türkiye'de tanm politikasının 
uygulayıcısı sarih olarak belli değildir. Başka ülkeler-
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de olduğu gibi, Tarım Bakanlığı maalesef tarım poli
tikasında yegâne sorumlu bir Devlet" kuruluşu olmak 
niteliğinde değildir. Eski bir kanunla kurulmuş ve 
çeşitli zamanlarda yamalar yapılmış bir kuruluştur. 
Yetkileri, uygulama araç ve kurumları dağılmış bir 
halde çeşitli bakanlıkların ve devlet kuruluşlarının 
elinde bulunan politika araçlarının, aslında Tarım Ba
kanlığının elinde olması gerekirdi. Ancak böylece 
toplu, düzenli bir tarım politikası güdülebilir. Teşki
lât çok dağınık, hatta Bakanlık içerisinde bile bu da
ğınıklıkla karşı karşıya bulunuyoruz. Çünkü eski ka
nun yenileneceği yerde, zaman zaman buna ilâveler 
yapılarak bugünkü yamalı durum ortaya çıkmıştır. 
Bu bakımdan, yalnız mevzuatı değil, aynı zamanda 
teşkilâtı da j'enilemek gerektiği kanısındayım. Bu ve
sileyle bunu belirtmek isterim. 

Yalnız, tarım teşkilâtında çok değerli ve yeter sa
yıda personel mevcuttur, bunu huzurunuzda belirtme
yi bir borç bilirim. Gerek personel bakımından, ge
rekse tarımla ilgili araştırma, eğitim ve sair mües
seseler bakımından Bakanlık çok mutlu bir durumda
dır. 

Bu teşkilâtın bir noksanı, yine çeşitli konuşmacı
lara katılarak belirteyim, çiftçiye tamamen ve her za
man kolaylıkla ulaşamamasıdır. İster istemez ülke
mizin kuruluş ve yerleşme düzeni icabı olarak, tarım 
teşkilâtını il ve ilçeler seviyesinden öteye pek az götü-
rebiliyoruz. Aslında, Teknik Tarım Teşkilâtmm ve 
Veteriner Teşkilâtının köylere kadar uzanması iyi 
olurdu. Bugünkü köy şartları bu teşkilâtı köyde ba
rındırmayı güçleştiriyor. Mümkün olan yerlerde bu 
teşkilâtı köye kadar götürmeye çalışıyoruz; ama geri 
kalmış bölgelerde de ilçeden, ihtiyaç duyuldukça kö
ye gitmeye çalışıyorlar. 

Bu arada taşıt ve başka masraflar önemli bir en
gel olarak karşımıza çıkıyor ve bunun da üstesinden 
gelmek her zaman mümkün olmuyor. Bunu bir dere
ceye kadar düzeltmek için köye dönük bazı projelere 
son zamanda önem verilmektedir. Bu projelerde Do
ğunun veya başka bir bölgenin ihmal edildiği iddia 
edilemez. Son zamanlarda, özellikle çeşitli projeleri
mizi meselâ, yem fabrikaları (ki, halen 13 fabrika 
var), süt fabrikaları (16 tanedir ve 17 ncisi de açılmak 
üzere inşa halinde), bütün bunları dağıtırken, Planla
mayla beraber Tarım Bakanlığı bu fabrikaların ve di
ğer kuruluşların Doğuya da ulaşması için her türü 
gayreti sarf ediyor. Burada ekonomik ve sosyal kri
terler uzlaştırılmaya çalışılıyor. Bilindiği gibi, yeni tr 

sisler, eğer gelişmiş bölgelerde kurulursa çok dahi 
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l iyi neticeler ve çabuk sonuç verir. Halbuki, bu eko-
I uomik kriterin karşısında, sosyal bir kriter var. Az 
I gelişmiş bölgelerin daha da geri kalmaması için, sos-
I yal açıdan bunların öne alınması gerekİ3/~or. İşte, Ta-
I rım Bakanlığı politikasında Planlamayla beraber bu 
I Ai kriter uzlaştırılmaya çalışılıyor. 
I Çok özür dilerim, isim vermeden «Hatip» diye 
I söylüyorum. Çünkü çeşitli konulara çeşitli konuşma-
I cılar temas ettiler ve bazen tekerrürler oldu. Bunla

rın hepsinin isimlerini esasen zaptedemedim, zaptet
tiklerimi de tekrar etmekten çekmiyorum. Çünkü, bir 

I kısmını söyleyip, bir kısmını söylememek doğru ol
maz, diye. Bu suretle, gayri şahsî bir şekilde sözlerime 
devam ettiğim için özür dilerim. 

Bazı hatipler, «Türkiye'de tarımsal verimin ilerle
mediğini, hatta azaldığını»1 söylediler. Bu yanlış ifade
dir. Kesinlikle söyleyebilirim ki, Türkiye'de tarımda 
bir verim düşüklüğü yoktur; tarımda verim artmakta
dır; fakat bazı ürünlerde bu artış yavaş olmakta, ba
zılarında daha hızlı olmaktadır. Meselâ, hububatta 
verim artışı pek bariz olmuyor. Hububat daha çok 
ülkenin kurak ve yarı kurak bölgelerinde yetiştiği 
iç'n, hububat verimi çek istikrarsız bulunuyor, dola-
yısıyle verini artış temayülü, eğilimi açık bir şekilde 
hissedileni;yor. Fakat, meselâ pamuğu alırsak; pamuk 
verimindeki yükselmeyi gayet açık olarak görebiliyo
ruz. Bugün dekara 200 kilonun üstünde kütîü verimi 
Türkiye ortalamasıdır ki, bu bazı böigeieıde, meselâ, 
Antalya'da çok daha yukarıya çıkabilmekte ve 200 
rakamı bile dünya standartlarına göre çok iyi bir 
durumdadır. Dünyada ikinci sırada bulunmaktayız. 

Tarımda, yalnız '/erim artışı değil, aynı zamanda 
gelişme de var; yani üretim art<şı da, var. Bunu da 
kesinlikle söyleyebilirim; fakat bu artış sessiz ve mü
tevazı oluyor. Bunun da kolay kolay farkına varmı
yoruz. Çünkü, herkesin dikkati artıştan çok. kıthklar, 
yahutta azlıklar üzerinde toplanıyor. Bir çok ürünler, 
geriye doğru baktığımız zaman, ya hiç yoktan girmiş 
''meselâ, şeker pancarı ve çay gibi) yahutta çok azken 
bugün iftihar edilecek seviyeye çıkmış (meselâ, na-

I -enciye, pamuk gibi). 

I İhtiyaçlarımız çığ gibi arttığı için, tarımsal üre-
I imdeki artışı göremiyoruz. Bu k o nüyle ilgili olarak 
I ':*azı konuşmacılar, açlık üzerinde veya beslenme üze-
I rinde durdular. Türkiye'de bir açlık tehlikesi yoktur. 
I Türkiye'de ve dünyada temel sorun beslenme olmakla 
I '"»eraber, açlık kapımızı çaldı kanaatine ben şahsen 
I -.atılamıyorum. Yetersiz bir beslenme söz konusu de-
I jiîdir. Kalori, sebzeler, meyveler, bitkisel protein, 
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hatta süt bakımından Türkiye'deki istihlâki, tüketimi 
hiç bir zaman yetersiz diye ifade edemeyiz. Ancak, 
şundan bahsedilebilir, beslenmede bir dengesizlik söz 
konusudur. Bu da ekonominin henüz gelişmekte olan 
bir ekonomi olmasıyle ilgilidir. Hayvansal protein 
ve belki yağlar dünya standartlarına ve ileri ülkelerin 
seviyelerine göre henüz yetersizdir; bu da söylenebi
lir. Bu dengesizlik de kalkınmayla ilgili olarak za
manla düzelecektir. İçinde bulunduğumuz yılda, buğ
day ve yağ ithal edildi, doğrudur. Bu iki önemli ürün 
gerçekten yetersiz miktarlardadır, açığımızı ithalât 
suretiyle kapatıyoruz; fakat bu sorunların her ikisi 
üzerinde de önemle duruluyor. 

Nüfus ve gelir artışı, ihtiyaçlarımızı o kadar bü
yük bir süratle artırıyor ki, bazı hallerde üretimdeki 
artış buna ayak uyduramıyor. Bu yarışı, uzun dönem
de baktığımız zaman, kazandığımız muhakkak. Yu
karıda da işaret etmiştim; fakat bazı ürünlerde za
man zaman kıtlıklar görüyoruz. Bu kıtlıklar üzerinde 
özel projeler uygulanmakta ve doğrudan doğruya dü
zelmesi için çalışılmaktadır. 

Bu vesileyle beslenme konusunun, her ns kadar 
Bakanlığın adı Gıda Bakanlığı olarak değiştirilmiş ol
makla beraber, tamamen Bakanlığım yetkisi içinde, ol-
mad'ğma ibaret etmek isterim. Bu da işi biraz daha 
zorlaştırmaktadır. Çünkü, sorumluluğun kimde oldu
ğu kesin olarak belli olmamaktadır. 

Tohumluk üzerinde pek çok duruldu. İyi tohum
luk, muhakkak ki, verimi ve dolayısıyie ürünü önem
li nispette, yüzde 15 ilâ 25 arasında artırabiliyor. Tür
kiye'nin çeşitli tohumlara ihtiyacı var. En başta hu
bubat tohumluğuna ihtiyacı var. Bunun üzerinde ra
kamlar verildi; doğrudur. Bizim tahminlerimize göre 
de yılda 360 000 ton yeni tohumluğun çiftçilere da
ğıtılması iyi olur. Tohum beş yılda bir yemlendiğine 
göre, tüm hububat tohumluk ihtiyacı olan 1 800 00C 
ton böylece sağlanmış olacaktır. Bu tohumluğun şim
diye kadar denendiği gibi yahutta iddia edildiği gibi 
sadece Devlet üretme çiftlikleri eliyle yetiştirilme?' 
mümkün değildir. Devlet üretme çiftlikleri esas iti
bariyle bu maksatla, bu gayeyle çalışmaktadır; am? 
yine de bütün Türkiye'nin ihtiyacını bu çiftliklerin 
karşılamasına imkân yoktur. Bu bakımdan, sözleşme
li çiftçilerle bu ihtiyacın açık kalan kısmı tamamlan
maya çalışılmaktadır. Önümüzdeki ekim mevsim: 

için sadece bu yoldan 50 000 ton buğday tohumluğu 
sözleşmeli çiftçiler eliyle temin edilecektir. Gerek1' 
hazırlıklar yapılmış ve ekimler yaptırılmıştır. Kontrc' 
altında yetiştirilen bu tohumluklar, yine de devlet 

üretme çiftliği ve Tarım Bakanlığı teşkilâtı eliyle da
ğıtılacaktır. 

Pamuk tohumluğunda durum çok daha elverişli
dir. Tüm ülkenin ihtiyacı olan 30 ilâ 35 bin ton ara
sındaki tohumluk, tamamen ya sertifikalı tohumluk 
halinde veyahutta bunun yetişmediği hallerde kont
rollü tohumluk olarak sağlanmaktadır. Bu iki tohum
luk cinsi arasındaki fark, birisi, yetiştirilmesi kontrol 
alcında ve anaç tohumları, ilgili pamuk müesseseleri 
tarafından verilen tohumluklardır. Bunları, sertifikalı 
tohum olarak kapalı çuvallarda çiftçilere dağıtıyo
ruz. Bunun yetişmediği hallerde de lâboratuvar de
nemeleriyle, çimlenme ve diğer vasıfları elverişli ol
duğu tespit edilen tohumluklar, çeşitli kaynaklardan 
tedarik edilerek kontrollü tohumluk adı altında dağı
tılmaktadır. 

Tohumluk konusunda Bakanlığın çalışmaları esas 
itlbarryle, yerli tohumların ıslah edilip iyileştirilmesi, 
bunlar yetişmediği hallerde, melezleme ve sair yollar
la yeni tohumluklar çıkarılması, gerekli hallerde de 
dışarıdan yeni tohumlukların getirilerek kendi mües
seselerimizde denemeye tabi tutulması ve çeşitli eko
lojik şartlara elverişliliği belli olanları da çoğaltmak 
suretiyle çiftçiye dağıtmak politikasıdır. Bu politika 
başarılı bir şekilde yürütülüyor. Yalnız, miktar itiba
riyle yetersizliğe yukarıda işaret etmiştim. Bu yeter
sizlik zamanla kapatılacaktır ümidindeyiz. 

Tarımsal üretimin en çok üzerinde durulan girdi
si gübredir. Gübre deyince kimyasal gübreyi anlıyo
ruz. Tezek, malûm olduğu üzere çok eski bir yara
dır. Bunu, yakacak olmak dışında, hayvanların mera
larda otlatılması sebebiyle de tarımda kullanmak im
kânları çok az. Bu sorunun çözümü, uzun yıllar sü
recektir; iktisadî kalkınma bunun bir çaresi olacak; 
fakat kimsayal gübre, verimi artırmada, üretimin art
masında çok önemli bir faktör. Yerli sanayi yeter de
recede gübre üretemediği için, bir kısmını ithal et
mek zorunda kalıyoruz. Esasen, yerli sanayiin de 
hammaddesi kısmen ithal ediliyor. Bu suretle, gübre 
bakımından dış dünyaya bağlı olmamız bir dezevan-
t.aj; bizim sıkıntılı bir durumumuz. 

Bununla beraber, gübre tüketimi, son 10 yılda çok 
hızlı bir şekilde artmıştır. Son yıllarda gerileme oldu
ğu söylendi; bu doğru değildir; 10 yılda 10 misli tü
ketim artışı kaydedilmiştir. Ancak, geçen yaz fiyatla-
"in ayarlanmasından sonra, sadece bir sonbahar kul-
hnma dönemi geçirdik. Bu dönemde bazı bölgelerde, 
özellikle yağışların elverişsiz olduğu bölgelerde tüke
timde bir azalma oldu. Bu azalmayı bütün Türkiye 
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çapında tespit edemedik. Buna karşılık, meselâ Trak
ya'da, Marmara çevrelerinde azalma olmadığını gör
dük. Bu kısa zamandaki deneme, (ki, Türkiye gübre 
tüketiminin ancak 1/3'ü Sonbaharda yapıldığı için) 
pek de temsilî olmadı. 

Diğer bir sebep, geçen Yazdaki fiyat artışını daha 
evvelden tahmin eden bazı çiftçiler, vaktinden evvel 
mubayaada bulunarak bir miktar stok yapmışlardı. 
Bu sebepten dolayı, tüketim rakamları henüz bir fikir 
vermek için elverişli değildir. Geçen seneki ayarlama, 
10 yıl gübrenin büyük ölçüde sübvansiyone edilmesi 
sonunda yapılan büyük bir operasyondu; fiyatlar ger
çekten üç misli artırıldı. Bununla beraber, bu fiyatlar. 
hâlâ dünya fiyatlarının altındadır. Bugünkü gübre fi
yatlarımız, gerek iç sanayie, gerekse ekonomiye, do 
layısıyle Türkiye Hazinesine önemli bir malî yük yük 
İçmektedir. Bugünkü fiyatlar, gübrenin kullanılışın 
güçleştirecek şekilde yüksek de değildir. Meselâ, buğ 
dayın üç misli olduğu söylendi ki, aslında buğdaydr 
en çek kullanılan gübre süperfosfattır, onun da kilo
su bugün 117 kuruştur; yani çiftçiye 117 kuruştan sa
tılmaktadır. Buğday fiyatının üç misli değil, hatta an
cak yarısıdır. Bu bakımdan, fiyatları yükselmiş ol
masına rağmen, gübre kullanmayı azaltacak kadar da 
yükselmiş değildir. 

1975 gübre programı üzerinde de rakamlar verildi. 
Planlama ile müştereken yaptığınız tahminlerde, 1975 
Ekim yılında 4 460 000 ton çeşitli-gübrelerden tüke-
tileceği hesap edilmektedir. Geçen seneden devreden 
halen elimizde bulunan stoklarla, gübrenin kullanıla
cağı aylara kadar yapılacak üretimin toplamı 
4 030 000 ton olarak hesap edilmekte; buna göre de 
430 tonluk bir açık gözükmektedir. Bu açığın ithal 
yoluyle kapatılması için hazırlıklar yapılmaktadır. 

Diğer bir önemli girdi, tarımsal makineler ve özel
likle traktör. Traktör, tarımsal makinelerin sembolü 
olmaktadır. Gerçek şudur ki, Türkiye tarımı yeter de
recede henüz makineleşememiştir. Birçok işler, toprak 
işleme, ekme, sürme, hasat, hepsi dahil, büyük ölçü
de ilkel, hatta yüzlerce, binlerce yıldan beri kullanılan 
geleneksel basit aletlerle yapılmaya çalışılıyor. Bunun
la beraber, son yıllarda hızlı bir makineleşme, özel
likle traktör kullanma görüyoruz. Traktöre, çiftçi özel 
bir istekle sarılmakta ve hatta biraz da mübalağa edil
mektedir. Meselâ, yıllık traktör ihtiyacının 100 bin 
adet olduğu söyleniyor ki, bu benim düşünceme ve 
bilgime göre mübalağalıdır. 

Geçen yıl programlanan traktör ihtiyacı 41 bin 
idi. Bunun 31 bini çiftçiye intikal ettirilmiştir ve 10 

bini açık kalmıştır. Traktörün ekonomik bir şekilde 
kullanılması, yılda en az 60 gün çalışmasıyla mümkün 
olur. Bu da çeşitli tarım türlerinde farklı alanlara 
tekabül eder. Meselâ, hububatta bu 750 dönümlük bir 
işletme büyüklüğünü icap ettirir. Yani demek istiyo
rum ki, aslında bir çiftçinin ekonomik olarak bir trak
töre sahip olması için, 750 dönümlük bir araziyi iş
letmesi gerekir; fakat, çoğu zaman bunun çok altında 
araziyi işleyen çiftçilerin traktör sahibi olduklarını 
ve bu suretle ekonomi kaideleri dışında traktör kullan
dıklarını görüyoruz. 

Traktör üzerinde önemli bir haberim de, küçük 
çiftçilerin ihtiyacı için, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu
nun, küçük beygir gücünde bahçe tipi bir traktörü 
imale başlamasıdır. Bu traktör, başarılı bir şekilde imal 
edildi ve önümüzdeki yıllarda seri halinde yapımına 
levam edilecek. Yıllık 10 bin adet imalâtım plan-
amaktayız. 

Tırpan üzerinde duruldu. Gerçekten geçen yıl 20 
bin ader tırpan Rusya'dan ithal edildi. Rusya'dan 
alınmamasını sayın hatip tavsiye ediyordu; fakat 
geçen seneki yapılan ihaleye Rusya'dan başka katılan 
olmadığı için, oradan alınmaya mecbur olunmuş: ba
na verilen bilgiye göre. 

Bu arada tırpan ihtiyacının yerli üretimle, ima
lâtla temini için de gerekli çalışmalar yapılıyor. 

Tarımda su, en önemli faktörlerden birisi. Hele 
Türkiye gibi kurak ve yarı kurak bölgelere sahip olan 
bir memlekette sulama, tarımda ihtilâl yapacak ma
hiyette bir girdidir. Sadece verimi ve üretimi arttır
makla kalmaz, aynı zamanda üretim çeşitlerini ve kalı
bını da değiştirmekte, böylece tarımın gelişmesini sağ
lamaktadır; fakat diğer konuşmacıların da belirttiği 
gibi, bizde sulma işleri tatmin edici olmaktan uzaktır 
ve gelişme henüz yavaştır. 

Burada şunu işaret edeyim ki, sulama işleri, tabiî 
yeri olan Bakanlığımın temel sorumluluğu dışında kal
maktadır. Büyük sulama işleri Devlet Su işleri, diğer 
sulamalar Topraksu kanalıyle başka bakanlıkların 
sorumluluğu altındadır. Bize sadece çiftçiyi eğitmek 
ve tarla içi işlerini düzenlemek kalıyor. Bu suretle 
sulama da, yetki ve sorumluluk bakımından çeşitli 
kuruluşlar arasında parçalanmış ve böylece başarı 
şansı azalmış konulardan birisidir. 

Krediye gelince : 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası, bilindiği gibi, 

ziraî kredinin tek kaynağı ve aynı zamanda yetersiz 
bir kaynağıdır. Her ne kadar zaman içinde, Ziraat 
Bankası politikası çiftçi lehine düzelmekte ve eskiden 
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meselâ 1960 başlarında bütün kaynaklarının % 40ını 
tarım dışı plasmanlara ayıran Ziraat Bankası, bu yıl 
ancak % 13'ünü tarım dışı plasmanlara, % 86 kıs
mını tarıma ayırmıştır ki, bu gerçekten sevinilecek bir 
durumdur. Bununla beraber, yine de yetersizdir. Ye
tersizliğinin esas sebebi, bu kredinin büyük ölçüde 
donmuş bir halde bulunması ve geri dönmemesi; sir-
küle etmemesidir. Kredi konusunda Türk çiftçisinde, 
üzülerek söyleyeyim ki, bazen bir yanbş kanaat vardır. 
Krediyle yardim tamamen karıştırılmaktadır. Ziraat 
Bankası kredileri bir manada, Devletin bir yardımı 
sanılmaktadır. Bu yanlış kanaat bazan bilerek, ba-
zan da bilmeyerek çeşitli yollarla takviye edilmekte 
ve sürdürülmektedir. Aslında banka, bir ticarî mües
sesedir. Her ne kadar yegâne tarım kredisi kaynağı 
ise de, yine de kaynaklarını ticarî kurallarına göre 
işletmek zorundadır. Doîayısıyle verilen kredilerin 
zamanı geldiğinde geri alınması gerekmektedir ki, 
yeni krediler verilebilsin. Bu mekanizma maalesef iyi 
işlememekte ve kredinin geriye dönmesi, büyük öl
çüde aksamaktadır. Bunu düzeltmek için özel prog
ramlar uygulanmaktadır. Projeye dayalı, kredinin ne
reye kullanılacağı daha evvel tespit edilerek, özel 
kontrollü kredi programlan uygulanmaktadır. 

Bankanın bu yılki plasman programı, geçen yıl
dan % 35 fazlası ile 31 milyardır. Bu da sevinilecek 
bir durumdur. Yine Yüksek Senatonun bildiği gibi, 
tanın poiitikasmm en önemii araçlarından birisi olan 
krediye, Tarım Bakanlığı maalesef hâkim değildir, 
söz sahibi değildir. Başka bakanlığın yetkisine ve so
rumluluğuna bırakılmıştır. Bu da işlerimizi etkin bir 
şekilde yürütmemize, politikamızı uygulamamıza engel 
olmaktadır. 

Ziraî mücadele üzerinde durulan konulardan di
ğer birisi; Türkiye, iklim ve çeşitli ürünleri dola yi -
siyle pek çok hastalık ve zararlılarla bulaşmış bir ül
kedir. Gerçekten bu hastalıklar ve zararlılar sadece 
bitkisel üretimde yılda 8 ilâ 10 milyar liralık bir tah
ribata sebep olmaktadır. Kayvan hastalıklarını ayrıca 
zikredeceğim. Bu, sadece bitkisel olanlardır. 

Burada Devletin, doîayısıyle Bakanlığımın sorum
luluğu, önemli hastalık ve zararlılar, özellikle epidemi 
halinde olduğu takdirde Bakanlığın uğraşacağı konu
lardır. Diğer hallerde Bakanlık çiftçiye yardım etmek
le, teknik bilgi vermek, gerekirse ilâç ve araç temin 
etmekle yükümlüdür. Bu yardımlar yapılmaya çalışı
lıyor. 

Geçen, sene, iki konuda ilâç sıkıntısı çekilmiştir. 
Bunlardan önemli birisi -yabancı ot mücadelelerinde 

kullanılan ilâçlardır. Bu sene de bu otların, özellik
le Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da fazlaca 
ortaya çıkacağı iki sebepten dolayı tahmin ediliyor: 

Birisi, geçen seneki yetersiz mücadele doîayısıyle bu 
otların tohumları tarlalarda mevcuttur. Çünkü, ot vak
tinde öldürülmediği vakit tohuma kalkıyor ve tohum 
toprağa dökülmüş oluyor. Bu yüzden bu sene daha 
fazla yabancı ot beklenebilir. Yağışların da ilbaharda 
uygun gitmesi halinde, yine bu otların çok tehlikeli bir 
hal alması muhtemeldir. Bu bakımdan biz hazırlıklı 
olmaya çalışıyoruz. 

Şunu da üzülerek söyleyeyim ki, yabancı otlar için 
kullanılan ilâçlar petrol müştaklarından olduğu için, 
dünyada çok kıt üretilen ve dünya piyasalarında ga
yet zorlukla bulunan ilâçlardır. Almanya'da (dünya
daki en büyük üretici firmalarından birisi) üretimini 
petrol krizinden sonra dörtte bire kadar düşürmüştür 
ve bütün satışlarını şimdiden bağlamıştır. Böylece 
dünyada gayet zorlukla nadiren bulunan bir ilâç ha
line gelmiştir. Bu bakımdan sadece Bakanlığın normal 
kanallardan bu ilâçları temin etmesi zorlaştı. Elimiz
deki stokların da bir miktar açığı var. Bu açığı kapat
mak için Hükümet çapında diplomatik yollarla millet
lerarası teşekküller, batı dünyası, dost ülkeler ve hat
tâ demirperde gerisi memleketlerden bu ilâçları ara
maktayız. Japonya'dan Güney Amerika'ya kadar bü
tün dünyada, nerede bulursak fiyatına bakmadan en 
kısa zamanda getirtmek için gayret sarf etmekteyiz. 
Tehlikeyi hem görüyor, hem de tedbirini almaya çalı
şıyoruz. 

İkinci önemli ilâç, geçen sene ilk defa olarak Çuku
rova'da pamuklarda tahribat yapan bir beyaz sineğe 
karşı kullanılacak ilâçtır. Bu sürpriz halinde mevsim 
sonunda çıktığı için biraz teşkilâtı, biraz da çiftçileri 
şaşırtmıştır. Bununla beraber, geç kalması tahribatı sı
nırlı bırakmış, fazla tahribat yapmamıştır. Bu sene 
hazırlıklı olmaya çalışıyoruz. Öteden beri bu sineğin 
görüldüğü ve mücadelesi yapılan Sudan'a iki uzman 
gönderdik. Şimdi orada mevsimi olduğu için, yerinde 
tetkikler yapıp, faydalı bilgilerle dönecekler. Ayrıca 
gerekli ilâçları da temin edilmektedir. 

Tarım Bakanlığının temel fonksiyonu üretim olmak
la beraber üretimi, sadece tarlada ürünü çıkarmak 
şeklinde kabul edemiyoruz. Üretimi, pazarlaması da 
dahil olarak düşünüyoruz, fakat yukarıdan beri tek
rar ettiğim yetki ve sorumluluk konusu, burada da 
karşımıza çıkıyor. Üretimi, gıda sanayii ve diğer ta
rımsal ürünleri kullanan sanayi ile bağlantılı olarak 
geliştirmeyi düşünüyoruz, ki en ekonomik ve mâkul 
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bir yoldur. Keza pazarlamanın yolunda gitmesi, tabiî 
olarak üretimi teşvik edecektir. Bu bakımdan da pa
zarlamaya önem veriyoruz. 

Hayvancılık alanında pazarların yetersiz olduğu 
muhakkak; fakat hayvan pazarları bir teşkilât halinde 
Veteriner Genel Müdürlüğüne bağlı olarak geliştiril
meye çalışılıyor. Şimdiye kadar mevcut olan 31 pa
zara yenileri ilâve edilmektedir. 

Pazarlamanın temel aracı taban fiyatlar, geçen yıl 
genellikle tatmin edici seviyede tespit edilmiş bulunu
yordu. Bu fiyat destekleme politikası kendisinden bek
lenen fonksiyonları kısmî olarak yerine getirebilmek
tedir. Bilindiği gibi, fiyat desteklemede, özellikle fiyat 
dalgalanmaları önlenmeye çalışılır. Çiftçinin geliri yük
seltilmeye ve böylece çiftçilikle diğer sektörler ara
sındaki gelir paritesi dengesi kurulmaya çalışılır. Bunun 
yanında ve en önemli fonksiyonu olan üretime yol gös
terme, yön verme fonksiyonu maalesef tam olarak 
yerine getirilemiyor. Bu da yine bazı hatiplerin işaret 
ettikleri gibi, taban fiyatların vaktinde ilân edilmeme
sinden ileri geliyor. Bu bakımdan, Hükümet Progra
mında da açıkça belirtildiği gibi, taban fiyatların er
ken hesap ve ilân edilmesi prensipini kabul ediyoruz. 
Böylece ekimden önce, üretimden önce ilân edilen fi
yatlar, hangi ürünlerin ne miktarda ekileceğini çiftçi
lere bildirecektir ve onlara önderlik yapacaktır. Bu 
manada ayçiçeği fiyatlarının tespiti için hazırlıklar bit
mek üzeredir. Hükümet adına ay başına kadar bu fi
yatları ilân edeceğimizi ümit ettiğimizi söyleyebilirim. 
Ayçiçeği, yine Hükümet Programında da belirtildiği 
gibi, teşvik edilmesi istenen ürünlerden biridir. Bu se
bepten bunun destek fiyatına, taban fiyatına önem ve
rerek vaktinde ilân etmeye çalışıyoruz. 

Hayvancılıkta taban fiyatların, sayın Ziya Ayrım 
arkadaşımın söylediği gibi. Haziran ayında ilân edilme
si doğrudur. Aksi halde geç kalınmış olunur. Bu su
retle hayvancılık konusuna geçmiş oluyorum. 

En çok üzerinde durulan konulardan birisi hay
vancılık konusudur. Gerçekten tarımın önemli bir bö
lümüdür; fakat hayvancılık sektörünün tarım içerisin
deki payı zaman içinde bir gelişme gösteremiyor, ak
sine düşüyor. Bu, hayvancılığa daha fazla önem ver
memiz için önemli bir işarettir, bunu belirtmek iste
rim. 

Hayvancılığın çeşitli sorunları var. Bunlardan en 
önemlisi ıslah meselesi; yani verimsiz ilkel hayvan ırk
larının daha yüksek verimli cinslerle, türlerle değişti
rilmesi... Islahta, yerli hayvan ırklarından istifade edil
diği gibi, bunların seleksiyona tabi tutulması, yahut 

da melezleme yolu ile yeni tiplere ve çeşitlere geçilme
si temin edildiği gibi, bazen de doğrudan doğruya 
yüksek vasıflı hayvanların damızlık halinde dış ülke
lerden getirilmesi yoluna da gidilmiştir. Nitekim bizde 
her ikisi de yapılmaktadır. 

Hayvan ıslahı konusunda, öncelikle sığır üzerinde 
duruyoruz. Kümes hayvanlarında son yıllarda belirli 
bir gelişme vardır. Bundan sonra da üzerinde duraca
ğımız diğer hayvan . cinsi koyundur. 

Hayvancılığın gelişmesinde taban fiyatları da 
önemli bir etkendir; fakat haklı şikâyetlere katılı
yorum. Geçen yıl iyi bir şekilde uygulanamadı. 
Çünkü, ilk defa tecrübe ediliyordu. Tecrübesiz ve 
hazırlıksız olarak geç vakit başlanmış oldu ve bu 
politikayı uygulamakla görevlendirilen Et ve Balık 
Kurumu yeter derecede fizikî kapasiteye sahip ol
madığı gibi, malî güce de sahip kılmamadı. Malî 
kaynakları noksandı, bundan dolayı başarılı olama
dı. Bu tecrübeden ders alarak önümüzdeki yılda 
umarım daha iyi bir politika uygulayabilirle/. 

i Süt, önemli hayvan ürünlerinden birisi. Dayanık-
! sız bir mal olduğu için sütte taban fiyat uygulana-
I mıyor. Mahiyeti itibariyle de taban destek fiyat po-
i 

litikasma elverişli değildir; fakat bunu başka yollar
dan teşvik etmeye çalışıyoruz. Türkiye Süt Endüstri-

| si Kurumu kendi fabrikaları ve ortak fabrikalar ve 
i özel fabrikalar süt üretimini desteklemeye, teşvik 

etmeye çalışıyor. 
i Bu kurumun en büyük fabrikalarından biri olan 
ı 
, Kars'taki fabrika özellikle süt tozu üzerinde çalı

şıyor. Geçen yıllarda kapasitesinin çok altında ça
lıştığı doğrudur. Bazen 1/4, hatta daha az kapasite 
ile çalışmıştır. Bu da çiftçilerle iyi bir bağlantı dü
zenine giremediğinden ve önceden çiftçilere avans 
verme imkânına sahip olmadığından ileri gelrmstir. 
Kars çiftçisi özel mandılardan böyle avans almaya 
alışkın olduğu için, Süt Kurumundan da aynı şeyi 
beklemiş; fakat kurum bu malî imkâna sahip olma
dığı için yapamamıştır: ama bu sene bu yoluna 
girecektir, gerekli düzenlemeler yapılmaktadır. 

Süt fiyatları bölgeden bölgeye fark etmek mec
buriyetindedir. Aynı fiyat uygulansın diye bir teklif 
oldu. Buna imkân yok. Bilindiği gibi, üretimin mer
kezi olan yerlerde yerleşme ve tüketim merkezlerin
de olduğu gibi, yüksek fiyatların verilmesine imkân 
yoktur. 

Hayvancılıkla ilgili bir önemli konu; hastalıklar 
ve pa razitler meselesidir. Gerçekten çeşitli hayvan 
hastalıkları ve parazitleri hayvanların hem verimîe-
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rini düşüyor; onları tabiî şartlara ve beslenme sı
kıntılara karşı daha zayıf hale getiriyor, hatta daha 
ileri giderek ölümlerine dahi sebep oluyor. 

Burada personelin azlığından şiâyet edildi. Doğ
rudur. Tarım Bakanlığının emrinde 1 100 kadar ve
teriner bütün Türkiye'de hizmet görmeye çalışmak
tadır. En az bin kişiye daha acilen ihtiyaç vardır; 
fakat uzun seneler sadece bir tek fakülte bu vete
rinerleri yetiştiren kaynak olmakta devam ediyordu. 
Son yıllarda iki fakülte daha açıldı ve mezunlarını 
vermeye başladılar. Böylece en kısa zamanda bu 
personel ihtiyacının temin edileceğini umuyoruz. 

Personelin yanında mevzuatın eski ve yetersiz 
olduğu ileri sürüldü, araç ve ilâç eksikliklerinden 
bahsedildi. Gerçekten mevzuatta bazı aksaklıklar 
var. Bunların düzeltilmesi lâzım. Tarım Bakanlığı 
Kanunu 40 seneye yakın bir tarihe sahip ve çok 
çağ dışı bir hale gelmiştir. Bunu her bakımdan dü
zeltmek lâzım; fakat araç, gereç eksikleri önemli 
değildir. Çoğu yerde müesseseler vardır. Bu müesse
seler. Veteriner Genel Müdürlüğüne bağlı müesse
seler gerekli teşhis çalışmalarını yapıyor ve tedavi 
için gerekli ilâçları; serum, aşı ve saireyi yeterli şe
kilde hazırlıyorlar. Şap için kullanılacak aşı hariç, 
diğer bütün hastalıklar için gerekli serom ve aşılar 
yerli imalâtla karşılanmakta, hatta geçen hafta bazı 
seromîann ihracı için bana da bir onay imzalatmış 
bulunyorîar; yani ihtiyacımızdan fazla da üretebil
mekteyiz. Bu bakımdan iyi bir gelişme vardır. 

Hayvancılığın en önemli derdi yem ve beslenme 
meselesidir. Şimdiye kadar hayvancılık sadece me
raya dayanmakta idi denilebilir. Meralar da son 
25 - 30 senedir süratle azaltmaktadır. Büyük bir nü
fûs baskısı var ve dolayısıyle işlenmeye elverişli olan 
meralar, traktörün de yayılması suretiyle tarıma 
açılmıştır. Böylece bir çelişme durumu vardır. Hayvan
cılığımız gelişme zorunda ve sayıları artmakta; fakat 
öte yandan da meralar azaltmaktadır. Böyle bir 
çıkmaz vardır, fakat meraları daha fazla bozulmak
tan kurtarmanın çaresi yem ziraatını geliştirmek ve 
hayvancılığa yön değiştirttirmek, yemle beslenen hay
vanlara yönelmektir. Yemler tabiî ve sunî yapma 
yemler şeklindedir. Türkiye içerisinde çeşitli yemlerin 
üretilmesine çal işiyor. Yem fabrikaları süratle ge
liştirilen kuruluşlarımızdan birisidir. Meselâ yağlı 
küspeler, ki, iki önemli kaynağı var; birisi pamuk çiğiti, 
birisi ayçiçeği küspesidir. En değerli, zengin bir yem
dir; fakat kullanılması ve dağıtılması çok zor. Küs
pe üretimi belirli bölgelere, daha ziyade kıyı bölge-

J lerimize yayılmış, hayvancılık da başka bölgelere 
tekasüf etmiştir. İkisi arasında yüzlerce, binlerce 
kilometre var. Küspe dayanıklı bir madde değil, 
çabuk bozuluyor. Ancak, başka yemlere katılmak 
suretiyle kullanılabiliyor. Çiftçiyi alıştırmak zor. Bu 
çeşitli sebeplerden dolayı maalesef ürettiğimiz küs
pelerin hepsini içeride tüketemiyoruz. Bir taraftan 
hayvanlarımız açlık içerisinde, bir taraftan çok kıy
metli bir yem maddesi olan küspe tamamen üreti-
lemiyor; bu saydığım engellerden dolayı. Bununla 
beraber, bu konu üzerinde Tarım Bakanlığı önem
le durmaktadır. Özellikle kuraklığın hâkim olduğu 
bu yıl da küspenin mümkün olduğu kadar büyük 

I bir kısmım içeride tüketmek için her türlü gayreti 
sarf etmekteyiz. 

Keza, kuraklıkla ilgili olarak Devlet Üretme Çift
liklerinde de bazı tedbirler alınmış ve gereken yer
lere sevk edilmek üzere, yanılmıyorsam 150 bin ton 
sap, balyalı bir şekilde hazırlanmıştı; fakat nakliye 

I ve kredi güçlükleri dolayısıyle bunun hepsi maalesef 
I ilgili hayvancılık bölgelerine ulaştırılamamıştır. 
! Su ürünleri yeni bir kanunla düzene konulmaya 
ı çalışıldı ve bazı fonksiyonlar Tarım Bakanlığına ve-
! rildi; fakat Tarım Bakanlığı henüz Su Ürünleri Ge-

nel Müdürlüğünün Teşkilât Kanununu çıkartamamış-
| tır. Bir taraftan bu kanun üzerinde uğraşıyoruz, bir 

taraftan da Su Ürünleri Teşkilâtını yurt çapında 
kurmaya çalışıyoruz. En çok üzerinde durulan, mev
cut envanterin ve durumun tespitidir. Poltika olarak 
iç sulara önem veriliyor. îlk adımda ve son bir iki 
yıl zarfında bu alanda bazı terakkiler kaydedildi. 
Kanundan sonra (ki, iki üç yıllık tarihi vardır) iç 
sulardaki üretim sekiz bin tondan, yirmi bin tona 
kadar çıkmıştır. 

| İkinci olarak, açık deniz balıkçılığına yönelmek 
politikasına dönüyoruz. Şimdiye kadar kıyı balıkçı
lığı hâkim durumdaydı; sadece kıyılarımızda balık-

j çılık yapılıyordu. Bu ise riskli, tehlikeli bir durum. 
Özellikle kıyıların süratle kirlendiği bir ülkede faz
la da şanslı değil. Birçok körfezlerimiz daha şimdi
den hayvansal ve bitkisel hayata yaramayacak dere
cede ölü su haline gelmiş durumda. Böylece ister 
istemez diğer dünya ülkelerinde uygulanan yolu uy
gulamaya ve açık denize yönelmeye mecburuz ve bu 
arada üçüncü kademede de çiftlik balıkçılığı dene
cektir. 

Haşhaş üzerinde duruldu; haşhaş politikamız 
yurdumuzun ve milletimizin çıkarlanyle insanlığın 

I iyiliğini uzlaştırmaya çalışan bir politikadır. Şimdilik 
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belirli bölgede ve kontrol altında, çizmeden ve haş
haş kellelerini toplamak suretiyle üretime geçilmiş 
bulunuyor, sanayii kurmak için hazırlıklar var. Eğer, 
sanayi kuruluncaya kadar gerekli olan ihracat konu
su ve sanayiinin kurulması düzenlenirse, zamanla 
haşhaş üretiminin eskiden olduğu gibi tabiî bölge
lerine yayılmaması için hiçbir sebep yoktur. Yeter 
ki, gerekli imkânlar, yani smaî, ticarî kontrol im
kânları sağlanmış olsun. 

Tarım Bakanlığı eğitim ve öğretim sorumlulukları 
daha çok meslekî öğretim ve çiftçi eğitimi şeklindedir. 
Yüksek tahsil; gerek veteriner, gerekse ziraat mü
hendisliği alanında üniversitelerin sorumluluğunda
dır. Meslekî öğretim üzerinde Bakanlığın politikası 
çeşitli dalgalanmalar göstermiş ve farklı denemeler, 
farklı zamanlarda uygulanmıştır. Bugünkü durumda 
halen 11 tarım lisesi, bir ev ekonomisi okulu, üç 
makinist meslek okulu, on teknik tarım okula ve 
4 teknik bahçıvanlık okulu mevcuttur. 

Ayrıca, çiftçileri ve çiftçi çocuklarını kısa ve 
uzun dönem kurslarında eğitmek üzere eğitim mer
kezleri vardır. Bunlardan dokuz tanesi faaliyet ha
lindedir; bazı okullar bu yöne çevrilmiştir. Çünkü. 
özellikle tanm liselerinin bir zaman sayılan çok 
fazla artınlmiştı; hatırımda yanhş kalmadıysa oîuz-
dörde kadar çıkmıştı ve buradan çıkan tarım teknis
yenlerinin sayısı çok yüksek yekûnları buluyordu. 
Bu mezunlar bizde alışıldığı üzere, iş için Tarım Ba
kanlığına müracaat etmekteydiler. Tarım Bakanhğı-
nın bu kadar insanı istihdam etmeye imkânları yok
tur; teşkilâtı, bütçesi müsait değildir. Kendi arazileri 
üzerinde de çiftçilik yapamayan bu kimselere ya işsiz 
kalmakça yahutta meslekleri dışında çalışmak zo
runda kalmaktaydılar. Bu sebeplerle yukarıda bah
settiğim gibi. ayarlamalar yapılmış ve bu tanm lise
lerinin bir kısmı tekrar ilkokula dayalı teknik tanm 
ve bahçıvanlık okulları haline getirilmiştir ve bir de 
eğitim merkezleri haline getirilmiştir. Böylece, bir 
yandan köye dönecek çiftçi çocuklarını yetiştirmek, 
bir taraftan da çiftçileri ve okula devam edememiş 
çocuklarını eğitmek üzere iki yönden eğitim ve öğ
retim faaliyetlerine devam etmekteyiz. 

Arpaçay okulu soruldu; bu bir sunî tohumlama 
ve hayvan yetiştiriciliği meslek lisesidir. Binası ve 
diğer gerekli yatırımları tamamlanmıştır. Bana veri
len bilgiye göre, yönetmeliği Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiş, Millî Eğitim Kanunu gereğince bu 
yönetmeliğin uygulanması lâzım, iş, burada takıl
mış kalmış. Şimdi onu çıkartıp en kısa zamanda 

I bu Arpaçay okulunu faaliyete geçirmek istiyoruz. Ay
nı şekilde Kayseri'de Teknik Tarım Okulunu da isteğe 
uygun olarak işletmeye çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir saniyenizi rica 
edeceğim. Yüce Genel Kurulun tasvibine istinaden 
uygulamakta olduğumuz programa göre, bir saatlik 
süreniz vardı, doldu efendim. Daha kaç dakikaya 
ihtiyacınız varsa karar alayım. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI REŞAT AKTAN — (Devamla) — Onbeş daki
ka efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmalarını daha 
onbeş dakika sürdürmesini kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir, efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Çiftçilerin sosyal so
runlarından ziraî sigorta ve sosyal güvenlik çalışma
ları Bakanlıkça ve Ziraat Odaları Birliği ile müşte
reken tamamlandı ve gerekli kanunun çıkarılması için 

I teşebbüse geçildi. 

İstihdam sorunu en önemli bir sorun. Tarımda 
I bilindiği gibi açık, mevsimlik ve gizli işsizlikler mev-
I cut. Bunu, tarımı çeşitlendirmek, emek, yoğun üretim 
J türlerini yaymaya çalışmakla kısmen önlemeye çalışı

yoruz; fakat bunlar temelli, köklü tedbirler değildir, 
yeterli değildir. Son çare olarak, tarımdaki fazla nü
fusun diğer ekonomik alanlara, özellikle gelişen sa
nayi ve hizmet dallarına çekilmesi lâzımdır. Bunu da, 

j toprak bunları zorla atmaya mecbur olmadan ve bir 
sosyal sarsıntı meydna getirmeden yapmak ekonomik 
politikadır, 

Devlet Üretme Çiftlikleri Türkiye'nin çeşitli bölge
lerine yayılmıştır; Doğuda da vardır. Doğuda az ol
ması, bu işletmelerin kurulmasına elverişli alanların 
mevcut olmayışından ileri geliyor. Büyük kısmı Orta 
Anadolu'ya yayılmıştır. Ankara diye ifade edildi; İki 
tanesi Ankara'da, dördü de Konya ili içerisinde ol
mak üzere, çoğu Orta Anadoludadır. Bunlar en fay
dalı kamusal kuruluşlarımızdandır. En zor şartlar al-

j tında Hazineye hiç bir yük olmadan, kendi kaynakla-
rryle kendini idare eden ve aynı zamanda bir kamu 
hizmeti gören kuruluşlardır. Hatta zaman zaman kâr
larından Hazineye yardımda bulunduğu ve yatırım
larım kendisinin yaptığı görülmektedir. Kuruluşun
dan beri konsolide bütçeleri hiç bir zarar kaydetme
miştir. Bunu, burada iftiharla söylemek isterim. 

Yalnız, Tarım Bakanlığına hizmet eden bu Devlet 
Üretme Çiftliklerinde verimin azaldığı ifade edildi. 
Bu gerçek değildir. On yılda vtrim çeşitli hava şartları 

372 — 



C. Senatosu B : 33 12 , 2 . 1975 O : 2 

altında 134 ilâ 219 kilogram arasında oynamıştır. Bu- j 
nu buğday için söylüyorum; fakat bu ortalamalar is
tisnasız hemen her yıl bölgelerindeki çiftçi verimi
nin üstünde olmuştur. Bu bakımdan, Devlet Üretme 
Çiftlikleri iyi metotları ve iyi tohumu kullanır ve 
teknik şartlara riayet ederek faaliyette bulunur. Yu
karıda söylediğim gibi, başarılı hizmetlerine devam et
mekte, Türkiye tarımının büyük bir ihtiyacına cevap 
vermektedir. 

Meteoroloji üzerinde bir temenni ileri sürüldü, i 
Don zamanlarının sık sık belirtilmesi lüzumuna işa
ret edildi. Bu, gerçekten lüzumlu ve faydalı bir hiz
mettir. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz bu hizmeti 
yapmaya hazırdır. İstenildiği kadar süratle ve sık sa
yıda istidlal yapabilmektedir; ama önemli olan bu 
istidlalin en seri vasıtalarla, (ki, zamanımızda bu rad
yo ve televizyonla oluyor) ilgililere, çiftçilere duyurul- i 
ması bir sorundur İşte bununla uğraşıyoruz ve an- j 
laşmaya çalışıyoruz. 

Son olarak bana önergelerle tevcih edilen sorulara f 

geliyorum. Sayın Ziya Ayrım, «hayvancılıkla ilgili I 
yönetmeliğin yeterli olup olmadığını» sormuştu. Ger- j 
çekten bu yönetmelik uygulaması bazı gecikmelere 
sebep olmaktadır. Bir zamanlar açık artırma suretiy
le damızlık hayvanlar satılırken, sonradan bu açık ' 
artırmanın mahzurlu olduğu, sakıncalı olduğu anlaşıl
dı ve tahsis yoluna gidildi. Bu tahsis yolunda kimin 
damızlığa ihtiyacı olduğu Islahv Hayvanat komisyon
larınca tespit ediliyor. Her ilde olan bu Islahı Hayva
nat Komisyonunun tespitleri, Merkez Komisyonunda 
toplanıp ülke çapında taksimler, dağıtımlar yapılıyor; 
fakat bu iş biraz gecikiyor. Bu gecikmelerden de bazı ı 
sakıncalar doğuyor, Yönetmeliğin üzerine eğilmek ve | 
daha hızlı çalışan ve çiftçiye daha iyi hizmet eden bir 
yolu bulmak gerekmektedir. Arkadaşımızın ikazına 
teşekkür ederim. 

Halen ne kadar damızlığın mevcut olduğunu, sor- i 
muş bulunuyorlar. Tahsis edilen damızlıklar eğer ve
rilen zaman içerisinde ilgili tarafından alınmazsa ya- { 
hut da ilgili pahalı bulduğu için, beğenmediği için ı 
yahut da başka bir sebeple kendisine tahsis edilen | 
hayvanı almaktan feragat ederse, belirli süre sonunda 
bu hara veyahut da Devlet Üretme Çiftliği elindeki i 
damızlıkları serbestçe bölgelerinde değerlendirmek ve i 
satmak yetkisine sahiptir. Bu satışı bazan artırma yo-
luyle, bazen de tarım teşkilâtından belge getirenlere 1 
vermek suretiyle yapmaktadır. | 

Bunun dışında deforme olarak ayrılan hayvan- i 
lar (ki, vücut yapısı veyahut da verimlilik vasıflan | 

bakımından damızlık olmaya elverişli olmayan hay
vanlar) ihale yo luyle satılmaktadır. Bunu aslında ka
saplar da alabilir; fakat çoğu zaman çiftçiler de de
forme olmuş hayvan olmasına rağmen, damızlık yap
mak üzere satınalmaktadırlar. Halen haraların ve 
Devlet Üretme Çiftliklerinin elinde 2 500 kadar sığır 
ve 22 bin kadar koyun damızlığı mevcutur. 

Haşhaş yağı tasirhaneleri üzerindeki yardım ka
rarnamesinin durumu soruldu. Bu Kararname daha 
evvelki Hükümet zamanında iki defa hazırlanmış; 
fakat Başbakanlık veyahutta diğer mercilerden geri 
dönmüş. Şimdi yenisini hazırlatıyoruz. Dikkatimizi 
çektikleri için teşekkür ederim, hazırlık yapılmak
tadır; yani ilk defa burada duymuş değilim. 

«Teknik Ziraat ve Ziraî Mücadele personeli ara
sında bazı ayarlamalar mümkün müdür?» diye so
ruldu. İddia şu idi: Teknik Ziraat Teşkilâtında fazla 
eleman var ve boş duruyorlar. Ziraî mücadele de 
adamsızlıktan, personel sıkıntısından istediği kadar 
iş yapamıyor. Bu iddianın birinci kısmına üzülerek 

iştirak ederim; yani Teknik Ziraat Teşkilâtında, özel
likle bazı bölgelerde insan yığılması vardır ve herkesi 
tam kapasitesinde çalıştıramıyoruz; burası doğrudur. 
Banda yukarıda işaret ettiğim 34 meslek lisesinin bir
den açılmış olması ve binlerce mezunun Bakanlığa 
hücum etmesinin de rolü olmuştur. 

Öte yandan, Ziraî Mücadelede kıtlık olduğu id
diası yerinde değildir. Ziraî Mücadele Teşkilâtı yeter 
derecede elemana sahiptir. Zaten bu iki teşkilât ara
sında bir işbirliği yapılmakta, Ziraî Mücadele üçe se
viyesine kadar inmemekte, teşkilâtın indirmemekte; 
ilçede tarım teknisyeni ziraî mücadele işlerini görmek
tedir. Bu işbirliğini sıkışık zamanlarda, meselâ bir epi
demi halinde daha ileri görüyoruz. Sulh ve barış için
de bir anlaşma halinde iki teşkilât çalışmaktadır. En
dişe edecek bir taraf yoktur. 

«Personel amelî ve makine başında yetiştirilmeli; 
aksi halde tarlaya gittiği zaman güçlük çekiyor» de
nildi. Bu nazarî eğitimden biz de şikâyetçiyiz; fakat 
hizmet öncesi ve hizmet içi eğitim programları özel
likle son zamanda ele alınmıştır. Dört personel eği
tim merkezi yıl boyunca kendi personelimizi hizmet 
içi eğitime tabi tutmaktadır. Hizmet öncesi eğitim ise 
mevcut teşkilât içerisinde, müesseselerde, okul vesaire 
gibi araştırma müesseselerinde yapılmaktadır. Fakül
teyi yahut da Teknik Ziraat Okulunu bitiren genç ar
kadaşlar, ev ekonomisi okulunu bitirenler yerine göre 
bir yıla kadar hizmet öncesi bir eğitime tabi tutuî-
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maktadır. Bu eğitim pratik yolda olmaktadır. Yani 
soru yerindedir; fakat bunun üzerinde çalışıyoruz; 
bunu da belirtmek istiyorum. 

«Ev ekonomisi çalışmaları asıl gerekli olan bölge
lere kaydınlamaz mı?» diye soruldu. Gerçekten ev 
ekonomisi genç hanımların uyguladığı bir yeni alan 
ve Türkiye'nin her bölgesine yayılmaya başlamıştır; 
fakat her belgeye de aynı kesafette yayılmamıştır. 
Burası doğru. Ülkenin Batı bölgelerinde daha fazla 
bir ağırlık vardır ve daha önce o bölgelerden baş
lanmıştır. Çünkü, köylere kadar bu genç hanımların 
gitmesi gerekiyor. Her yere gitmesi kolay değil, taş
ma imkânları var ve halkın reaksiyonu var. Bütün 
bunları nazarı itibare alınarak daha ziyade Batı 
bölgelerinde başlamış ve o bölgelerde gelişmiştir. Şim
di Doğu da dahil olmak üzere, Türkiye'nin her ta
rafına yayılmaktadır. İkaz yerindedir; yani Doğu*ya 
daha fazla önem verilmesi gerekir. Bunu kabul ediyo
rum. 

Devlet üretme çiftlikleriyle tohum ıslah istasyonla
rının veyahutta enstitülerinin birleştirilmesi teklif edil
di. Bu müesseselerin mahiyetini bilenler için bu tek
lif aykırı bir tekliftir. 

Yukarıda da bir nebze işaret ettiğim gibi, to
hum ıslah müesseseleri yerli tohumlanıl veyahutta 
dışarıdan gelen tohumların ıslah ve denemesiyle uğ
raşan müesseselerdir. Büyk mikyasta üretim yapmaz
lar, küçük çapta çalışmalarda bulunur ve az miktar
da üretim yaparlar; fakat burada elde edilen bir to
hum, iyi ıslah edilmiş bir tohum yahutta dışarıdan 
gelmiş, 3 - 5 sene denemeye tabi tutularak ülke şart
larına uygunluuğ tespit edilmiş olan tohum, buradan 
sonra Devlet Üretme Çiftliklerine intikal eder ve ora
da çoğaltılır. Çünkü, biyoloji kanunlarına göre ima
lâtta olduğu gibi, seri imalât mümkün değil, ancak 
kademeli olarak, mevsimlere ve tabiat şartlarına uya
rak bu üretimin takip edilmesi lâzım. Devlet üretme 
ikinci bir safhadır; birinci safhadan tamamen ayrı 
bir safha. O da kâfi gelmezse mukaveleli çiftçiler 
yoluyle bu çoğaltmaya devam edilir ve neticede çift
çilere yetişecek miktarda iyi tohumluk elde edilmiş 
olur. 

Böylece iki müessese farklı hizmetler görür, ma
hiyetleri farklıdır. Yalnız, bir yerde bağlantıları var
dır ve işbirliği yapmak zorundadırlar; bu işbirliğini de 
yapmaktadırlar. Amaçları ayrı olmakla beraber, be
lirli yerde bu bağlantıyı ve işbirliğini kurmakta ve 
çok ahenkli bir şekilde çalışmaktadırlar. 

Türkiye'de besin standartları konusunda ne ya
pıldığı soruldu: Besin standartları, daha doğrusu ta
rımsal ürünlere ait standartlar, diğer standartlarda 
olduğu gibi, kanuna göre, Türk Standartları Ensti
tüsü tarafından yapılmaktadır. Tarım Baknhğı teş
kilâtın mensup pek çok teknisyen ve uzman arkadaş
larım bu Enstitünün çalışma gruplarında ve raportör 
olarak idarî kademelerinde yarı zamanlı, mesî dışı 
zamanlarda hizmet görmekte ve çok faydalı şekilde 
çalışmaktadırlar. 

Yalnız. Tarım Bakanlığı yeni kurulan Gıda işleri 
Genel Müdürlüğü kanahyle kalite kontrolü yapmakta
dır. Bu ayrı bir konu; fakat birbiriyle irtibatlı. Stan
dartlar iyi ürünlerin vasıfların! tespit ettiği gibi, kali
te kontrolü da üretimin kalitesinin yükseltilmesi isti
kâmetinde gayret sarf eder. Bu Genel Müdürlük teş
kilâtında laboratuvarlar ve uzmanlar mevcuttur. Bu 
kalite kontrolünü teknoloji esaslarına da uygun ola
rak yapabilecek kapasitededir; faaliyetlerine başlamış
tır. 

Beslenme konusunda ne gibi çalışmalar yapıldı 
ve.. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım bir saniye müsaade 
eder misiniz efendim0. 

Efendim, 15 dakika da doldu ve birkaç dakika 
da geçti. Bütçe görüşmelerinde de programımız, bir 
bakanlık bütçesinin görüşülmesini gerekli kılacak 
kadar zaman geride kaldı; yani aksadı. Şimdi, bu so
ruların hepsine burada cevap vermek mecburiyeti
niz de yok, takdir sizindir; eğer yeniden süre isti
yorsanız arz edeyim Yüce Genel Kurula. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Hayır efendim ra
hatsız etmeyeyim, vaktimi geçirdiğim için özür dilerim. 

BAŞKAN — Üç tane soru önergesi daha geldi 
efendim, onları da sunacağız. 

GİDA - TARIM VE" HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Lütfederseniz on
ları da alırım ve elimde de üç soru kalmıştı, hepsine 
birden yazılı olarak cevap takdim ederim. 

BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Yurtsever, Sayın 
İsmail Kutluk, Saym Fethi Çelikbaş tarafından soru
lar ihtiva eden önergeler verildi sırayla sunuyoruz. 

Saym Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Tarım Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Bingöl 

Dr. Arif Hikmet Yurtsever 
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Soru 1. a) Bingöl Süt Fabrikası ne zaman üre
time başlayacaktır?.. 

b) Fabrikanın tam kapasite ile çalışabilmesi için 
süt temini bakımından ne düşünülüyor? 

c) Üçlü proje ile gerçekleştirilecek olan sınaî ku
ruluşun halka açılması düşünülüyor mu? 

d) Bu projenin yem sanayii ve mandıracılık ve 
besicilik sahası ne zaman faaliyete geçirilecektir?. 

Saygılarımla. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica 
ederim. 

Çanakkale 
ismail Kutluk 

1. Tarım sigortası hususunda Bakanlıkta bir ça
lışma varsa, hangi safhadadır?. 

2. Tarım alanındaki çalışan vatandaşların sosyal 
güvenliklerini sağlamak amacıyle Bağ - Kur gibi bir 
kuruluşa öncülük etmeyi düşünmekte misiniz? Bakan-
lığmızda bu alanda ne gibi çalışmalar vardır?. 

Sayın Başkanlığa 
Sayın Bakandan iki sorum olacaktır. 
1. Su ürünleri politikasında İstanbul'da Hidro

biyoloji Enstitüsü, Ankara'da Veteriner Fakültesiyle 
fiilî bir işlerliği gerçekleştirilebilmiş midir? 

2. Sağlanan dış kredilerle yürütülmeye çalışılan 
hayvancılık projesi ne safhadadır. 

Teşekkür ederim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Fethi Çelikbaş 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkan, ben yazılı olarak cevap istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkıs. 
İBRAHİM HALİL BALKIS (Urfa) — Efendim, 

Sayın Bakan buyuruyorlar ki, Güneydoğuda vukua 
gelen kuraklık dolayısıyle çiftçi borçlarında 10 sene
lik bir taksitlendirme yapılmış olmasına rağmen, çift
çi ile banka arasında 10 senelik munkatı bir devre 
meydana gelmiştir. Acaba, Bakanlıkça taksitlerini öde
mek suretiyle, vatandaşlara yeniden bir kredi tahsisi 
düşünülüyor mu? 

Ziraî Donatım Kurumundan çiftçinin yapmış ol
duğu alış verişte mutlaka banka teminat mektubu 
istenmektedir. Çiftçi bunu bulma imkânlarından mah
rumdur. Hem bankaya faiz vermek suretiyle bir para 
ödüyor, hem de Ziraî Donatım Kurumu bir faiz al

mak suretiyle iki kere faiz alma hali oluyor. Bunun 
ıslah imkânı düşünülüyor mu? Bunu rica ediyorum.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 

REŞAT AKTAN (Devamla) — Sayın Başkan, mü
saade buyurursanız cevap veremediğim elimde üç soru 
vardı, üç soru önergesi daha verildi, bir sayın üye 
daha şifahî olarak soruda bulundu. İzin verirseniz 
bunların hepsine yazılı olarak cevap vereyim, daha 
fazla huzurunuzu işgal etmeyeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Karaağaçlıoğlu. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Yazılı cevap vermek üzere Sayın Bakan
dan iki sualim olacak. 

1. Haşhaş ekimi yasaklanması sebebiyle ödenen 
tazminatlardan yapılacak olan tesislere, yatırımlara 
sarfedilmek üzere mevcut olan tazminatlardan arta 
kalan bir bakiye var mıdır? Bu bakiyenin kullanılması 
münhasıran bu maksatla öngörülmüş olan projelerin 
bu sahalarda, haşhaş ekimi yasak olan Afyon Kara-
hisar, Uşak, Kütahya, Balıkesir, İsparta ve Konya 
gibi vilâyetlerdeki o tesislerin tamamlanmasına, ikma
line matuf olarak kullanılmasını düşünüyorlar mı?. 

2. Bir arkadaşım da söylediler, teyidinde fayda 
görüyorum; uzun zamandan beri Bakanlıkla aramızda 
birtakım meseleler doğmuştur. Sadece haşhaş ekici 
müstahsiller bu yasaktan mağdur olmamış, bunun sa-
natıyle iştigal eden yağcılar da mağdur olmuşlardır. 
Acaba, mağdur olan arkadaşların zararlarını telâfi 
etmek için bu son kalan imkânı Bakanlık, bir kararna
meyle kullanmak niyetindeler mi? Değillerse bunun 
tatbikatı nasıl olacak? Bunu istirham ediyorum; yazılı 
olabilir efendim. 

BAŞKAN — Takdirinize bağlı efendim, nasıl is
terseniz. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
REŞAT AKTAN (Devamla) — Sayın Başkan, muh
terem üyeler; 

Daha fazla zamanınızı almamak için geri kalan 
sorulara yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Beni dinlemek lütfunda bulunduğunuz için hepini
ze çok teşekkür ederim saygılarımı sunarım. (Alkış
lar).. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz, sırada olan Kâzım Kangal'ın. Buyurun 

Sayın Kangal. 
KÂZIM KANGAL (Sivas) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Sayın Bakan, Bakanlığın değerli mensup
ları; 
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Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türk eko- | lehine birtakım girişimleri olmuştur. O itibarla, gübre 
nomisinde, bahusus sosyo - ekonomik yönde büyük 
ağırlığı olan bir Bakanlıktır. Benden evvel konuşan 
arkadaşlarım bu Bakanlığın muhtelif sorunlarına, 
muhtelif şekillerde dokundular ve Sayın Bakan da 
geniş şekilde cevaplandırdı. 

Bugün Türkiye'de, tarım kesiminden sanayi ke
simine geçmek için bir uğraşı olmasına rağmen, 
ağırlık hâlâ tarımdadır. Çünkü, nüfusumuzun üçte iki
sinin köylerde, tarım kesiminde oluşması, millî sana
yimizin büyük bir kısmının yine tarım ürünlerinden 
elde edilmesi, yine ihracatımızın büyük bir kısmının 
da tarım mahsullerinden yapılması, tarımın Türk eko
nomisi içindeki ağırlığını göstermektedir. 

Türkiye'de tarım sahası 27 milyon hektar civa
rında olduğu tespit edilmiştir. Bunun üçte ikisi halen 
işlenebilir arazi olduğuna göre, İ8 milyon hektar ola
rak hesap edilmektedir. Bunun bir kısmı nadasa kal
makta, bir kısmı işlenmektedir. Her sene işlenen arazi 
miktarının 9 milyon hektar olduğu yapılan istatistik! 
rakamlardan öğreniyoruz. Demek ki, Türkiye'de ar
tık arazinin genişlemesi mümkün değildir. Bir zaman
lar, geçmiş senelerde, tarım arazisi mera aleyhine ge
nişlemiş, meralar tahrip edilmiş, tarım ekim sahası 
genişletilmişti. Artık tarımda, arazi genişlemesi diye 
bir şey mümkün değildir. Bu itibarla, tarımda verim
liliği artırmak, üzerinde durulacak önemli bir konu
dur. 

Tarımda verimliliği artırmak için ne yapmak lâ
zımdır?. Bunun birçok sebepleri vardır. En önemlisi, 
tarımda gübre, traktör ve bunların kullanılmasıdır. 

Şimdi, burada iki sorunu kesin olarak ayırmak 
lâzımdır. Bunlardan bir tanesi, hükümetlerin yapa
bileceği, takip edeceği tarım politikası, ikincisi ise, 
temin edilen olanaklara göre, Bakanlığın çalışması
dır. Hükümetlerin şimdiye kadar takip ettiği politika
larda birçok noksanlıklar olduğu söylenebilir. Nite
kim, bazı arkadaşlar buna temas etmişlerdir; meselâ 
gübre sorunu. 

Geçen sene gübre fiyatları büyük bir şekilde art
ma göstermiştir. Adalet Partili bir arkadaşımız, Sa
yın Karaağaçlıoğlu tahmin ediyorum; gübre fiyatla
rının artmasında Ecevit Hükümetinin büyük bir ka
bahati, kusuru olduğunu söylediler. 

Çok değerli senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi bütün seçim bildirgele

rinde de kalkınmaya köyden başlayacağını söylemiş 
ve iktidarı zaamnında da bu girişimlerde bulunmuş, 
kısa iktidarı müddeti içerisinde de köyün köylünün 

konusunda Ecevit Hükümetini suçlamak gerçekten 
insafsızlık olur. Birçok arkadaşlarımız. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Öyle değil. 

KÂZIM KANGAL (Devamla) — Saym kara
ağaçlıoğlu, bir arkadaşımız bu konuya temas ettiler, 
ben sizin isminizi tespit etmiştim, yanlışlık varsa özür 
dilerim. 

Sayın senatörler; . 
Gerçekten gübre fiyatları geçen sene büyük bir 

nispette artmıştı. Bunun sebebi üzerinde durmak 
önemlidir. Çünkü, gübre Türkiye'de kullanabileceği
miz miktarı karşılayacak şekilde imal edilmemekte
dir. Bir kısmım gerçekten Türkiye kendi imkânları
na göre imal etmekte; fakat bir kısmını dışarıdan it
hal etmek mecburiyetindedir. Hammadde olarak, 
daha evellki hükümetlerin yapmış olduğu anlaşmaya 
göre Kuveyt Hükümetiyle bir anlaşma yapılmıştı, 
oradan ithal ediliyordu. Mısır, Süveyş kanalım kapa
tınca Kuveyt'ten bu hammaddeyi Türkiye'ye ithal et
mek daha güçleşti ve daha pahalıya mal oldu. Bu 
sebeple, Kuveyt ile olan anlaşmaya rağmen bu fes
hedildi. Başka memleketlerle anlaşma yarılması ci
hetine gidildi ve en ucuz olarak Tunus UQ bir anlaş
ma yapıldı. Kuveyt'ten hammadde fcsforitin tonu 
7 dolardan alınırken Tunus ile yapılan arılaşmaca 
100 dolardan alınması kararlaştırılmıştı. Görülüyor 
ki, 7 dolar ile 103 dolar arasındaki fark 13 misline 
yakın büyük bir nispettir. Bu pek tabiî dahilde güb
re fiyatlarını büyük ölçüde etkiledi. Bu nispete göre 
dahildeki fiyatlar ayarlanmış olsaydı gübrenin kilosu
nun 6 - 6.5 lira olması lâzımdı. O zaman İktidarda 
bulunan C. H. P. - M. S, P. Koalisyon Hükümeti 
bu artışın bir kısmını sübvansiyon yoiuyle karşıla
ma cihetine gitti; fakat tamamını karşılayarnadı. 
Çünkü, Bütçeye, Hazmeye, 6-7 'milyar lira bir kül
fet tahmil ediyordu. Ancak bir ayarlama yapıldı; 
tahmin ediyorum fiyatlar 3,5-4 lira civarında tutul
du ve üste kalan 1,5 milyar liralık bir kısmı da yine 

H ? zmevs ilfet tahmil edildi. Demek ki, burada 
ftühre fiyatlarının artışında, çeçen devre iktidarda 

»uıunan (_. M. S. P. Koalisyor 
kabahati olmamaktadır; tamamen dış 
etkenlerden meydana gelmiştir. 

Hükümetinin 
şartlara ba&lı 

Çimdi, Türkiye'de tarım tamamen doğanın şart
larına bağlı olarak yapılmaktadır. Doğanın şartlarım 
asgarî hadde indirmedikçe, Türk tarımıırn verimli 
bir hale getirilmesi zordur. Çünkü, bugün bilimsel 
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metotların tatbik edilmesi, teknik ziraat usulünün 
getirilip uygulanması Türkiye'de eskiye nispeten ol
dukça bir aşama kaydetmiştir. Ancak kâfi değildir. 
Çünkü, birtakım olanaklar mevcut değildir. 

Traktör, yine tarımda verimliliği temin etmek 
için, teknik bir şekilde ziraatçiliğin yapılmasında bir 
vasıtadır; fakat traktör Türkiye'deki ihtiyacı karşı
lamamaktadır. Dışarıdan ithal edilmektedir. Bu da 
geçen sene yine birtakım zorluklara uğramıştır. Ken
di çevremde binlerce köylü traktöre yazıldığı halde, 
traktör temin edememektedir. Hükümet de bunun 
için tedbir alamamaktadır. Traktörün alınıp köylüye 
verilmesi bir hükümet işidir; fakat bunun uygulan
ması, tatbik edilmesi ayrıca Bakanlığın organize ede
ceği bir husustur. Gerçekten birçok köylümüz trak
törü lâyıkı veçhile kullanma bilgisinden noksandır. 
Traktörü alır; fakat ehliyeti yoktur, sık sık kazalar 
olur, kullanamaz, büyük bir servet heba olur. Bu 
bakımdan, Bakanlık buna seyirci kalmıştır. Bu, Ba
kanlığın ayrıca üzerinde durabileceği önemli bir ko
nudur. 

Sayın Bakan da temas ettiler ve dediler ki, «Bu
gün okullarımızda yüksek ziraat mühendisleri, orta 
teknik, orta ziraatçılar yetiştirilmiş olmakla beraber 
bunları henüz köylere kadar götürmüş değiliz; an
cak ilçe teşkilâtlarına kadar varmıştır.» 

Gerçekten bu çok önemli bir sorundur. Ben, da
ha evvelki bütçelerde de konuşmuştum; aynı fikrim
de ısrar ediyorum. Tarım, daha ziyade arazi üzerin
de tatbikat yapılarak bir verimliliğe kavuşabilir. Ana
dolu, Orta Anadolu, Doğu Anadolu köylüsünün bü
yük bir kısmı tarım bilgisinden el'an yoksundur. Or
taçağdan kalma birtakım ilkel zihniyetle tarım ya
pılmaktadır. İlçelerde ziraat memurlukları vardır. Ba
kıyoruz her ilçede birkaç tane ziraat memuru oldu
ğu halde, masa başında vazife yapmaktadırlar. Hiç 
birinin köye gidip, köylünün arazisi üzerinde, köylü
ye yol göstermek suretiyle yardımcı olduğunu gör
medim. Bunun kabahatini elbette memurlara yükle
mek doğru değildir. Bunu, hükümet politikasında ya-
hutta Bakanlığa ayrılan olanakların kifayetsiz oldu
ğunda bulmak lâzımdır. Bu önemli bir noksanlıktır. 
Çünkü, tarımda verimliliği sağlamak için ziraatçıla
rımızın köylere kadar gitmesi, köylüyle arazi üzerin
de bilimsel bir şekilde çalışmalar yapması şarttır. 

Bakanlığımızın önemli konularından birisi, hayvan
cılıktır; Sayın Bakan da bu konuya etraflı bir şekil
de dokundular. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'de tarım kesimi, hayvancılığın aleyhine 

bir ilerleme kaydetmiştir. Bu, daha ziyade meraların 
tahribiyle başlamıştır. Meralar tahrip edildikçe; ta
rım, hayvancılık aleyhine bir ilerleme kaydetmekte
dir. 

Hayvancılığın gerilemesinin nedeni sadece bu de
ğildir; bir de, hayvancılığın ıslahı, bakımı önemli bir 
sorundur. Bugün yem sanayii önemli bir konu olarak 
durmaktadır. Çünkü, Anadoluda Türk köylüsünün 
elindeki mevcut hayvanlar lâyıkı veçhile besleneme-
mektedir. Meralar tahrip edilmiştir; bu nedenle hay
van kendisine lâzım olan besini alamamaktadır. Ay
rıca, kış uzun sürmektedir; kış devrelerinde hayvanı 
besleyecek yem çok pahalıdır veyahut pahalı olma
sına rağmen, temini çok zordur. Demek ki, yem sa
nayii; üzerinde durulması lâzım gelen önemli bir ko
nudur. 

Diğer taraftan, hayvancılığın korunması konusu 
vardır. Gerçekten hayvancılığın korunması bugün ye
tersizdir. Gerçi, her ilçede bir veteriner teşkilâtı var
dır; fakat olanakları azdır, her bölgede sık sık hay
van hastalıkları görülür ve büyük zayiat verir. Ken
di bölgemde kaç senedir kümes hayvanlarına arız 
olmuş hastalıklar vardır ve muazzam bir telefiyat 
verir, bu her sene de tekrarlanır; fakat bunun önü
ne henüz geçilmiş değildir. 

Diğer taraftan koyun, keçi gibi küçük baş hay
vanlara arız olan birtakım hastalıkların tedavisi ka
ti olarak yapılamamakta veyahut hastalık çıktıktan 
sonra mahallen derhal tedavi edecek imkânlar yok
tur. Bir hastalık çıkınca, mahallen teşhis edilemez
se, (Sivas bölgesi Samsun'a bağlıdır) Samsun'a gön
deriliyor, laboratuvarlarda tetkik ediliyor; orası ol
mazsa, Pendik'e gönderiliyor; yani bir hastalığın teş
hisinden tedavisine geçilinceye kadar, en aşağı bir haf
ta - on günlük bir zaman geçiyor; bu zaman zarfın
da da yapacağı telefatı yapıyor. 

Bu bakımdan, mahallinde tedavi etme usulleri ve 
bunun için gerekli olanakların sağlanması, hayvan
cılığın korunmasında çok önemli bir sorundur. 

BAŞKAN — Sayın Kangal, lütfen bağlamanızı 
rica ediyorum. 

KÂZIM KANGAL (Devamla) — Hemen bağla
yacağım Sayın Başkan. 

Sayın Arkadaşlarım; 
Birçok arkadaşlar temas ettiler; fakat arkadaşla

rımızdan bir tanesi de, taban fiyatlarının tespitini 
kınadılar. Halbuki, gerek hayvan ürünlerinin ve ge-
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rekse hayvanların taban ve tavan fiyatlarının tespiti 
çok yararlıdır; ama bunun uygulamasında birtakım 
hatalar olmuştur, bu hataların düzeltilmesi lâzım
dır. Bugünkü Hükümetin bu hususta dikkat edeceği 
cihet, kendi kanaatimce, taban ve tavan fiyatlarının 
daha evvelce tespit edilmesidir. Çünkü, ancak köy
lü kendi elindeki mahsulü çıkardıktan sonra veya çı
karmaya yakın bir mevsimde taban ve tavan fiyatları 
tespit ediliyor. Bu da, köylüye pek tabiî, yararlı ol
muyor; yine bundan mümkün olduğu kadar aracılar 
istifade ediyorlar. 

Diğer önemli bir sorun da; tarımda ziraî sigorta
yı getirmekdir. Şimdiye kadar bu yolda hiçbir adım 
atılmamıştır. Demin de ifade ettiğim gibi, bilhassa 
Orta Anadolu, Doğu Anadolu gibi, daha ziyade geri 
kalmış bölgelerimizde tarımcılık; ilkel şekillerde ya
pıldığı gibi, tamamen doğanın şartlarına bırakılmış
tır. Eğer, yağış bol olursa, bol bir mahsul elde edil
mekte. Aksi takdirde köylü, elini tamamen havaya 
açmakta, yağmur beklemekten başka çaresi kalma
maktadır. Bazı seneler tufanlar ve birtakım felâket
ler de, tarımı büyük ölçüde etkilediği için, bunun hiç
bir garantisi yoktur. Temenni ederim ki, gelecek hü
kümetler ziraî sigortaya da önem versinler, bunun 
üzerinde dursunlar. 

Bir konuya daha temas edeceğim, hemen bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Birkaç dakika geçti. 
KÂZIM KANGAL (Devamla) — Bir arkadaşı

mız temas etti, «Tarımda arazi parçalanıyor» dedi. 
Gerçekten parçalanma var; fakat bunun tedbiri ola
rak yine Cumhuriyet Halk Partisi Hükümetinin ge
tirmiş olduğu kooperatifleşme, kanaatimce köye tek
nik ve bilimsel bir şekilde tarımı götürmekte ve ara
zilerin, küçük işletmelerin bir araya getirilerek, da
ha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacağı için, 
köylerdeki kooperatifleşmenin gelişmesi de çok önem
lidir. Hatta gübrenin, v.s. nin de kooperatifler l:a-
nalıyle verilmesi daha faydalı olacaktır. 

Benim görüşlerim bu kadardır. Tarım Bakanlığı 
Bütçesinin; memleketimize, milletimize ve Bakanlığı
mıza hayırlı olmasını diler, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı. Devlet Üretme Çiftlikleri 
Genel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü Bütçesi üzerindeki görüşmeler tamamlan
mıştır. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi
nin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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A) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 38 224 662 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tarımsal üretimin geliştirilmesi 938 313 870 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Hayvan ıslah ve hastalıklarıyle 
savaş 474 436 844 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

113 Tarımsal mücadele ve tarımsal 
karantinanın geliştirilmesi ve yü
rütülmesi 217 291 408 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

114 Hayvancılığın geliştirilmesine iliş
kin projelerin uygulanması 20 950 479 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 Pamuk ıslahı, üretimi ve gelişti
rilmesi 26 608 532 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

116 Tarım ürünlerinin değrlendirilme-
sinin ve pazarlanmasımn gelişti
rilmesi 2 049 578 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 
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Bölüm Lira 

117 Su ürünleri üretiminin düzenlen
mesi ve geliştirilmesi 33 993 611 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

118 Gıda sanayii, eğitim, araştırma 
teknolojik kontrol ve geliştirme 
hizmetleri 23 055 732 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

119 Yem tescil ve kontrol hizmetle
rinin geliştirilmesi 4 595 172 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 33 344 912 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi
nin milletimiz ve memleketimiz için uğurlu olmasını 
temenni ederiz:. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1975 yılı Bütçe. Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi : 1/224; C. Senato
su : 11291) (S. Sayısı : 420). (1) 

BAŞKAN — Şimdi sıra Devlet Üretme Çiftlikle
ri Genel Müdürlüğünün 1975 malî yılı Bütçesine gel
di. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 
malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının tümü üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (77 652 
793) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli 
cetveli okutuyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

(7) 420 S. Sayılı basmayaz.ı 5 . 2. 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 36 570 359 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
arttırılması ve D. Ü. Ç. de ziraî 
mahsul üretimi 34 600 686 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 D. Ü. Ç. de ziraî mahsullerin de
ğerlendirilmesi ve pazarlanması 4 405 073 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 2 076 675 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

1 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

1 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bö
lümleri biraz önce kabulünüze mazhar olan (A) cet
veli ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere (77 652 793) lira olarak tahmin edilmiş
tir. 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum : 

B — Cetveli 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 77 652 793 
BAŞKAN —• Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bolü
mü biraz önce kabulünüze mazhar olan (B) cetveli 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünce 1975 malî'yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden herbirinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam, olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN —• 4 ncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasın
dan doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenek
ler yetmediği takdirde, (R) işaretli cetvelin yılı için
de gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek 
suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktar
larını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?... Yok, 
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Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı, oy küreleri dolaştırılmak suretiyle açık 
oyunuza sunulacaktır. 

1. — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/277) (S. Sayısı : 406). (1) 

A) GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ (Devam) 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

BAŞKAN — Sıra, 1975 malî yılı Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine gelmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 35 302 642 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 Meteorolojik tahminlerin düzen
lenmesi ve geliştirilmesi 103 796 458 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 406 S. Sayılı basmayan 5 .2 , 1975 tarihli 
'6 na Birleşim tutanağına eklidir, 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programına dağıtılama
yan transferler 2 656 400 

BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

33 ncü Birleşimin 3 ncü oturumunu açıyorum. 

B) İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ. 

BAŞKAN — Sıra İmar ve İskân Bakanlığı Bütçe
sinin görüşülmesine gelmiştir. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Yu
suf Ziya Ayrım söz almışlardır. 

Kendi adlarına söz alan sayın üyeler de, Sayın 
İsmail İlhan, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Hik
met Aslanoğlu, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın 
Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Salim Hazerdağlı, Sa
yın İhsan Topaloğlu, Sayın Cemalettin İnkaya. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Hil
mi Nalbantoğlu, buyurunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT
OĞLU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
hepinizi saygıyle selâmlarım. 

Bendeniz İmar ve İskân Bakanlığı Bütçesi için 
Cumhuriyet Halk Partisi adına görüşlerimizi bildir
mek üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Bu Bakanlığın görevi, özel olarak; planlama, İmar 
ve İskân olarak söylenebilir. Görevleri 9 . 5 . 1958 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve Devlet Me
teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Bütçeleri görüşül
müş, gerekli işlemler yapılmış ve kabul edilmiştir. 

Bütçelerinin hayırlı ve uğurlu olmasını dileriz. 
Sayın üyeler, şimdi saat 16,00'yı otuz beş geçiyor; 

33 ncü Birleşimin İkinci Oturumuna 10 dakika için 
ara veriyorum. 

Kapanma saati : 16.35 

tarih ve 7116 sayılı Kuruluş Kanununda geniş surette 
verilmiştir. Birçoklarınız okumuşsunuzdur. 

Bu Bakanlık görevlerini yapabilmek için Merkez 
örgütü çok derli toplu durumdadır. Yani, örneğin, 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı gibi hantal 
bir kuruluşu yoktur. 

Merkez örgütü yanında esas birimlerinden; 
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü, 
Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü, 
Mesken Genel Müdürlüğü, 
Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü, 
Afet İşleri Genel Müdürlüğü, 
Deprem Araştırma Enstitüsü Başkanlığı ile; Taş

ra Teşkilâtında; 
İl İmar Müdürlükleri ve 
Afet Bölgeleri İnşaat Amirlikleri bulunmaktadır, 

Bağlı kuruluşlarından : 
T. Emlâk Kredi Bankası A. O. Genel Müdürlüğü, 
İller Bankası Genel Müdürlüğü ve 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü gibi yine derli top

lu kuruluş birimlerinden ibarettir, 

Bakanlığın hazırlamış olduğu program - Bütçe 
1975 yılı için 581 862 876 TL.'sı olup, 1974 yılına 
nazaran ancak ^ 0.16 oranında bir artış göstermekte-

&>•-« 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 16,50 

BAŞKAN : Başkan vekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 
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dir ki, bu, diğer Bakanlık bütçelerindeki artışlara göre 
azdır. 

Bakanlığın, Personel giderlerinde % 1,96 artışı ön
görmek ve yollukları % 8.43 azaltmak suretiyle carî 
harcamaları frenlemiş olmasını övgü ile söylemek ge
rekir. Bu suretle kamu harcamalarını disiplin altma 
almak, israfı önlemek ve kaynakların daha verimli, 
etkili bir biçimde kullanılabilmesine olanak sağlamak 
fikri müdriki içinde hareket etmiş olduğuna kanaat et
tiğim bu Bakanlığı tebrik ederim. 

Diğer Bakanlık bütçelerinde de bu davranışı gö-
rebilseydik, memnuniyetimiz artacaktı. 

Şimdi Genel Müdürlükler bütçelerine geçiyorum; 
Planlama ve İmar Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlük belki de işe başladığı gün

den beri Samsun - Adana hattının batısında çalışmak
tadır. Son zamanlarda Elâzığ, Erzurum şehirleri na
zım plan çalışmalarıda konusu arasına girmişse de, bu 
Doğu'ya- atlama işi çok hantal biçimde gelişmektedir. 

Bölgesel gelişme merkezleri ve kentleşme istidadı 
gösterebilen Doğu'daki muhtemel merkezlerde; geliş
me geç de olacaksa bile; kentsel altyapı, sosyal dona
tım ve organize sanayi bölgelerini saptama ve gerçek
leştirme biran önce yapılırsa, nüfus akımlarını dur
durma için birer etken olabileceği gibi, sosyal adalet 
ilkesine de uygun hareket edinilmiş olunacaktır. 

Kaldı ki, çevre düzeni planlama çalışmaları için 
bütün sahillerimiz gezilir ve planlanırken, bu çalış
malar gereğinden olan tarihî, doğal, turistik çok yön
lü arazi kullanma ve yerleşmelerde önem arzeden 
alanlar bakımından hiç olmazsa tarihî, turistik, do
ğal bakımdan da olmazsa bile, temiz hava; yani, «ha
va kirliliği» bakımından olsun Doğu ve Güneydoğu, 
hatta Ankara'nın doğusu, Anadolu yaylaları hiç mi 
çalışma konusu olamazdı? 

Tarihî, turistik yer olması için yereyin isminin 
«Olumpas, Gelidonya» olması da gerekmez. 

Konya, Erzurum, Sivas, Kayseri olamaz mı?.. Ak-
koyunlu, Karakoyunlu, Selçuklu turistik kalıntıları 
da çevre etüdü değerlendirmesi için gereklidir herhal
de... 

Belediyelerimizin hala c/c 28'nin imar planı yok
tur. 

Kent planlarının yapılmasına sürat verilmelidir. 
Gerekirse özel büroları âcil durum arzeden diğer şe
hirler için de kurmalıdır. Bu konuda Erzurum şehri 
çok dertlidir. 

Bu konuda şuna da değinmeden geçemeyeceğim : 
1974 yılında 3663 imar planı değişiklik önerisinden 

2558'ine ait işlem tamamlanmış olduğuna göre, neden 
bu oranda değişiklik gerekmektedir?... 

Bunlar uygun ise, neden Toprak ve Tarım Refor
mu Müsteşarlığı görüşünü zamanında bildirmemekte-
dir?... 

Planların uygulanmasından sorumlu Belediyeleri
miz ise, para olanaksızlıkları, teknik eleman azlığı 
v.s. nedenleriyle yeterince örgütlenebilmiş değildir
ler. 

Yapılan araştırmaya göre belediyelerimizin % 
84'ü parasal kaynaklarının sınırlılığı; % 53'ü teknik 
eleman yetersizliği; c/c 28'i hukukî nedenler; % 34'ü 
ise planlamalarda seçilen yerleşim yörelerinin isabet
sizliği nedeniyle hazırlanan imar planlarını uygulaya-
mamaktadırlar. 

Bu etkenlerin bertaraf edilmesi çareleri aranmalı
dır. 

Bu konuyu bağlarken, 1882 tarihinde çıkarılan 
Ebniye Kanunundan itibaren çok sayıda imar mev
zuatı bulunduğunu, bunların birçoklarının iptal 
edilmesi lâzım geldiğini, hatta bunların lüzumlu olan
larının bir mevzuat halinde birleştirilip, tek bir ka
nun haline getirilmesini, geri kalan fuzuli olanların 
da arşive veya kanunlar müzesine kaldırılmasını tek
lif etmekteyim. 

Belediyeler Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: 
Bu Genel Müdürlük, imar uygulamaları nedeniyle, 
yapılacak kamulaştırmalar için, belediyelere yardım 
yaparken, gelir seviyesi geri bulunan belediyeleri seç
melidir. Belediyelerimizin yüzde 53'ünde teknik ele
man yetersizliği olduğuna göre, bu teknik eleman 
yetersizliğinin süratle çaresini aramalıdır. 

İl imar müdürlüklerini dahi, teknik eleman ve 
araç ? gereç bakımından takviye etmelidir. 

Mesken Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğün 1974 yılında yatırım prog

ramı tavanı 585 266 000 TL. olduğu halde Kasım ayı 
sonu itibariyle ancak % 23 oranında 133 000 000 TI^ 
yatırım yapabilmiş olması üzüntümüzü muciptir. 1975 
yılı içinde de böyle olmaması için gerekli tedbirler 
alınmalıdır Bu sene yatırım harcamaları tavanı 
270 908 000 TL. dir. Umarım ki, bu para ile ya
pılmak istenen kredili konut uygulamaları ve alıtyapı 
uygulamaları ve kamulaştırmalar gerçekleştirilmiş ol
sun. Memleketimizde mesken sıkıntısı had safhada 
iken kişisel kredili, memur konut kooperatif uygula
malarının, yarı kalmış TEY ve nüve konutların ta
mamlanmaları ve yenilerinin yapılması behemehal 
gerekmektedir. Bütçe ve Plan Komisyonundaki öne
rilerimi burada da tekrarlıyorum. 
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Yapı Malzemeleri Genel Müdürlüğü : 
Yapıda yer alarak yapıyı oluşturan ham, yarı 

mamul ve mamul maddeleri, yapı malzemesi olarak 
tanımlıyoruz. . 

Yatırımların yaklaşık % 60'ını inşaat yatırımları 
ve inşaat yatırımlarının da % 70'ini malzeme mey
dana getirdiğine göre, yatırım tutarımızın % 40'nın 
da yapı malzemesi ihtiyacının karşılanması amacı ile 
kullanıldığı ortaya çıkmaktadır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, beş yılda toplam 281,1 
milyar liralık sabit sermaye yatırımı öngörmüş ol
duğuna göre 153,9 milyar liralık inşaat yapılacağı ve 
bunun % 40'ının yapı malzemesine harcanacağı he
saplanabilir. 

Yapı kesiminde büyük yer tutan konut yatırım
larının genel yatrum hacmi içinde payı ise % 20'dir. 
Bu miktar ile yurdun konut ihtiyacının karşılanması 
için birim konutun daha ucuza maledilmesini gerek
tirmektedir. 

Birim konutun daha ucuza mal edilmesi için ko
nut maliyetinde % 70 payı bulunan yapı malzeme
sinin, daha ucuza maledilmesini ve daha üstün nite
liklerde olmasını zorunlu kılmaktadır, 

Stratejik yapı maddeleri dışındaki yapı malzemesi 
ihtiyacının inşaat mevsimi dönemlerinde spekülatif, 
karaborsa gibi girişimler nedeniyle sadece özel giri
şimler karşılanmasına bırakılmayıp, bu gibi malzeme
lerin (kereste, tuğla, kiremit, tel, çivi, kontrplak, gal
vanizli saç, elektrik kablosu, kilit, yağlı boya, 
ampul, karofayans, alçı, cam, plastik su borusu, 
sıhhî tesisat malzemesi, söndürülmüş toz kireç v. s.) 
Bakanlık tarafından bu Genel Müdürlüğü geniş kit
le meskeni yaptırılacak bölgeler merkezlerinde ya
pılacak fabrikalar ile yaptırılması uygun olur kanı
sındayım. 

Prefabrik atelyeleri ve prefabrik nakliye ve zayi
atları yerine bölge yerel yapı malzemesi fabrikaları 
yapılması daha faydalı olur kanısındayım. 

Afet îşleri Genel Müdürlüğü : 
Bu Genel Müdürlüğe 1974 yılınd fon program ta

vanı olarak 473 936 000 TL.'sı verilmiştir. 
Deprem fonundan gelen ve bekleyen 86 milyon ile 

1658 sayılı Yasaya göre alınması gerekirken alınma
yan 100 milyon lira ve ayrıca yapılan cari harcama
lar da düşüldüğünde, geriye kalan 238 701 000 TL. 
dan ancak 170 910 000 TL. yatırıma dönüştürüle-
bilmiş ki, bu % 71,6 demektir; azdır. 

Bu Genel Müdürlüğün kapasitesini arttırmak ge
rekmektedir. Kanaatime göre Genel Müdürlük hâlâ; 

28.3.1970 Gediz, 12.5.1971 Burdur ve 22.5.1971 yılı 
Bingöl depremi ve belki de 1966 yılında vukumulmuş 
olup ve fakat geçici ahşap barakaların yapıldığı Hı
nıs - Varto depremlerinin kesin hesaplariyle uğraştı
ğından, ileriye dönük bir atılım yapamamaktadır. 

Öyle ki, Doğu (Muş - Varto) depremi için sürek
li binalar yapımı, Muş - Varto inşaat amirliği ku
rulmak suretiyle 90 milyon liralık 3 867 ünite konut 
yapımı planlanmış olduğu halde, 1974 yılında ancak 
192 konutun yapımı sürdürülerek Kasım sonu itiba
riyle 15 950 000 TL. lık bir yatırım yapılabilmiştir. 

Bu Genel Müdürlük neden geriye dönük işlerle 
meşgul olmaktan kurtulamaz. îzah edeyim: 

Deprem için belirli projeleri yoktur. Her dep
remde bir tip ortaya atılır. Bu şekilde birçok dep
rem konut tipi meydana gelmiştir. Değişen teknik 
elemanların, bunların özelliklerinden ve keşiflerin
den bilgi edininceye kadar vakit geçer; o da değişir 
gider. 

Her tipin metrajları mazbut dosyalanmamıştır. 
Deprem vukuunda alelacele yapılan metraj ve keşif
ler doğru olmaz. 

Genel Müdürlüğün belirli ve standartlaşmış şart
name ve mukavele örnekleri yoktur. Bu hususları 
samimî bir uyarı olsun diye söylüyorum. 

Örneğin, (B4) tipi beton prefabrik konutun mon
taj ve keşfi birim fiyatlarına göre, 16 800 TL. sına 
çıktığı halde, başlangıçta Bakanlıkta bu konutun 
keşfi 9 502 lira olarak yapılmış, kendi şirketi olan 
Ankara İmar Limited Şirketine de 8 200 liraya yap
ması için verilmiştir. 

Bu yüzden şirketi zararlı duruma düşmüştür. Onun 
için Sayın Bakanın, bir teknik eleman olarak kendi 
şirketini kurtaracak şekilde Bingöl uygulamalarını da 
temizlemek için girişeceği, hesaba dayalı, cesur dav
ranışı grupumuz destekleyecektir. 

Bu şirket lüzumlu mudur, lüzumsuz mudur, baş
ka konu. Sözü deprem konusundan kurtarmadan 
şunu da arz etmek isterim; beni de bağışlayınız: 
1966 yılında vukubulan Hınıs - Varto depreminin ya
ralarının 1975 yılında sarılmasını istirham ediyorum. 
Sayın Bakanın Senatomuzda bir vesile ile ve Bütçe 
ve Plan Komisyonundaki konuşmalarını da kâfi te
minat sayıyorum. 

Ayrıca 12 Ocak 1975 tarihinde vukubulan Oltu 
depremi için de gerekli ilginin gösterilmesini bekliyo
rum. 

Söz buraya gelmişken Sayın Bakandan veya Mes-: 
ken Genel Müdürlüğü ile Afet îşleri Genel Müdür

c e 
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lüğünden şu konuları, bu yıl içinde incelemeye tâbi 
tutmalarım önermekteyim. Bu suretle tutarlı mesken 
ve afet politikasının ileriye dönük saptanmasında 
sağlıklı bir sonuca varılacaktır kanısındayım: 

1. İmar ye İskân Bakanlığınca mesken ve afet 
fonundan bugüne kadar yapılan konutların adedi ne
dir? 

2. Bunların maliyetleri nedir? 
3. Yapılan konutlardan kaç tanesinde oturuluyor, 

oturulanların maliyeti nedir? 
4. Kaç tanesinde oturulmuyor? Bu boş olanların 

maliyeti toplamı nedir? 
5. Neden Bakanlığın yaptığı binalara halk itibar 

etmiyor? 

Bu son sorumun bir nedenini ben arz edeyim: 
Örneğin, Bingöl'ün köylerinde ahşap prefabrik 

konut yapıldı. Bingöl dağlarında bu ahşap konutu 
ısıtmak mümkün mü? Tabiî ki, boş kalacaktır. So
ğuğa karşı cam yünüyle ve saire ile de tecrit edilse, 
«Camız boynuz vurunca içeri geçiyor» gibi lâflar da 
ediliyor. 

Görülüyor ki, memleketimiz bölgelerine ve iklim 
şartlarına uygun konut tipini iyice etüt etmemiz ge
rekmektedir. 

Ayrıca fakir halkımıza verilecek yapıların mali
yetleri de ucuz olmalıdır. Zanmma göre prefabrik 
konut maliyetleri diğer yerli malzeme ile yapılacak 
masif yapılara göre de pahalıdır. 

Şöyle ki: 
Bingöl'de yapılan (BJ tipi beton prefabrik konu

tun maliyeti, bugünkü fiyatlara göre: 

İşçilik 18.000 TL. 
Nakliye ve malzeme 30 000 TL, 

Toplam 48 000 TL. olmaktadır. 

Tek katlı binaların maliyeti 35 00 TL. civarında
dır; aynı metrekarelik binalar için tabiî.-

Bu nedenle hem iklim şartlarına uymayan, hem 
pahalı olan konutlar için, halk borçlanmaz ve iti
bar etmez. Sonradan prefabrik konutların dışından 
bir sıra tuğla örülmesi de bunu göstermektedir. Bü 
bir israftır. 

Görülüyor ki, sosyo - ekonomik bakımdan da uy
gun olmayan bu konut tipinden gerek halkı, gerekse 
Ankara İmar Limited Şirketini, bir daha başka zarar 
kapılarını tıkamış olmak için, terk etmek gerekmek
tedir. 

Konut sorununda yerel malzeme kullanılması zo
runluluğu bakımından da buna gerek vardır. Ba

kanlığın, 50 nci yıl dolayısıyla çıkardığı kitabın 165 
ci sayfasında yazılan «kış mevsiminin uzun ve sert 
geçmesi ve ulaşım olanaksızlıkları gibi etkenler, yapı
da prefabrikasyona gidilmesi zorunluğunu doğurmuş
tur» şeklindeki gerekçeyi bendeniz kabul edemiyorum. 

Bağlı kuruluşlara geçmeden şu hususu da Sayın 
Bakanımızın dikkatine arz etmek istiyorum: Biyogaz 
mevzuu var. Acaba Bakanlığın birçok yerlerde yap
tıracağı 50 - 100, belki 150 hanelik köyler için bir 
iki köyde biyogaz tesisini o köy ve binalarla birlikte 
düşünemezler mi? Biyogazın bir metan gazı olması 
itibariyle gerek ısıtma, (Merkezî teshin yapılmak su
retiyle de 40 - 50 tane evi ısıtmak mümkün olabilmek
tedir) gerek mutfakta mutfakgaz gibi, biyogazı kul
lanmak suretiyle vatandaşın yemeğini pişirmesine, 
gerekse Aygaz, Mutfakgazın lambaları gibi ışıklan
dırma şeklinde; yani hem ısıtma, hem ışıklandırma, 
hem yemek pişirme ve hattâ bir makinayı dahi tah
rik etme imkânı ve özellikleri var. , 

TBTAK tarafından bu biyogaz mevzuu incelen
miş. Nedense Türkiye'de bir tatbikata geçirilemi-
yor. Bunu Orman Bakanlığı bütçesinde de arz et
tim, İmar ve İskân Bakanlığında da bir iki köyde 
tatbikat bulmak suretiyle belki neticesi görülür vaz
geçilir, belki devam eder. Bunu da önermek isti
yorum. 

Bağlı kuruluşlara geçiyorum; 

1. Türkiye Emlâk Kredi Bankası Genel Müdür
lüğü: 

Bu Bankanın konut çalışmaları da vardır. Ben
deniz kısaca bu konuya değineceğim; Banka 1926 -
1946 yıllan arasında Emlâk ve Eytam Bankası olarak 
hep Ankara, İstanbul ve İzmir illeri içerisinde ça
lışmıştır. Bunu inkâr edemez. 1946 yılında Türki
ye Emlâk Kredi Bankası adını almıştır. 

1972 yılına kadar gerek ipotek karşılığı, gerekse 
yapı tasarrufu karşılığı verdiği milyonlarca kredinin 
ve hattâ kooperatiflere verdiği kredilerin % 90'ımn, 
yine bu gelişmiş illerde olduğu rahatlıkla söylenebilir. 
Kaldı ki, 50 nci yıl dolayısıyle çıkarılmış olan ki
tabın 103 ncü sayfasında, 1946'dan beri nerelerde 
yatırım yapılmış olduğu yazılıdır. Arzu edenler okur
larsa çok memnun olurum.; 

Banka, bu kitaptan da görüleceği üzere, 1946 -
1972 yılları arasında kendi olanaklarıyie 12 bin 240 
adet konut üretmiş olup, 689 milyon 461 bin TL. 
sarf etmiştir ki, umumiyetle bunu dahi bu illerde 
sarf ettiği gerçektir. 

1975 yılında da 610 müyon TL, sarf edeceği gali
ba bütçede yazılı. 

— 384 
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Bendeniz bu Bankanın, Türkiye'nin sadece İs
tanbul, Ankara, İzmir, belki de Bursa ve son za
manlarda Adana'dan ibaret olmadığının idrakine var
masını temenni etmekteyim. 
, Kaldı ki, sabahleyin görüştüğümüz Sosyal Gü

venlik Bakam dahi 1975 yılı içinde 4 bin tane konut 
yapılacağını, bunun 2 500 tanesinin İstanbul'da, 
1 500 tanesinin İzmir'de, Bursa'da, Ankara'da ya
pılacağını söylemiştir. Bakanı nazikâne ikaz ettiğim 
halde, bu ikazım revaç bulmadı. Tabiatıyle bunun 
başka zamanlarda da istemini sürdüreceğiz. 

Müsaadenizle burada bir özelleme yapacağım; 
«Doğu'nun sınır taşı, Erzurum'un dadaşı» deriz 

ve sonra ilâve etmek gerekir; 

«Ne evi var, ne de aşı, 
Ama isterseniz bakmayın, yapmayın da, ne gam; 
Eğilmez onun başı...» Bizi isyankâr yapıyorsunuz. 
Geliyorum İller Bankası Genel Müdürlüğüne: 
Banka çok olumlu ve yatırım aktivitesine ulaşmış 

yoldadır. Teşkilât olarak oturmuş, personel olarak 
tecrübeli çağma erişmiştir. Memleketimiz için ya
rarlı yatırımları ayarlayabilmektedir. Ancak, yatı
rım programlarının gerçekleşebilmesi için, öz kay
nakların dışında, genel bütçeden verilecek kaynak 
yardımlarının zamanında verilmesi gerekmektedir. 
Allah ve Devlet yardımcıları olsun, kendilerini şim
diden tebrik ederim. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, 10 dakikanız 
kaldı. 

C. H. P. GRUPU ADINA HİLMİ NALBANT
OĞLU (Devamla) — Öyle ise, Sayın Başkanım, bu 
zamandan istifade ederek şu hususları da zabıtlara 
geçirmek istiyorum; 

Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü : 
Bu genel müdürlüğün organize sanayi bölgesi ça

lışmalarını gerice yörelere kaydırmasını tavsiye et
mekteyim. 

Tekrar genellemeye geçiyorum; Bakanlığın, büt
çesi dolayısıyle, hazırladığı notun son kısmında yer 
alan dilek ve düşüncelerine içtenlikle katılıyorum. 

Müsaade ederseniz bana çok dokunduğu için, şu 
ifadelerimi de zabıtlara geçirtmek istiyorum; 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anonim Ortaklı
ğının yaptığı toplu konut inşaatları. 

1946 yılında Ankara Namık Kemal Mahallesi, 
o zamanki değeri ile 13 milyon 430 bin TL. si, 1947 
Ankara Özveren'de 178 bin 885 TL. sı, yine Anka
ra'da aynı yıl Sümerbank evleri 1 milyon 6 bin 182 
TL. sı, 1949'da Ankara Bahçeli evler'de 775 bin 300 
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TL. sı, 1950'de Ankara'da İller Yapı Kooperatif Ev
leri 4 milyon 555 bin 41 TL. sı, 1951 yılında İstan
bul'da Levent - I Mahallesi 9 milyon 462 bin 831 
TL. sı, 1952'de İstanbul Koşuyolu Birinci Kısım 1 
milyon 262 bin 845 TL. sı, 1953 yılında Koşuyolu 
İkinci Kısım 2 milyon 659 bin 612 TL. sı, aynı yıl 
Ankara'da Özveren'de 167 bin 661 TL. sı, Çanakka
le'de Yenice Evleri 1 milyon 888 bin 722 TL. sı, 1954' 
te İstanbul'da Levent - II Mahallesi 10 milyon 660 
bin 100 TL. sı, Koşuyolu Üçüncü Kısım 3 milyon 
15 bin 8 TL. sı, İstanbul Atatürk Bulvarı 4 milyon 
889 bin 472 TL. sı, Ankara Gülveren Evleri Birinci 
Kısım 525 bin 820 TL. sı, Balıkesir Gönen Evleri 
491 bin 780 TL. sı, Balıkesir Manyas Evleri 300 bin 
900 TL. sı, Manisa Gördes Evleri 2 milyon 216 bin 
500 TL. sı, Diyarbakır Mahallesi 1955 yılında 4 mil
yon 3 bin 283 TL. sı, Ankara Deliler Tepesi İkinci 
Kısım 1 750 000 Türk lirası, 1956 İstanbul Üçüncü 
kısım Levent 12 338 600 Türk lirası, İzmir Alsan-
cak Apartmanları 5 293 863 TL. sı, 1957 Ankara 
Gülveren Evleri, 1958 İstanbul Levent dördüncü kı
sım, 1959 Ankara Gülveren Sosyal Mahallesi, 1960 
Uşak 108 Evler, 1961 Ankara Yenimahalle Sitesi, 
Ankara Emekli Subay Evleri, Manisa blok apartma
nı, İstanbul Şenesen Evleri, 1961 İstanbul Ataköy bi
rinci kısım, İstanbul Emekli Subay Evleri, 1963 An
kara Telsizler birinci kısım, Ankara Bahçelievler blok 
apartmanları, 1964 İstanbul Ataköy ikinci kısım, 
1966 İstanbul Ataköy üçüncü kısım, 1967 Ankara 
Telsizler ikinci kısım, 1968 Ankara Telsizler üçüncü 
kısım, Ankara Kurtuluş Blokları, Erzurum Blok 
Apartmanı 2 677 423 TL. sı, 1968 Erzurum Blok 
apartmanı 2 624 637 TL. sı, İstanbul Ataköy üçün
cü mahalle 7 270 000 TL. sı, 1970 İstanbul Ataköy 
üçüncü mahalle üçüncü kısım 29 000 000 TL. sı, 
1972 İstanbul Ataköy üçüncü kısım 30 000 000 TL, 
sı, Ankara Telsizler 30 000 000 TL. sı, İzmir Deniz 
Bostanlısı 12 200 000 TL. sı, İzmir Kahramanlar 
2 880 000 TL. sı, İzmir Karşıyaka 917 000 TL. sı. 

Ayrıca şu temennilerimi de sunuyorum. Şöyleki: 
Bakanlıkta her ihtisas dalında yetişmiş bir uzman 

ve yönetici kadrosu vardır; ama sık sık değişen ba
kan ve müsteşarlar dolayısıyle işler yaz - boz tahta
sına dönmüştür. 

Bundan zarar gören de memlekettir, millettir. Sık 
sık değişen politikacıların hiç olmazsa temel gidişini 
ve yönünü değiştiremeyeceği ve Anayasamıza, Dev
let planının hedeflerine uygun ve halka dönük sağ
lam, tutarlı bir konut politikasına şiddetle ihtiyaç 
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vardır. Böyle bir politikanın oluşturulması için Ba
kanlığın teknokrat ve bürokrat düzeyinde bugüne 
kadar yapılmış olan çalışmaları, Sayın Bakanın de
ğerlendirerek örneğin, kısa zamanda bir konut kanun 
tasarısını biran önce Meclislere getirmesini bekle
mekteyiz. 

Ölü doğmuş olan Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü
nün Kuruluş Kanunu ile bugün artık çok gerilerde 
kalan hükümleriyle birçok bakımlardan uygulanma
makta olan 7116 sayılı Bakanlık Kuruluş Kanununun 
da süratle gözden geçirilmesi ve ihtiyaca uygun bir 
hale getirilmesi zorunlu bulunmaktadır. 

Yıllardan beri Türkiye'nin sosyo - ekonomik ya
pısında meydana gelen birikimler ve bu birikimlerin 
doğurduğu hızlı kentleşme, bu Bakanlığın önemini 
bir kat daha artırmıştır; ama ne yazık ki, Bakanlık 
yukarıda açıkladığım nedenlerden dolayı kendini bu 
hızlı oluşuma uyduramamış, örneğin, 1972'nin Tem
muz ayında çıkan 1605 sayılı Kanunla, İmar Kanu
nuna getirilen ek madde 7 gereğini dahi, aradan 3 
yıla yakın bir zaman geçtikten sonra ancak yerine 
getirmiştir. Bilindiği gibi İmar Kanununa eklenen bu 
ek 7 nci maddede deniz, göl ve nehir kıyılarında ka
mu yararına olarak 10 metreden az olmamak üzere 
saptanacak olan kıyı şeridi genişliği ile yapılacak te
sislere ilişkin esasların İmar ve İskân Bakanlığınca 
hazırlanacak bir yönetmelikle belirleneceğini emre
der. 
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badema katiyen getirmesinler. Bu husus memlekete 
fayda değil; hatta partilerine, iktidarlarına fayda de
ğil, zarar vermektedirler. 

Saygılarımı sunarım. (C. H. P. sıralarından alkış
lar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın Nalbantoğîu. 
Sayın Yusuf Ziya Ayrım, A. P. Grupu adına. 
A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 

(Kars) — Muhterem Başkan, sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığının 1975 Mali Yılı Bütçe
si üzerinde Adalet Partisinin görüşlerini ifade etmek 
ve eleştirilerde bulunmak üzere huzurunuzu işgal et
miş bulunuyorum. 

Adalet Partisi İktidarı Hükümet Programının 1 
nci maddesinde Bakanlığın Plan ve İmar Müdürlüğü 
tarafından tedvir edilen kıymetler konusunda araştır
ma, planlama ve koordinasyon hizmetlerinin gelişti
rileceğini, imar hareketlerine Devletin insiyatif ve 
kontrolünü hâkim kılacağını taahhüt etmiş bulunmak
ta idi. Bu prensipten hareket olunarak büyük ve ma
mur Türkiye'yi yaratma çabasına girişilmiştir. 

1950 yılından sonra, nüfus artışına paralel olarak 
ziraat topraklarının son haddine kadar işlenme safha
sına gelmesi, ziraî mahsullerin değer fiyatla satılama-
yışı, haberleşme ulaşım imkânlarının hızlanması, nü
fusun bir t.raftan diğer tarafa akışına sebep olmuştur. 
Bu nedenle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük şehir
lerimizin etrafında gecekondu mahallerinin doğması 
bir zaruret haline gelmiştir. Şehirlere akın eden bu 
kişiler sanayi sektöründen ziyade hizmet sektörüme 
kaymışlardır. Tarım ve sanayi sektörleri üretgen sek
törlerdir. Halbuki, hizmet sektörü daha iyi yaşama, 
daha iyi eğlenme ve daha iyi dinlenme olanaklarına 
sahip masraflı sektörlerdir. 

1962 yılı sayımlarına göre, çalışan nüfusun \.c 11A 
tarımda, </c 9,8 sanayide, c/c 12.4 hizmetler sektörün
de bulunmakta idi. Planlı dönemde dengeli bir top
lum yaratmak, geiir dağılımını sağlamak, tüm nüfu
sun sosyal güvenceye kavuşmasını temin etmek için 
tarımdaki fazla nüfusun önce sanayi sektörüne, ora
dan da hizmetler sektörüne kayması öngerülmügrür. 
Üçüncü Beş Yıllık Planımızın 1977 yılında tarımdaki 
nüfusun </c 38"e düşeceği, diğer taraftan sanayideki 
nüfusun c/c 35'e, hizmetler sektöründeki çalışan nüfu
sun % 22 ye çıkması öngörülmüş ise de, 12 Mart 
Muhtırasını müteakip yatırımların yavaşladığı, nere
deyse duracak bir duruma gelmesi sebebiyle yakarda
ki tablonun tahakkuk etmeyeceği anlaşılmaktadır. 

Oysa hepimizin bildiği gibi, bu konudaki yönet
melik, kuşkusuz Sayın Babüroğlu'nun dinamik mü
dahalesiyle ancak 18 . 1 . 1975 gün ve 15122 sayılı 
Resmî Gazetede yayınlanan bir yönetmelikle tarn 
2.5 yıl sonra yerine getirilebilmiş olmasını övgü ile 
anıyorum. 

Bakanlık konut kanunu memleketin İhtiyaçlarına 
uygun ve konut üretimini hızlandıracak olan bir ko
nut ofisi veya konut holdinginin kurulması gibi bir
takım yeni örgütlenmeler de getirmelidir. 

Ayrıca şunu da arz edeyim ki, 1964 yılında Erzu
rum Belediye Reisliği vazifesine başladığımdan beri, bu 
Bakanlıkla devamlı temas halindeyim. Bakanların ki
şiliği önemli bir etken olmaktadır. Ben bu kişiliği, 
müspet bir kişilik gösterebilmiş olan sayın Babüroğ-
lu'nu huzurunuzda tebrik etmek isterim. Zira, her me
selesine vukufla eğilme cüret, cesaret ve potansiyelini 
gösterebilmiştir. 

Son olarak parti liderlerimizden de şunu rica ede
ceğim : Administratif ve dinamik yapıcı vasfı olma
yan hantal ve politik saplantılı kişileri bu Bakanbğa 
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Görülüyor ki, Türkiye'deki şehirleşme hızı sanayi 
ve hizmetler sektöründeki gelişme hızından fazla oldu
ğundan problem ve sıkıntılar artmaya başlamıştır. Şe
hirleşme iktisadî kalkınmanın en mühim bir göster
gesidir. Kalkınma hızının, şehirleşme hızına denk ol
ması sağlanmadığı takdirde, toplumdaki çalkantılar 
artmış olacaktır. Bu sebeple şehirleşme sosyal bir va
kıa olarak ele alınmalı, gerekli tedbirler buna göre 
planlanmalıdır. Gelişmenin şartı ise sanayileşme ve ta
rımda reformun yapılması, istihsali artırarak maliyeti 
düşürmekle mümkündür. 

Diğer taraftan, şehirleşmenin hızlanacağı bölgeler
de koordine bir çalışmayla altyapı hizmetleri gereken 
süratle ikmal edilmelidir. 

1950 yılında vatandaşın 1/9'u gecekondularda ya
şarken, 1960 yıllarında bu oran 1/3'e ve şimdi de bu 
oran neredeyse yarıyı geçmiş bulunmaktadır. 

İmar ve İskân Bakanlığının esasını Planlama ve 
İmar Genel Müdürlüğü teşkil etmiş bulunup, çalışma 
mevzuu olarak kalkınma plan esaslarına uygun olarak 
bölge planlarını, tarihî değerleri, turistik değerleri ih
tiva eden sahaların çevre planlarını yaparak metro-
politan alanları tespit ederek planların, nâzım planla
rının haritalarını yaptırmaktan sorumludur. Ayrıca, 
belediyelerin hazırladığı imar yönetmeliklerini tetkik 
etmektir. 

Gelişmiş memleketlere göz attığımız zaman, nüfu
sun, Amerika'da c/'c 93'ü şehirlerde, % 7'si krısal böl
gelerde; Fransa'da c/c 79'u şehirlerde, (/( 20'si kır
sal bölgelerde; Almanya'da r/c 85'i şehirlerde, c'(_ I5"i 
kırsal bölgelerde yaşadığı görülmektedir. Gelişmekte 
bulunan yurdumuzda da nüfusun aynı yasam ortamı
na ulaşması hedefimiz olacağına göre, şehirleşme hı
zını dengeli ve kademeli bir şekilde temine çalışmak 
faydalı olacaktır. 

Yurdumuzda şehirleşme oranı (/c 7'ye yakın bir 
hızla devam etmektedir. Bu şehirleşme sorunu, Tür
kiye için en mühim sosyal bir konu olan mesken so
rununun doğmasına sebep olmaktadır. Bir zamanlar 
dünyanın en mamur bir bölgesi olarak Batılıların bile 
hayranlılka örnek aldığı yurdumuz, son asırlarda düş
manların mütemadiyen tasallutuna uğrayarak yıkılıp 
yakılmıştır. Yurdumuzu yeniden mamul bir ülke hali
ne getirmenin özlemi içerisine girmiş bulunmaktayız. 

Adalet Partisi dönemine kadar İmar ve İskân Ba
kanlığı sübjektif ve indî görüşlere göre düzenlenen | 
planlarla rutin bir hizmet anlayışı içinde çalışmalarını \ 
devam ettirmişse de; Adalet Partisi dönemindeki ra-
kamlardan anlaşılacağı gibi, ilmî görüşlerin ışığında \ 

hazırlanan imar planlarımız, istikbalin ekonomik, tek
nik ve turistik koşullarına uyarken, diğer taraftan da 
mazinin izlerini belirtmek suretiyle tarihî eserlerimi
zin korunmasını ve ortaya çıkmasını sağlamış bulun
maktadır. Bu suretle millî benliğimizin teminata bağ-
lanmasıyle beraber, diğer taraftan da planlama dedi
kodularına son verilmiş bulunmaktadır. 

Yurdumuzda bugün bir kısım vatandaşlarımızın 
mağaralarda, bir kısım vatandaşlarımızın topraklara 
gömülmüş inlerde, diğer bir kısım vatandaşlarımızın 
dere çakıllarından mütevellit çamur harçlı duvarlarda, 
bir kısmının kerpiç evlerde, pek az bir kısmının da 
modern konutlarda oturması, konut sorununun daha 
da çözümlenmesi lüzumunu göstermektedir. 

Bugün yaşayan ailenin en büyük özlemi, bir yu
vaya sahip olmaktır. İhtiyaca cevap verecek bir meske
ne sahip olan ve ucuz elverişli bir binada ikamet eden 
aile fertlerinin iş verimlerinden lâyıkiyle istifade et
mek mümkündür. O halde, bu konuda fertlerden zi
yade, Devlete görevler düşmektedir. Başka memleket
lerin bu husustaki faaliyetleri şöyledir: 

Batı Almanya'da Devletin mesken yapımına katıl
ma oranı c/c 50, İtalya'da % 45, Fransa'da c/c 91, Çe
koslovakya'da c/c 100 dür. Türkiye'de ise bu oran, 
maalesef c/c 9'dur. O halde, mesken sorunu çok mü
him bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. 

Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, Türkiye' 
de mesken sorununun bugünkü feci durumda olmasının 
baş sorumlusunun hükümetler olduğu görülmektedir. 
Bu sebeple, vatandaşlarımızı bir an evvel bu sıkıntı
dan kurtarmak için Bakanlıklararası bir koordinasyon 
salğamak suretiyle, bilhassa Emekli Sandığı yatırımla
rını da bu yöne doğru kaydırmak suretiyle, ucuz halk 
tipi meskenler yapımına önem verilmelidir. 

Halen yurdumuzda büyük şehirlerdeki konutların 
c/c 36'sı kiralık, c/c 64'ü mal sahiplerine aittir. Ayrı
ca, oda başına düşen nüfus sayısı da hayli kabarıktır. 
Yurdumuzda konut başına 5,1 kişi, oda başına 2,05 
kişi düşerken; bu nispetler Fransa'da oda başına 1,1; 
Danimarka'da 0,72; Yunanistan'da 1,79 kişi düşmek
tedir ki, köylerimizdeki bu nispet 5 kişiden daha faz
ladır. Hatta geçen gün televizyonda Maraş ve Hakkâ
ri'de hayvanlarla insanların aynı yerde kaldığına da 
şahit olduk. 

| 20 büyük şehrimizde yapılan araştırmalara göre, 
j meskenlerimizin % 42'sinin iyi, % 33'ünün orta, 

c/c 21'inin fena ve c/c 4'ünün de oturulamayacak du-
] rumda olduğu görülmüştür. 
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Adalet Partisi İktidarı döneminde, mesken konu
suna hız verebilmek için bilhassa yapı malzemelerinin 
etken bir duruma sokulmasıyle, yurdun yapı malze
mesi ihtiyacını karşılamak için, yapı malzemesi sana
yiinin kurulmasına çalışıldı. Kamu ve özel sektörün 
yapı malzemesi ihtiyaçlarının tespit edildiği, yeni kuru
lacak yapı malzemesi tesisleri için kireç, tuğla, kire
mit vesair gibi malzemelerin ekonomik, teknik önpro-
jeleri hazırlandı. Diğer taraftan, yapı kooperatifleri
nin realize edilmesi üzerinde duruldu. 

Afetler konusuna gelince: 
Bir taraftan nüfus artışı, bir taraftan kamulaştır

ma, diğer taraftan tabiî afetler sebebiyle, yalnız şehir
lerimizde Birinci Beş Yıllık Plan gereğince 1962 yılın
da 104 984, 1963 yılında 106 484, 1964 yılında 117 413 
konuta ihtiyaç olduğu belirtilmiştir ki, seneler itibariy
le ihtiyaç ve üretim arasındaki fark da aşağıdaki tab
loda saptanmıştır. 

r-j.yırv, I 7 U J ı c ^ o u m , 17Ut LC t J t O J , 1 yoÇ) IC 

31 706, 1966'da 26 314, 1967'de 18 311. 
Yukarıdaki tabloda da görülüyor ki, Adalet Parti

si iktidarları döneminde bu ihtiyaçlar, süratle ve faz-
lasıyle karşılanmaya çalışılmıştır. Bu da, Adalet Par
tisi iktidarlarının teşkilâta getirmiş olduğu hizmetin 
açık belirtileridir. 
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hassa gözönünde bulundurmak lâzımdır. Bunlardan 
birincisi, iskân sorunu, ikincisi çalışma sorunu, üçün
cüsü ulaştırma, dördüncüsü reaksiyon ve bunun fonk
siyonlarının tespitleridir. 

775 sayılı Kanun gereğince, 87 önleme bölgesin
de 120 bin parsel arsa, vatandaşın ve Devletin gücü
nü bir araya katmak suretiyle konut inşaatını hızlan
dırmak amacıyle tahsis edilmiştir. Acaba o dönemden 
sonra ne kadar arsa vatandaşa intikal ettirilmiştir, 
bunu da öğrenmek isteriz?. 

Yine, Adalet Partisi iktidarı döneminde konut 
ihtiyacını karşılamak için dörtlü bir sistem tatbik edil
mekteydi. Bu sistemin birincisinde; vatandaşa arsa ile 
ekonomik standart projesi veriliyordu. İkincisinde; 
arsa ile ekonomik standart projesiyle beş bin lira pa
ra yardımı yapılıyordu. Üçüncü sistemde; arsa eko
nomik standart bölgesiyle beş ilâ on bin TL. lık yar-: 
dım yapılıyordu. Yalnız, bu meblâğın % 25'inin Em-
ıâk Kredi uârıKâsiîîuâ UIOKC Cuumcsı gereKiııekteydı. 
Dördüncü husus da; o zaman tasarruf ve ev yapan
lara yardım şeklidir ki, bu durumda da vatandaş iki 
bin lirayı peşin olarak ödeyerek, ayda yüz lira taksit 
vermek suretiyle 26 bin liraya ev sahibi oluyordu. 
Acaba bugünkü durum nasıldır, bunu da öğrenmek 
isteriz?... 

775 sayılı Kanun gereğince, mevcut 400 bin ge
cekondudan 350 bininin islah, 50 bininin de tasfiye 
edileceği tespit edilmişti. Bugünkü gecekonduların 
durumu nedir; yıllar itibariyle bunu da öğrenmek is
teriz. 

775 sayılı Kanun gereğince gecekondular, islah ve 
bir de önleme bölgelerine ayrıldı. Büyük şehirleri
mizde rastgele gecekondu yapımını önlemeye yardım
cı olmak, plan ve program fikrini vatandaşlara köy
de iken göstermek ve öğretmek bakımından köyleri
mizin de plan ve programlarının yapılmasına başlan
mış mıdır? Bu suretle nüfus hareketlerimizin millî 
menfaatlerimize uyacak bir şekilde akışının organi
ze edilmesi üzerine durulmalıdır. 

A. P. döneminde, Ankara Aktepe semtinde nüve 
olarak 900 konut ikmal edilmiş, İstanbul Osmaniye' 
de 1 280 dairelik sitenin yapımına başlanmış, 390 
adet de halk konutunun temeli atılmıştı; ondan sonra 
da eklemeler ne olmuştur? 

Mesken Genel Müdürlüğünün yılları itibariyle 
programları şö)dedir; çalışmaları mukayese etme ba
kımından arz ediyorum; 

1960 yılında Mesken Genel Müdürlüğü program
larını Ve 66 tahakkuk ettirmiş. 1966'da % 65, 1965'te 

18 — 

Türkiye'de şehirlere doğru akış sebebiyle, mesken 
sorunu daha önemli bir durum almıştır. Bu sebeple, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde, 3 milyar lirası 
resmî sektörce karşılanmak üzere, 20 milyarlık konut 
yapılacağı ve bu suretle 1 200 000 konutun yapıla
cağı şart koşulmuşsa da, bugünkü çalışma temposu 
içerisinde bu durumun tahakkuk etmeyeceği bir ger
çektir. 

Şehirleşme nedeniyle doğacak sıkıntıları tedricî 
olarak hafifletmek üzere, yine Adalet Partisi döne
minde; Marmara, Zonguldak, Çukurova, Antalya, 
Orta Anadolu, Güneydoğu ve Doğu Anadolu, Ege ve 
Doğu Karadeniz bölgesi olmak üzere, 8 bölge ile 15 
alt bölgeye ayrılmış; diğer taraftan 24 gelişme mer
kezinin 15'inde İstanbul, İzmir, Adapazarı, İzmit, 
Mersin, Konya, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Samsun, 
Gaziantep, Malatya, Sivas, Elâzığ ve Diyarbakır il
lerinde organize sanayi bölgeleri kurulmak üzere plan-
lanyle finansman ihtiyaçları tespit edilmiştir. Acaba, 
bugün bunların durumu ne şekildedir, Sayın Bakan
dan öğrenmek isteriz?... 

Diğer taraftan, İstanbul, İzmir ve Ankara gibi 
büyük şehirlerimizin 1/25'lik planları yapılmıştır. Di
ğer taraftan metropoliten içerisinde dört unsuru bil-
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.% 39, 1967'de % 100 ve fizikî sonuçlamaları da 
c/c 230 olmuştur. Diğer taraftan, 775 sayılı Yasa ile 
gecekondular hukukileştirilerek elektrik, su, yol, ka
nalizasyon, otobüs vesair belediye hizmetlerine ka
vuşturulmuş, 74 650 konuta elektrik, 38 036 konuta 
su, 2 800 konuta kanalizasyon, ayrıca 325 Km. lik 
gecekondu yolu yapılmış ve 1 200 gecekondunun da 
tapusu verilmiştir. Bu tarihten sonra yapılan bu faa
liyetlerin miktarı ne kadardır? 

Yatırım planlarının tahakkuku da yıllar itibariyle 
şöyledir: 

1963'te c/c 66, 1964'te % 60, 1965'te % 64, 1966' 
da % 145, 1967'de % 250. 

Görülüyor ki, istikamet verilirse bu Bakanlık, bu 
rakamları tahakkuk ettirecek güçtedir. 

Yine, geçmiş yıllardan bir de vilâyetlerde toplan
mış fonlar vardı; o dönemde bunun 22 milyon lirası 
alınarak tabiî bu işlere sarfedildiği için, bu miktarlar 
böyle artmış gözüküyor. 

Erzincan felâketi 1938 yılında oldu. O zamandan 
beri 915 vatandaşın evi hâlâ yapılmamıştır. 1969 -
1970 yılları arasında, yine A. P. döneminde 269 fe
lâketzedenin evi yapılarak kendilerine teslim edilmiş
tir. 

Sayın senatörler; 
Bilgisizlik, ilgisizlik sebebiyle yurdumuz, yıllardır 

tabiî âfetlerden çok zarar gördü. Zaman zaman zu
hur eden bu afetler sebebiyle vatandaş, istirap içinde 
kaldı: yukarda arz ettiğim üzere, 1938 yılında zel
zeleye uğrayan Erzincan felâketzedelerinin 1969-1970 
yıllarında evlerini alması gibi. A. P. iktidarı dönemin
de Varto, Bingöl, Gediz depremleri; Sakarya sel fe
lâketi vukubuldu. Bu devirde Devletin tüm iskân edi
ci. yardım edici kuvvetini harekete geçirdi, Bu dö
nemde Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Doğu bölgesi 
hariç, rekor seviyede bir çalışma örneği verdi. 28 
bin konutun 8 508 tanesi yaptırıldı, halbuki 1961 -
1966 yılları arasında 16 709 âfet evinden, ancak 6 796 
tanesi yapılabilmişti. 1967 yılında yıkılan 6 000 ko
nuttan 4 827 tanesi yapılmış bulunuyor. Yalnız Ge
diz depreminden dolayı 9 000 konut yapılmış bulun
du. 

Sayın senatörler; 
İmar tatbikatlarında imkânsızlıklar sebebiyle bele

diye veya mahallî idarelerce ele alınamayan, fakat 
memleket ölçüsünde büyük değere sahibolan tarihî 
ve turistik eserlerimizin meydana çıkarılması için, 
yine A. P. döneminde 23 ilde 5 milyon sarfiyle tat
bikatta mühim neticeler elde olunmuştur. Acaba bu 

dönemden sonra bu gibi turistik ve tarihî yerler üze
rinde bir çalışma yapılmış mıdır, miktarları ne
dir? 

Bakanlığa bağlı İller Bankasının gelir kaynakları 
inkişaf ettirilerk, özel idarece köylerimizin kalkın
masına yardımcı olmak bakımından, 5116 sayılı fon
da toplanan paradan 1967 sonuna kadar 137 harita, 
155 imar planı, 121 içmesuyu projesi, 79 içmesuyu 
tesisi, 86 elektrik projesi, 163 elektrik tesis ve 11 ka
nalizasyon projesi ikmâl edilmiştir. Ayrıca, köylerde 
köy kalkınması için 5 milyon TL. sarfiyle 118 rant 
getiren tesis ile 83 köyün de noksan tesisleri tamam-
latılmıştı. A. P. iktidarından sonra bu tesislere şim
diye kadar yapılan ilâvelerin miktarını öğrenmek is
teriz. 

Bakanlığın yatırımları da yine aşağıdaki şekilde 
tahakkuk ettirilmişti: 1963'te % 96 nispetinde, 1964'te 
c/c 91,5, 1966'da % 122, 1967 yılında ise % 138 ola
rak tahakkuk ettirilmişti. Bu dönemden sonraki ta
hakkukların yüzde kaç olduğunu öğrenmek isteriz. 

Sermayesi, A. P. iktidarı döneminde 300 milyon 
liradan bir milyar liraya çıkarılarak konut yapımına 
hız veren Emlâk Kredi Bankasının bu sermayesinin 
ne miktarının şimdiye kadar ödendiğini öğrenmek 
isteriz. Diğer taraftan, Emlâk Kredi Bankası, konut 
yapımına yardımcı olan bir banka olması sebebiyle, 
Türkiye'nin her ilçe merkezinde bu konutların nu
munelerini görmek, bankanın dengeli bir çalışma sis
temine girdiğinin bir ifadesi olacaktır. 

Muhterem senatörler; 
Yılların biriktirmiş olduğu ihtiyaçları bir program 

dahilinde gidermeye çalışan A. P. iktidarı döneminde 
imar ve İskân Bakanlığınca aşağıdaki çalışmalar ya
pıldı: 

Türkiye sekiz bölge, onbeş altbölgeye ayrılarak 
planlarının yapılmasına başlandı. 

İzmir, İstanbul, Ankara şehirlerinin nâzım plan
ları ele alındı. 

Gecekonduların İslahı için 775 sayılı Yasa çıka
rıldı. 

Arsa spekülasyonunu önlemek, kamunun arsa ih
tiyaçlarını karşılamak ve dar gelirli vatandaşa ucuz 
arsa temin için Arsa Ofisi Kanunu çıkarıldı. 

Belediyelerimizin fen ve imar işlerinin daha dü
zenli bir şekilde ve hızlı çalışmalarını temin için 700 
sayılı Yasa çıkarıldı. 

İler Bankasının sermayesi 300 milyon liradan bir 
milyar liraya çıkarıldı. 

— 389 — 
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Bütün illerin imar müdürlüklerinin kurulmasına 
başlanarak,, 44 tanesi ikmal edildi. 

Büyük şehirlerden başlayarak imar yönetmelikle
ri yapılmaya başlanmış oldu. 

Ucuz, kaliteli yapım malzemesi temini bakımın
dan altı tuğla - kiremit fabrikası, yedi adet sönmüş 
torbalanmış kireç fabrikasının yapılmasına destek 
olundu. 

Yapı malzemesi sanayicilerinin 1970 yılı progra
mına da gümrük muafiyeti, kota düzenleme ve diğer 
aynî yardım yapılmasında kolaylık sağlandı. 

11 âfet işlerini tespit bakımından Âfetler Enstitü
sü kuruldu. Acaba bu tesislerden başka Bakanlığın 
bu tarihe kadar yapmış olduğu yeni ilâvelerin mik
tarları nelerdir ve hangileridir; öğrenmek isteriz. 

Yukarda yapmış olduğum konuşmalarda, müte
madiyen A. P. dönemi diye bahsettim. Bu dönemden 
sonra kısa bir dönem de C. H. P. iktidarı dönemi ol
du; onların yatırım miktarlarını da araştırdım. Demin 
kendi sözcüleri burada, yâlnız 1974 yılı içerisinde 15 
milyon liralık bir yatırım tahakkuk ettiğini ifade et
tiler. Hakikaten bu Bakanlıkta yatırımlar olmuş. Yal
nız bir yatırım yapmışlar; personel yatırımı. Nedir 
bu personel? İlk ve ortaokullardan mezun, kalitesiz 
yüzlerce kişiyi bu Bakanlığa getirip yerleştirmişler. 
Ne işe yarıyor?... Demin arkadaşımın da dediği gibi, 
bırakalım bu işleri arkadaşlar, bunlar fayda sağla
maz. 

Bugün İmar ve İskân Bakanlığının bir çok yerler
de yapmış olduğu konutlar yürekler acısıdır ve otu
rulamayacak durumdadır, herkesin alay mevzuudur. 
Bunlardan vazgeçelim, bunlar bize bir fayda sağla
maz. Bu gibi kişilerin diğer bir kötülüğü daha var: 
Bakanlıktada çalışmıyorlar. Öyle zannediyorum. Sa
yın Bakanın bundan haberi var. Birçok dairelerde ha
dise çıkarıyorlar, «Biz buraya maksatlı tayin edildik. 
diyorlarmış. Devlet memurunun ne maksadı olacak?. 
Bedavadan para verecek durumda değiliz. 3u fikir 
millet ona - buna para dağıtacak kadar zengin de
ğildir. Biz zaten, «Emeğin karşılığını vereceğiz.» di
yoruz. 

Şimdi, İmar ve İskân Bakanlığında diğer bir hu
sus da, hiç meslekleriyle ilgili olmadığı halde, (Sayın 
Bakanım kıymetli bir teknisyendirler, iyi bilirler bu
rası teknik bir bakanlıktır, tekniğin konuşacağı bir 
bakanlıktır.) Geçmiş anarşik olaylarda hizmetleri gö
rülen yahut da ismi karışan, faal rol oynayan bazı 
kişilerin Bakanlık camiasında hizmet aldığı söylen
mektedir. Acaba ne derece doğrudur? Ben bu arka
daşları tanımam. Yalnız, bu arkadaşların nerelere ta-

\ vin edildiklerini öğrenmek istiyorum. Meselâ Afetler 
Genel Müdür Muavinliğine tayin edilen bir arkadaş 
İktisadî ve Ticarî İlimlerden mezun olduğu halde, 
bunun burada ne işi vardır? Diğer taraftan, meselâ 
Et - Balık Kurumuna da böyle tayinler yapılmıştır. 
Getirmişler, harita mühendisi koymuşlar. Et - Balık
la harita mühendisliğinin bir ilgisi yok. Bunlar hata
dır. 

Bu arkadaşın ismi Mehmet Demir'dir. Fen Fakül
tesinde anarşik bir olay olmuştu, üç talebe öldürül
müştü. O zaman bunun da ismi buraya karışmış, 1,5 
yıl kadar da hapiste yatmış; Öyle diyorlar. Hakikaten 
bunlar vuzuha kavuşsun. Ondan sonra da arkadaş ge
liyor, Afetler Genel Müdür Muavini oluyor veyahut 
da başka önemli bir mevkie geliyor. 

Diğer taraftan. Deniz Gezmiş'in faaliyet gösterdi
ği zamanlarda Ortadoğu Teknik Üniversitesinde o 
zaman yurt müdürü bulunan ve Deniz Gezmiş'in ha
rem odalarını hazırlamakla meşgul olan; (Belki isim
lerini yanlış verebilirim) arkadaşın da bugün yine Ba
kanlıkta mühim bir vazifeye tayin edildiği söylen
mektedir. Acaba-ne derece doğrudur?... 

Diğer taraftan Taylan Benli adlı Dil - Tarih Coğ
rafya Fakültesi mezunu bir arkadaştan bahsedece
ğim. Bu. 27 Mayıs Devrim Derneğinin Genel Sek
reteriydi. Hiç bir idarî ve mahallî bilgisi yok iken, 
bunun da Fon Müdürlüğüne tayin edildiği söylenmek
tedir. Bunlardan her halde Sayın Bakanın haberi var
dır. Bu. teknik bir Bakanlıktır; yazıktır, bu milletin 
paralarını heba etmeyelim. Bugün Kars'da 20 mil
yon liraya yakın bir yatırım yapılmıştır. Emin olun ki, 
bu yapıların beş milyon liralık kısmı oturulacak du
rumda değildir Sayın Sunay Reisicumhurken Kars'ı 
geziyorduk, o zaman bütün binaların çatılarının atıl
mış olduğunu gördüler; hatta o zaman teknik ele
manlar topladılar. «Bu neden böyledir9» diye de sor
dular. İşte, böyle kifayetsiz elemanları bu gibi hiz
metlerde kullanırsak, böyle hatalar zuhur edebüir. 
Onun için bunları ıslah etmek için üzerinde duralım. 

Bir de, C. H. P. Büyük Kurultayında Sayın Ece-
vit'in yanında bazı Devlet memurlarının da boy gös
terdiklerini gördük. 

Arkadaşlar bu durum memuriyetle bağdaşamaz. 
Hakikaten politika yapmak isteyen arkadaş: tabiî me
mur olduğu için muhakkak hissini ifade etmeyecek 
değildir, fakat açıktan açığa da gidip, omuz omuza te
levizyonda, şurada burada boy gösterirse, o bitaraf-

I iığmı yitirmiş olur. Bunlardan da sakınmamız lâzım-
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Diğer mühim bir konu; geçenlerde yine burada di
le getirilmişti, yine C. H. P. döneminde îmar - İskân 
Bakanlığınca belediyelere yapılan yardımların, da
ha ziyade Halk Partisi rozeti taşıyan belediyelere ya
pıldığı söylendi. Acaba, bunların miktarı ne kadar
dır?... Halk Partili belediyelerin ne kadarına, kaç mil
yon lira yardım yapılmıştır?... Diğer partiden olan be
lediyelere ne kadar yardim yapılmıştır?... Eğer bu yar-
dımiar yersiz yapılmışsa, bunlar hakkında bir muame
le yapılmış midir Sayın Bakan?... Yoksa, herkesin al
dığı gidiyor mu? Bunların hesabı soruluyor mu?... 
Bunu da öğrenmek isteriz. 

Şimdi, bu hususları böylece saptadıktan sonra, 
A. P. Grupu olarak İmar - İskân Bakanlığına bazı öne
rilerde bulunacağım. 

Bakanlığın, belediyelerin Fen ve İmar İşleri Mü
dürlüklerinin kontrolünü tetkikte etkili ve eğitici ol
ması lâzımdır. Konut yapımında belediye ve Arsa 
Ofisi Genel Müdürlüğünün fakir halka vereceği ar
saların süratle tevzii bir yönetmelikle tespit edilmeli, 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünün sermayesi, günün fi
yat şartları nazarı itibare alınarak derhal artırılmalıdır. 
Bölge ihtiyaçlarına cevap verecek konut ihtiyaçları hız
landırılmalıdır. 

Doğu'da Varto Depreminde muvakkat olarak ya
pılan evlerin yerine gerçek, asıl konutlar kurulmalıdır. 
Kars'ın İğdır, Tuzluca, Aralık ilçeleri ve köylerinde 
yapılmış olup da, bugüne kadar ekserisi harap du
ruma geçen bu konutların tasfiyesi cihetine gidilerek, 
bu perişanlığa bir son verilmelidir. 

Belediye imar planları süratle ikmal edilmelidir. 
İller Bankasının köylere yardım fonu, bucak mer

kezlerinden ve Planlamanın teşkil etmiş olduğu köy
lerden başlayarak âdil bir ölçü içerisinde dağıtılmaya 
başlanmalıdır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, İmar 
- İskân Bakanlığı Bütçesinin, Türk Milletine, İmar -
İskân Bakanlığına hayırlı ve uğurlu olmasını temen
ni ederim. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Saym senatörler; 
Grupları adına söz alan sayın iki üye konuşmala

rını yapmışlardır. Kendi adlarına söz alan sayın üye
lerin adlarını, Birleşimin Üçüncü Oturumunu açtı
ğım zaman okumuştum. Sonradan söz isteyenler ol
du, onun için tekrar okuyacağım; 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Oral Karaosmanoğlu, ; 
Saym Hikmet Aslanoğlu, Sayın Kâzım Karaağaçlı- | 
oğlu, Saym Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Salim Ha- [ 

zerdağlı, Sayın İhsan Topaloğlu, Sayın Cemalettin İn-
kaya, Sayın îmadettin Elmas, Sayın Vefa Poyraz. 

Görüşmelere başlamazdan önce söz isteyen üye 
sayısı altıyı geçmiş bulunduğu için, Tüzüğümüzün 56 
ncı maddesine göre, takdir yetkimi kullanarak; bu 
üyelerden görüşylmekte olan Bütçenin lehinde mi, 
aleyhinde mi, üzerinde mi konuşmak istediklerini so
rarak yeni bir sıra tertipleyeceğim?. 

Sayın İsmail İlhan?... 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Oral Karaosmanoğlu?... 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Üze

rinde. 
BAŞKAN —Sayın Hikmet Aslanoğlu?... 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?... 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-

hisar) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Arif Hikmet Yurtsever?... 
ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın Salim Hazerdağlı. 
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş

kan, Bütçe görüşmeleri çok geciktiği için, ben işi ko
laylaştırmak bakımından söz hakkımdan vaz geçtim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hazerdağlı. 
Sayın İhsan Topaloğlu?... 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Üzerinde ko

nuşacağım. 
BAŞKAN — Sayın Cemalettin İnkaya?... 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Aley

hinde. 
BAŞKAN — Sayın İmadettin Elmas?... 
İMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Lehinde. 
BAŞKAN — Sayın Vefa Poyraz?... 
VEFA POYRAZ (İstanbul) — Üzerinde. 
BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, sıra şöyle olu

yor : 

Sayın İsmail İlhan, Sayın Arif Hikmet Yurtsever, 
Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Kâzım Karaağaç
lıoğlu, Sayın Cemalettin İnkaya, Sayın Hikmet As
lanoğlu, Sayın İmadettin Elmas, Sayın İhsan Topal
oğlu, Sayın Vefa Poyraz. 

Buyurunuz Sayın İsmail İlhan. 
Yalnız, konuşacak arkadaşlarımdan bilhassa istir

ham ediyorum; beni, süreniz doldu, lütfen bağlayı
nız, istirhamında bulunmaya mecbur etmesinler. 

Buyurun Sayın İlhan. 
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İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 1 
senatörler, İmar ve İskân Bakanlığının saygı değer 
mensupları; 

Grup sözcüleri İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi 
üzerinde tenkit ve temennilerini dile getirdiler, ben 
de bir bağımsız üye olarak, bu konudaki görüş ve 
düşüncelerimi açıklayacağım. 

Sözlerime başlamadan evvel şunu belitmek isti
yorum ki, bu kürsüden müteaddit defalar, 1966 dep
reminden bugüne kadar, tahta barakalarda yaşa
makta olan Varto, Bulanık, Hınıs halkından söz et
miş, tenkitlerde bulunmuştum ve bugün çok mutlu
yum; çünkü, burada bugüne kadar daima aleyhte, 
daima bedbin bir düşünce ile konuşmuş olan İsmail 
İlhan, burada teşekkür ve hürmetlerini birdirmek 
için söz almış bulunuyor. 

Mutluyum, gerçekten çok mutluyum. Çünkü, ufuk
larda bazı ümit ışıkları belirmektedir. Yıllardan be
ri büyük bir sabır ve tevekkülle Devletten ilgi ve | 
alâka bekleyen 1966 deprem felâketzedelerinin niha
yet çilelerini doldurdukları kanısını taşımaktayım. 

21 . 1 . 1975 Salı günü Cumhuriyet Senatosunda 
yapmış olduğum gündem dışı konuşmama, Sayın 
İmar ve İskân Bakanı Selâhattin Babüroğluııun ver- j 
miş oldukları çok olumlu ve ümit verici cevapla
rından dolayı, huzurunuzda, senelerden beri bölge
nin çok zor koşulları altında yaşayan ve Devletin 
yardımlarını bekleyen Varto, Muş Bulanık ve Hı
nıs halkı adına Sayın Bakana ve Bakanlık mensup
larına huzurunuzda şükranlarımı iletmekten sonsuz j 
zevk duymaktayım. | 

Sayın Başkan, sayın senatörler; { 
Gerçekten birkaç defa burada, 9 seneden beri 

bekleyen vatandaşın dertlerini dile getirdim. Fakat 
şunu da mutlaka belirtmem gerekir ki, Varto halkı 
10 sene daha beklese, 20 sene daha beklese İmar ve i 
İskân Bakanlığı ve Millî Eğitim Bakanlığının elbirli
ği ederek 1966 senesinde, o deprem günlerinde gös
termiş olduğu ilgi ve alâkayı kati surette unutma
yacaktır. 

Sayın Selâhattin Babüroğlu'nun tekrar İmar ve 
İskân Bakanı olarak atanmış olmaları, deprem gör
müş ve sorunları henüz çözüm görmemiş bu yöre hal
kını çok mutlu kılmıştır. Gerçekten kendileri büyük 
bir cesaretle, Bakanlık mensuplarıyle birlikte bu 
kangren olmuş yaraya neşter vurmak için, geceyi 
gündüze katarak çalışmaktadırlar. İnşallah Sayın Ba- • 
kan ve Bakanlık mensupları şu anda Bakanlıkta sür
dürülmekte olan yoğun masa başı hazırlık çalışma- | 

1 larını yeni bir doğal âfet ile karşılaşılmadan değer
lendirmek imkânını bulabileceklerdir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gündem dışı konuşmamda da işaret etmiş ol

duğum gibi, İmar ve İskân Bakanlığının kendine öz
gü, uzun vadeli ve Bakan değiştikçe değişmeyen bir 
politikası olmalıdır. Ancak, bu suretledir ki, İmar 
ve İskân Bakanlığı uzun vadeli işlere girişme imkâ-
mnı bulabilecektir. 

Ayrıca bir hususu dile getirdikten sonra, sözle
rime son vereceğim. 

1571 sayılı Kanun ile meydana getirilen deprem 
fonu, gerek 1974 ve gerekse 1975 yıllarında bütçeye 
kaynak gösterilmiştir. Görülüyor ki, İmar ve İskân 
Bakanlığı çok güvenilir bir malî kaynaktan yoksun 
kalmıştır. Halbuki, sözü edilen kanunun çıkarılma
sında anaespri, malumunuz olduğu üzere, doğal afet
ler sebebiyle Devletten yardım bekleyen vatandaşa 

I yardım edebilmek için tekel maddelerine yapılan 
.zamları bir fonda toplamak ve para sıkıntısı çe
kilmeden tabiî âfetlerde vatandaşın yardımına koş
maktı. 

Malî portesi 1974 yılı fiyatlarına göre, 1.5 mil-
I yan aşabilecek olan Doğu projesinin gerçekleşebil

mesi için, sözü edilen fonun serbest bırakılmasının 
şart olduğunu huzurunuzda dile getirmek isterim. 
Aksi takdirde, kaynak eksikliği sebebiyle sözü edi
len projenin uygulanması tehlikeye düşecektir. 

Saym Başkan, sayın senatörler; 
Sözlerimi bitirmeden Sayın Bakanı ve Bakanlığın 

saygı değer mensuplarını huzurunuzda saygı ile se-
| lamlarken, 1975 yılı İmar ve İskân Bakanlığı bütçe

sinin Türk Milleti ve İmar ve İskân Bakanlığı men
supları için hayırlı ve uğurlu olmasını diler, saygıla
rımı sunarım. 

J BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın İlhan. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever. 

I ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Sa-
I ym Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Bana ayrılan müddetin çok kısa oluşu dolayı-
sıyle, Bakanlığın sadece Afet İşleri Genel Müdürlü
ğü hizmet sahasına giren birkaç hususu üzerinde 
duracağım, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bildiğiniz gibi, temsilcisi bulunduğum Bingöl 

ili birinci derecede bir deprem bölgesidir. Bu yüz
den sık sık depremler bölgemizde vukubulmakta, va-

| tandaşlarımız sık sık ıstırap içerisine girmekteler. 
| Şimdiye kadar; 1965 yılında. 1966 yılında, 1968 yi-
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Unda ve 1971 yılında olmak üzere 4 defa deprem 
afeti geçirdik. Bu afetleri müteakip zamanın hü
kümetleri gerekli âcil tedbirleri aldılar, vatandaşları
mız Devletin gücünü yanlarında bulmanın huzuru 
ve sevinci içerisinde ıstıraplarını, üzüntülerini kıs
men giderdiler. 

Ancak, 1966 yılında vukubulan depremde, (18 
Ağustos'ta deprem olmuştu) kısa bir zaman içeri
sinde geçici iskân konutları yapılmıştı. Zamanın hü
kümeti meseleyi çok ciddî olarak ele almış, zamanın 
Bakanı geceli gündüzlü işin başında bulunmuş (Bu 
vesileyle bir daha o zamanın îmar ve İskân Bakanı 
Sayın Menteşeoğlu'na şükranlarımı arz ediyorum) 
ve kış bastırmadan vatandaşlarımız geçici konut
lar içerisine taşınma imkânına sahip olmuşlardı. 

1971 yılında vukubulan depremde de, o zamanın 
Sayın Başbakanı olan Nihat Erim Beyefendi, yanın
da Hükümet erkânının tümüyle beraber hadise ma
halline gelmiş, arkadaşlarını seferber etmiş ve 3-4 
ay içerisinde çok büyük bir deprem hasarı, çok kı
sa bir zaman içerisinde geçiştirilerek, vatandaşlar 
kış bastırmadan daimî konutlara sahip kılınmışlar
dı. Ancak, birçok aksaklıklar kalmıştı, eksikliklerin 
tamamlanması gerekiyordu, kış bastırmıştı, mütea
kip seneler bu noksanlıkların giderilmesi şarttı. 

Bu depremde de Bingöl ve çevresinin ihtiyaçları
nı eksiksiz olarak (Tabiî kısa bir müddet zarfında) 
karşılayan Sayın İmar ve İskân Bakanlığı mensup
larına, başta çok muhterem bir arkadaşımız olan 
ve hepimizin kendisini çok sevdiğimiz Sayın Babür-
oğlu olmak üzere, Bakanlık mensuplarının hizmet
lerini zaman zaman şükranla karşılamış ve kendileri
ne teşekkür etmiştik. Bugün de bu vesileyle bir daha 
şükranlarımı arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
1971 depreminin neticelerinin tamamen ortadan 

kaldırılması, ihata duvarlarının yapılması, çatıların 
saç ile yeni baştan kaplanması ve altyapı hizmet
lerinin ikmali için Bakanlığın bu seneki programına 
lâzım gelen ödeneği koyduğunu, proje ve planları
nı hazırladığını öğrenmiş bulunuyorum. Ancak, 1966 
ve 1968 yıllarından kalan ıstıraplarımızın ve dertle
rimizin maalesef bu yıl da devam edeceğini üzün
tüyle öğrendim. Çünkü Bakanlık, hizmetleri dağıt
mamak ve bir noktada toplayarak, önce Varto ve 
Muş'u halletmek, ondan sonra Hınıs'ı, Tekman'ı, 
Çat'ı, ve Karlıova'yı ele almak görüşünü benimse
miş bulunuyor. Eğer yanlış öğrendiysem tashihini ri
ca ederim. 

Bu takdirde, aynı afeti geçiren, aynı şartlar içinde 
bulunan vatandaşlar arasında bir öncelik ve ikinci
lik durumu gözetiliyor. Biz, Bakanlığa teknik ba
kımdan hak verecek olsak dâhi, vatandaşlarımızın 
ıstıraplarının bir müddet daha geriye bırakılması 
mümkün değildir. Vatandaşlarımız bizleri sıkıştı
racak, biz de Sayın Bakandan ve Sayın Hükümetten 
ricacı olacağız; eğer bu netice vermezse, vatandaş
lar Ankara'ya dolup taşacaklar, Bakanlığı rahatsız 
edeceklerdir. 

1966 yılında hizmetler; yüzde 50'si Muş ve Var
to'ya, yüzde 20'si Hınıs'a, yüzde 15'i Karlıovaya, yüz-
ck 15'i de Çat ile Tekman'a olmak üzere tevzi edil
mişti. 

Bu hizmete 1972 yılında karar verildi, 1973 yı
lından beri de tahsisatlar ayrılıyor, proje çalışmaları 
yapılıyor, yer tespiti, kadastro ve sair hizmetlerin ik
mali için çalışılıyordu. Ben, 1973 yılında Bakanlı
ğa gittiğim de Bingöl dosyasının altında şöyle bir ya
zı görmüştüm: «Bingöl kalacak.» zamanın Bakanı 
Sayın Nebil Oktay'ın imzası vardı bu notta. 

1974 yılında Bakanlığı, umum müdürlükleri sık 
sık rahatsız ettim, ziyaret ettim. O zaman da, «Sa
yın Bakan Ali Topuz Beyefendi Bingöl'e gidecek, ha
dise mahallinde teftiş edecek, tetkik edecek, ondan 
sonra gelecek emir verecek, biz de ondan sonra plan 
ve projesini yapacağız.» dediler. Bir sene böylece ge
lip geçti. Sene sonunda ancak ihata duvarlarının ya
pılması, çatıların örünmesi meselesi ele alındı, bir 
miktar para ayrıldı, müteahhitlere ihale edildi; ama 
bir kısmı bitti, bir kısmı bitmedi. 

Her gelen Bakanla, Bakanlık politikası değişi
yor. Demin arkadaşımı dinlerken, hem üzüldüm, 
hem de hak verdim. Cumhuriyet Halk Partisinden bir 
arkadaşım da çıkıp aynı konuşmayı yapsa, ona da 
hak vereceğim. Bu Bakanlığın başına kim gelirse 
bir tırpan geçiyor efendim. Evet, Bakanlığın kadro
sunun üzerinden bir tırpan geçiyor; gelen memur ar
kadaşlar daha vazifelerini öğrenmeden, nüfuz ede
meden değiştiriliyorlar, yeni vazifeli arkadaşlar ge
liyor. Arkadaşlarımı hiç kınamıyorum, katiyen kimse 
alınmasın. Arkadaşlarımızın hepsi vatan çocuğu ve ye
tişmiş kişiler; ama bakın şunu ben de itiraf ediyorum; 
Parlamentoya geldiğimiz zaman üç - dört sene; Dev
let işleri nasıl yürüyor, nasıl takip ediliyor, bunun 
acemiliğini çektik; yani bu memur arkadaşlarımız 
ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, ne kadar iyi ye
tişirlerse yetişsinler, sık sık değiştirildiklerinde Bakan
lık fonksiyonu zaıfa uğrar. 
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Sayın Babüroğlu, zatiâlinize arz etmiyorum, üze
rinize de alınmayın. 

Talihsiz bir Bakanlık. Bakıyorum genç genç ar
kadaşlar; kabiliyetli insanlar tabiî; ama çivinin nere
den alınacağını, saçın nereden temin edileceğini, ek
sikliğin nereden karşılanacağını dosyalardan araştırıp 
buluncaya kadar zaman geçiyor ve çok kayıp oiuyor. 
Bu, hatalı bir husustur. 

Efendim, 1971 yılı depremi Bingöl eksikleri içeri
sinde, şehir içi altyapı ve odunluk tesisleri için ge
rekli ödenek konmuştur burada iki noksanlık var; bun
ları arz ediyoruz: 

Bucak yollarının ikmali için, Bayındırlık Bakan
lığı ile anlatarak, İmar ve İskân Bakanlığı emrinde bu
lunan, daha doğrusu onun direktifiyle ancak harca
nabilecek olan deprem fonu tahsisatı 1973 yılında; 
hatırımda yanlış kalmadıysa. 38 milyon ve 1974 yı
lında da 55 milyon lira para karayollarına verildi. 
Bu paranın 1972 ve 1973 yıllarında harcanan miktarı 
8,5 milyon lira. Geriye kalan paranın ne yapıldığın
dan hiç kimsenin haberi yok, katiyen hizmet de yapıl
mamıştır. Sadece Karlıova - Bingöl arasında muay
yen bir miktarda yol yapılmıştır; nahiye yollarının 
hiçbiri de ele alınmamıştır. 1974 yılı içerisinde de 55 
milyon liradan 40 para dahi harcanmamış, para oldu
ğu gibi karayollarının zimmetine geçmiş ve harcan
mıştır. Önümüzdeki sene deprem hizmetleri ifa edi
lecektir; Varto ve diğer yerler de buna dâhildir. Ge
rekli hizmeti götürebilmeniz için altyapının ikmali
ne ihtiyaç, vardır; içme suyu, yol, köprü ve saire... Na
hiyelere, kazalara giden yolların güzergâhında bu
lunan bazı köprüler vardır ki, bunlar, 5-10 tonluk 
araçların geçmesine ancak müsaade ediyor; siz 20 - 30 
tonluk arabaları geçireceksiniz... O altyapılar, hiz
meti vereceğiniz bu tahsisatlarla ikmal edilecekti 
ve bugünde hazır vaziyette olacaktı. Bunlar tama
men ihmal edildi, yapılmadı. Bakanlık, zannederim 
sık sık telefon konuşmalariyîe ancak takip etti. Ben
deniz de temas edebildiğim kadariyle ikaz ettim; 
ama bizim takip etmemiz bir netice vermiyor. Ge
çen gün de Komisyonda Bakanlığın bütçesinin gö
rüşülmesi esnasında ifade ettim; bakanlıklararası te
maslar bir netice vermezse biz, Bingöl mebusları da 
dahil olmak üzere, daha müessir denetim yollarına 
başvurmak mecburiyetindeyiz. Bingöl için ayrılmış 
olan bir hakkm israf edilmesi, heder edilmesi ve bi
zim bu haktan mahrum edilmemiz tahammül edilir 
şey değildir. Devletimizin bize verdiği, keyfî olarak, 
memurlarımızın yüzünden bizden esirgenemez. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Bir de Bingöl ve çevresinde heyelana uğrayan köy

ler meselesi var. Sayın Bakanın nazarı dikkatini cel-
j bediyorum. Bu, 1968 yılından beri sık sık programa 
j alınır, Sayın Bakanım ve Bakanlık mensupları da bu

nu gayet iyi bilirler. Kalkınma planları birer tasarı, 
birer kanundur. Kalkınma planlan, yıllık programla-
ra ayrılan hususların katiyen programlardan çıka-

| nlamayacağını ve gerçekleştirileceğini öngörür. Prog
ramlara giriyor, gerçekleşmiyor, müteakip seneler
de de programlardan çıkarılıyor. Bu, gayri kanunî bir 
davranıştır. Sayın Bakanımdan istirham ediyorum; 
Kiğı'nın Kuşçimeni, Hasbağlar, Nacaklı; Bingöl'ün 
Oğuldere, İşpmar köyleri heyelana uğrayan ve ta
mamen batan bu köylerdir. Vatandaşların burada 
kendileri tarafından yapılan kulübelerde barınma
ları mümkün değildir. Devlet tarafından biran önce 
bunların ele alınarak ikmal edilmesi lâzımdır. Her 
köyde üç - beş tane konut yapılmış, malzeme yığın 
yığın duruyor, beton prefabrik evler yapılmış; bir 
kısmına da henüz başlanamamıştır. Evvelki sene prog
ramdaydı, geçen sene programdaydı, ödeneği tefrik 
edilmişti. Bu sene duyuyorum ki, bunlar 1977 yılına 
atılmış. İşte, yeni yeni memur gelince, sık sık kadro 

! değişince, gelenlerin birbirlerinden haberi olmu
yor, hizmetler de programlardan çıkarılıyor. Bu, bir 

I haksızlıktır. 

I Mesleğinin tam adamı ve o sahanın bir numara
lı uzmanı olduğuna inandığım Sayın Babüroğlu'nun 

j bu mesele üzerine eğilmesini ve bu haksızlığı gider-
I meşini rica ediyorum. Bunu ben kabul etsem de, va-
i tandaşlarım kabul etmeyip Bakanlığı çok rahatsız 
ı edecekler; arz ediyorum. 

S Daha fazla sabrınızı taşırmak istemiyorum. Za
ten bana ayrılan süreyi de geçirdim. 

Bakanlık bütçesinin milletimize ve Bakanlığımı-
I za hayırlı olmasını diliyor, Yüce Heyetinizi ve Ba-
j kanlığın muhterem mensuplarını hürmetle selâmlı

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaosmanoğlu, buyurunuz 

j efendim. 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 

İmar ve İskân Bakanlığının kuruluşu ile ilgili ka
nunun çıkmasından sonra, bilhassa Bakanlığın mev
zuat olarak önemli iştigal konularından birini teşkil 
eden 6785 sayılı Kanun, uygulanması yönünden, ma
hallî idareler ünitesi olarak belediyelerle İmar ve İ?-

[ kân Bakanlığı arasında, gerek idarî vesayet mercii 

— 394 — 



C. Senatosu B : 33 12 . 2 . 1975 O : 3 

olarak, gerekse kanunun öngördüğü bazı ilkeler bakı
mından sıkı bir işbirliği ve dayanışma mevcudolma-
sı gerekir. 

Memleketimizde 1 700 belediye vardır; ama bun
lar içerisinde imar uygulaması bakımından kendi ka
sabalarının imar planlarını hakkıyle, tam bir vukufla 
uygulama yetenekleri yönünden elbette bazı farklar 
var. Büyük belediyelerin teknik elemanları gerek ka
lite, gerek kantite bakımından nispeten müsaittir; 
ama küçük belediyelerin, gerek malî imkânlarının 
olmayışı, gerekse teknik elemanlara sahip olmayışla
rı yönünden, zaman zaman birçok zorluklarla karşı
laştıkları vakidir. 

Bu itibarla Sayın Bakanlığın; mümkün mertebe 
bu imar planlarının uygulanmasında, gerek mevzuat 
bakımından, gerek teknik personel yardımı bakımın
dan, gerekse bütçelere konan imar uygulaması öde
neğinin getirdiği imkânlar bakımından yardımcı ol
masında büyük faydalar mütalâa ediyoruz; fakat ma
alesef, bu fayda hakkıyle yerine getirilemiyor. Çün
kü, imar uygulamasıyle ilgili ödenekler, maalesef 
Bakanlığın çeşitli taleplerine rağmen, artırılamıyor. 
Gayet tabiî, bu mahdut ödenek içerisinde bilhassa 
büyük belediyelerin imar uygulamasında karşılaştığı 
güçlükleri ortadan kaldıracak bir tedbiri bulmakta 
da zorluk çekiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Konu gelmişken, bir de imar planı hususundaki 

anlayışımıza kısaca temas etmek istiyorum. İmar 
planlarının yapılmasında zaruret haline gelen İmar 
planı tadil tekliflerinin tekemmül ettirilmesinde orta
ya çıkan çeşitli zorluklar ve formaliteler, maalesef 
belediye reislerinin sık sık Ankara'ya gelip - gitme
lerini, çeşitli formalitelere ve zorluklara muhatap 
olmalarını zaruret haline getiriyor ve bundan da hem 
vatandaş zarar görüyor, hem mahallî idare yönetici
leri de büyük çapta inkisarı hayale uğruyorlar. 

Şunu demek istiyorum: Memleketimizde gayet 
tabiî, yetişkin teknik elemanlar, yüksek mühendisler 
ve mimarlarımız var; ama şunu da kabul etmek lâ
zım ki, imar planlaması veya herhangi bir planlama
yı, sadece fizikî bir planlama olarak ele almak yan
lış olur. Bu planlamanın; sosyal, ekonomik, hatta 
tradisyonel; yani örf ve âdetle ilgili yönlerini de top-
yekûn mütalaa etmek suretiyle şümullü planlama 
dediğimiz, bütün yönleriyle planlama konusu ortaya 
çıkar. Maalesef bu hususa da pek riayet edildiği ka
nısında değiliz. İmar planlarının yapılması çok defa 
nazari olmaktan ileri geçemiyor; belediyeler de mad

dî imkânları olmadığı için, imar uygulamalarını imar 
planlarının gerektirdiği şekilde yerine getiremiyor
lar. Yani imar planları yapılırken; ekonomik olmak, 
ekonomi fikrine riayet etmek lâzımdır kanaatindeyiz. 
Bir de, gerçekçi olmak lâzımdır, fikrini kuvvetle mü
dafaa etmek istiyoruz. Meselâ, imar planlarında ka
muya ayrılmış olan veya ayrılması düşünülen saha
larda çok hassas davranmak ve bir de kararlı olmak 
lâzımdır. Sık sık değişikliklerin yapılması, imar plan
larının uygulanmasını geciktirmektedir. 

Şurasını memnuniyetle tebarüz ettirmek isteriz 
ki, en küçük kasabanın başında bulunan belediye re
isi arkadaşımız dahi, bugünün şartlarında imar planı 
fikrine yatkın hale gelmiştir; bu, bizim için memnu
niyeti muciptir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çok kısa olarak arz etmek istiyorum; imar mev

zuatlarının içerisinde önemli bir yer tutan imar yö
netmelikleri yapılırken, bilhassa yalnız memleketi
mizde değil, bütün dünyada çok önemli bir sorun ha
line gelmiş olan trafik meselesini de bu çerçevede 
halletmek için İmar ve İskân Bakanlığının çok sıkı 
işbirliğine, yardımına ve desteğine ihtiyaç vardır ka
nısındayız. Meselâ, genel olarak otopark yerlerinin 
ve tesislerinin tespit ve tayini; bilhassa metropoliten 
bölgelerde, büyük bölgelerde, trafiğin süratle inkişaf 
ettiği bölgelerde esas alınmalıdır ve sureti mutlaka -
da genel otopark yerleri imar planlarında muhakkak 
surette ayrılmalıdır. Yoksa, bu trafik keşmekeşliği 
içerisinde, bu mevzuu halletmek mümkün olmazsa, 
çok yakın zamanda büyük sıkıntılarla karşıkarşıya 
kalacağımız muhakkaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İmar ve İskân Bakanlığına bağlı müesseseler ara

sında İller Bankasının, hakikaten kuruluş olarak; 
gerek kuruluş bakımından, gerek fonksiyon bakımın
dan, şurasını iftiharla kaydetmek lâzımdır ki, birçok 
beynelmilel konferanslarda adı geçmiştir. Hatta Al
manya'da ve bazı Avrupa memleketlerinde mahallî 
idare kredileriyle ilişkin teşkilâtların kurulmasında 
örnek ittihaz edilmiştir; fakat biz, her nedense, ken
dimizi beğenmeyen millet olduğumuz için, daima 
başkalarını örnek almak isteriz, ama bu sahada da 
Batı memleketleri İller Bankasını örnek almıştır. Ha
kikaten çok faydalı, iyi bir kuruluştur. Yalnız, malî 
imkânlarının yetersizliği ve teklif ettikleri yatırım 
programlarındaki muayyen kalemlerin, Devlet Plan
lama Teşkilâtı tarafından mahallî ihtiyaçları bilme
den, oturdukları yerden, masa başında, bazı bürok-
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ratik kararlarla değiştirilmeleri; meselâ belli saha
daki vaki teklifleri, ismen, «Falanca kasabanın elekt
riği, filanca kasabanın suyu seneye kaîsm;;> şeklinde 
indî, sübjektif mülâhazaları değiştirmeleri) hizmetle
rin aksamasına sebebiyet vermektedir. Şunu demek 
istiyorum; yıllık program planmasmı, genel siyaset 
planlamasıyle karıştırmamak lâzımdır; bu planlama 
safhasında icraya ve ilgili müesseselere bir hareket 
serbestliği tanımak lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Emlâk Kredi Bankasının da sosyal konut ve bil

hassa dar gelirli vatandaşlara konut teminiyle ilgili 
çalışmalarını takdirle karşılamak mecburiyetindeyiz. 
Yalnız şurasını da kabul etmek lâzımdır ki, sosyal 
konut politikası; gerek kamu kuruluşları içerisinde, 
gerekse İktisadî Devlet Teşekkülleri içerisinde, ge
rekse mahallî idareler bünyesi içerisinde, maalesef 
tam bir vuzuha kavuşturulmuş değildir. Gerek kredi 
potansiyeli bakımından gerek genel planlama, fizikî 
planlama bakımından, (Sosyal Sigortaların ayrı, Em
lâk Kredi Bankasının ayrı, diğer müesseselerin ayrı) 
çeşitli müesseselerin çok ayrı şekilde tatbik ettikleri 
konut politikası vardır. Bu da işi, içinden çıkılmaz 
hale sokmaktadır. Bu meselenin; hakikaten iyi bir 
şekilde planlanması gereken, kredi imkânları ve diğer 
imkânlar bakımından birlik ve vahdet arz etmesi 
icabeden bir politika olduğu kanaatini taşımaktayız. 

İki dakika içerisinde bir de imar uygulamasıyie 
ilgili önemli bulduğum aktüel bir konuya temas et
mek istiyorum. 

Malumunuz, Toprak ve Tarım Reformu Kanunu, 
(Bilhassa bu konu muhterem arkadaşlarım) tatbikat
ta çok büyük şikâyetlere ve sızlanmalara sebebiyet 
vermektedir. Bu kanunun 212 nci maddesi muvacehe
sinde, arsa ifraz ve tefriklerindeki çeşitli formalitele
rin çokluğu, hakikaten imar planı uygulamasını bü
yük çapta sekteye uğratmaktadır. Sayın Bakanlık 
mensuplarının da bu hususa pratik bir hal çaresi bu
lacak şekilde araştırma ve çalışma yapmasını temen
ni etmek istiyorum. 

Fazla vaktinizi almak istemem; hepinizi en derin 
saygılarla selâmlarken, bütçenin memleketimize ve 
Sayın Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını temen
ni ederim. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın üyeler, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğü 1975 malî yılı Bütçe kanunu tasarısının 
açı kovlamasına katılmayan saym üyeler varsa, oyla-
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j nnı lütfen kullanmalarını rica ediyorum. Oylarını 
i kullanmamış saym üye? Yok; Oylama işlemi bitmiş-
İ tir. 
i 

| Saym Kâzım Karaağaçlıoğlu, buyurun. 
I M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
| rahisar) — Saym Başkan, sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığı bütçesi hakkında şahsî 
görüşlerimizi Yüce Heyetinize arz etmek üzere söz 

| almış bulunuyorum. Hiç şüphesiz ki, kısa zaman içe-
| risinde imar ve İskân Bakanlığının teknik nitelikte

ki hizmetlerine ve bu hizmetlerinin politikalara iliş
kin konularına değinmek ve görüşlerimi kısa zaman 
ölçüsü içerisinde ifade etmek mümkün değildir. 

Ancak, şu hususu arz etmek isterim ki, icra içeri- ^ 
sinde büyük çapta Türkiye'nin ümran işlerine katkı
da bulunan bu Bakanlığın kurulduğu tarihten bu 
yana, birtakım talihsiz dönemleri de içerisine alan 
devreler de dahil olmak üzere, Türk kamu hayatına 
ve Türk Devleti hayatına büyük hizmetler ifa ettiği
ni ve kıt imkânlarıyle ve kıt kadrolarıyle memleke
tin kalkınmasında büyük yararlar sağladığını şükran
la ifade etmek isterim. 

Hiç şüphe yok ki, bir bakanlığın hizmetlerini ke
maliyle ifa edebilmesi için, her şeyden evvel kanun
ların, vazife ve mesuliyetlerini sınırlaması, onun hiz
met görme imkânını, mesuliyete omuz verme gücünü 
artıracak nitelikte, çağın gerisinde kalmayan; fakat 
önümüzdeki d evrelerdeki hizmet süresinin projeksi
yonlarını da hedef alan bir dinamik görüş içerisin
de tedvir ve tedvin edilmiş olmaları lâzımdır. 

7116 sayılı Kanunla kurulmuş olan ve 1956 tarih
lerine kadar giden İmar ve İskân Bakanlığı, o zaman
daki kuruluş maksatlarının çok ötesine geçen hadi
selerle karş:karşıya gelmiş ve kanunî yetersizlikleri 
de sanırım ki, teknik nitelikte olan bu Bakanlık, esas 
vazifelerini kemaliyle görmesine imkân vermeyecek 
bir duruma getirmiştir. 

Binaenaleyh bunların Devlet reorganizasyonu-
nun içerisinde, idarî reformun içerisinde yerini taj'in 
etmek suretiyle, bu teknik Bakanlığın yeni baştan ted
vin edilecek teşkilât kanunları, kuruluş kanunları ile 
ve kendi bünyesi içerisindeki birimlerin yeniden hiz
met ve fonksiyonları gözden geçirilmek suretiyle tes
pitinde büyük yararlar olduğu kanısını taşıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Planlı dönemin içerisinde program, proje, malî 

kaynaklar bulunabilir; ama Bakanlığın kanunen ken
disine tahmil ettiğiniz hizmetleri görebilmesi için de 
teknik nitelikte bir kadroya da ihtiyaç olduğu aşikâr-
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dır. Hiç şüphesiz ki, 657 sayılı Kanun ve onu tamam
layan 1327 sayılı Kanun, türlü teknik kuruluşlarda 
olduğu gibi, hakikaten, tamamiyle A'sından Z'sine 
kadar teknik hizmetleri yürüten bu Bakanlıkta da 
büyük tahribatlar yapmıştır ve bugün tecrübeli ve 
güçlü teknik elemanları bu kadronun içerisinde de
vamlı kılmak imkânı da mümkün değildir. 

Kanaatim odur ki, bu konu, aslında Türk Devlet 
hayatının en ağır meselelerinden birisini teşkil edi
yor; Bakanın da omuzlarında taşıyamayacağı kadar 
ağır bir yüktür. Bu, tümü ile icrayı ve icra - yasama 
organlarının elele çalışmaları ve Türkiye'de 1327 sa
yılı Kanun vazedilirken teknik personelin, sağlık per
sonelin hangi espri içerisinde, görüş içerisinde Dev
let hayatında müessir olabileceğini temin edecek bir 
ücret statüsünün getirildiğini geriye dönerek hatır
lamak ve onu, icraların ve yasama organlarının yeni 
baştan ele alarak değerlendirmeleri ile mümkündür. 
Aksi halde, bu kuruluşlarda olduğu gibi, diğer kuru
luşlarda da hizmetleri görmek kanımca mümkün de
ğildir. Topyekûn bir icra meselesidir, Parlamento
nun meselesidir, kanun tatbikatı meselesidir. Yan öde
meler; defalarca bu kürsülerden müdafaasını yaptı
ğım ve arkadaşlarımın da defalarca üzerinde durduk
ları konu; münhasıran yan ödemeler, teknik perso
nele ve sağlık personeline verilecekti. Gelin, görünüz 
ki; daktilosundan odacısına, mübaşirinden uzatma
lı jandarma çavuşuna kadar yaygın bir şekilde bu 
yan ödemeler verilmiş; ama hiç birisini memnun'et
memiştir. Asıl hedef olan zümreyi teknik ve sağlık 
personelini Devletten uzaklaştırarak, özel sektöre 
kaydırmış; Devletten uzaklaştırmış, beyin göçüne 
mecbur etmiştir. Bunların çareleri üzerinde mutla
ka durmak ve buna eğilmek lâzımdır. 

Kadro mühimdir; istediğiniz kadar güzel bütçe
ler getiriniz, istediğiniz kadar eleştirilerde bulunu
nuz; ama bu düşünce ve kanaatlerin, projelerin, plan
ların kuvveden fiile çıkarılabilmesi, hizmete kalbola-
bilmesi ancak kadrolarla mümkündür; en büyük ha
yatiyeti odur. Eğer bir hayatî varlığı varsa, devam 
eden bir hizmetler silsilesi içerisinde muvaffakiyete 
doğru giden başarılı davranışları varsa, işte o ye
tişmiş kadroların eseridir onlar. O kadroları partizan 
olmayan görüşler içerisinde Devlet bünyesinde mu
hafaza etmek her idarecinin, yöneticinin vazifesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Bakanlık içerisinde bağ
lı, ilgili bir sürü kuruluşlar vardır. Bu kuruluşların ay
rı ayrı vazifelerini saymak istemiyorum; hepsi arka
daşlarım tarafından, grup sözcüleri tarafından dile 
getirildi. Bunlardan bir tanesi de İller Bankasıdır. 
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1700 belediyeye hizmet götüren bu müessese 
kendi kuruluş ve maksatlarının içerisinde muvaffak 
olmuş bir kuruluş; ama muvaffakiyet şartının, birin
cisi demin dediğim gibi kadro meselesidir ki, bu 
müessese maalesef şimdi teknik kadrolardan yoksun 
bir hale gelmiştir. Bölge müdürü bulamıyor, mühen
dislerini bulamıyor, daire başkanlarını bulamıyor, bu
lamıyor, bulamıyor, bulamıyor... Bu bakımdan bü
yük bir zaıfa uğramıştır. 

İkinci zaıf'ı da; Devlet Planlama ile hizmetlerin 
priyoritesi, önceliği hususunda hiç bir anlaşmaya 
varamıyor. 1975 bütçesi içerisinde hiçbir yeni iş ko
nulmamış, hiçbir şey yok. Ne yol, ne elektrik, ne 
kanalizasyon, ne şu, ne bu... Bütün bunlar gösteriyor 
ki, Devlet Planlama ile hizmet gören üniteler ara
sında Türkiye'nin gerçeklerine uygun bir fikir işti
raki yoktur. Türkiye'yi tanımadan, teorik olarak me
seleleri halletmek mümkün değildir. Anadolu steple
rinde yasayan insanın, kendisine uzanacak olan hiz
met elini bekleyen vatandaşın ne istediğini, ne iste
mediğini gerçekleriyle tayin etmeye mecbursunuz ve 
hizmeti öyle götüreceksiniz. Devleti sevimsiz hale 
getirmeye kimsenin hakkı yoktur. 

Binaenaleyh, Devlet Planlama ile icra münasebet
leri içerisinde onun, sadece 91 sayılı Kuruluş Kanu
nu ile müşavir bir müessese olduğunu kabul edecek
siniz, icraya tekaddüm edecek ve onun ötesine geçe
cek olan düşüncelerinde* ve kanaatlerinde Bakanlar 
Kurulunun bir üyesi olarak, Sayın Bakanın da ağır
lığını koymak suretiyle, memlekette hizmet bekleyen 
mıntıkaya hizmet götürme imkânlarını araştıracak
sınız. 

Bütçe Komisyonunda İller Bankasının 100 milyon 
liralık bir talebi vardı. Sanırım ki, bu kabul edilme
di. 

Arkadaşlar, artan ihtiyaçlara cevap vermeye mec
bursunuz. Yıllardır sabırla, tevekkül ile beklemiş 
olan insanlara hizmet götürmeye mecbursunuz. Gö
türmediğiniz zaman, o insanlardan hiçbir şey isteme
ye de hakkınız yok. Türkiye, ihmal edilmiş bir mem
lekettir. Binlerce yılın ihmali vardır, tarihî ihmaller 
vardır. Sen - ben kavgaları ile geçirilecek, şu veya 
bu münakaşalarla memleket hizmetlerini sekteye uğ
ratacak vaktimiz yoktur. 

Binaenaleyh, İller Bankasının bu hizmetlerine 
mutlaka eğilmeliyiz. 

Söz buraya gelmişken bir hususu da anlatayım. 
Geçenlerde bir gazetede okudum; İkizdere Hidro
elektrik Santrali ve onun hava hatları ile ilgili bir 
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konuda bir yazı gördüm. 1956 yılında inşaatı yapıl
makta olan îkizdere Hidroelektrik Santralinin ma
kinelerini, türbinlerini, jenaratörlerini Macaristan'da
ki Ganz Firmasında tetkik için bir arkadaş gidiyor; 
İller Bankasından yetkili bir müdür arkadaşımız gi
diyor. O arkadaşımız orada tetkiklerde bulunurken, 
Macar İhtilâli çıkıyor ve bu arada da o arkadaş ha
va hatları i b ilgili bu firmanın hazırladığı 1 500 adet 
izalatörün arızalı olduğunu tespit ediyor. Tabiaîıyle 
orada talimatını veriyor; ama kendi canını dahi zor 
kurtarıyor, bir Kızılhaç uçağı ile Türkiye'ye dönebi
liyor. Zaman geçiyor, bu inşaatlar yapılıyor, hava 
hatları kuruluyor; gelin görün ki, gazetede şöyle bir 
yazı; «İzalatörler Simel Şirketi tarafından almdı ve 
bunlar şöyle şöyle çatlak izalatörlerdir, kullanılmaz 
bir haldeydi. Binaenaleyh, bunda bir suiistimal var, 
Simel Şirketi üzerine Bakanlık eğilsin, tetkik etsin.» 
Efkârı umumiyenin aynası olarak kabul ettiğimiz 
basına hürmetkarız, bu uyarıcı fikrine de hürmetka
rız; ama bir şeye hürmetkar değiliz; meseleleri esaslı 
olarak tetkik etmeden, Türk Devlet hayatında hiz
met gören insanların şevkini kıracak, Türk Devlet 
hayatını yaralayacak ve zedeleyecek nitelikteki dav
ranışları da basının ciddiyeti ile kabili telif görmek 
mümkün değildir. (A. P. sıralarından «Bravo» ses
leri) Çünkü, 1956 yılında Simel Şirketi kurulmamış
tı. Vakıa bu 1956 yılında olmuştur; izalatörler gel
miştir, 1 500 tanesi çatlak çıkmıştır. Doğrudur. Tet
kike gidiyor aynı müdür; bunun kabulünde de bir 
şans eseri olarak oraya gidiyor, hizmet görüyor ve 
bunları kaldırın, diyor. Macar Ganz Şirketi de o şe
refli Devlet memurunun oradaki ikazına, Macaris
tan'da yaptığı tavsiyeye uyuyor ve «O zaman ihtilâl 
vardı, sıkıntılar vardı, biz bunları alelacele gönder
dik. Haklısınız, kanunî vecibeyi yerine getirelim, 
bunları değiştirelim» diyor. Değiştiriyor; jenaratör-
leri yapıyor, izalatörleri yerlerine takıyor. 

Şimdi arkadaşlar, devlet hayatında hizmet gör
müş olan insanların şeref ve haysiyetini korumak 
da düşüyor. Devletten hizmet isterken Devlet me
murundan fedakârlık- isterken, onların haysiyetlerini 
de koruyalım, onlara da dokunmayalım. 

Bir konuya daha değinmek istiyorum muhterem 
arkadaşlarım. Arkadaşlarımın çoğu konutla ilgili me
seleler üzerinde durdular; bunlardan bir tanesi de, 
yaygın bir konut hizmeti içerisinde, etkin bir konut 
yapımı içerisinde Türkiyenin konut ihtiyacını karşı
layan Türkiye Emlâk ve Kredi Bankasıdır. Bankacı
lık hizmetleri yanında teknik hizmetleri de bünyesin

de taşıyan bu kuruluş, malî sıkıntı içerisindedir. Biz 
bunun malî durumunu düzeltmek için zamanında 
300 milyon lira sermayeden 1 milyar liraya çıkar
mışız. Ama gelin görün ki, o tarihten buyana geçen 
seneler zarfında (ki, o zaman sene 1966'dır, simdi ise 
sene 1974) buna sadece 324 milyon lira vermişiz. 

Bir de, 775 sayılı Gecekondu Kanunuyla soruna 
karşılık olarak, 153 milyon liranın faizleri karşılığı; 
bundan dolayı yaptığı zararın karşılığı, sanırım ki 
22 - 34 milyon arasında bir para vermişiz. Bu su
retle bu Bankayı, 1 milyarlık arttınmı öngören malî 
kaynak imkânı içerisinde, sadece 352 milyon lira 
eksiğiyle, 652 milyon civarında bir öz kaynağa sahip 
kılmışız. Ondan sonra bu Bankaya «Şarka da, Gar
ba da şuraya da, buraya da hizmetler götür, bu hiz
meti gör». Diyoruz. 

Arkadaşlar; hizmet verirken, hizmetin kaynağını 
bulmaya mecbursunuz. 153 milyon lira için Bütçe 
Komisyonunda 2 sene evvel ben bir önerge vermiş
tim. Maliye Bakanlığı bunu bütçeden transfer ede
cekti, bu gecekondu fonuna ayrılmış bulunan 153 
milyonun hatırımda kaldığına göre, 100 mil
yonunu verecekti, vermedi. Hisselerini dahi ver
medi ve bu yüzden bu Banka, malî sıkıntılar için
de âdeta fonksiyonunu göremeyecek haldedir. Halka 
dönük hizmetleriyle konut ihtiyacının karşılanma
sında büyük bir boşluğu dolduran ve hatta hizmet
leri içinde arsa da temin etmek suretiyle hayatı pa-
halılaştıran unsurlardan bir tanesi olan konut ve ar
sa spekülasyonunun da önüne geçebilecek nitelikte 
çalîşmalarıyle faydalı hizmetler gören bir Bankayı, 
mutlak ve mutlak malî imkânlara kavuşturmak zo
runluluğu vardır. Bu Banka, bir bakıma da teknik 
hizmetler gördüğü için demin dediğim gerekçelerle, 
bünyesinde teknik kadroları da esaslı şekilde tutamı
yor, buna imkân verecek, kanunun müsaade ettiği 
mukaveleli personel imkânlarını mı getireceğiz, Ba
kanlar Karulu kanalıyla mı bu bankaya yardımda bu
lunacağız; bunu da mutlaka vermek ve yapmak mec
buriyetindeyiz, çünkü aksi halde bu banka, hizmetle
rinin büyük bir ağırlığını teşkil eden konut yapımı 
işlerini başarı ile ifa edemez duruma gelecektir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, süreniz dol
du, lütfen bağlamanızı rica ediyorum. 

KÂZIM KARAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Sa
yın Başkan, bağlıyorum. 

Tahville ilgili konular vardı; ama onları söylemi
yorum. Arsa Ofisiyle ilgili bir mevzua daha değin
mek istiyorum. 
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Değerli, arka daşlarım; 
Arsa Ofisi Genel Müdürlüğü Türkiye'de arsa 

spekülasyonunu önlemek ve dolayısıyle Devletin ya
pacağı konutlar da dahil olmak ürere, halka ucuz 
arsalar temin etmek suretiyle, gittikçe artan nüfusun 
mesken ihtiyacın! karşılayacak sosyal yönlü, 
ekonomik yönlü amaca matuf bir hizmet geti
recekti; ama gelin görün ki, Asra Ofisi Genel 
Müdürlüğünün bütçesine bakıyorsunuz, paralarına 
bakıyorsunuz devede-kulak. Bu paralarla bu nirnıet-
lerin görülmesi mümkün değildir. Ya bu Ofis, Ba
kanlık ünitesi içerisinde fantazi olarak kurulmuştur 
yahut buna hayatiyet verecek imkânları getirmeye 
mecbursunuz. Aksi halde, bunlar yürümez. Sebep -
netice münasebetleri içinde hizmeti istediğinize kay
nağın tahsisini yapmaya mecbursunuz, kanunî im
kânı vermeye mecbursunuz. Aksi halde hizmetler as
kıda kalır. 

Sayın arkadaşlar; 
Daha fazla sıkmayacağım; Başkanın ela bana karşı 

göstermiş olduğu müsamaha hislerini daha fazla suiis
timal etmemek üzere huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Bütçenin, Bakanlığına, memleketimize hayırlı, 
uğurlu olmasını candan temenni eder, saygılarımı su
narım. " 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçlı-

oğlu. 
Sayın üyeler; 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 

malî yılı Bütçe Kanunu tasarısının açık oylanmasına 
101 sayın üye katılmış; 65 sayın üye kabul, 36 sayın 
üye ret oyu kullanmışlardır. Tasarı kabul edilmiş
tir. Bilgilerinize sunulur. 

Sayın Cemalettin İnkaya, buyurun. 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Değerli kamu hizmeti gören arkadaşlarım beni 

bağışlasınlar, Sayın Babüroğiu'nun, Sayın Bakanımı
zın, bu derece kamu yöneticilerinin Parlamentoda ve 
Komisyonlarda bulunmasını tenkit eden bir konuşma
sını, yanılmıyorsam hâlâ muhafaza ediyorum. Hal 
böyleyken, özellikle kendi Bakanlığında bu sayıda 
kamu görevlisinin Senato Umumî Heyetinde bu mü
zakereleri takip etmesinin izahını cidden yapamıyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'de bir müessesenin, bir kuruluşun bası

na kim gelirse, o müessese de genellikle onun kalı

bını almaktadır. Onun değer ölçülerine göre, onun 
takdir ölçülerine göre bir ölçüde idare edilmek du
rumuna girmektedir. Onun için Bakanlıklara Bakan
lar gelir, güzel hizmetler yapar; Bakanlar gelir hiz
metleri durdurur. İşte Türkiye'miz geçmiş dönemde; 
Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar olduğu dönem
de, İmar İskân Bakanlığı bir talihsiz dönemini ya
şamıştır. Bir Bakan gelmiştir, tüm İmar İskân Ba
kanlığı hizmetlerini durdurmuşdur, kendisi ayrıldık
tan sonra hizmetler tekrar eskisi gibi işler hale gel
miştir. Sayın Babüroğlu gelir glemez; şimdi arz ede
ceğim birçok konularda hizmetler süratle işlemeye 
başlamıştır. Bu, Türkiye'de neden olmaktadır?.. Ne
den kim gelirse gelsin Bakanlığın başına bu kamu 
hizmetleri yasalarına uygun şekilde yürütülmemekte-
dir? O halde Türkiye'de keyfî idarenin, kişisel ida
renin devam etmediğini savunmak, iddia etmek müm
kün olamıyor. O halde, kamu idaresini ve Bakanlık
ları bu hastalıktan hep beraber kurtarma çabaları 
içerisine girmeliyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 

«Hiçbir dönemde İmar İskân Bakanlığına geçen 
dönemdeki kadar partizanlık ve keyfî idare girme
miştir.» dedim. Bunun misâllerini vereceğim. 

Biraz evvel konuşan hatipler, atamalar konusun
da, ne derece taraflı ve haksız atamaların yapıldığı
nı ifade ettiler. Ben bunlara ilâveten icraat yönün
den ve bu icraatı sağlayacak para tevzii yönünden 
Saym Ali Topuz'un İmar İskân Bakanlığı zamanın
da neler yapılmıştır; bunları ifade edeceğim. 

Sayın Başkan; 

İmar İskân Bakanlığına bağlı bir Arsa Ofisi Ge
nel Müdürlüğü vardır. Biraz evvel ifade ettiğim dö
nem içerisinde, bu A,rsa Ofisinde, güya Hazine mal
larına sahip çıkacağız diye, güya sahil yağmasına 
mani olacağız diye, binlerce dosya 7 - 8 ay bu Genel 
Müdürlüğün arşivlerinde muhafaza edilmiştir ve hiç
bir işlem yapılmamıştır. Eğer bu yapılan işlem doğ
ruysa, Saym Babüroğlu, bu Bakanlığın başına gel
dikten sonra neden bu dosyalar süratle muamele 
görmüş ve bugün hiç mertebesinde dosya kalmıştır? 
Ya Sayın Babüroğiu'nun yaptığı yanlıştır, ya Sayın 
Ali Topuz'un yaptığı yanlıştır; ama kanaatimizce Sa
yın Ali Topuz'un yaptığı yanlıştır. Hiçbir kanunî 
mesnedi olmadan, yapılan müracaatı şifahî emirler
le aylarca bir Genel Müdürlüğün mahzenlerinde tut
maya hiçbir bakanın bu ülkede hakkı yoktur, yet
kisi yoktur. 
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Değerli arkadaşlarım; 
Yine bu Bakanlığa bağlı Mesken Genel Müdür

lüğü vardır. Mesken Genel Müdürlüğünün kasaba
larda gecekondu önleme ve ıslah gibi hizmetleri var
dır. Her sene programlanmış işlere göre, belediyeler 
bu Genel Müdürlükten aldıkları paralarla, bu gece
kondu önleme ve ıslah bölgelerini fakir vatandaşın 
hizmetine arz ederler; ama yine arz. ediyorum ki, 
geçen dönemde, Cumhuriyet Halk Partisinin iktidar 
olduğu dönemde, Ali Topuz'un Bakan olduğu dö
nemde, bu gecekondu önleme bölgesi hizmetlerine 
bir kuruş tahsisat gönderilmemiştir. Eğer, münferit 
ve gizli olarak gönderilenler varsa onu bilmiyorum; 
ama genel anlamda bir tevziat yapılmamış ve Sayın 
Babüroğlu geldikten sonra bu paralar tevzi edilme
ye başlanmıştır, hizmetler yürümeye başlamıştır. 

Neden dağıtılmamıştır bu paralar, niçin dağıtıl
mamıştır?.. Bize verilen cevap şudur : «Biz gecekon
du önleme ve ıslah bölgelerinde mülkiyet bakımın
dan yeni bir yöntem geliştiriyoruz.» Nedir bu yön
tem?.. Fakir vatandaşa tapusunu mu vereceğiz, fa
kir vatandaşa buranın intifa hakkını mı vereceğiz, 
fakir vatandaşa burasını kiralayarak mı vereceğiz 
gibi, güya büyük lâflarla da şehirleşme, kentleşme 
problemleriyle meşgul oluyoruz diye, bu hizmeti ak
satmışlardır. 

Şimdi soruyorum sayın arkadaşlarım : Bu gece
kondu önleme ve ıslah bölgelerinin meselelerini na
sıl hallederseniz ediniz, mülkiyet meselesini nas'l hal
lederseniz ediniz; bu gecekondu önleme ve ıslah böl
gelerinin altyapı hizmetlerini, üstyapı hizmetlerini 
yapmakyacakmısınız?.. Bu paralar bunun için sarf 
edilecek. Kanalizasyonu için, yolu için, suyu için, 
elektriği için sarf edilecek paralardır. Siz nasıl bir 
yöntem geliştrirseniz geliştiriniz, bu hizmetlerin mut
laka oraya gitmesi lâzım. O halde, bu hizmetleri 
götürecek, bu hizmetleri yapacak malî olanakları 
mahallî belediyelere neden tevzi etmezsiniz?.. Hangi 
kanunî dayanağınız vardır ki tevzi etmezsiniz?.. Bi
zim haricen öğrendiğimize göre, bu hizmeti geliştir
mekle görevli komisyon içinden bir konuşmacı, «Ge
cekondu bölgelerine hizmet götürmeyiniz, gecekondu 
bölgelerindeki tansiyon ayakta dursun, vatandaş hiç 
bir hizmet yapılmadığını görsün ve Devlete karşı, 
millete karşı olan bu tansiyonu ayakta dursun» diye 
konuşma yapmıştır bu komisyonda. 

Yine değerli arkadaşlarım; 
Belediye Teknik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün, 

belediyelerin tanzim ve kamulaştırma hizmetlerinde 

sarf edilmek üzere tevzi ettiği bir para vardır. Uzun 
süre bu para da dağıtılmamış ve hizmetlerin, prog
ramlı hizmetlerin aksatılmasına sebep olunmuştur. 
Ancak, gider ayak Sayın Ali Topuz bu paralan da
ğıtma yoluna gitmiş; ama bu 80 milyonun 78 milyo
nunu Halk Partili belediyelere tevzi etmiştir. Sayın 
Sarlıcalı gayet iyi bilir; Balıkesir'imizde 35,in üstün
de belediye vardır. 7 belediyeye yardım yapılmıştır; 
7 tanesi de Halk Partilidir veya bir tanesi müstakildir. 
Bir tek Adalet Partili belediyeye Balıkesir'de bir ku
ruş para verilmemiştir. Kaldı ki, programlı, planlı 
ve geçen seneden devam eden hizmetleri olmasına 
rağmen. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir de fevkalâde hassasiyetle üzerinde durduğum 

bir konu var. Komisyonda aydınlatılamadı; ama 
Yüce Senatoda aydınlatılması lâzımdır. Eğer ben ya-
nıhyorsam, bu konuda benim yanlış kanatim varsa, 
kemal-i hürmetle tashih etmeye âmedeyim. Bu da 
şudur arkadaşlarım : Sayın Ali Topuz, kendisine 
danışman adı altında, üniversiteden, dışarıdan (Kişi
likleri çok değerli olabilir) bazı arkadaşları Bakan
lığına danışman olarak tayin etmiştir. Bu noktaya 
kadar bizim kendisine söyleyecek sözümüz yoktur; 
yetkisi dahilindedir, böyle bir hizmeti yapcak çok 
kıymetli elemanlar bulduysa, kendisini tebrik dahi 
ederiz. Çünkü, bu değerli kişlerin ilim ve irfanından, 
tekniğnden, bilgisinden istifade etmek elbette herke
sin görevidir; Sayın Ali Topuz'un da görevidir. An
cak, bir defa elime geçmesine rağmen, bir daha te
min edemediğim bir genelge yayınlanmıştır. Bir de
fa elime geçtiğinde okuduğum zaman, edindiğim intiba 
şudur arkadaşlar : Bu danışmanlar danışma değildir 
Ali Topuz'a göre; siyasî komiserdir. Neden siyasî 
komiserdir?.. Çünkü bütün genel müdürlüklerine ve 
kamu görevlilerine Bakanlığında tamim etmiş. Benim 
anladığıma göre, tashih etmeye her zaman hazırım, 
yine söylüyorum; bu genelgede diyor ki; «Siz danış
manlarım ne isterse, hangi dosyayı isterse, hangi bil
giyi isterse vereceksiniz ve onların gösterdiği yoldan 
hareket edeceksiniz.» 

Şimdi, hiç bir yetkisi ve mesuliyeti olmayan bir 
danışmanın, kanunlar karşısında yetki ve mesuliyet 
yüklenmiş bir genel müdüre, bir müsteşara, bir müs
teşar muavinine, bir şube müdürüne emir vermesi 
durumunu, ben o dönemde bir siyasî komiserlik ola
rak niteliyorum. Nedir bu siyasî komiserlik?.. Ko-
lektivist ülkelerde, bir fabrikaya müdür tayin edilir; 
ama yanına da bir siyasî komiser verilir. Görünüşte 
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müdür mesul gibi gözükür; ama bütün ipler o komi
serin, o siyasî komiserin elindedir. Soruyorum; aca
ba Sayın İmar ve İskân Bakanlığı bünyesinde de 
böyle bir yönetime, böyle bir uygulamaya mı gidil
mek istenmiştir?.. 

BAŞKAN — Sayın İnkaya, lütfen bağlamanızı 
rica ediyorum, saat da 19,00'a gelmek üzere efendim. 

CEMALETTİN İNKAYA (Devamla) — Sayın 
Başkan, daha spesifik; hatta genel konuşamadığım 
için üzgünüm. Bu yüce kürsüleri, hakikaten bakan
lıkların asıl genel konulan üzerindeki eleştirilerle iş
gal etmek lâzım; ama kamu görevi yapan ve sıkıntı 

içinde olan Devlet personelini bu gibi başa gelen 
kişilerin sıkıntıya sokması karşısında da bazı bu gibi 
spesifik meselelere değinme mecburiyetinde kalıyoruz. 
Bu bakımdan, müddetim de bitti esasen, beni dinledi
ğiniz için hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, saat 19,00'a„ 
1 dakika var. Konuşma süresi 10 dakika olduğuna 
göre, bir arkadaşımıza söz de veremem, bu bakımdan 
saat 20,30'da toplanmak üzere 33 ncü Birleşimin 
üçüncü Oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma saati : 18,59 

» • © « 

DÖRDÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Zihni Beril 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Arif Hikmet Yurtsever (Bingöl) 

BAŞKAN — Yüce Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 33 ncü Birleşimin Dördüncü Oturumunu 
açıyorum. 

Söz sırası Sayın Aslanoğlu'ndadır. Buyurun Sayın 
Aslanoğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

İmar ve İskân Bakanlığı gibi önemli bir Bakan
lığın birkaç konusu üzerinde görüş ve dileklerimi 
dile getirmek üzere söz aldığım için memnuniyetimi 
belirtmekle sözlerime başlıyorum. 

İmar ve İskân Bakanlığının, yurt sathında köy
den kente bütün vatandaşları ve ailelerini modern 
konutlara kavuşturmak, gecekondu problemi gibi 
cidden hazin tablolardan yurdu kurtarmak yolunda 
ciddî ve önemli görevleri yanında, bir de tabiî afet
lere ait görevi vardır. Ben, öncelikle zamanın mü
saadesi nispetinde bilhassa bu konu üzerinde durup, 
sonra bir iki konuya daha değinerek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Tabiî afetler genel mahiyeti itibariyle ele alındığı 
takdirde dört safha arz eder. Birinci konu, muh

telif bakanlıklara dağılmış durumdadır denebilir. 
Bir misalb arz edeyim. 

Allah göstermesin, bir barajın patladığım sula
rının istilâ ettiği bölgeyi düşününüz. Barajın pat
laması halinde yapılacak . ihbar sistemi, istilâya ma
ruz kalacak bölgelerden kurtarılacak insanların kur
tarılış tarzları, bunların nasıl tahliye edileceği ve sı
ğınacağı yerler Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın görevi olmak gerekir. Yollardaki kaya düşmesi 
ihtimali bulunan yerlerin tespiti, kar çığlarına karıl 
korunma tedbirleri Karayollarına, dolayısiyle Bayın
dırlık Bakanlığına ait olmalıdır. Yerleşme bölgeleri
nin fay hattı üzerinde bulunup bulunmadığı, heye
lan bölgelerinin, toprak kayması olan bölgelerin tes
piti de tabiî, İmar ve İskân Bakanlığının görevlerin
dendir. 

Bunların tümü, muhtelif hizmet dallarını gören 
resmî kuruluşlara ait bulunduğuna göre, İmar ve 
İskân Bakanlığına âfetlerin vukuundan sonra, âfet 
bölgelerinin yeniden ihyası, imarı ve bu yerleşme böl
gelerinin tesisi gibi çok önemli görevler düşmektedir. 
İki defa zelzeleye maruz kalan benim bölgemde, 
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İmar ve tskân Bakanlığı gayet güzel hizmetler ifa 
etmiştir. Yeni kasabacıklar meydana getirmiş, köy
lerimizde güzel, hakikaten modern meskenler yap
mıştır. Ondan dolayı, ben şahsen bölgem adına mü
teşekkirim. 

Bunlardan ayrı olmak üzere, sel bölgelerinin tes
piti, zelzele bölgelerinin araştırılması ve tespiti gibi 
hizmetler ve bunlara karşı önleyici tedbirler yine 
tmar ve tskân Bakanlığına aittir. 7269 sayılı Kanu
nun bilmem hangi maddesine göre, bunların tespit 
ve ilânı da gerekmektedir. İmar ve tskân Bakanlı
ğına, zelzele bölgelerine ait, heyelan bölgelerine 
ait bina tiplerini, o bölgelerde alınacak tertiplerin, 
tedbirlerin tavsiyesi de kanun görevi olarak verilmiş
tir. Şimdi, âfetin ikinci safhasına, asıl benim belirt
mek istediğim kısmına geliyorum. 

Bir tafbiî âfet olmuştur; bu bir depremdir, bu bir 
sel baskınıdır, bu bir heyelandır, bir kaya düşmesi
dir, çığdır, bir barajın patlamasıdır. Bunların hep
si olabilir. Bu safhada apılacak iş, âcil kurtarma de
diğimiz çalışmalardan ibarettir. Bu âcil kurtarma, 
kurtarma safhası ile ilk yardım safhasını teşkil eder. 

Bunun üçüncü safhası sosyal yardım; yani hemen 
bir yere barındırma, giyindirme, bir sıcak yemeğe 
kavuşturma gibi, nihayet 5 - 1 0 günlük safhayı teş
kil eder. Maalesef bu konuda yine kanun çeşitli ta
dillere uğramış olmasına rağmen, bir türlü anlaşma 
mümkün olamadığından, 7269 sayılı Kanuna göre, 
bu hizmet de tmar ve iskân Bakanlığına verilmiştir. 
Kanuna istinaden çıkartılan yönetmelik de var. Bu 
yönetmeliğe göre illerde komiteler kurulacak, zanne
derim adedi 16'ya varan bu komitelerle, bu âcil kur
tarma işleri de yapılacaktır. 

Aziz senatörler; 
Kurtarma, bir teknik işidir. Kurtarma, bir eği

tim işidir. Bu konuda yetişmemiş kimseler kurtarma 
işini yapamazlar. Kurtarma yapayım derken, kur
tarılacak kimselerin ölümüne sebebiyet verirler. Çe
şitli zelzele bölgelerinde bu hâdiseler görülmüştür. 
Misâl olarak arz edeyim; Agadir zelzelesinde 10 gün 
müddetle hayatta kalmış ve nihayet kurtarılabilmiş 
insanlara rastlanmıştır. Kurtarma, ilk yardım hiz
metleri ve âcil yardım kısmı tamamen içişleri Bakan
lığı bünyesinde kurulmuş sivil savunma hizmetlerin
den maduttur. Bütün dünya memleketlerinde bu ko 
nu, sivil savunma hizmetlerinden addedilmiştir. Bu 
konunun sahibine verilmesinde bir zaruret vardır. 
Biz, yurdumuz olarak, tabiî âfet bölgesindeyiz. Ec
dadımız burasını bize yurt olarak seçmiş, yüz bin

lerce, milyonlarca şehit vermek suretiyle burasını va
tan yapmışız. Tabiî âfet bölgesi de bulunduğuna 
göre; nasıl bir yangın ihtimaline karşı itfaiye, bir düş
man saldırısına karşı ordu kurduğumuz gibi, tabiî 
âfet bölgesinde bulunan yurdumuzda da kurtarma, 
tedbir ve teşkillerinin acilen ele alınmasında zaru
ret vardır. 

Bunu belirttikten sonra, bir de muallakta bulu
nan itfaiye konusuna değinelim. 

Büyük yangınlar; yani afet mahiyetinde olan yan
gınlarda tmar İskân Bakanlığı gerekli yardımı yap
maktadır. Bu yangınların çıkmasından evvel, yangının 
çıkmasını önleyici mahiyetteki çalışmalara katılması 
suretiyle tmar tskân Bakanlığının katkıda bulunma
sı daha faydalı olur kanaatindeyiz. Bu konud 1960 
yılından beri memurlar seviyesinde yapılan çalışmalar 
bir türlü netice vermemiştir. Dirayet ve liyakatından, 
hüsnüniyetinden hiç kimsenin şüphe etmediği Sayın 
Bakanın bu iki konuya bilhassa eğilmesini istirham 
edyorum; yani bir tabiî âfet vukuunda, kurtarma ve 
âcil yardım işleriyle, bir devlet itfaiyesinin kurulma
sı hususunda Sayın Bakanımız, Bakanlığı devresinde 
yardımcı olursa, memlekete büyük hizmetler ifa et
miş olacaklardır. 

Ben maruzatımı bu kadarla kesiyor, bütçenin mil
letimize ve Bakanlığa hayırlı olmasını temenni ediyo
rum. (Alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Hikmet 
Aslanoğlu. 

Sayın senatörler, iki yeterlik önergesi var. Yeter
lik önergesi verilmezden önce yöneltilmiş soru da yok. 
Önergeleri sunuyoruz. 

Yüksek Başkanlığa 
Bütçe görüşmelerinde program aksamıştır. Kendi 

söz hakkımdan vazgeçtim. Konu aydınlanmıştır. So
rular hariç, görüşmelerin yeterliğini arz ve teklif ede
rim. 

Elâzığ 
Salim Hazerdağlı 

Sayın Başkanlığa 
İmar ve İskân Bakanlığı bütçe müzakerelerinin kifa

yetini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

BAŞKAN — Sayın senatörler, yeterlik önergesi
nin aleyhinde söz isteyen sayın üye?... Yok. Sayın 
Salim Hazerdağlı tarafından verilen önerge, «Yönel
tilecek sorular hariç» kaydını ihtiva ettiği için önce 



C. Senatosu B : 33 12 . 2 . 1975 O : 4 

onu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Cahit Ortaç'ın önergesini oya sunmaya ge
rek kalmamıştır. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHADDİN 

BABÜROĞLU (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun sayın üyeleri; 

tmar ve İskân Bakanlığının 1975 yılı Bütçe eleş
tirilerine cevap vermek üzere huzurlarınızda bulunu
yorum. 

Değerli senatörlerin gerek bilim düzeyi, gerek tec
rübe düzeyi çok yüksek olan eleştirilerine teşekkür 
ediyorum. Her eleştiriden bir istifade çıkardığımızı 
ve bu istifadeyi değerli mesai arkadaşlarımın işe gö
türeceklerine inanmanızı istirham ederim. Bu denli 
eleştiri, bir yandan da bendenizi duygulandırmıştır. 
Bu duygu içerisinde saygı dolu şükranlarımı Yüce 
Senatoya sunuyorum. 

Ortak eleştirilere isim zikretmeden, ayırmadan 
hazırladığım cevabı takdim edeceğim; kimi değerli 
senatörlerin sorularına da yazılı olarak cevaplar arz 
edeceğim. Esas konuma girmeden, Sayın înkaya'nın 
işaret ettikleri bir konuya değinmekte yarar görü
rüm., 

Bütçe Karma Komisyonu çalışmalarında özellikle 
baskı grupu biçiminde; meselâ müfettişler yevmiyesi
ni artırmak, ya da bir kesim meslek dalına kanunlar
la bazı hususlarda daha fazla sempati yahut işe ya
rar maddeler koymak için Bütçe Karma Komisyonuna 
gelen Devlet memurlarının çokluğundan yakındığım 
doğrudur. 

Buradaki arkadaşlarım, 8 genel müdürlüktendir. 
Bunlardan ikisi bağımsız genel müdürlük, ki destek 
hizmetleri ve bir deprem araştırmadan ibaret olan 
Bakanlığın teşkilâtını oluşturmaktadırlar; 3 ile çar
parsanız 30 kişi, 5 ile çarparsanız 45 kişi eder. Yal-
niz, arkadaşlarımızın bir kısmının dinleyici yerinde 
olmasını ben de arzu ederdim. Bu bakımdan özür di
liyorum. 

Bir fonksiyonel yanı var; bazı arkadaşlarım iller 
Bankasından da bilirler; benim telefonda bir iş sa
hibine «Evet» demem, o telefonda onayın hazırlan
ması demektir, «Hayır» demem de, o onayın başka 
şekilde de gidilse yapılmayacağı demektir. Örgütle 
bu türlü bir organik görev bağı kurmuşuzdur ve bu 
kürsüden de Yüce Senatoya hangi hizmetinde oldu
ğum vaadinde bulunuyorsam, o, aynı zamanda be
ni dinleyen arkadaşlarıma emir ve onay olacaktır; 
bunu memurlar için söylüyorum. 

Bütün görev arkadaşlarımdan istediğim, Parlamen
toya sadece saygılı olmak değildir. Parlamentoya say
gılı olmak demek, aynı zamanda parlamentere de say
gılı olmak demektir. Kuşkusuz, parlamenter de Dev
let memurunun görev haysiyetini katiyen rencide ede
cek değildir. 

Bu espri içerisinde arkadaşlarımın beni dinlemele
rinde yarar gördüm; ama yine de söylüyorum, bir 
kısım arkadaşlarımız eğer dinleyici sıralarında olsa
lardı, tablo biraz daha şirin görünürdü. 

Değerli arkadaşlarım; 
İmar ve İskân Bakanlığının görevleri ve fonksiyonu 

diğer bazı bakanlıklarla yakından ilgilidir. İmar ve 
İskân Bakanlığını çoğu kimseler sadece bir konut ve 
şehirleşme Bakanlığı olarak anlar ve böyle görürler. 
Oysa, bu Bakanlığın yerleşme yerlerinin fizikî planla
rını yapma ödevi, bu Bakanlığı hemen hemen bütün 
bakanlıklarla az veya çok ilişkili kılar, onu geniş bir 
kapsama oturtturur. 

91 sayılı Devlet Planlama Teşkilâtı Yasası çıkma
dan önce, kalkınma planlarının düzenlenmesi ve yön
lendirilmesi konusunda bu Bakanlık önemli görevler 
alıyordu . Kuşkusuz bu görevleri, Devlet Planlama 
Teşkilâtının yapabildiği kadar yetenekle götüremiyor-
du. Bu bakımdan, Bakanlığın genel tablosunu değerli 
arkadaşlarıma çizmekte yarar gördüm. 

Daha sonraları, (Tabiî kişisel inançlarıma göre arz 
ediyorum. Bir belirli programın, bir belirli siyasî par
tinin içerisinden gelerek Hükümette yer almadığıma 
göre, burada hem Hükümet programı, hem de bazı ko
nularda kişisel görüşlerimi arz edeceğim.) bu Bakanlık 
giderek biçim değiştirmiş, koordinasyoncu görevi ya
nında, uygulamacı görevini de beraber götürmek gibi 
bir karmaşıklığa itilmiştir. Değerli arkadaşlarım bunu 
da dile getirdiler. 

1958 yılından bu yana, önemli çalışmalar yapılmış 
olmasına rağmen, bu Bakanlık, gelenekleri oturmuş, 
görevleri belirlenmiş bir Bakanlık hüviyetine, hatta 
bir kariyer Bakanlık hüviyetine gelememiştir. Oysa bu 
Bakanlık, iyi bir kariyer Bakanlık hüviyetine getirile
bilirdi. 

Sayın parlamenterler; 
Türkiye'de ulusal konut politikası bugüne kadar 

oluşturulamamıştır. Hemen her Bakan, bıı Bakanlığın 
görevlerinde hizmete geldiği zaman değişiklikler yap
ma girişiminde bulunmuş ve sorun hâlâ çözülememiş
tir. Bu bakanlar zinciri arasında ben de yer alıyorum. 

1971'de başlayan ve bir aradan sonra 1974 yılında 
sürdürülen ve benim de yeni göreve başladığım gün-
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lerde devam etmesini benimsediğim bu görevler ve il
gili yasaların düzenlenmesi çalışmalarımız, dünyada vs 
Türkiye'deki tecrübe ve bilgi birikimini değerlendire
rek, ülkemiz gerçeklerine ters düşmeyen çağdaş, ileri
ci açıdan yeni politikalar saptamak doğrultusunda
dır. 

Bütün dünyada yapılan incelemeler, kentlerdeki nü
fusun arttığını gösteriyor; dünya topraklarının ve kay
naklarının bir gün insanlara yetmeyeceği tehlikesini or
taya koyuyor. 

Devlet Planlama Teşkilâtının yaptığı çalışmalara 
göre, 1995 yılında toplam nüfusun % 75'i, yaklaşık 
olarak 48 600 000 nüfus; yani bugünkünün 3 - 4 ka
tı nüfus kentlerde yerleşecektir. 

Nitekim, yüzyılımızda başka kalkınmış sanayi ülke
lerindeki kentlerde yaşayanların oranı c/c 80 - 90 ker-
tesindedir. Sadece Japonya'da, (Sayın Ziya beyden ra
kamlarda ayrıldığım noktalar var) tarım nüfusu % 20 
olarak kalmış ve Japonya endüstri ülkeleri arasında bu 
karakteriyle bir ayrıcalık göstermektedir. 

Bizde kentsel nüfusun artış ortalaması 1955 -
1960'ta % 2,9, 1960 - 1965'te % 6,7 ve halen 100 
bin nüfusun üzerindeki kentlerimizde bu artış oranı 
Çc 8'e ulaşmış bulunmaktadır. Çünkü kentlerimiz, 
en fena hallerde bile vatandaşa kırdaki kazancından 
daha fazla ücret sunabilmektedir. Bu da, toplumumuzu 
gecekondulaşmaya ve disiplinsiz konutlaşmaya götür
müştür. 

Kuşkusuz gecekondulaşma, bir plansızlık sonucu
dur. Sorunu açıkça dile getirip gerçeği söylemek gere
kirse, gecekonduculuk yasalara uyumsuzluğun bir ör
neğidir ve başkasının mülkiyet hakkına tecavüzdür. 
Kamu toprağını yumruk zoruyle eline geçirip, kısa 
zamanda zengin olanlar az değildir. Dışarıda kalanın 
konut yapmasıyie, bu işin ticaretini yapan arasındaki 
çelişkili durum gözlerden kaçırılmamalıdır. Bunun 
yanında, teknik ve sağlık koşullarına aykırı konutlarda 
yaşamaya mecbur kalan yoksul ve dar gelirli vatandaş
larımızı sömüren, ezen çıkar takımı da vardır. 

Kamu topraklarının kamunun elinde kalması, kal
kınma planlarının kabul ettiği önemli bir ilkedir. İş
galciye hak tanıyarak, ona tapu vererek gecekondu 
sakinlerini açlığa, soğuğa ve sağlıksız yaşamaya niçin 
mecbur bırakıyoruz?.. Bunun cevabı, çözümü kadar 
zordur. 

Türklerin mülkiyet tutkusuna saygı duyarak tapu 
vermek için sorumlular yarış ediyorlar; (Bir yandan 
haklı olabilirler.) oysa çare arama yarışına girmelidir
ler. Bu, tek çare değildir. Sadece tapu vermek doğru 

i bir yol değildir; gecekonduyu kötü, teknik ve sağlık 
koşullarından yoksun yerlerde ve konutlarda oturmak
tan kurtarmak geçer yoldur. Yasalarda değişiklik yap
madan, gecekondulara tapu vermek kanun dışıdır. 
Bazı belediye başkanlarının, «Gecekondulara tapu ve
receğim» demesi de böylesine bir yanılmadır. Ancak, 
siyasî partiler vaadedebilirler; onlar iktidara geldik
leri zaman yasa değişikliği yapacak güçtedirler. Gece-

| konduyu yıkma da çare değildir değerli arkadaşlarım. 
I Çünkü, soruna Devlet çare bulamazsa vatandaş çare 

bulacaktır, gecekonduya devam edecektir. Unutmama
lıdır ki, şiddetli ihtiyaç, insanları geleneklerinden bile 
koparır. Hele Türklerin mülkiyete verdiği değeri dai
ma dikkate almak zorundadır siyasîler. Vaktiyle Bir
leşmiş Milletlerde topluluğun öteki üyelerinin gecekon
dulaşma hakkındaki görüşlerini ölçmek için bir heyet 
kurulmuş ve bu heyet Türkiye'de yaptığı incelemeler 
sonunda başka hiçbir millette Türk Milletinde olduğu 
kadar gecekondu yapma yahut mülk konutuna sahip 
olmak şiddetinin, arzusunun bulunduğunu görmemiş-
tir. Onüç kez gecekondusu yıkılan yurttaşın tekrar ge
cekondu yaptığını müşahade etmiştir. 

Bütün bunları kapsayan, mili emek ve serveti za
man içinde israf etmeyen bir ulusal konut politikası
nın tespiti, bu yönden gereklidir. Meclisteki yetki ya-

I samızın çıkarılması sağlanır sağlanmaz, hazırlıklarımız 
i derhal uygulamaya konacaktır bu doğrultuda. 

Sayın parlamenterler; 
Gelişmiş ve gelişme potansiyeli olan kentlerimizi 

şimdiden planlanma zorunluğu vardır. Fizikî planlar, 
j ulusal ve bölgesel planlama verilerine öncelik ederler, 
i öncülük ederler. Türkiye'nin artan nüfusunu dengeli, 

kararlı ve planlı bir biçim ve yöntemde yerleştirmek 
gereklidir. Türk toplumunun sosyal katlarında aşırı 
kesinti, açılma ve şişmeler yaratmadan mutlu ve kal
kınmış zengin Türkiye yaratmak beceri istiyor. Bu 
espriye yardımcı olacak olan çalışmalardan, 1961'de 
yapılmış olan 8 bölge planlaması ve bu bölge planla
malarının altında 24 gelişme planlaması Türk toplu
munun, Türk yöneticilerinin emrindedir. 

Bizde, geçen yirmibeş, otuz yıl içinde şehirsel ge
lişmenin düzenli gitmesi sağlanamamıştır değerli arka
daşlarım. Bunun nedeni, bazılarının ileri sürdükleri 
gibi, sadece ekonomik değildir. Sözünü ettiğimiz ko-

! nulara oldukça büyük kaynaklar yatırılmıştır ve ay
rılmıştır. Yalnız, konut sektörüne on yılda elli milyarı 
aşan yatırım yapılmıştır; ama hâlâ büyük kentleri
mizde nüfusun yarısı gecekondulardadır. Yine, gece-

| kondu var olacaktır; ama gecekonduların yasalaştı-
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rılması yerine, gecekondu yapma sürecinin işleminin 
yasalaştırılması sağlanmalıdır. 

Genel konut politikası içerisinde gecekondu terimi 
götürülmelidir. Gecekondu diyerek, aslında sınıflara 
ayırmayı, fizikî plana, araziye götürmemelidir. Bizim 
çabamız budur ve hazırlıklar, danışman uzmanların, 
kanunî teşkilâtımızda yer alan örgütlerle, memurlarla 
olan organik bağı bunu sağlamıştır. 

Kentlerin düzensiz çalışmasının en pahalı sonuçla
rı, yapılan yatırımların kolay kolay geriye dönemez 
nitelikte oluşudur. Bu nedenle, sorunun yeni ve ener
jik bir planlama anlayışıyla ele alınması gerekir. An
cak, eski yasaları beğenmemek ve yenileri çıkıncaya 
kadar onları rafa koymak ve onları beklemek gibi bir 
yöntem, ekonominin öteki dallanyle çatışacağından ve 
çarpışacağından, yatırımların hızla açılması, işlemle
rin ve projelerin hızla onaylanarak götürülmesi doğ
rultusunda önemli çalışmalarımız oldu ve buna çok 
değer verdik. 

Burada sayın Ayrım'a hitap edeceğim. Son derece 
memnun olduğum bir olguyu ortaya getirdiler; konut 
yapma işleminin Devlet tarafından çoğunlukla yapıl
masını savundular. 1972 yılında Bütçe Karma Komis
yonunda sayın Buldanlı, benim, kiralık konut esprim 
ve Devletin konut politikasındaki denetçi düzenleme
sini dile alarak, bana kuzey rüzgârlarından yüzüme 
serpintiler yapmışlardı; şimdi, sayın Ayrınrın Batı Al
manya'da c/c 50 oranında devletin; (Özel teşebbüsün 
de) yapması lâzım gelen konut sektörünü hoş girmesi, 
benim için önemli bir aşama, mutlu bir sonuçtur. 

Şimdi ben, kendi görüşlerimi bu doğrultuda arz 
edeceğim. Ancak, ondan evvel ilgili genel müdürlükler 
ve uzmanlarımız kanaliyle bir kaç kez elden geçirile
rek yapılan hazırlıklar şunu kapsamaktadır: Biz şehir
sel arsa politikalarını, şehirsel altyapı politikalarını, 
şehirsel konut politikasını esas hedef almışız; ancak 
bu hedefte altyapı gruplarının öncelik almasına da yer 
vermiş oluyoruz. 

Kamu yararını artırıcı, sosyal pahayı azaltıcı ve 
düzende korkulacak doktriner olmayan değişiklikler 
yapıcı doğrultuda bu Anayasa içerisinde kalarak tüm 
engeller aşılmalıdır. Başka türlü konut sorununu ve 
yerleşme sorununu çözmek mümkün değildir. Bunun 
için kent sorunlarıyle ilgili; tekrar ediyorum, yetki ta
sarısının bir an evvel Meclislerden çıkarılması ve bu 
çalışmaların değerlendirilmesi gerekir. Yetki tasarısı 
Meclisimizdedir. 

Sayın parlamenterler; 
Konut yatırımında Avrupa Ekonomik Topluluğu 

ve bu Topluluğun komşu ülkelerinde 1960 - 1969 yıl

larında, isveç hariç, hepsinde özel girişimciler en yük
sek yatırımı yapmışlardır. İsveç,, fonksiyonel sosyaliz
mi uygulayan, türü kendine özgü bir ülke. Bir süre 
orada kalmak olanağını buldum ve inceledim; bu yı
lın bütçesine de, İsveç Devletinin bütçesini, getirtmiş 
bulunuyorum, o, tamamen ayrı bir biçimde; fakat bi
zim hür demokratik ülkelerde kamu sektörünün yatı
rımı bu dediğim Avrupa Ekonomik Topluluğu dahil, 
% 15, c/c 30 düzeyindedir. Batı - Almanya'da •% 50 
olduğunu söylediler; ben bunu kaçırmışım her halde, 
bu oran bana biraz fazla gibi geldi. Bizde bu oranı 
arz edeyim. Bizde Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı
mızda ki, o dönemde kamu yatırımlarının % 22,3 tu
tan; konut yönünden tutarı, konut yatırımına gitmiş 
ve 21 milyar 400 milyonluk bir yatırımdır. İkinci Be} 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde bu oran r/c 20,2 ve 
yatırım miktarı 31 milyar 900 milyon: Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise, yaşadığımız dö
nemde, c/c 15,7 olup 44 milyar lira tutmaktadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının 123 ncü tablo
sunda bunlar yer almaktadır. Bu 44 milyarın 41,8 
milyarı özel kesimin yapmasını Plan öngörmüştür, biz 
bu olguyu değiştirmeksizin gjtürmek arzusundayız. 
Onun için yap -satıcıdan konut holdinglerine kadar 
hepsini önemli bir konut politikası denetimi içerisinde 
desteklemeyi düşünüyoruz. 

Sayın parlamenterler; 
Dünyada arsa, pek önemli bir maldır ve çeşitli ül

kelerde kır topraklarındaki kavga, toprak reformu ola
rak yıllar yılı kamuoylarını meşgul etmiştir. Şimdi kent 
topraklarına sahip olmak davası sürüp giderken, dik
kat edilmezse çok keskin kenarlı ve sivri uçlarla kent 
toprakları sorunu ve kavgası ortaya çıkacaktır 
ve toplumumuz için problem olacaktır. Tüm 
siyaset adamlarının bu konu ile ilgilenmesi gerekir. 
Çünkü arsa, tekel mallarının başında gelir, bunur 
nında ise, kamunun konuta ve arsaya ayıracağı para 
sınırlıdır. Öyle ise, arsaların fiyat denetimi sağlanma
lı ve iyi bir düzene sokulmalıdır. Planımız, «Kamu
ya ne kadar çok toprak maledersek o kadar başarılı 
oluruz.» diyor. Batının hür demokratik parlamenter 
rejimler ile yönetilen ülkelerinde toprakların yerleşti
rilmesi, kullanılması ve konutlar konusunda aldığı 
tedbirlerden herhangi birini Türkiye'de uygulamaya 
başladığımız zaman, inanıyorum ki fırtınalar kopa
rır. Hem bu fırtınalar zaman zaman da doktriner suç
lamalarla yürütülebilir. Konu bu derece önemlidir. Bir 
gün kent toprakları, tarıma açık olan toprak reformun
dan daha ağır bir baskı altına girebilecektir. Ben, ken-
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di kişisel görüşüme göre, bunu burada dile getirmek i 
istiyorum. 

Topraklara ve konuta ihtiyacın şiddetli baskısı or
tadadır. Derhal buradan, gelir konusuna atlamak is
tiyorum. 

Belediye Gelirleri Kanunu yanında, kentleşmeye 
katılma vergi kanununun bir an evvel çıkarılması ve 
kamunun, yapmış olduğu değerin, kamuya önemli öl
çüde dönmesinin sağlanması gereklidir. Bunun yanın
da, bu da yetmiyor, Anayasanın 38 nci maddesine gö
re, kamulaştırmanın vadeye bağlanması yasası bir an 
evvel çıkarılmalıdır. Cesur bir karar olacaktır, cesur 
bir yasa olacaktır. Başka çare yoktur. Konutları ve 
düzensiz konutlaşmayı, yerleşmeyi önlemenin başka 
çaresi yoktur. İstimlâklere gidildiği zaman. Devletin 
gücü yetmeyecektir. 

Sayın parlamenterler: 
1973 - 1977 döneminde kentlerdeki konut ihtiyacı 

1 220 000 adet olarak saptanmıştır. Konut üretim 
tahminlerine göre, bu dönem sonunda i42 bin ilâ 150 
bin konut açığı vereceğiz. Biz de, ekonomik güç yö
nünden yetersiz vatandaşların konut ihtiyacını önde 
gelen görevimiz olarak kabul ediyoruz. Her vatandaşa 
bir mülk konutu vermeyi Anayasamız öngörmüştür, 
hedef almıştır: ama Devletin olanakları her vatanda
şa bir konut vermeye yetmez. Ancak, her vatandaşın 
ihtiyacını karşılayacak tedbirleri almaya yeterli olanak
larımız vardır. Bu olanakları araştırdığımız zaman, 
karşımıza kiralık konut sisteminin de, bu sistem içeri
sinde uygulanması gereğinin ortaya çıktığını göster
mektedir. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankasında toplanacak olan 
fonların kredi tavanları, kredi düzeyi, kredi faizleri. 
kredi farklılaşmaları, öteki örgütlerin konut kredile
ri her halde bir düzene konulmalıdır. Yukarıda tab
losunu çizdiğim ağırlığın altından kalkabilmek için bu 
yapılmalıdır. 

Türkiye Emlâk Kredi Bankası Anadolu'da halkın 
ihtiyaçlarını Anadolu'ya yaygın bir biçimde karşılaya
bilmek için; bazı eleştiriler yapan arkadaşlarıma top
lu cevap olsun diye arz ediyorum, dört yerde inşaat 
şirketi kuracaktır. Bu inşaat şirketleri ile Doğu, Batı, 
az gelişmiş, çok gelişmiş yöreler ayırımı yapmaksızın 
halkın hizmetine girecektir. 

Öte yandan, konut maliyetlerini düşürme çalışma
ları da dikkatle sürdürülecek. Bu yıl bu konuda önem
li hareketlerimiz ve girişimlerimiz olacaktır. 

Bu yıl, konuta yapılacak yatırım programımızı 
arz edeceğim. Sayın Ayrım'ın son derece haklı ola

rak geçmişten getirdiği karşılaştırmalara da bir basa
mak olabilir. Karşılaştırmayı daha objektif bir taba
na oturtturmasına yararlıdır. Kuşkusuz; Cumhuriyet 
Hükümetlerinin çok hızlı, birbirinden daha iyi hiz
met yapma yarışı içerisinde olmaları ve geçmişte ya
pılan hizmetlerin artarak devam etmesi hepimize mut
luluk verecektir. Buradaki rakamların; bir ilâ iki yıl
da yapılacak rakamların, geçmişin beş yahut altı yı
lında yapılan rakamlarına denk gibi görüneceğini 
şimdi arz edeceğim. Bu da yeterli değil. Dünkünü na
sıl kutlamışsak bunu da bir gün gelecek olanlar az gö
recekler. Asıl sorun; toplumun yaşam standardı de
ğişmektedir, ihtiyacın şiddeti bizi baskı altında tut
maktadır. Uygarlaşmaktayız; yetersiz görünüş ondan 
ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sadece Konya Seydişehir yöresinde 1977 yılına 

kadar 1 900 konut planlanmıştır. Bunun 700 konutu
nun yapımına başlanıldı. 208 konut yapılıyor. Bu yıl 
inşaat mevsimine 492 konutun ihalesi yapılarak çıkı
lacaktır. 

1974 - 1975 malî yılı kaynaklarından yararlanarak 
memur kooperatiflerine, kişi başına 30 bin Türk lira
sı vermek suretiyle 5 600 konut yaptırılacaktır. 

Ayrıca, yine konut kooperatiflerine altyapısı ha
zır gecekondu önleme bölgelerinden 2 bin konutluk 
arsa tahsis edilecektir. Bunlar planlandı. Bunların üze
rinde çalışılıyor. 

İmar planlarının verdiği olanaklara göre, altyapısı 
hazır olan önleme bölgelerinde bu kez yoksul ve dar 
gelirlilerin ihtiyacı için 3 bin ünitelik münferit arsa 
tahsisi yapılacaktır. Bu arsalara konut yapma isteğin
de bulunan yurttaşlarımıza kredi ve diğer yardımlar 
da yapılacaktır. 

Bu yıl 1975 Bütçemizin olanaklarıyle 15 bin üni
telik konut yapılması planlanmıştır ve bunun büyük 
aksaklığa uğramadan gideceği ümidindeyim. 

775 sayılı Yasa aracılığı ile dar gelirli ailelerin 
konut ihtiyacı karşılanacaktır. 1975 yılında büyük 
kentlerimiz belediyelerine yaptıracağımız kir'alık ve 
mülk konutun adedi bu yoldan 4 bindir. Bu, yeni bir 
uygulamadır. Bu uygulamayı geliştiriyoruz ve deniyo
ruz. Genel Bütçeden, Bakanlığım emrindeki gecekon
du fonuna verilen paralarla bu uygulama sürdürü
lecektir. Ünite başına 75 bin Türk lirası hesabiyle bu 
iş belediyelerin programlarına konacak ve belediye
lere kredi sağlamak suretiyle bu sistem yürütülecek
tir. İki gün evvel benim de bulunduğum toplantıda, 
Ankara Belediyesine 800 - 1 000 konut için işlem ya-

— 406 — 



C. Senatosu B : 33 

pildi. Ben bin konutun verilmesini istemiyorum, 800 
konuta başlatılmasını istiyorum; ama plancı arkadaş
larım «Bin» diyorlar. Bunun işlemi yapıldı. Ankara 
Belediyesi ile bu konuda protokol imzalanacak. Zan
nediyorum; bu hafta sonunda sayın arkadaşlarım İs
tanbul'da bu işi halledecekler ve bu 4 bin konutun 
bir Ölçüde yeni denemesi; kiralık ve mülk konusu de
nemesi şu esaslar altında yapılacaktır : 

1975 yılında 100 milyon liranın 77 795 000 lirası 
Genel Bütçeden, 22 205 000 Türk lirası gecekondu 
fonundan sağlanacaktır. Uygulamayı yapacak beledi
yenin ünite basma da 25 bin Türk.lirası koyması ön
görülmüştür. Belediyeler için ihalenin 1975 yılının kış 
aylarında bitirilmesi ve yaza çıkıldığı zaman imar -
İskân Bakanlığının görevli bulunduğu bütün belediye
lerde programa ilişkin makinelerin, kazmaların, kü
reklerin işlemesi için bütün gücümüzle arkadaşlarımla 
beraber çalışmaktayız ve bir kez bu kürsüden söyle
miştim; ben o herkesin korktuğu bürokrasiden bir 
mukavemet görmedim. Bürokrasiden şikâyet edenler
den belki biri de bendim; ama arkadaşlarım çalışıyor
lar, bu dediğim programlan hazırlıyorlar. Tabiî daha 
önceki birikimler de var; haksızlık edemem, ama ar
kadaşlarım iki ay içerisinde beni bu söylediğim söz
leri söyleyecek duruma getirmişlerdir. 

Kiralık konutlar için fondan 20 yıl vadeli c/c 3 
faizli kredi açılacak, konutlar işletmeye açıldığında o 
tarihten itibaren eşit dilimlerle bu paranın fona 
dönmesi sağlanacaktır. Mülk konutları ise, yine aynı, 
90 metrekarenin üstünde olmamak, 50 metrekare, 70 
metrekare gibi sosyal konut ölçülerinde kalmak kay-
dıyle mülk ve kiralık konutların bu yeni denemesi 
yapılaca'k, bu sistem bu yıl, önümüzdeki yıl uygulana
caktır. 

Bu sistemi İller Bankası yöntemleri ve Emlâk 
Bankası yöntem ve tecrübelerinden de yararlanarak 
geliştirmiş bulunuyoruz. 

Kiralık konut için ayrı sistemlerimiz var. Bunlar
la vaktinizi almak istemiyorum. Amaç; % 50'yi aş
mamak, % 50'den az olmamak kaydıyle belediyelere 
açtığımız ve yurt sathına yaydığımız, 100 bin nüfu
sun üzerinde olan illeri kapsayan bir konutlaşma, 
kiralık konut, memurlara konut verme ve mülk ko
nutu sistemine gitmektir. Kiralık konut belediyelerin 
kendi malı olacaktır; ama ileride kendisine maloldu-
ğu zaman da, karekterini değiştirmeden aynı sistem
de uygulanarak götürülecektir. İki gün evvel valiler
den rica ettim, Âfet İşleri' Genel Müdüründen de 
rica ettim; bazı bölgelerde Âfet İşlerinin önceden 
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yapmış olduğu konutlardan boş kalanlar var. Vali
lerin ve belediyelerin yardımı ile bunları da kiralık 
konut ve sosyal konut karakterine döndürmek için 
bazı çalışmalar yapmak ihtiyacındayız ve bunu ya
pacağız. 

Ayrıca Türkiye Emlâk Kredi Bankası da, ken
di olanakları ölçüsünde, konutu olmayanlara ipotek 
karşılığı konut kredisi verecektir. 1975 yılında ban
kanın yaptırdığı sosyal tip konutlar da yurttaşa pe
şin veya taksitle satılmaktadır. Konut piyasasında 
bir düzenleme fonksiyonu ile banka bu hizmetine 
devam ediyor. Emlâk Kredi Bankasının 30 .9 .1974 
tarihi itibariyle açtığı yapı tasarrufu 27 140'tır. Bu, 
1 milyarı aşan bir para tutarını göstermektedir. 
1974'ün 9 aylık miktarı 14 456 işlem, 335 milyon. 
1975'te 15 700 konutun bu tür yollarla, ipotekli 
kredi açmak suretiyle, Emlâk ve Kredi Bankası ta
rafından krediler açılması ve yapılması için 610 mil
yon liralık bir para ayrılmıştır. 

Emlâk ve Kredi Bankasının bunun dışında bu 
dönemde, 1975 yılında ticaret hizmetleri, turizm ko
nut ve inşaat işleri için 219 milyon liralık da bir 
yatırımı olacaktır. Ayrıca, banka 1975 yılında 4 mil
yarı aşan bir mevduat toplanmasını planlamıştır, 
ümit ediyorum ki, bu hedefe varacaktır. 

1975 yılında Ankara Belediyesinin yeni bir sis
tem; Sayın Dalokay'ın dediği «Ak kondu» sistemi 
için önemli ölçüde kamulaştırma bedeli vermiş bulunu
yoruz. İzmit'te bir uydu kent için, (Bu yenidir) bu 
paraları bir ay içerisinde tahsis ettik. Erzurum'da 
önleme bölgesi, İzmir'de önleme bölgesi yatırımları 
için bütün girişimlere başlanılmıştır. Mesken Genel 
Müdürlüğü ve Planlama Genel Müdürlüğü bunu 
yine yaza çıkmadan bitireceklerdir. 

İller Bankası 1974 yılında enerji, su ve kanali
zasyon, harita, imar planı ve yapı sektörleri için 
1 milyar 459 milyon küsur liralık bir iş programla
mıştır. 94 milyon liralık kısım kesilmiş olmasına 
rağmen, banka 1974 yılının sonunda 1 412 800 000 
Türk Liralık bir harcamanın üstesinden gelmiş; ha
rita ve enerji kesiminde c/c 100, su ve kanalizasyon
da % 99, imar planı yatırımlarında % 78, yapı sek
töründe c/c 87 gerçekleşme sağlamıştır. İller Banka
sı, Türkiye'deki kamu sektörleri arasında geleneksel 
ileri düzeyini bu kez de muhafaza etmiştir. 

Gelenekleri teessüs etmiş, yöntemleri oturmuş ve 
hukukî statüsü itibariyle siyaset adamlarının, açık 
tabir ile söyleyim, bakanların rahatça müdahale ede
medikleri ve yönetici erozyonu az olan bankaların, 
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Bakanlığa bağlı birimlerden daha başarılı olma sır
ları, siyaset adamları için örnek verici Mr tablo 
olarak karşımızdadır. 

iller Bankası 1975 yılında 2 180 Ö00 000 liralık 
bir yatırım planlamıştır. Finansman sıkıntıları var
dır, bu finansman sıkıntıları çözüldüğü takdirde, 
çok yakından tanıdığım bankanın bu planının üste
sinden geleceğini zannediyorum. 

Bir değerli arkadaşımız sorduğu için son derece 
objektif, mütalâa eklemeden, yatırımların eski yıl
larda çeşitli kuruluşlarımızın, bizim bünyemizdeki 
kuruluşların yatırımlarını çok hızlı olarak takdim 
ediyorum: 

İller Bankası 1966 yılında 265 milyon liralık bir 
planm üstesinden gelmiştir. Bunların hepsi yüzde 
yüze yakın yatırımlardır. 1967'de 359, milyon 1968' 
de 418 milyon, 1969'da 418 milyon, 1970'de 362 
milyon, 1971'de 447 milyon, 1972'de 502 milyon, 
1973'de 814 milyon, 1974'de 1 milyar 412 milyon 
liralık bir yatırımdır. Burada tabiî büyük bir fırla
ma var; yani 1971 - 1974 döneminde, partilerüstü 
dönemde her şey son derece uymamıştır, gelenekleri 
oturmuş, hizmeti kolay bozulmayan kuruluşlar ham
leli gidişine devam etmişlerdir ve bankamız 1975 yı
lında 2 milyarı öngörmüştür. 

Yine mukayese edebilmek için başka bir kuru
luşu arz edeyim: 

İmar planlan ve tarihî turistik eserler hakkında 
arkadaşlarımız kamulaştırma ve düzenleme için sual 
sormuşlardı. Sual sordukları için arz ediyorum; her
hangi bir mukayeseyi yapmaya benim bugünkü bu
lunduğum siyasî ortam, bir yandan veya öteki yan
dan olmama müsait değildir, rakamları arkadaşla
rım değerlendirsinler. 1966 yılında 1,5 milyon, 1967 
yılında 3 milyon, 1968 yılında 6 milyon, 1969 yılında 
20 milyon, 1970 yılında 5,5 milyon, 1971 yılında 
20 milyon, 1972 yılında 7 milyon, 1973 yılında 42 
milyon, 1974 yılında 68 milyon liralık bir kamulaş
tırma düşünülmüş. 

Sırasıyle düzenlemeyi okuyorum: 2 milyon, 1,5 
milyon, 1,6 milyon,, 4,2 milyon, 2 milyon, 1,7 mil
yon, 13 milyon, 1974 yılı 35 milyondur. Emlâk ve 
Kredi Bankasının bütün konut kredisi 5 milyarı bul
muştur; yani konut yapma potansiyeli bakımından 
Türkiye'ye bu açıdan bakmak gerekir. 

Mesken yatırımlarının aynı tempoyla gidememiş 
durumunu da söylemek lâzımdır. Bu yıl istenilen 
düzeyi bulamamıştır; ama bu aradaki 2 - 3 ay içe
risinde ve hazırlıkların değerlendirilmesi sonunda 
aralığın kapanacağına inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; 

Benim için bir önemli soruna değinmek istiyo
rum : Herkes Arsa Ofisi Genel Müdürlüğünden şi
kâyet etmiştir. Arsa Ofisi Yasasını yapanlar ertesi 
gün, bu Arsa Ofisi Kanunu bir şeye yaramaz demiş
lerdir. Bir şeye yaramaz dedikleri gün, bu Arsa Ofisi 
Genel Müdürlüğü fonksiyonunu yapamaz. Oysa, bu 
Arsa Ofisinin önüne kimse geçmediği takdirde (ki, 
zannederim bu Arsa Ofisi Kanunu 1966 - 1967'de 
çıktı) elbette bu genel müdürlük görevini yapmıştır 
ve hem de başarı ile yapmıştır. Daha başka noksan
ları düzeltilmelidir, düzeltilmesin demiyorum; ama 
bir kanunu çıkardıktan sonra onu uygulamak lâzım
dır. 

İşte Arsa Ofisi Genel Müdürlüğümüz de, önüne 
başka bakanlıklar çıkmadığı sürece, başarılı olarak 
hizmet etmiştir. Rakamlarını da yazılı olarak arz ede-
ceğlm. İzmir organize bölgesi, İstanbul Ümraniye 
sanayi bölgesi, Tekirdağ Çerkezköy organize bölge
si, Kocaeli Gebze bölgesi, Erzurum organize bölgesi, 
Elâzığ organize bölgesi gibi, önemli ölçülerde kamu
laştırmalara gitmiş ve bunların değerlendirilmesi, 
kullanılması için de çalışmalar yapmıştır. , 

İmar planlarının; eski memur, yeni memur görüş
leri farkından dolayı gecikmeleri, elbette bu işi iste
diğimiz düzeye getirmemiştir. Son günlerde benim 
de önemli problemlerimden birisi budur. Özellikle 
İstanbul nâzım planı, Ankara nâzım planı, İzmir nâ
zım planı önemli yatırımları gerektiriyor; kamulaş
tırma bedelleri verilmediği takdirde plan açıklanırsa 
büyük spekülasyonlara sebebiyet verileceğinden, bu 
konuda tedbirli olmak gerekiyor. 

Bir geçici Hükümetin üyesi olarak çok aktif bir 
rol oynamam mümkün değil; ama tutanaklara geç
mesi yönünden arz ediyorum. Arsa Ofisinin bu yıl 
spekülasyonu önlemek için planladığı kamulaştırma
ların oranı 290 milyon liradır. Sayın Cumhurbaşka
nına, Bakanlıkta yaptığımız brifinge göre, 400 mil
yon liralık bir kamulaştırma bedelini eğer İstanbul'a 
Türk Devleti vermediği takdirde, İstanbul'un hazır 
olan nâzım planını kamu oyuna açmak önemli tehli
keler getirebilir. 

Bu bakımdan da, Hükümet olarak çalışmalarımız 
vardır, Maliye Bakanlığıyle, - Sayın Bakan burada 
ise, bana belki kızacaklar - bazı bürokratik engelleri 
aşabilirsek eğer, 1 Marta kadar bunların önemli aşa
maları halledilecek. Eğer ben aşamazsam, benden 
sonra emaneti hangi Bakan alacaksa, kendilerine bü-
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tün ayrıntılarına kadar ben anlatacağım, ayrıca zaten 
mütehassıs olan arkadaşlarım bunu çok iyi bilmek
tedirler. 

Zamanı değerlendirmek için hızla konuşuyorum, 
kusura bakmayınız. 

Türkiye'de afetler konusuna da çok kısa değin
mek istiyorum. Sorun 1 saatte anlatılacak bir sorun; 
ama şunu bilmek lâzım, 1928'den 1971 yılına kadar 
Burdur ve Bingöl hariç, 20 yerleşme yerinde önemli 
afetler olmuş, 51 593 yurttaşımız hayatını kaybetmiş, 
126 384 yurttaşımız yaralanmış ve vatandaşlarımıza 
ve kamuya ait olan 354 255 konut yıkılmıştır. Bütün 
bunların üstesinden gelebilmek için elbet yaşayan bir 
fona, elbet bir yaşayan, aktif çalışan üniteye, bir bi
rime ihtiyaç vardır. O birim, Afet İşleri Genel Mü
dürlüğüdür. Giderek kendisini yenilemekte,' daha iyi 
hizmet eder duruma gelmektedir; ama Türkiye'de 
Türk siyasetini idare edenlerin, Türk bakanlarının 
bu konularda çok dikkatli davranmaları gerekir. Fo
nun kaynağını kurutucu, bütçelere geçici maddeler 
koymak suretiyle, Devletin başka kesimleri bir birin
den habersiz bırakmak gibi davranışlara gidilmeme
lidir. 

Bazı senatör arkadaşlarımız, bazı tekel maddele
rinden bu fona gelen kaynağın bütçeye konan bir 
madde ile kesilmiş olmasını dile getirdiler. Kendileri
ne çok haklı olarak katılıyorum. 

Bütçeyi gece imzalamak zorunda kalmıştım; Hü
kümeti nasıl kurduğumuzu biliyorsunuz. Aslında ge
ce olmasa da bu maddeyi benim görmem mümkün 
değildi. Bütün bir bütçe içerisinde bir maddeyle, maa
lesef bu fonun diğer kesimleri, bütçenin öteki mas
raflarına karşılık gösterilmiştir. Yalnız, Sayın İlhan 
ve Sayın Yurtsever ümitsizliğe düşmesinler; 1975 yı
lında harcayacak paramız vardır; geçen yılın 500 -
600 milyon liralık bir ödeneği var, rahat olmamakla 
beraber, bu paranın bir kısmını planladığımız husus
larda kullanacağız. 

Hızla geçmek durumundayım. 7116 sayılı Yasa, 
bizim millî gelirimizin korunabilmesi için; âfetlerden 
vatandaşın korunması, kurtarılması ve bu yönde eği
tilmesi sorumluluklarını da yüklemektedir. Son za
manda yapılan incelemelere göre, Türkiye'nin % 91 
oranındaki alanı âfet bölgesi olarak ilân edilmiştir ve 
ı% 91 alanda yaşayan Türkiye nüfusunun % 9 5'inin 
âfet bölgesinde yaşadığına ait bir harita bilim adam
ları tarafından yapılmıştır; saygiyle karşılıyorum. Ev
velce bu oran yüzde 66 idi; fakat bu oranın ve buna 
ilişkin olarak hazırlanmış olan Deprem Yönetmeliği

nin Türkiye ekonomisinde Türkiye konut yapımın
daki maliyetleri önemli ölçüde artırmasına ait görüş
lerim nedeniyle ben bu Yönetmeliği yayınlatmadım. 
Bu Yönetmeliğin yeniden incelenmesini ve Türkiye'de 
konut yapılırken; ekonomiye mi, yoksa emniyete mi 
fazla ağırlık verilmesi gerektiğini, hele hele Türkiye' 
nin tümüne yaygın bir alanda konutları depreme mu
kavim olarak yaptığımız zaman, ekonomiden ne alıp 
ne götüreceğinin tekrar bilim adamlarımız tarafın
dan incelenmesini istedim. Biliyorum bana kızacak
lar; «Teknik bilgisini unutmuş, yitirmiş» diyecekler, 
belki de başka sözler söyleyecekler; ama ben bu gö
revi yapmak zorundayım. Benim mühendisliğim çok 
eskide kalmıştır; ama bana göre mühendislikle bağ
daşmayacak bazı hususlar da gözüme çarptı, bunları 
tekrar bilim adamlarına incelettireceğim ve bu kez 
bilim adamlarının yanına şantiyede hizmet yapmış 
olan ve şantiyede şöhret olmuş mimar ve mühendis
lerin de katılmasını sağlayacağım. 

Gene üzüntüyle bir şeyi söylemek isterim: İşte, 
1971'den 1974 yılına kadar beş defa Bakan değişme
sinin ve buna ilişkin olarak yönetici değişmesinin bir 
hesabı, muhasebesi zor görülen, gözlerden kaçan bir 
yanılgısını dile getirmek istiyorum. Belki burada da 
ben yamlıyorum; bilim adamları inşallah tersini söy
lerler ve beni ne kadar kınarlarsa kınasınlar; yalnız 
doğruyu anlayalım. Bu da şudur: 

Tuğla normu; Sayın İnkaya çok iyi bilecekler, 22 
santimetre olan eski norm değiştirilmiş ve 19 santi
metreye getirilmiştir. Tuğla normu 19 santimetreye 
getirildiği zaman, ilk önce bir şeyden tasarruf edildi
ği zannedilmiştir; kesit azaltılıyor denilmiştir, oysa 
bu öyle olmamıştır. Bir metremikâp içerisine giren 
tuğla adedi artmıştır; bir metremikâba giren tuğla 
adedi arttığı için ve ayrıca kesafet, dolayısiyle ağırlık 
da artmıştır. Ağırlık arttığı için, onu taşıyıcı olan sis
temlerin de kesitleri değişmektedir. Ayrıca, yine bu 
deprem konusunda çalışan arkadaşlarımızın hesap
ladıkları emniyetten ve ekonomiden, yana hesaplar ve 
önemli kesit farkları dolayısiyle «Türkiye'de 20 yılda, 
30 yılda; meselâ 70 bin, ya da 700 bin konut yerine, 
konut yapılamayacak gibi bir durumla karşılaşma 
olabilir mi?» dedim. Yanlış olabilir, yanlış düşünebi
lirim. Bu konuyu erteledim ve bu yönden de önemli 
bir sorun olduğu için Yüce Senatoya duyuruyorum. 
İnşallah ben yanılmış olurum. Çünkü, hele tuğla 
konusunda yüzde 50 uygulamalar başlamıştır, Stan
dartlar Enstitüsüne bu tuğla kesitinin tekrar eskisine 
döndürülmesi yolunda yazı yazdık. 
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Sayın parlamenterler; 
Günün aktüel bir konusuna çok kısaca girmek is

tiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, konuşma süreniz bir 
saattir, 10 dakikanız kaldı, ayrıyeten sorular da var. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Bitiriyorum Sayın Baş
kan, o zaman değerli arkadaşlarımın sorularının tü
müne yazılı olarak cevap arz edeceğim. 

Yalnız, kıyılar konusuna değinmeden geçmeyece
ğim. Kıyıları olduğu gibi muhafaza edip, hiç kulla
nılmaz hale getirmek üzere bir seri polisiye tedbirler 
alınacağını sananlar yanılıyorlar. Türk toplumunun 
gelişmesi, uygarlaşma hırsı, yaratma gücü; ona doğa
nın özelliklerini kapamamıza müsaade etmez. Biz do
ğayı daha güzel hale getirip, herkese açarak yaygın 
kullanmayı sağlamak istiyoruz. Deniz, göl ve nehir
lerin Devletin hüküm ve tasarrufunda olduğunu kabul 
ediyoruz. Bunların uzantısı olan kıyılarda tekel ve ay
rıcalık söz konusu değildir, diyoruz ve bu fikri değer
lendireceğiz. Kamunun bütün kesimlerinin bütün kat
larının istifade edeceği bir şekilde kıyılardan isteyenin 
ücret ödemeden istifade etmesini sağlamaya çalışıyo
ruz. Kazanılan mülkiyet hakkına dokunulmadan es
nek bir yönetmelik denetlemeye koyduk. Bir süre son
ra bu yönetmelik tüzük haline getirilecektir; ama bir 
şeyi söylemek isterim; mülkiyet hakkına ve kazanıl
mış haklara dokunmayacağız. Fakat Devletin geniş 
ölçüde kamulaştırmalara girerek spekülasyoncunun ka
zancını bir kez daha faziasıyle artırma gibi bir yön
lenmenin, kamunun ve millî servetin aleyhine olduğu
nu kabul ettiğimiz için; buradan, kamunun katmış 
olduğu değerin önemli ölçüde kamuya dönmesi ve alt
yapı hizmetleri ve diğer kamulaştırmalarda kullanıl
masını da; ben en azından kişesel olarak görüşümü 
arz ediyorum, memleketin yararına görmekteyiz. 

Kıyıların ve topraklarımızın korunmasında bir de
met yasaların, bir paket tedbirlerin alınacağı ve bu 
tedbirler alınmadan başarılı olunamayacağına inanı
yoruz. Bunların usanmadan, Devlet otoritesini zaafa 
uğratmadan yürütülmesinin gereğine inanıyoruz. Sa
yın İstanbul Valisine bir hafta evvel telefon ettim; 
bir iki belediyemiz henüz yapılmamış topraklara is
kân müsaadesi veriyordu, ruhsat değil, müfettişlerimiz
le kapattırıyorduk, mühürlettiriyorduk, ama belediye 
başkanı gelip söküyordu. Bunun üzerine verdiğim ta
limat şu oldu : Belediye Başkanını görevden almak 
mümkün değil; ama «Bunu takip etmeyen hangi tek

nisyen varsa o teknisyeni müfettişlerimizi görevden 
alsınlar ve bir iki ay maaşsız kalsınlar da, görev yap-

: mamanın ne olduğunu anlasınlar.» diye bir talimat 
i verdim. İstanbul Valisinin ve arkadaşlarının enerjik 
! çalışmaları sayesinde İstanbul'da şimdilik bu konunun 
i rayına girdiğini görmekteyim ve bundan da memnu-
1 num. 

j Devletin ve Hükümetin otoritesini önemli ölçüde 
halka ılımlı bir şekilde hissettirmezsek, elbette bu kı-
yılar konusunda başarılı olamayız. Bu konuya daha 
faziasıyle girmiyorum. 

Bir de sözlerime son vermeden, Libya ile olan 
ilişkilerimizi arz etmek isterim. 

I Dost Libya'dan önemli yatırımları; hatta serbest 
rekabete arz etmeksizin, bize yaptıracakları yolunda 
aldığım talimat üzerine İller Bankasının şehirsel pro
je ve altyapı uygulamalarını, özel kesimi de berabere 

i ne alarak, Emlak ve Kredi Bankası ve İller Banka
sının hukukî yapısı özel kesimle beraber hizmet yap
maya olanak verdiğinden, (Çok şanslı bir şey) bu 
iki bankanın kendi alanlarında; meselâ Emlak ve 
Kredi Bankası 10 bin konutu planlayacak, Libya'da 
bu işi yürütecekler ve İmar ve İskân Bakanlığı da 
kendi sahasındaki görevlerini, Libya'da (Eğer anla-

{ şabilirsek) özel kesimi de beraberimizde götürmek ve 
ciddî bir denetim yapmak suretiyle Libya'ya yardı
mı düşünmekteyiz. 

Hızlı konuştum, kusura bakmayınız. Eleştirilerden 
yararlandığımızı sözlerimin başında arz etmiştim. Bü
tün sayın parlamenterlerin bize gösterdikleri ilgiye, 
hatta, sert eleştiri fazla olmadı; ama olsaydı, ona bi
le saygılı davranacağımı ve Parlamentoya kesin ola
rak, parlamenterlerin ve Parlamento dışındaki kimse
lerin ve görevlilerin saygılı olmasını istediğimi; o da 
yetmez, Parlamentoyu oluşturan kişilere de saygılı ol
malarını istediğimi tekrar eder, saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Arif Hikmet 
Yurtsever, Sayın Nejat Sarlıcalı, Sayın Hikmet As-

[ lanoğîu sorularını yazılı olarak Başkanlığa bildirdi
ler. 

Sayın Salim Hazerdağlı da «İmar ve İskân Baka
nından sorum var, sorumu sormama müsaade etme
nizi istiyorum.» diyorlar. 

Bu soruların! yazı ile bildirenlerin sorularını sun
duktan sonra, size de Saym Salim Hazerdağlı, soru-

I nuzu sormanızı rica edeceğim, 
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Yazılı soruları okutuyorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın İmar ve İskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak cevaplandırmasını delâletleri
ne arz ederim. 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

Varto depremi projesinin eksiksiz uygulanabilmesi 
bakımından Bayındırlık, Köy İşleri ve Millî Eğitin! 
Bakanlıklarıyla bir koordinasyon kurulmuş mudur? 

Bu Bakanlıkların bütçelerine kendilerine düşen ya
tırımları yapabilmeleri için gerekli tahsisat konmuş 
mudur? 

Saygılarımla. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun İmar ve İskân Bakanı tarafın

dan sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmasına ara
cı olmanızı rica ederim. 

Balıkesir 
Nejat Sarlıcalı 

(Erdek ilçesi Çuğra sahil şeridinde belediyece uy
gulanmasına başlandıktan sonra durdurulan imar tat
bikatında iddia edildiği gibi, yasalara aykırı durumlar 
var mıdır? Varsa nelerdir? Buna tevessül eden yet
kili kişiler hakkında ne gibi bir işlem yapılmıştır?) 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap

landırılmasını arz ederim. 
Balıkesir 

Hikmet Aslanoğlu 

1. — İstanbul - İzmit arasının düzensiz, plansız, 
kontrolsuz yerleştirme nedeniyle bugünkü durum 
meydana geldi. Güvenlik yönünden, bilhassa yangın, 
sabotaj bakımından tehlikeli duruma gelmiştir. Bu
nun nedeni, 4/11715 karar sayılı tüzüğün uygulan
mamasıdır. Silâhlı Kuvvetler, bilhassa Deniz Kuvvet
leri Komutanlığı bu durumdan endişe duymaktadır. 

Bu konunun düzeltilebilmesi veya emniyeti için 
ne düşünülmektedir? 

Bu tüzüğün adı «Güvenlik bakımından şehir, ka
saba planlarıyle mühim binalarda uygulanacak esas
lar hakkında tüzük» tür. Bunun kadük olmadığı tes
pit ve tescil edilmiştir. 

2. — Bundan sonra, Savunma Sekreterliğinin koor
dinatörlüğünde bu Tüzüğün uygulanması düşünül
mekte midir veya Tüzük hükümlerinin ıslahı konu
sunda çalışmalar mı yapmayı düşünmektesiniz? 

Balıkesir 
Hikmet Aslanoğlu 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı siz de sorunuzu 
lütfen sorunuz. 

SALÎM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın Baş
kanım, Sayın Bakandan bir konuyu öğrenmek isti
yorum. 

Efendim, bilindiği gibi, Elâzığ 1968 yılında met
ropoliten planlamaya alınmıştır, altı yıl süre ile. 1973 
yılında nihayet bir «Lake» planı ortaya çıkmıştır. 
Bundan sonra planın yapılması belediyelere ait bir 
konudur; ama belediyenin İmar ve İskân Bakanlığı
na müracaatı sonunda, o zamanın Bakanı Sayın Ali 

i Topuz, «Biz müteahhitlere imar planı verdirmeyiz, 
| personel gönderip, orada büro kurup imar planı yap

tıracağız» demiştir. İki yıldan beri bu personel gön
derilmemiştir. Bu soruyu sormaktaki maksadım, Elâ
zığ Keban barajı sebebiyle su altında kalacak köyle
rin şehirlere göçü nedeniyle bir patlama noktasında
dır, İstanbul gibi patlama noktasındadır, belki daha 
fazla patlama noktasındadır; 30 bin kişi yerinden ol
maktadır. Acaba bu daha ne kadar devam edecek?.. 
Personel mi gönderilecek, yoksa bir ihaleye veril
mek suretiyle tavassut mu edilecektir? Allah rızası 
için bu işe bir çare bulunmasını Sayın Bakandan is
tirham ediyorum. Bu daha ne kadar devam edecek? 
Bunu istirham ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 

BABÜROĞLU (Devamla) — Sözleşmeli personel tek
lifim Maliye Bakanlığındadır. Bu teklif içerisinde Elâ
zığ'da öngörülmüştür. Elâzığ'a bir uzman, mühendis, 
mimar, şehirci gönderip, planı bu şekilde yaptırmayı 
düşünüyorum. Eğer kalırsam, bunda başarılı olamaz
sam, o zaman başka bir yöntem izleyeceğiz. Doğru
dur, Elâzığ gibi küçük bir yerde 15 bin liraya arazi 
satılmaktadır. Bu, tamamen planın, halkın aktivitesi-
ni, Devletin yapma aktivitesini takip edememesinden 
ileri gelmektedir. Bu konudan ben de şikâyetçiyim, plan
cı arkadaşlarım da şikâyetçidir. Zaman zaman, kamu 
kesimi ruhsatsız inşaat da yapma durumunda kal
maktadır, hatta gecekondulaşma da bundan ileri gel-

- mektedir. Çünkü, gecekonduya alan açamıyoruz; alan 
veremeyince, kendiliğinden düzensiz yerleşme oluyor. 

Sayın Başkan, müsaade eder misiniz, çok önemli 
iki soru vardı, atladım. Sayın Nalbantoğlu'nun soru
suna da kısaca cevap arz edeyim. 

i BAŞKAN — Ne kadar zamana ihtiyacınız var 
efendim? 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Bir - iki dakikayı geç
mez. 
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BAŞKAN — Sayın Bakanın konuşmalarını daha 
beş dakika sürdürmesini tasvibinize sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTÎN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Sayın Nalbantoğlu, benim de bir zamanlar ince
lediğim biyogaz konusunu dile getirmişlerdi; unut
tum, kendilerinden özür dilerim. Eğer, bu biyogaz 
konusunu tutturabilirsek, (Hatırlatmış olduklarına çok 
teşekkür ediyorum, ben nasıl oldu da bunu arkadaş
larıma söylemedim) bu Christophe Colomb'un yu
murtası gibi bir şey olacaktır, iller Bankası Genel 
Müdürüyken Sayın Necmi Sönmez bunu denemişti; 
istiyorlardı, çalışmaları vardır, raporları TBTAK var, 
Planlama da var; Almanlar uyguluyorlar. Bu şudur; 
tabiî gübreyi belli bir silindir içerisine koyuyorlar, 
onun fermantasyonundan çıkan gazı (Metan gazı 
gibi) havagazı gibi kullanabiliyorlar. En önemlisi, bu
nun gerisinden çıkan artık, normal gübreden daha 
verimli oluyor. Biz, (kendisi Erzurumlu, aynı zaman
da Okuludur) oltu'da yapılacak olan 34 konutun bu 
şekilde ısıtılması için bir çalışmada yapacağız. Bu 
sözlerim şimdi emir oldu, a.z evvel söylediğim gibi: 
yani bir şey söylediğim zaman aynı zamanda onay
dır ve emirdir, demek ki şu anda ilgili arkadaşlarım 
bunu çalışma devresine alacaklar. 

Diğeri de, Sayın Aslanoğîu veciz konuşması ara
sında çok önemli bir noktaya değinmişlerdi. Afetler 
konusunda, (Kendileri şu anda buradalar), Birleşmiş 
Milletlerden uzman çağırılmıştır. O dediğiniz açıklık
lar tamamen kapatılacaktır. Bir Afet Eğitim Mer
kezi kurulmuştur. Bu, bir müsteşar arkadaşımız tara
fından izlenmektedir. 

Ayrıca, Deprem Merkezi Koordinasyonu Komite
si 9 Şubat'ta toplanacaktır. Tabiî, İmar ve iskân Ba
kanlığına bağlı 9 büyük genel müdürlüğün ve bağlı 
örgütlerin bütün görevlerini, bütün hizmetlerini ve 
bu dönemde ortaya çıkarmak istediğimiz her şeyi an
latmak bu saate sığmaz. Meselâ, arkadaşlarıma ar
tık, basma da duyurmaj^ıniz diyorum; çünkü devamlı 
olarak bir isimden bahsediliyor, acaba ne oluyor di
ye. Onun için bazı hizmetlerimizi de basma duyur
madan yayınlamaktayız. 

42 nci maddeye ilişkin imar yönetmeliği bu arada 
çıkarılmıştır, Resmî Gazetede yayınlandı 3 - 4 gün 
evvel. Bu uygulamayla bütün Türkiye sathındaki ha
rita alımları ve planlamalar yönlendirilecek. 

Ayrıca, farklara değindiler. Farklar Yönetmeliği, 
zannediyorum bir hafta - on gün sonra yayınlana

caktır; o işte uzman arkadaşlarım ve örgütteki arka
daşlar, zannediyorum 13 yönetmeliği çıkaracaklar
dır. 

Ankara şehri için çok reaksiyonel bazı tedbirler 
aldık. Bu tedbirlerden bir tanesi, yönetmelik değişik
liğidir. Bununla da mahkemelerden vatandaşı sıkan 
60 bin kadar dosya işlemden kaldırılacak; ama bu
nunla tolerans dışma çıkılmayacaktır. Buna benzer 
birçok örgütlerimizin her yanında, buna benzer re
aksiyonel, cesaretli tedbirler vardır. 

Afetler, için arz etmiştim; geçmiş afetlerin tümü
nün hesaplarını bir platforma getirip, orada kapamak 
istiyoruz. Bu çalışmanın da önemli bir kısmı bitti, bu
nu Sayın Nalbantoğlu'na önemle duyurayım. Sade
ce, kereste konusu kaldı. Bir ay içerisinde bu örgüt
ler eski hesaplardan arınmış, yeni hizmetlere hazır 
duruma getirilecektir. Sadece benim, getirilecektir, 
demem yetmez. Tabiî arkadaşlarıma (Burada biraz 
fazla kalabalık bulunuyorlar) güveniyorum ve bu sö
zü de Senatoya vermiş olduğuma göre, daha hızlı ça
lışacaklarını da taahhüt ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Babüroğlu, Sayın Cemalettin 
İnkaya'nın bir sorulan var, buyurunuz Sayın Inka-
ya. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Efen
dim, yazılı soruları cevaplandırdıktan sonra soraca
ğım müsaadenizle. 

BAŞKAN — Sayın Inkaya, Sayın Bakan; «Bu 
sorularda şimdi cevap verebileceklerimin cevabını ve
riyorum, şimdi cevabını vermediklerimi yazı ile bil
direceğim.» dediler. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Erdek'te Çuğra denilen mevkide bir şahıs; 
geçmiş yıllarda, plaj tesisleri yapacağım diye kum
sala, Devlet arazisine tecavüz etmiştir. Mühürlenen 
İnşaatı için Şûrayı Devlete yaptığı müracaat, bu şah
sın aleyhine neticelenmiş midir? 

2. — Erdek Belediye Reisi, kendisi hakkında ya
pılan haksız iddiaları tetkik için, Sayın Bakana, mü
fettişler göndermesi için telgraf çekmiş midir? 

3. — Erdek sahil bandının kamulaştırılması mu
amelesi yürürken, Turizm Bakanlığından İmar ve 
İskân Bakanlığına yazılan bir yazıya verilecek cevap, 
bundan evvelki Bakan Sayın Ali Topuz'un maka
mında hiçbir muamele görmeden 5 ay bekletilmiş 
midir? 

Ayrıca, Bakanlığın yüksek dereceli bir memuru
nun yazılı ve sözlü basınına intikal eden «Sahil yağ
macılığı» sözünü Sayın Bakan münasip bir hitap 
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tarzı olarak kabul ediyorlar mı? 
Çünkü, «Yağmacılık» herhalde lügattan açılıp ba

kıldığı zaman görülecektir ki, «Zorla, namussuzca, 
ahlâksızca, hakkı olmayan bir şeye sahip olma» an
lamına gelir. Türkiye'de sahil yağmasından, bu den
li yazılı basında ve sözlü basında, siyasî olmayan ki
şiler taraLndan şiddetle bahsedilmiş olmasını, üzeri
ne basa basa bahsedilmiş olmasını doğru buluyorlar 
mı? 

BAŞKAN — Başka sorunuz var mı, Sayın İnka-
ya? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Hayır. 
Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, yanınızdaki dokü
mantasyona göre cevap verebilecek haldeyseniz ve
rirsiniz; inceleme yapmaklığınız gerekiyorsa, araştır
ma yapmanız gerekiyorsa, yazılı olarak da cevap ve
rebilirsiniz; takdir sizindir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Bu konuda yeterli bir 
bilgiyi arz edeceğim; ayrıntılarını istedikleri zaman 
açarım. 

Bu konuda hazırlanmış bir teftiş raporu vardır; 
Cumartesi günü aldım, Pazar günü okudum; özetleri 
burada. Teftiş raporu, bir incelemedir; tahkikat ha
line döndürülmesi emrini verdim. Fakat kendilerinin 
değindikleri bazı noktalarda haklı yanlar olabilir. 
Ben, parlamenterden dosyayı saklamam; eğer teşrif 
ederlerse tetkik edebilirler; kendileri bir parlamenter
dir ve zaten Anayasaya göre de hakları var. Bazı nok
taları beraber inceleyelim. 

Eğer Turizm Bakanlığı ile de ilgili olarak hareke
tin durdurulmasına yönelik hareketimiz varsa, bilsin
ler ki; katiyen hizmetin durdurulmasından yana deği
lim; hizmetin açılması, ama gerekliler hakkında da 
tahkikatın, hukukî işlemlerin yerine getirilmesinden 
yanayım. Bunu düzenleyeceğimizi vaat ediyorum. 

Bir yüksek dereceli memurun tayini vesairesinden 
söz edildi. 

Değerli arkadaşlarım, mahsus değinmedim... 
CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Tayin 

değil, efendim. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 

BABÜROĞLU (Devamla) — ... Bu tayinlerin altında 
hangi bakanların imzalarının olduğunu söylersem he
piniz için sürpriz olur. Burada da isimleriyle bazı ar
kadaşlar bahsettiler, isimleri de yanlış söylediler; me
selâ, Taylan Benli dediler. Dedikleri Taylan Benli, o 
değil, o başka Taylan Benli. Bir başkasını söylediler, 

j Deniz Gezmiş'i muhafaza ettiğini ifade ettiler. Hele 
onun tayininin, yükseltilmesinin, altında (Ki, o arka
daşınız da o vazifeyi yapmamıştır) hangi bakanın im
zasının olduğunu açıklarsam sürpriz olur. Bunların 
içerisine fazla girmiyorum. 

Ben de biraz parlamenterlik yaptım; galiba sizin 
sorunuzdan faydalanarak noksan kalan bir şeyi söy
lemiş oldum; affedersiniz. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, Sayın Bakan bunları açıkla
sın... 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Yazılı cevap vereceğim, 
bunlara efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Bizim de bunlar hakkında malumat sahibi 
olmamız lâzımdır; zira ileride yapacağımız konuşma
larda durumu kötü bir diyaloga sokmamamız bakı
mından herhalde faydalı olur kanaatindeyim. 

İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 
BABÜROĞLU (Devamla) — Bütün sorulara yazılı 
cevap arz edeceğim efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Kimlerse bunlar, hangi bakanlarsa öğrene
lim; çünkü bunlar memlekete Devlete, millete bihak
kın objektif ölçüler içerisinde hizmet etmek mevkiin
de olan insanlardır, eğer kusurları varsa kusurlarım 
tamir etmek durumundadırlar. 

İMADETTÎN ELMAS (Çanakkale) — Soru mu 
bu, Sayın Başkan? 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Soru değil, sayın arkadaşım; izah sadedin
de söyledim. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade eder misiniz, Sayın 
Karaağaçlıoğlu? 

Sayın İnkaya, sorularınızı sordunuz, tutanağa geç
ti. Sayın Bakan, şimdi söylemeleri mümkün olanları 
söylediler, diğerleri için yazılı cevap vereceklerini, 
hatta eğer arzu ederseniz, konu ile ilgili dosyaları si
ze göstereceklerini söylediler. 

Şimdi, bütçe de bir denetim vasıtasıdır; ama tek 
denetim vasıtası değildir. Tüzük hükümlerini biliyor
sunuz; bütçeyi ayrıca 10 gün zarfında da konuşmak 
ve bitirmek mecburiyetindeyiz. 

Sizin dilekleriniz, görüşleriniz de tutanağa geçti, 
Sayın Karaağaçlıoğlu. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Sayın Başkan, bendeniz aslında Sayın Ba
kana müteşekkirim; mühim olan müphem kalmasın, 

j istihfam kalmasın,, 
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BAŞKAN — Kalmıyor işte efendim. Sorular so
ruldu, şu anda verilmesi mümkün olan cevaplar ve
rildi; şu anda verilmesi mümkün olmayan cevaplar 
da yazılı olarak ayrıntıları ile verilecek. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Kara-
hisar) — Bu bakımdan söylüyorum; yoksa ben ken
dilerine müteşekkirim izahlarından dolayı. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. 
İMAR VE İSKÂN BAKANI SELÂHATTİN 

BABÜROĞLU (Devamla) — Ben de teşekkür ede
rim; sağolun. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, son söz, sı
rada olan Sayın îmadettin Elmas'ındır; buyurunuz 
Sayın Elmas. 

İM ADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Sayın 
Başkan, sayın arkadaşlarım; 

Geçen yıl, yine bu kürsüde, İmar ve İskân Ba
kanlığının 1974 yılı bütçesini grupum adına eleş
tirirken, sözlerimin başında şöyle konuşmuştum: 

Bu bakanlık ve il müdürlüklerinin teknik for
masyonu olmayan, çok kifayetsiz kişilerle doldurul
duğunu ve bu bakımdan, görevli belediyelere teknik 
yardım olan il müdürlüklerinin kifayetsiz kaldığını 
belirtmiştim. 

O zaman konuşan, karşı gruba, mensup, diğer 
partilere mensup senatör arkadaşlarımız, bizim bu 
sözlerimize katılmamışlardı; ama bugün burada, o 
gün benim söylediğimden çok daha ağır eleştiriler-

« 
de bulundular. Ağır diyorum, çünkü, burada söy
lenmemesi icabcden şeyleri de söyledikleri için ben 
asıl konuşmamı, Bakanlığın bütçesi içinde yapıl
ması icabeden, gerek programda, gerek bütçede gör
mediğim ve konması icabeden bazı hususları dile 
getirmek istiyorum. 

Ancak, şimdi burada konuşan bazı arkadaşları
mızın grupum uza ve partimize yöneltmiş olduğu 
bazı hususları aydınlığa kavuşturmak için birkaç 
söz söylemek istiyorum : 

Ben de Bakandan rica ediyorum; yalnız sekiz 
aylık devrede değil, son 10 yıllık devre içinde, İmar 
ve İskân Bakanı olarak bulunanların hangi bakanlar 
zamanında, nerelere, kaç kişi tayin edilmiştir? Eğer 
bu 10 senelik bilanço çıkacak olursa, sekiz aylık 
devre için itham etmeye kalkıştıkları arkadaşımızın 
haklı olduğu meydana çıkacaktır; zaten ben burada 
birkaç misal vereceğim. 

Arkadaşlarım, 20 yıldır bu Bakanlığı idare ede
ceksiniz, birçok kifayetsiz atamalar yapacaksınız, 
Bakanlığı fonksiyonunu yapamaz hale getireceksiniz 

ve ondan sonra bütün hataları sekiz aylık bir Hü
kümete ve onun Bakanına yükleyeceksiniz... Bu, in
safsızlıktır arkadaşlar. 

İmar ve İskân Bakanlığı, Belediye Teknik Hiz
metler Genel Müdürlüğünün «Kamulaştırma ve Dü
zenleme Fonu» ndan belediyelere yapılan yardımlar 
hakkında; çok fazla geriye gitmeyeceğim, ama iki 
senenin eleştirisini yapacağım, 1973 yılında A. P.'li 
İmar ve İskân Bakanı tarafından Belediye Teknik 
Hizmetler Genel Müdürlüğünün «Kamulaştırma ve 
Düzenleme Fonu» ndan Cumhuriyet Halk Partili 
belediyelere yapılan yardım yekûnu 4,9 milyon lira
dır. Bir sene sonra, 1974 yılında Cumhuriyet Halk 
Partili Bakan tarafından yine aynı fondan A. P.'li 
belediyelere yapılan yardım 15 milyon liradır; öteki
nin tam üç katıdır. Ama bu kürsüye geleceksiniz, 
«Partizanca hareket edilmiştir.» diye Cumhuriyet 
Halk Partisini itham edeceksiniz.. Biraz insaflı ola
lım. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Elmas; aldık, aldık. 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Kayıtlardan 
bunu yazılı olarak sorup, Bakanlıktan öğrenebilirsiniz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Alırsı
nız diyorsunuz da, aldık diyoruz biz de. 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Sizi sabırla 
dinledik; siz de oturduğunuz yerden beni sabırla dinle
mek lütfûnu gösteriniz. 

Sayın arkadaşlarım; 
Personel tayini konusunda da birkaç söz söyle

mek istiyorum. Şikâyet konusu daha ziyade yevmi
yeli personeldir. Bu bakanlığın kurulduğu günden bu 
yana. yevmiyeli personel olarak yapılan tayin 1 360' 
dır. O günden bu yana Cumhuriyet Halk Partili 
bakanlar tarafından yapılan tayinin yekûnu 360 ci
varındadır, Adalet Partili bakanlar tarafından yapı
lan tayin yekûnu ise, 1 000'dir. Ondan sonra, 8 aylık 
bir Hükümete yükleneceksiniz... (Adalet Partisi sı
ralarından anlaşılmayan müdahaleler.) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; 
Grupunuz adına ve kendi adlarına konuşan ar

kadaşlar konuştuğu zaman Cumhuriyet Halk Par
tisi Grupundan hiçbir müdahale olmadı. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Kimse 
yoktu ki Sayın Başkan. 

FİKRET GÜNDOĞAN (İstanbul) — Burada 
oturuyoruz. 
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NEJAT SARLICALI (Balıkesir) Hâlâ da olmu
yorsa, bunun bir sınırı var Saym BaşKan. O sınırı 
aştılar mı görürler. 

BAŞKAN — Tüzüğe göre, söz istersiniz, eğer 
olanak varsa söz veririm, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Devam 
edebilir miyim Başkanım? 

Şimdi soruyorum, üç katı fazla tayin yapacaksı
nız, ondan sonra da kalkıp, bizi partizanlıkla itham 
edeceksiniz... Bu Bakanhğın kurulduğu günden beri, 
Cumhuriyet Halk Partili bakanların yaptığı yevmi
yeli personel tayini 360'dir, Adalet Partili bakanlar 
tarafından yapılanlar da 1 000'dir. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — 7 ay 
siz, 7 sene biz yaptık. 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Şimdi, 
müsaade ederseniz... 

CEM ALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Kaç 
sene?.. 

BAŞKAN — Sorunuzu lütfen bana sorunuz. 
Üye, üyeye soru soramaz, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Size so
ruyorum Sayın Başkan; böyle soru sorulmaz ki... 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Sayın Baş
kan, konuşsunlar zararı yok. Ben onları duymuyo
rum ve konuşmama devam edeceğim; ama müsaade 
ederseniz, sayın arkadaşlarım partizanlık örneğinden 
madem ki söz açıldı, ben bazı partizanlık örnekleri 
vereceğim. 

Adalet Partili bir bakan, Adalet Parti İl Gençlik 
Kolu Başkanını tutuyor, 120 lirayla tayin ediyor. 
Bu arkadaşımız Bakanlığa istediği zaman uğrar, is
temediği zaman uğramaz. Aydan aya gelir maaşını 
alır; ama Adalet Parti İl Başkanlığını da yürütür. 

Bir başka misal; yine bir başka Adalet Partili 
Bakan Devlet sektöründe çalışırken, yanındaki ilk
okul mezunu olan sekreterini Bakan olduktan son
ra oraya 100 lira yevmiye ile sekreter olarak alır. 

Diğer bir ba§ka misal; ismen zikrettiğiniz için 
ben de ismini vererek söyleyeceğim. Taylan Benli' 
nin adını vererek, tayinini, bir partizanlık örneği 
olarak gösterdiniz. Şimdi soruyorum; acaba daha 
evvel bu görevde bulunan, Taylan Benli'nin tayin edil
diği görevde bulunan, Adalet Partisi Gençlik Kol
ları Genel Başkanının yerine atandığı için mi bu 
fevrî hareketi gösteriyorsunuz?.. Partizanlık örnekle
ri işte böyle olur. Siz gösteremezsiniz bana bir tane 
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Cumhuriyet Halk Partili il genel başkanına İmar 
İskân Bakanlığına tayin ettiğimizi. 

BAŞKAN — Saym Elmas, siz de Genel Kurula 
hitabediniz. 

İMADETTİN ELMAS (Devamla) — Kaldı ki, 
tayin olunan bu arkadaş, atandığı yerin icabettirdiği 
formasyona sahip bir arkadaşımız. Bahsettiğiniz, ismini 
verdiğiniz arkadaş İktisadî ve Ticarî İlimler Akademisi 
mezunu, öbürü, Dil Tarih Coğrafya Fakültesi me
zunu; ama bu kürsüde dile getirirken bunu bile ters 
getirdiniz. İnsaf buyurun. Adalet Partisi Gençlik 
Kollan Genel Başkanını tayin edeceksiniz; ondan 
sonra, İktisadî ve Ticarî İlimler mezunu bir arka
daşı, hem de o formasyonu icabettiren bir mevkie 
tayin etti diye, bir Bakanımızı kınayacaksınız... 

Arkadaşlarım; 
Bir başka konuya değineceğim; 
Yine bu kürsüden cevap veremeyecek durumda 

olan kişilerin adlarını vererek, makamlarını vererek, 
partizanlık yapıldığına dair örnekler göstermeye ça
lışıyorsunuz; hattâ kimisini de harem kurmaya va
rıncaya kadar itham ediyorsunuz, ağır suçluyorsu
nuz. Çok üzüldüm, samimî olarak söylüyorum, bu 
kürsüden bu sözlerin sarf edilmemesi icabederdi. 
(C. H. P. sıralarından «Ayıp, ayıp» sesleri.) 

Cevap veremeyecek bir kamu sektörü mensubu
nu bu şekilde itham edeceksin bu kürsüden, ondan 
sonra gideceksin, rahatlıkla, buradan bunları dile 
getiren, yanlış olduğunu söyleyenlere lâf atacaksın... 
Yakıştıramadım. 

Arkadaşlarım; 
Bu Genel Müdür Muavini kimdir, nasıl bu ma

kama gelmiştir?.. Şöyle bir eleştirdim baktım; bu 
arkadaşımız Orta Doğu Teknik Üniversitesinde kan
tin ve kafeterya müdürü idi, yurt müdürü değil. O 
da yanlış söylendi. Sonra bu Bakanlığa, Gıda, Yar
dım ve Proje Müdürü olarak atandı, ondan sonra 
çalışkanlığı ve emeğinin bileğinin hakkı olarak Ser-
bülent Beyin Bakanlığı sırasında Afet İşleri İdarî ve 
Malî İşler Daire Başkanlığına getirildi. Ondan sonra 
Nebil Oktay'ın Bakanlığı zamanında üçüncü dere
cede Genel Müdür Müşavirliğine getirildi. Bizim 
8 aylık Bakanımız ne yapmış?.. Buradan almış, aynı 
dereceyle Genel Müdür Muavini olarak tayin etmiş; 
kıyametler kopuyor, partizanlık örneği diye. İnsaf 
buyurun beyler... 

Saym arkadaşlarım; 
Ben sözlerimi fazla uzatmayacağım. Yalnız bir 

üzüntümü şurada belirtmeden geçemeyeceğim; millet-
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vekili olduğu için bu kürsüden cevap veremeyecek 
eski bir Bakana dünyanın lâfını atacaksın; memur 
olduğu için, senatör olmadığı için bu kürsüden yine 
cevap veremeyecek birçok kişileri, isimler de vererek 
en ağır şekilde suçlayacaksın ve ondan sonra, rahat
lıkla görevimi yaptım diyeceksin.. Bu bizim görev 
anlayışımıza taban tabana zıt bir görüştür. Biz bu
nun karşısındayız, isterim ki, tüzükler, kanunlar ni
zamlar, onların da bu kürsüden cevap verebilmele
rine bir hak tanısın da ondan sonra arkadaşlarımız 
bu lâfları söylesinler. O zaman ses çıkarmam, ama bu 
zihniyetin karşısında olduğumuzu belirterek, sözleri
me nihayet veriyorum. 

Gecenin geç saatinde sizleri sözlerimle rahatsız 
ettiğim için özür diliyorum, saygılar sunuyorum. 
(C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
acaba bu sicilleri nereden öğreniyorlar, nereden bili
yorlar?.. Sataşma var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim üye, üyeye soru soramaz. 
(C. H. P. sıralarından «Siz nereden biliyorsunu?»... 
sesleri). 

iMADETTİN ELMAS (Çanakkale) — Bu kürsü
ye çıkıp cevap verme olanağına sahip olmayan eski 
Bakanımızdan öğreniyoruz. 

BAŞKAN — imar ve İskân Bakanlığı bütçesi 
üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. Bölümlere ge
çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler?.. Ka
bul etmeyenler?.. Kabul edilmiştir. 

İMAR VE İSKÂN BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 77 160 090 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Bölge metropoliten alan şehir imar 
plan, yapılması ve belediyelere Tek. 
Yar. Yür. 95 770 121 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Kentsel alanlardaki konut düz. ve 
yapı mal. stand. tespiti 384 171 844 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

113 Doğal afetlerin zararlarını önleyici 
ve giderici işler 36 130 401 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Transferler 570 420 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümlerin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

İmar ve İskân Bakanlığı 1975 malî yılı Bütçesi
nin milletimiz ve memleketimize hayırlı olmasını di
lerim. 

C) ENERJİ VE TABİ KAYNAKLAR BAKAN
LIĞI BÜTÇESİ 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/226; C. Senatosu : 1/293) (S. 
Sayısı : 422) (1) 

4. — Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/277; C. Senatosu : 1/294) (S. 
Sayısı : 423) (2) 

BAŞKAN — Sayın senatörler, şimdi sıra, Ener
ji ve Tabiîî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su işleri 
Genel Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
1975 malî yılı bütçelerinin görüşülmesine gelmiştir. 
Program gereğince bu bütçeler birlikte görüşülecektir. 

Bu bütçeler üzerinde grupları adına söz alan sa
yın senatörlerin adlarını sunuyorum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Saym İh
san Topaloğlu, Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Cemalettin İnkaya, Millî Birlik; Grupu adına Sayın 
Sami Küçük. 

Şahısları adma söz alan üyeler ise şunlardır : Sa
yın Cemal Tarlan, Sayın ismail İlhan, Sayın Ahmet 
Karayiğit, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Hüseyin Kal-
paklıoğîu, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın Kâzım Ka-
raağaçlıoğîu, Saym Hikmet Aslanoğlu, Sayın Hilmi 
Soydan, Saym Arif Hikmet Yurtsever, Sayın Ziya 

(1) 422 S. Sayılı basrnayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 423 S. Sayılı Basrnayazı 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

— 416 — 
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Ayrım, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın İbrahim Tev-
fik Kutlar, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Hilmi Nal-
bantoğlu. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın İh
san Topaîoğlu, buyurunuz efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPALOĞ-
LU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının sayın mensupları; 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde ko
nuşmak üzere huzurunuzdayım. Ancak, Cumhuriyet 
Halk Partisi, gerek Bütçe Karma Komisyonunun teş
kil tarzına karşı olduğu ve gerekse, esasen bu büt
çeye kırmızı oy vereceğini açıkladığı için, ben daha 
ziyade genel konular üzerinde görüşlerimizi açıkla
yarak huzurunuzu terkedeceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Son İsrail - Arap Savaşından sonra, yurdumuzda 

ve daha doğrusu bütün dünyada bir enerji krizi or
taya çıktı. Petrolün ambargolanması sonunda, ih
tiyaçlarını karşılayamayanlar, yıllar boyu dış kay
naklara kendini bağlayan güçlü ekonomiler bile, pet
rolün eksikliği yüzünden zor bir duruma girdiler. 
Hattâ o kadar ki, son yılların belki en büyük ekono
mik krizinin bu petrol darlığı yüzünden olduğunu 
ileri sürenler dahi çıktı. Halbuki, son zamanlarda Ba
tıdaki bu ekonomik krizin birçok yönlerini tetkik 
edenler, ekonomik krizin daha ziyade, son yıllarda 
artan tüketimin gelişmesi, stokların süratle tükenmesi 
ve kredi düzeninin geniş şekilde açılmasına yormak
tadırlar. Ancak, petrolün de geniş bir şekilde etkile
diğini kabul etmektedirler. 

Dünya, bilhassa Batılı gelişmiş ülkeler şimdi bir 
soruyla karşı karşıya kaldıklarını beyan etmektedir
ler. Acaba, ekonomileri ve gelişmeleri bundan son
ra nasıl bir duruma girecek, kalkınmaları veya daha 
doğrusu sanayileşmeleri nasıl bir hızla gelişecek?.. 
Bu mesele üzerinde ciddî tartışmalar yapmaktadırlar. 
Öyle ki, gelecek yıllarda gelişmelerini sıfıra indirmek 
veya gelişmelerini bir miktar hızîa devam ettirmek 
konulan, bütün Batı müesseselerinde, meselâ Av
rupa Konseyinde ve birtakım iktisatçılar arasında, 
devletler arasında tartışma konusu halindedir. Bu 
gelişmeyi devam ettirebilmek için, Roma Kulübü 
namındaki teşkilâtın yayınları, 4 ana unsurun sağ
lanması gerektiğini ileri sürmektedirler. Birincisi ener
ji, diğeri madenler ve metaller, üçüncüsü gıda, dör
düncüsü de çevre kirlenmesi sorunu. 

Bu girizgâhı yapmaktan kastım; bilhassa enerji 
ve madenlerin bizi yakından ilgilendirmesi dolayısıy-
le üzerinde durmanın lâzımgeldiğine inandığım için
dir. 

Enerji sorununu çözmek için bugün gelişmiş ül
keler, sanayileşmiş ülkeler birtakım çarelere başvur
maktadırlar. Biraz önce söylediğim gibi, petrole bağ
lı olmanın, dışa dönük enerji politikasının zararları
nı açık açık ifade ederek, birtakım tedbirleri öngör
mektedirler. Bu tedbirlerin başında, evvelâ petrolü 
mümkün olduğu kadar az tüketmek. 

2. — Kendi kaynaklarını kullanmak, 
3. — Yeni kaynaklarını değerlendirmek; bunun için 

aramalar yapmak gelir. Bu yeni kaynaklar arasında 
başlıca, güneş erenjisi, sürre - jeneratör dedikleri 
kendini yenileyen çekirdek nükleer enerji; füzyon 
enerjisi bir bakıma, sonra jeotermal enerji ve sonun
da denizleri olan, met - cezir'i olan memleketlerde 
bundan istifade etmeyi, rüzgâr enerjisi ve birtakım 
yeni enerjileri önermektedirler. 

Bu suretle, kendi enerji kaynaklarını, dışarı bağ
lı olmadan ve tükenmeyen kaynaklara dayandırmak 
çabası içindeler. Bunu bu açıklıkla söylemekle bir 
noktaya gelmek istiyorum : Ben yıllarca burada Cum
huriyet Halk Partisi sözcüsü olarak bu görüşleri; ta
sarruf edilmek lâzımgeldiğini, kendi kaynaklarımıza 
dönmemiz lâzımgeldiğini, mümkün olduğu kadar 
petrol alacaksak, çok yönlü almamız lâzımgeldiğini, 
kömürün ve suyun değerlenderilmesine dönmek lâ
zımgeldiğini ifade ettiğim için ve neticede bu görüş
lerimizin doğruluğunu tespit etmiş olduğumuz için 
açıklamak ihtiyacını duydum. 

Bu görüşü ilk olarak açıkça savunan kişi, Başkan 
Nixon olmuştur. 18 Nisan 1973 tarihli beyanında, 
«Enerjinin Muhafazası» namı altında öz kaynaklara 
dönülmesi gereğini ve kendilerinin kömür enerjisi ola
rak 300 senelik bir rezerve sahip olduklarını açıkladı
lar. Bu petrol krizi açığa çıktıktan sonra İsviçre'nin 
Liberal Partisinin aynı görüşleri ileri sürdüğü, Alman-
ya'daki basının hemen hemen aynı görüşe döndüğü 
görülüyor. Batı, bu tasarruf çabalarına daha geçen 
seneden başlayarak, önemli sonuçlar almıştır. Meselâ 
Fransa, geçen sene yaptığı tasarruf sonunda, bir sene 
evveline nazaran yüzde 5,8 nispetinde petrol tasarru
fu sağlamıştır. Bunun değeri 3 milyar Frank, bizim 
paramızla 10 milyar liradır. Amerika, yüzde 6 civa
rında bir tasarruf sağlamıştır. Bütün memleketler 
(Batı ülkelerini kastediyorum) 1985'te, bugün yüzde 
70 seviyesinde olan petrolün enerjideki yerini, süratle 
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yüzde 40'a indirmek çabasındadırlar ve bunu sağla
mak için gayret gösteriyorlar. 

Bunları söyledikten sonra, memleketimizin imkân
ları içerisinde, dar kaynaklarımıza göre, zaten bizim 
esasen yıllardan beri tutmamız lâzım gelen yolun, 
daha açık olarak görüldüğü kanısındayım. 

Bizde enerji krizleri neden olur? Buna değinmek 
istiyorum. 

Yıllarca söylediğimiz gibi, evvelâ memleketimizde 
uzun vadeli bir enerji planlaması yapılamamıştır, 
programlar ona göre ayarlanmamıştır. Biz planlama
yı, birtakım tesislerin bir an evvel temelini atmak su
retiyle başlatılması zannetmişindir. Bir çok tesislere 
başlanmış, fakat bitirilmeleri yıllar yılı sürmüş; hem 
bu tesislerin maliyetleri yükselmiş, tesis masrafları 
artmış, hem de veremedikleri enerji kaynakları dola-
yısıyle, ekonomiye ağır yük haline gelmiştir. Ben, 
bunun misallerini size burada vereceğim. 

Bilhassa elektrik enerjisi konusunda Keban'dan 
söze başlamak istiyorum. Kapasitesi 620 Megawat; 
1963 .senesinde başlanmış, 1970 yılında bitirilmesi ön
görülmüş, 1974'te ilk ünite faaliyete geçmiş, bugün 
çalışma halinde ve birtakım arızalarla karşı karşıya-
yız. Halen tam randımanlı hale girmesi mümkün ola
mamış, birtakım zorluklarla karşı karşıya kalınmıştır. 
Bunun nedenlerini biraz sonra açıklayacağım. 

Gökçekaya Barajı 300 megawat güçte, 1964'te 
başlanmış, 1968"de bitmesi gerekirken 1973'te faali
yete geçmiş, ünitenin birisi tamamlanmadığı için, ha
len paslanmış vaziyette çalışamaz durur, diğeri de arı
za yapar, faaliyetini zaman zaman aksatır. 

Kovada; 53 megawat, 1964'te başlanmış 1968'de 
'bitmesi lâzımken 1971'de bitmiş. 

Doğankent; 1963'te başlamış, 1967'de bitmesi ge
rekirken 1972'de bitmiş. 

Oymapınar; 1967'de başlamış, 1972'de bitecekti, 
1978'de biteceği söyleniyor. 

Seyitömer; I - II santralleri 1967'de başlamış 1971 
de bitmesi lâzımken, 1973'te bitmiş; üniteleri halen 
tam randımanla çalışmaz, buhar kazanının ve bantla
rın projelere uygun olmadığı veya 150 megavvat üre
tecek seviyede olmadığı ileri sürülür. 

Ayvacık; 1969*da başlayıp 1973'te bitecekti; 1971 
de ihalesi yapıldı. 

Bütün bunları ortaya koyduğumuz zaman, bilhas
sa Türkiye'deki elektrik krizinin nedenleri açık açık 
meydana çıkar. Bunun neden böyle olduğu konusuna 
gelince : 

Hatalar planlamada başladığından uzamasına se
bep olmuştur. Bir plan, program yapılırken; bunun 
projesi, parası, lâzım olan insangücü hep beraber, mu
ayyen zamanda bitmesi planlanmazsa veya bunlar 
planlandı zannedilerek yapılmazsa, bu gecikmeler ta
biî olarak olur. Bugün nedenlerini sorsanız; para bu
lamadıklarından, bütçenin imkânsızlığından veya dö
viz bulamadıklarından şikâyetçi olduklarını görürsü
nüz, personel bulamadıklarını dinlersiniz. Plan demek, 
işte bunların hepsini bir araya getirmek demektir. Bu 
yapılamadığı için, enerji programlarının zamanında 
bitmemesi, bugünkü enerji sıkıntısını ortaya çıkar
mıştır. 

Geriye doğru baktığımız zaman, 1945'te başlayan 
Çatalağzı Santralının pekâlâ uzun yıllar, normal arı
zaların dışında, büyük bir arıza göstermeden çalıştı
ğını görüyoruz. Ondan sonra ihaleleri yapılan Tunç-
bilek Sarıyer, hatta Hirfanlı barajları ve buna ben
zer tesislerin ciddî arızalar göstermeden işletildikleri 
müşahade edilir. Acaba bu arızalar, neden son zaman
larda yapılanlarda bulunuyor? Bunu bilmek faydalı. 
O zamanki teknik insanların Mç olmazsa projeleri 
yapacak, tetkik edecek ve bunların yürümesini sağla
yacak kadar bilgi sahibi olmaları gerekir. Yine o za
manda projeyi yabancılar yapıyorlar, tesisler öyle 
kuruluyordu; fakat dikkat ediyoruz, son zamanlarda 
yapılan barajlardan Seyitömer de olsun, Gökçekaya 
da olsun, Sarıyer de olsun, birtakım teslislerin çalış
madığı, imalât hatalarının olduğu söyleniyor. Öyle ise, 
burada mühendislik faaliyetlerinin taın yerinde olma
dığını tespit etmek gerekir. Bunun da açıkça nedeni, 
yürütülen personel politikasıdır. 

Personel politikası, bilhassa son çıkan kanunla 
iyi eleman kullanmak imkânını ortadan kaldırmıştır. 
Değerli eleman, kıymetli eleman ve tecrübeli eleman
lar müesseselerden ayrılarak uzaklaşmışlardır. Bu 
şartlar içinde, bundan sonrakilerin daha iyi yapılaca
ğına ben şahsan kani değilim. Bunun da vebali, Per
sonel Kanunundaki bu aksaklığa ve Demirel Hükü
metlerine aitttir. O zamanlar burada Personel Kanu
nunun sakat olduğunu, teknik elemanlara lâyıkı ile 
yer verilmediğini uzun uzun savunmuştuk. 

Enerji sorununa bu kadar değindikten sonra, 
enerji kaynakları üzerinde durmak istiyorum. 

Bugün enerji kaynaklarının başında, son zaman
larda teşvikle % 52 oranında yer alan petrol vardır. 
Memleketimizde 21 yıldır petrol aranır. Memleketi
mizin yıllardan beri bilinen bir gerçeği vardır; Pet
rol memleketi olarak tanıtılmıştır; 21 yıllık faaliyet-
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Ier sonunda bugün ancak 3 milyon 300 bin civarın
da bir petrol üretmek imkânını bulabiliyoruz. Bu po
litikanın yanlış olduğunu yıllardan beri savunan bir 
insan olarak; yabancı şirketlere dayanarak bir pet
rol politikasının sakatlığını savunanlardan ve bu so
nucun eskiden beri böyle olabileceğini söyleyenler
den biri olduğum için, bunu anlamakta bir güçlük 
çekmekteyim. Ancak, bir gerçek ortaya çıkmıştır; 
bugün petrol denilen madde, dünya çapında etkili bir 
siyasî silâh haline gelmiştir; siyasal silâhtır. Bu si
lâhı elinde tutanlar, dış politikada birçok etkili roller 
oynamaktadırlar. Öyle ise Türkiye, kendi petrolünü 
kendi elinde tutacak şekle biran evvel getirilmelidir. 
Son olarak çıkan petrol kanunu bu hususu kifayetli 
bir şekilde halledememiştir. Öyle ise biz, petrol me
selesini millî bir açıdan Cumhuriyet Halk Partisi
nin görüşüne uygun olarak çözmek, Devlet eliyle 
yapmak zorundayız. 

Bunun için, Türkiye petrollerini güçlendirmemiz 
gerekir. Ne kadar güçlendirirsek, o kadar iyi olacak
tır. Elinde kâfi personel olduğu kanısındayım; yal
nız, arama için ayrılan tahsisatların kifayetli olma
dığı düşüncesindeyim. 

Petrol aramalarının bütün yurt sathında bugün 
edinilen tecrübelerle, daha yeni görüşlerle, yeniden 
başlatılması, süratlendirilmesi sonunda, petrolü hiç 
olmazsa kendi ihtiyacımız kadar bulabileceğimiz ka
nısını ben şahsen hiçbir zaman yitirmedim. Ancak 
petrolü başlı başına bir sorun olarak ele almak ica-
beder, Kanımca, bugün petrol konusu, (Bu sene 1 
milyar dolarlık petrol de ithal ettiğimize göre) başlı-
başına bir sorun olarak ortaya çıkmıştır. Bu sorunu 
Devlet çapında ve üst seviyede çözmek zorunluğu 
vardır. 

Petrol aramalarında bir de deniz aramaları; bu
nunla ilgili olarak Ege Denizindeki kıta sahanlığı 
meselesi vardır. Kıta sahanlığı, son 2 yıldır Yunan
lıların Taşoz'da petrol bulmaları üzerine ortaya çı
kıp, komuoyuna intikal etti. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kıta sahanlığı, aslında başlıbaşına bir sorundur. 

Petrol bulunması dolayısıyle ortaya çıktığı için zan
nedilir ki, kıta sahanlığında yalnız petrol aranacak
tır. Halbuki kıta sahanlığı, daha 1910'da Portekiz ile 
şimdi adını hatırlayamadığım bir ülke arasında balık
çılık yönünden bir tartışma konusu olmuştur. 1916' 
da Çarlık Rusya, Sibirya'nın kuzeyindeki adalar do
layısıyle bir kıta sahanlığı meselesi üzerinde durmuş
tur, 1948'de Truman, Amerika'nın kıta sahanlığı me
selesini ele almıştır. 

Kıta sahanlığı dendiği zaman; balıkçılık, maden
cilik, tarihî eserler, bunun yanında da petrol var
dır. Kıta sahanlığı meselesi, yalnız petrol için söz ko
nusu değildir. Kıta sahanlığı, artık bir yurdun sınırı 
haline gelmiştir. Orada hiçbir şey dahi olmasa, bu 
sınırların tam olarak tespit edilip, memleketin hak
larını korumak lâzımgelir. Onun için, petrol ile ilgi
li olarak bugün ortaya çıkması, Ege Denizinin petrol 
bakımından önemini artırmıştır; fakat kıta sahanlı
ğı meselesini tek başına ortaya çıkarmış olmamakta
dır. Biz yıllarca kıta sahanlığı meselesinde, maalesef 
ciddî olarak bu meselenin üzerinde durmamışız. 

Bugünlerde gene söz konusu bir şey vardır; Nor
veç Gemisi, sismik araştırma yapmak üzere denize 
çıkıyor. Bu konu, kanımca, Devletin haysiyeti mese
lesi haline gelmiştir. Yapılan bütün tebliğlere rağmen, 
basından öğrendiğimize göre, bu gemi anlaşmayı ih
lâl ederek gitmemektedir. Bunun karşısında yapıla
cak kanımca üç yol vardır. 

Birisi, derhal mukavelesini feshedip tazminat is
teyerek, mukavele hükümlerini yerine getirmediği 
için iade etmek. Bu arada süratle yeni bir gemi bul
mak. 

İkinci çare; başka firmalarla anlaşıp, muhakkak 
bunu yapmak. Bunun dışında, bu jeofizik aletlerini 
derhal temin ederek içeriden, dışardan bir gemiye 
monte edip yerleştirmek suretiyle bu işe kendimizin 
girişmesidir. Memleketimizde kanımca bu işleri ya
pacak jeofizikçiler vardır. Hiç olmazsa, mümkün 
olduğu kadar geniş imkânlar sağlayarak, bir müte
hassısı getirmek de mümkündür. Binaenaleyh, bu 
meseleyi ciddî olarak ele alma zamanı gelmiş ve 
hatta geçmektedir. 

Türkiye'deki petrol aramalarının; (Gene değine
ceğim, her konuşmamda aşağı - yukarı değinirim) 
bugün c/c 60 - 70'i arasındaki miktarlarını sondaj 
olsun, jeolojik arama olsun, jeofizik arama olsun, 
Türkiye Petrolleri yapmıştır. Türkiye petrolleri, son 
Irak - Türkiye arasındaki boru hattı için yaptığı ya
tırım hariç, bugüne kadar 4,5 milyarlık yatırım yap
mıştır. Buna karşılık, yabancı şirketlerin tüm yatırı
mı, (60 şirkettir Türkiye'ye gelen) 2 milyar 440 mil
yon liradır. Aşağı - yukarı iki misli bir yatırım yap
mıştır Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Ki, da
ha Petrol Kanununun çıkışından itibaren biz kendi 
malî gücümüzün yetersizliğini ileri sürerdik. Bunun 
doğru olmadığı 20 senelik bir tecrübe ile kendini 
göstermiştir. 
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Türkiye'nin petrol yönetimi meselesine baktığı
mız zaman, Türkiye petrollerinin bu sene bir ilerle
me kaydettiği, az miktarda da olsa, 1 milyon 120 bin 
ton civarında bir istihsal yaptığı, Shell Şirketinin. 2 
milyon 40 bin tondan 1 milyon 700 bin tona düştü
ğü, Mobil'in istihsalinin düştüğü ve genel olarak % 11 
civarında bir azalma olduğunu görmekteyiz. Bu şart
lar içerisinde, yabancı şirketler tarafından istihsal 
edilen sahaların Petrol İşleri Genel Müdürlüğü tara
fından ciddî bir kontrole tabi tutulması lâzım geldi
ği düşüncesindeyim. Son Petrol Kanununun, vaktiyle 
ilk hazırlanan tasarıdan geriye kalan faydalı maddesi
nin birisi; Türkiye Petrollerinin teknik imkânların
dan yararlanarak bu sahaların kontrol edilmesi im
kânını sağlamış olmasıdır. Sayın Bakanın bu husus
ta bir tedbir alacağını ümit etmekteyim. 

Petrol rafineri sanayine dönünce; rafineri ihtiyaç
ları, İpraş'm tevsii, Aliağa Rafinerisinin tevsii sure
tiyle karşılanmak istenmektedir. Ancak, burada Ataş 
Rafinerisine her halükârda bir çare bulmak zamanı 
gelmiş ve geçmektedir. Ataş, Shell'in istihsalini yaptı
ğı için yerli üretimini geliştirmektedir. Dışardan pet
rol ithâl eden Mobil olsun, British Petrol olsun, fiyat 
verildiği zaman her fırsatta; dikkat ederseniz en kritik 
zamanlarına tesadüf eden devrelerinde memlekete 
zorluklar çıkarmaktadır. Ataş rafinerisi, bugünkü 
şartlar içerisinde, Haziran ayında yapmış olduğu tu
tum, ve bugünkü fiyat konusunda çıkardığı zorluk
lar karşısında, süratle Devlet tarafından satınalınmalı-
dır. O zaman memleketimize ithâl edilen petrol fiyat
ları meselesi çözülmüş olur. Dağıtım meseleleri yoluna 
girer ve petrol sanayimiz kanımca bir nefes almış 
olur. 

Türkiye'nin petrol ihtiyacını karşılamak hususun
da son Libaya Anlaşmasını memnuniyetle karşılamı
şızdır. Eskiden beri savunduğumuz gibi, Türkiye'nin 
ham petrol ihtiyacını birçok kaynaklardan sağlama
nın, demin de Neue Zürcher Zeitung İsviçre'deki Li
beral Partinin programında gördüğümüz gibi, birçok 
kaynaklardan sağlamanın getireceği emniyeti göz 
önünde tutmak lâzım gelir. 

Enerji kaynaklarından diğer önemli bir tanesi de 
kömürdür. Memleketimizde 6 milyar tonluk linyit 
sahası olduğu hesaplanır. Bunun çoğu özel teşebbüs 
elindedir, rezevrleri katî olarak bilnmemektedir. 
Memleketin süratle bu rezevleri tespite ihtiyacı var
dır. Bu kömürlerle uzun süreler, 50 - 60 yıl 50 - 60 
miyar kilovat - saat enerji elde etmek mümkündür. 
Onun için eğer Türkiye'nin enerji sorununu çözmek 

istersek, bu kömür sahalarının süratle rezervlerinin 
tespiti ve onu memleket hizmetine arz etmek lâzım
dır. Bu da, ancak Devlet eliyle mümkündür. 

Kömür sahalarıma yamnda, elektrik santralleri 
kurmak kifayet etmez, o elektrik santrallerinin kömür 
ihtiyaçlarını da zamanında kâfi miktarda sağlamak 
lâzımdır. 1971 de yapılan hesaplara göre, bir ton kö
mürün çıkması için 300 - 400 lira para lâzımdır. Eğer 
bunun seneler içerisinde; meselâ Afşin kömürlerinde 
20 milyon ton istihsâl etmeyi düşündüğümüz zaman, 
ton başına da 300 - 400 lira sarfedeceksek, bu yatırım
ların büyüklüğü meydana çıkar. Bunu da ancak Dev
let yapar; diğer sahalarda olduğu gibi. Kömür mese
lelerini bu şekilde ele almadığımız zaman, kanımca 
enerji sorununu tam olarak çözmek pek de mümkün 
olmayacaktır. 

Bunun yanında şu meselelerimiz vardır: Memle
ketimizin su potansiyeli 75 milyar kilovat - saattir, 
(70 - 75 olarak söylenir) küçük suları da alacak olur
sak, bunun 90 ilâ 100 milyar kilovat - saata vardığını 
görürüz. Bugün % 4 - 4,5 nispetinde kullanılabilmek
tedir. Batı memleketlerine baktığımız zaman, bunla
rın % 30, % 40, % 50'ye kadar enerjilerinin kul
lanıldığını görürüz. Onun için barajların yapılması, 
barajların süratlendiriîmesi ve iyi planlanarak zama
nında bitirilmesi şarttır. Bunun için de, Devlet Su İş
lerini, kanımca yeniden organize etmek ihtiyacı var
dır. Bunun sonunda, tabiî her konuda olduğu gibi, 
personel sorununu da, teknik personel sorununu da 
çözmek lâzımdır. 

Nükleer enerjiye de bir nebze değinmek istiyorum. 
Bugün Batı âleminde, gelişmiş ülkelerde bağımsız bir 
enerji sağlayabilmek için nükleer enerji meselesi üze
rine eğilinmiştir. 1985 lerde enerjinin % 30'nun nük
leer enerji olarak istihsal edileceği ileri sürülür. An
cak, biz bunu yaparken, Batı da aynı şeyi düşünmek
tedir. Birçok Uranyum ve Toryum yataklarının gene 
büyük petrol şirketlerinin ellerinde olduğu söylenir. 
Büyük kömür yataklarının da aynı şekilde bu şirket
lerin eline geçtiği söylenir. Onun için, Uranyum ma
deninin memleketimizdeki kaynaklarının süratle, da
ha geniş nispette olanlarının tespiti gerekir. Şimdiye 
kadar yapılan aramalarda bulunan miktarların, ka
nımca memleketin ihtiyacına kâfi olmadığı düşünce
sindeyim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Demin konuşmaya başladığım zaman, Avrupa'nın 

gelişmesini devam ettirebilmesi için veya aynı seviye
de tutması için, enerjinin yanında maden ve metalle-
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rin de önem taşıdığının ileri sürüldüğünü söyledim. 
Batı, bugün hammadde konusunu, madenlerle ilgili 
olarak, genel olarak ele almıştır. Dünya hammadde
lerinin yeniden bir dağılımını ve işletilmesini önermek
tedir. Batı âlemi için bunu dediğimiz zaman, ham
madde memleketi olan ülkemizin, şimdiden bunu dü
şünerek çok dikkatli ve tedbirli olması lâzım geldi
ği kanaatindeyim. Bunun için madenleri değerlendi
rirken, evvelâ madenleri bulmak gerekir. Madeni bul
mak için arama yapma lâzım; bunun için de Devlet 
tarafından kurulmuş Maden Tetkik Arama Enstitü
sü vardır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, iftihar 
edeceğimiz bir müessese olarak yıllarca hizmet gör
müştür. Ancak, kanımca son teknik gelişmelerin iş 
hacminin çok yayılması dolayısıyle Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünü yeniden ele almak, birtakım ens
titüler haline getirerek, her enstitüye spesifik konu
lar vermek zorunluğu doğmuştur. Bu konuları genel 
programlar içinde takip eden değil, daha ayrıntılı 
programlar içinde takip eden enstitüler haline gelme
sinde büyük yarar vardır. Meselâ, uranyum metal 
aramaları için belki başlı basma bir enstitü düşünü
lebilir; jeoloji için bir enstitü düşünülebilir, bunun ya-
mbaşmda yakıt ve enerji konularıyle ilgilenen bir 
enstitü düşünülebilir. Her halükârda, Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün süratle reorganizasyonunu yapıp, 
bu kaynakların daha süratle tespitini gerçekleştirme
lidir. Çünkü, memleketin bu zenginliklerinin meyda
na çıkarılmasında yararlar vardır. 

Şimdi, bu madenler bulunduktan sonra bunların 
işletilmesi, değerlendirilmesi gerekir. Bir defa, ma
denlerin hukuki statülerini; yani mevcut Maden Ka
nununu tekrar ele almak ve devletçi bir açıdan ma- ı 
denleri değerlendirmek zorunluğu vardır. Cumhuri
yet Halk Partisinin eskiden beri savunduğu nokta
bu olmuştur. Madenlerin mülkiyeti ve tanınan hak
lar, yabancılara verilemez. Son Maden Kanununun 
değişikliğinde maalesef böyle bir hüküm girmiştir. 
Sonra Cumhurbaşkanından dönmüş ve bugün ha
len eski Kanun yürürlüktedir. 

Madenlerin ruhsat alma, işletme hakkı Türk mü
esseselerine tam olarak verilmelidir. Tesislerde belki j 
yabancı ortaklıklar düşünülebilir. Binaenaleyh, ma- 1 
den konusuna bir defa mevzuatla başlamak gerekir, j 
Bundan sonra önemli konu, bunların işletilmesidir. 

Madenleri olduğu gibi ham olarak ihraç yerine - j 
hep yıllardan beri tekrar ederiz - yarı mamul, ma
mul haline getirmek lâzımdır. Ancak, bunları yapar- İ 
ken de yine Devletin öncülüğünde gerçekleştirmek ) 

lâzımdır. En nihayet Devletin % 51 hisseli olduğu 
teşkilâtlar düşünülebilir, ama her halükârda Devle
tin kontrolü, mevcudiyeti olmalıdır, fakat Devlet, 
Etibank gibi müesseseleriyle maden işletmelerinin en 
büyük yükünü taşıyacak duruma getirilmelidir. 

Şimdi, size madenlerin değerlendirilmesi derken, 
yakın geçmişte olan bir tecrübeden bahsedeceğim. 

Bundan 8 yıl kadar evvel; yani 1967 yılında Ka
radeniz Bakır İşletmesi diye bir şirket kuruldu. Ka
radeniz Bakır işletmeleri, Etibank'ın % 49 iştirak et
tiği, c/c 51'i millî bankalara ait olan bir sermaye te
şekkülü ile kuruldu. Etibankın madenleri ona devre
dildi ve Amerika'dan 30,5 milyon dolar karşılığında; 
o zamandan beri söylediğimiz gibi, kanımızca kapi
tülasyon hükümleri ihtiva eden bir anlaşma yapıldı. 
«Türkiye, 40 yıl bunu Devlet eliyle işletemeyecek, 40 
yıl içerisinde eğer devletleştirmek isterse, o zaman bü
tün kredileri iade etmiş olacak, ilk yapılan tayinler 
AET Teşkilâtının tasvibi alınmadan yapılamayacak» 
gibi, kayıtlar konarak bu suretle faaliyete geçti. 

Bir defa bankalar iştiraklerini ödemiş oldular; fa
kat bugün büyük miktarda yatırımları Maliye Ba
kanlığı ve Etibank tarafından finanse edildi. Netice 
itibariyle finansmanın % 90'ı diyebileceğim miktarını 
Devlet yapmış oldu. 

Bunun usul seçiminde, hangi metotla çalışacağın
da kanımızca hatalar yapıldı; bu kürsülerde savun
duk. Hatta Sayın Tunçkanat, 1968 yılında bu konu
da bir araştırma önergesi verdi. Bu araştırmanın so
nucu bugüne kadar maalesef Senatoda ele alınamadı. 
Bugün alınmış olsaydı, düşünceme göre, o zaman ya
pılan bazı hataların meydana çıkması mümkündü. 
O zaman kuruluş halindeydi, belki bazılarını önle
mek dahi mümkün olurdu. Fakat o rapor, bugüne ka
dar getirilemedi. 

Bir defa usulün seçiminde normal olmayan, ca
ri olmayan Flask emelting metodu denilen metot se
çildi. Bu, Finlandiya metodu idi. Romanya'da kul
lanılmış ve bazı arızalar yaptığı söyleniyordu, Japon
ya'nın bu metodu tatbik ettiği; fakat zorluklar çektiği 
söyleniyordu ve bütün bu memleketler bizden teknik 
yönden ileri memleketlerdi. Bu kabul edildi, tesisler 
başladı. İlk hesaba göre 650 milyon liralık bir yatı
rımdı, sonradan bunun 900 milyona çıktığı söylendi; 
fakat bugün 1 milyar 800 milyona baliğ oldu. 1970 yı
lında bitmesi lâzımdı, 1973'ün Martında başladı. İlk 
sene (tecrübe senesi diyelim) 10 bin ton kadar bir 
istihsal yaptı, 40 ton bakır üretmesi lâzımdı, hiç asit 
sülfirik üretmedi; bu gübre yapmak için gerekli idi. 
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60 bin ton yerine 40 bin ton konsantre pirit üretti. 
İkinci sene, bütün çabalara rağmen 10 800 ton bakır 
üretebildi. Çünkü, döner fırını ancak % 60 kapasite 
ile çalışabiliyordu; proje ve imalat hatası yüzünden. 
Asit sülfirik yapmak için lâzım gelen filtre tesisi hiç 
çalışmıyordu; çünkü Murgul'daki konsantre tesisleri 
ancak % 50 kapasite ile çalışabiliyordu; projede ya
pılan, su ihtiyacında yapılan hesapların yanlış olması 
yüzünden. Bunun yanı başında, birçok tesislerde bo
yuna arızalar olmaktaydı. Bunun dışında, usul yeni 
olduğu halde bu usulü geliştirecek, çalıştıracak teknik 
personel de yetiştirilmemişti. Bu da Demirel hükü
metlerinin bize bıraktığı bir miras olarak karşımızda 
duruyor. Bu, çözülmesi lâzım gelen bir konu. Çün
kü büyük miktarda para yatırılmıştır. Bugünkü ma
liyetlerine bakacak olursak, en iyi çalıştığı zamanda 
bile kâr etmeyecek durumdadır. O zaman bakır fiyat
ları fizibilite kabul edilen rayiçlerin de altına düşmüş
tü. Bugün bu şartlar içerisinde müessesenin yola gir
mesi meselesi hakikaten zor bir durumdadır. 

Maden sanayiinde yapılan teşebbüsler sadece bun
lar değildir. Meselâ Çin - Kur şirketi kurulmuştur. 
Uzun yıllar faaliyet gösterecektir. Etibank'la ortak 
yapılmıştır. Ancak, öyle anlaşılıyor ki, yakında faali
yete geçmesi düşünülen; fakat çok geç olarak geçme
si düşünülen bu tesis, ürettiği çinko ve kurşunu belki 
ancak memleket dahilinde yapacaktır. Öğrendiğimiz 
bilgilere göre, bir hayli pahalı bir tesis olarak kar
şımıza çıkıyor. 

Civalann tesisleri özel ve Devlet tarafından ça
lıştırılmaktadır. Fiyat düşmesi yüzünden satılamı-
yor; fakat bu müesseseler birbirine rekabet haline ge
lebiliyor. Madenlerde ve özellikle hammadde ihra
catında bütün dünya birtakım gruplaşmalar ve fiyat 
mücadelesine girdiği zaman, maalesef bizim memle
ketimizde birçok konularda Devletle özel teşebbüs re
kabet halinde çalışmaktadır. Geçen sene de anlatmış
tık; bunun en güzel misali bor madelerindedir. Elimiz
deki vesikalara göre, meselâ Etibank'ın İtalya'da bir 
satışını özel bir teşebbüs bir dolar eksiğe satacağım 
diye rekabete girişmektedir. 

Özellikle bor madenlerinde süratle bir devletçilik 
gerekir. Denildiği gibi, madenlerin c/c 95'i Devlet 
elinde, cyC 5'i değil. Kırka sahasındaki sodyumlu ola
nı c/c 50 dir, geriye kalan miktarların da büyük kıs
mı özel teşebbüs elindedir. Çünkü çoğunun da zaten 
rezervi bilinmemektedir. 

Bunun dışında, fosfatın süratle ele alınması lâ
zım. Gübreden çektişimiz sıkıntılar meydanda. Mazı-

dağmda, Mardin civarında değerli sahalar da bulun
muştur. Bu sahaları 12 sene Maden Kanununun açık
larından istifade ederek bir şahıs elinde tutmuştur. 
Biz o zaman zarfında memlekete dolar ödeyerek fos
fat ithal ettik. Özel teşebbüsçülüğü savunma görünü
mü içinde memlekete büyük zararlar olmuştur. Fos
fat yatakları; son zamanlarda 12 yıldan sonra ancak 
ruhsatları düşürülebilmiş ve Etibank'a verilmiştir. 
Bunu şayanı şükran bir hareket olarak kabul edi
yoruz. 

Bunun dışında, bazı yeraltı kaynaklarımızın, bazı 
değerlerimizin memlekette üretileceği yerde dışardan 
ithâl edildiğini görmekteyiz. Meselâ asbest, bentonit. 
Bunlar memleketimizde vardır. Bunların üzerinde du
rulup, ithalâtının durdurulması ve bunun yerine ken
di kaynaklarımızın kullanılması lâzım gelir. 

Bunların dışında dışarıdan barit ve antimuan gi
bi madenler de ithal ediyoruz. Halbuki memleketimiz
de barit bol miktarda vardır, antimuan da vardır; ya
ni bu gibi ithalâtın kotalardan çıkarılarak değerlendi
rilmesi ve memleketin kaynaklarının değerlendirilme
si suretiyle hem kaynak yaratmak, hem iş sahası aç
mak memleket için yararlıdır. Genellikle, zaten maden 
konusu çözümlenmezse Türkiye büyük bir kalkınma 
kaynağından da yoksun kalmış olur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha fazla konuşmadan sözlerimi burada bitirmek 

istiyorum. Hepinizi saygıyle selâmlarım. (C. H. P. sı
ralarından aîki şiar) 

BAŞKAN — Sayın Cemalettin İnkaya; buyuru
nuz. 

A. P. GRUPU ADİNA CEMALETTİN İNKA
YA (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Adalet Partisi Cumhuriyet Senatosu Grupu adına 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1974 yılı 
Bütçe uygulaması ve 1975 Bütçesi üzerinde görüşleri- • 
m izi ve eleştirilerimizi sunmak için huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Bu vesile ile Yüce Senatoya say
gılar sunarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Her sene Şubat ayı başlarında yaklaşsk 10 gün 

geceli - gündüzlü yoğun bir çalışma içine gireriz. Hü
kümetlerin bir sene evvelki bütçe uygulamalarını ve 
yönetimdeki ekonomik, siyasal girişimlerini denetle
mek ve eleştirmek için gireriz bu uğraşıya. Gerçekten 
Yasama Mecîesleri bu görevini eksiksiz yerine getir
meye çalışırken, yönetimin başında bulunanlar her 
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nedense buradaki eleştirilerden ve önerilerden gereği 
gibi yararlanmazlar ve bu yönde girişimlerde bulun
mazlar. 

Senelerdir bu kürsülerden kamu yatırımlarının 
% 40'ına varan bir bölümünü gerçekleştirmek yü
kümlülüğünü taşıyan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının bir kuruluş yasasının olmadığını söyler 
dururuz. Bakanlar gelir, Bakanlar gider; ama, bir 
türlü bu yasa tasarısı Yüce Meclislere gelmez. Bir 
sene daha geride kalır, bunun yararını kim görür 
bilemem, ama zararını ülke çeker. Yasası olmayan 
diğer bakanlıkları örnek göstererek mazeret bulmaya 
da olanak yoktur. Çünkü Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının görevleri, değil ülkemizin dünyadaki 
tüm ülkelerin müşterek sorunu, evrensel bir sorunu 
haline gelmiştir. Dünyada olup bitenleri çok ya
kından izleme yeteneğine sahip olduğunu bildiğimiz 
değerli Bakanımızın bu önerimizi ciddiye alacağını 
ümit etmekteyim. 

Sayın senatörler; 
Ülkemiz, Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminin 2 nci 

yılının uygulamasını bitirmiş, üçüncü yılının hazırlık
ları içindedir. Planlı dönem süresi içinde Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının istenen ve özlenen dü
zeyde olmasa bile, kendine sağlanan olanaklar ölçü
sünde önemli görevler ifa ettiğ'ni, son birkaç yıldır 
uğradığı yönetim talihsizliklerine rağmen, yurt kal
kınmasına küçümsenmeyecek katkılarda bulunduğunu 
belirtmek isterim. 

Ancak, 1974 yılındaki yatırımların plan ve prog
ram doğrultusunda gerçekleştiğini söylemek mümkün 
değildir. 1974 yılı, maalesef başarısız bir yıl olmuş
tur. Çünkü MTA % 78, EÎEİ % 69,8, DSİ % 51, 
Etibank % 74,5, TEK % 66, TKİ % 47,1, TPAO 
% 61,7, Pet - Kim, Petrol - Kimya % 61,8, Petrol 
Ofis % 44,8 nispetlerinde yatırımları 1 . 1 2 . 1974 ta
rihi itibariyle gerçekleştirebilmiştir. 

Ortalama gerçekleşme ise, % 61,6'dır. Görülüyor 
ki, 1974 uygulaması fevkalâde başarısız olmuştur. 
Malî yıl sonuna kadar da bu başarısızlığın giderilebi
leceğini düşünmek mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir de Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 

bağlı ve ilgili kuruluşlarının 1974 - 1975 yatırım öde
neklerini karşılaştıralım: 1974 yılında 13 milyar 574 
milyon 209 bin lira, 1975 yılında ise 17 milyar 461 
milyon 599 bin liralık yatırım öngörülmüştür. Ara
daki fark 4 milyar TL. civarındadır. Sevindirici gibi 
görülen bu lehte fark, fiyat artışları ve toplu sözleş

melerle gelecek malî yükü karşılamaya yetmeyecektir. 
Bu durumda 1975 yılının da pek başarılı olamayaca
ğını ifade etmek, her halde kehanet olmayacaktır. 

Bugünkü dünya koşulları karşısında, bu Bakanlığa 
sağlanacak malî olanakların, daha yüksek düzeyde 
olması gerekirken, 1975 malî yıl bütçesinde bunun 
karşılanmaması son derece düşündürücü ve üzücüdür. 
Bu malî olanaksızlıkların yanı sıra, yasal ve siyasal 
alanda da birçok sorunlarla karşı karşıya kalacak 
olan Bakanlığın, önümüzdeki bütçe yılında da huzu
runuza başarılı çıkabilmesi mümkün değildir. Ayrıca 
izlenecek enerji ve doğal kaynak politikası tartışma
ları da, başarıyı ters yönde etkileyecek etkenler ola
rak düşünüldüğünde, başarı oranı daha da azalacak
tır. 

Bu tartışmaların zararlarının yanında, bir ölçüde 
yararlarının da olduğunu kabul ediyoruz. Bu itibar
la, geliniz sorunlara doktriner açıdan bakmadan, bir 
ön yargıdan hareket etmeden, dünya gerçekleri ve 
Anayasamız doğrultusunda çözümler bulalım, ulusal 
politikada anlaşalım ve birbirimizi doğru anlayalım. 
Aksi halde zamanın, ülke zararına işlediğini bütün 
acılığı ve katılığı ile göreceğiz ve çaresizliğe teslim 
olacağfz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu sözlerimi kanıtlayacak bir belgeyi huzurunuz

da açıklamak isterim. Niçin bu sözleri söylüyo
rum?.. 

Biraz evvel, Cumhuriyet Halk Partisinin Sayın 
Sözcüsü, geldi, bu kürsüden, «Madenleri devletçi bir 
açıdan ele almak lâzımdır; kömürler devletleştirilme-
lidir, petrol aramaları devlet eliyle yapılmalıdır.» de
di ve Cumhuriyet Halk Partisinin Grup Sözcüsü ola
rak bu sözleri ifade etti. 

Şimdi, geliniz, Sayın Genel Başkanları, geçen 
1974 yılının Başbakanı Sayın Ecevit, Millet Meclisin
de Hükümet Programına karşı eleştirilere cevap ve
rirken ne diyor; bunu hep birlikte beraberce okuya
lım : 

«Çok doğrudur, buna biz de inandığımız içindir 
ki, en başta devletleştirmeci bir parti değiliz; bazıla
rının sandığının aksine, Hükümet Programına da 
boraksın devletleştirilmesinden başka bir madde gir
memiş olmasının nedeni, koalisyon müzakereleri sıra
sında yaptığımız pazarlık değildir. İki partinin de 
aklına devletleştirilmesi gereken başka bir konu gel
memiştir. Demek ki, biz aslında ileri ölçüde..» Cum
huriyet Halk Partisi adına konuşuyorum şu anda bir 
saptamayla «biz korkulduğu gibi devletleştirmeci 
bir parti değiliz.» 
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Sayın Ecevit, Millet Meclisinde Hükümet Prog
ramının eleştirileri sırasında verdiği cevaplarda bu 
sözleri beyan ediyor, Sayın Cumhuriyet Halk Par
tisi Sözcüsü Topaloğlu, gelip, biraz evvel buradan 
«Şunu devletleştireceğiz, bunu devletleştireceğiz, bu
nun devlet eliyle yapılması daha doğrudur.1» diye, he
men işin başında önyargıdan hareket ederek, bize 
öğütler vermeye kalkıyor. 

Değerli arkadaşlarım; 
Biz diyoruz ki bu konuda; «ülke yararlarına ülke 

çıkarlarına hangi yol doğru ise, geliniz oturalım, Ana
yasa doğrultusunda, dünya gerçekleri doğrultusunda 
oturup müzakere edelim, doğrusunu bulalım.» Bu, 
devletleştirme şeklinde de olabilir, özel sektör - dev
let karması ile de olabilir, özel sektörle de olabilir. 
Anayasamız, ekonomik faaliyetlerin bu çerçeve için
de yapılabileceğini derpiş etmiştir, öngörmüştür; ama 
Anayasanın sadece devletieştirmeci yönünü ahp, me
seleleri bu açıdan Yüce Senatonun huzuruna getirir
seniz, daha işin başından anlaşma olanaklarımız or
tadan kalkar. 

Şimdi, yine Sayın Topaloğlu'nun kendi ifadelerin
den bir netice vereceğim: 

Türkiye'de yabancı şirketler 2 milyar civarında; 
ama kamu sektörümüz; yani Türkiye Petrolleri 4 mil
yar yatırım yapmış. 

Peki, yabancı devletlerin istihsal ettiği petrol ne 
kadar?... İstihsalimizin % 70'ine yakın. Kamu sek
törümüzün istihsal ettiği petrol ne kadar?... İstihsali
mizin 1/3'ü. Yatırım yüksek, istihsal az. Binaenaleyh, 
burada bir başarıdan, bir başarısızlıktan bahsetmek 
mümkün değildir. Kendileri de çok iyi bilir ki; petrol 
aramaları fevkalâde riskli, fevkalâde şansa bağlı bir 
husustur. Bu bakımdan bugün; geçen bütçe konuşma
mızda da ifade ettiğimiz gibi, kollektivist ekonomi
lerde kapalı ekonomilerde bile, meselâ Rusya 
bile birçok demekratik ülke olanaklarını kendi 
ülkesine çekip, doğal kaynaklarını geliştirme, 
onlara arama, bulma imkânları vermekte; ama 
o, bizim gibi anlaşmaları yapmamakta, belki 
daha basit anlaşmalara gitmektedir. «Geliniz, Yakutis-
tan'da şu madeni bulunuz, yansı sizin olsun, yansı 
bizim olsun» demektedir. 

Binaenaleyh, biz de hemen bu doğal kaynaklar ve 
petrol konusunda münakaşaya girerken, peşinen «Şu 
devlet böyle yapıyor, bu devlet böyle yapıyor» önyar
gılarını bir kenara bırakarak, bir uzlaşma noktasına, 
hele hele şu bugünkü dünya şartları karşısında bir 
uzlaşma noktasına gelmek mecburiyetindeyiz, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu konudaki sözümü burada kesip yazılı konuş

mama geçiyorum. 
Hemen sırası gelmişken ifade etmek isterim ki; 

Sayın Bakanımızın, Türkiye Enerji Enstitüsü kurul
ması yönündeki Adalet Partisi önerisini benimsemiş 
ve bir yasa tasarısı hazırlamış olmasını övünçle kar
şılıyoruz. 

Değerli senatörler; 
Hepinizce bilinen bir geçrek olarak 1970'ler dün

yasının gündemine ekonomik sorunların yanı sıra, 
yeni yeni sorunlar eklenmeye başlanmıştır. Enerji ve 
petrol sorunu, doğal kaynaklar sorunu, açlık sorunu 
gibi... Bu sorunlar, ister istemez tüm dünya milletleri
nin ekonomilerine ve siyasal politikalarına yeni yeni 
boyutlar kazandırmsştır. Ülkemizin de bunlardan et
kilenmesi doğaldır. Hal böyle olunca, konu dinamik 
bir yapı kazanmakta ve geçmişteki görüş ve politika
lar süratle geçerliliğini yitirmektedirler. 

Düne kadar yeraltı kaynaklarımızın süratle çıkar
tılıp ekonomimize katkıda bulunması önerilirken, bu
gün yerine konulması olanak dışı olan bu kaynakların 
tasarruflu biçimde kullanılması sorunu karşımıza çık
maktadır. 

Yakın tarihe kadar endüstrileşmiş ülkeler ham
madde ve enerji temini yönünden geri kalmış veya 
az gelişmiş ülkeleri ekonomik ve siyasal yönden kont
rolleri altında tutarken, bugün bu ülkeler gelişmiş 
ülkeleri kontrol etmek, etkilemek gibi bir aşamaya 
ulaşmışlardır. Bu durum karşısında gelişmiş ülkeler 
yeni yeni ekonomik, politik ve teknolojik tedbirler alma
ya başlamışlardır. Çünkü endüstrileşmiş ülkeler 1974 
yılında millî gelirlerinin % 4'ünü dışa bağlı enerji 
kaynaklarına aktarmışlardır. Türkiye ise, 1974 yılın
daki ihracat tutarının yarısı kadar dövizi petrol it
halâtı için kullanmıştır. Bu durum, gelecekte ülkemi
zin çok çetin ekonomik sorunlarla karşı karşıya ge
leceğini göstermektedir. Bu maksatla Amerika Birleşik 
Devletleri 20 milyon dolar tutarında 10 yıllık bir araş
tırma porjesi ile ikâme kaynakları geliştirmeye çalış
maktadır. Diğer gelişmiş ülkeler de aynı doğrultuda 
çalışmalar içine girmişlerdir. Ayrıca endüstri ülkeleri 
OECD bünyesinde Uluslararası Enerji Ajansı gibi, -
Kissinger planı gibi, Uluslararası Para Fonu yöneti
cisinin ismini taşıyan projeler geliştirerek kendi ara
larında petrol ithalâtından doğan dış ticaret açıkları
nı kapatmak üzere fonlar kurmaktadırlar. OPEC ül
keleri ise, biriken petrol dolarları az gelişmiş ülkelerin 
açıklarında kullanılmak üzere ikili anlaşmalar yap-
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mak eğilimindedirler. Bunlara ilâveten tasarruf ola
nakları da harekete geçirilmitşir. Örneğin, 1974 sene
sinde Fransa % 12, Belçika % 35, Almanya % 15 
nispetinde enerji tasarrufu sağlamıştır. Ülkemizde ise, 
bugüne kadar uluslararası ajansa girmekten öte, öyle
sine ciddî tedbirlere başvurulmamış olmasını üzüntü 
ile karşılamaktayız. Biz hâlâ bu konularda kamuoyun
daki ve siyasal alandaki tartışmaları sonuçlandırıp 
yasal ve kurumsal bir ulusal politika tespit edeme-
mişizdir. Yeraltı zenginliklerimizin bilinenlerini de
ğerlendiremediğimiz gibi, bilinmeyenleri arayıp bul
makta da büyük eksiklerle karşı karşıyayız. 

Dağınık ve tutarsız bir çalışma ve bürokrasinin 
ağır işleyen çarkı arasında ezilip kalmışız. Büyümek 
ve güçlenmek isteyen Türkiye, dünyanın bu tablosu 
karşısında elini kolunu bağlayıp oturamaz. Bir şey
ler yapmak gerçeği ile karşı karşıyayız. 

Sayın senatörler; 
Yurdumuzda çok çeşitli enerji kaynakları olduğu 

öteden beri söylenmektedir. Kömür, petrol, hidrolik 
jeotermal güneş enerjisi gibi. Bütün bu kaynaklar bi
limsel yöntemlerle saptanmalı ve dengeli bir kullan
ma biçimi geliştirilmelidir. 

Ayrıca bugünkü koşullarda alabildiğine, sorum
suzca enerji kullanma eğilimleri kısıtlanmak, gerekli 
yerde gerekli ölçülerde kullanma alışkanlığına gidil
melidir. Bu münasebetle Sayın Bakanımızın Karma 
Bütçe Plan Komisyonunda önerdiği tarife reformuna 
bazı istisnaları ile metallurji sanayi hariç, içtenlikle 
katıldığımızı ifade etmek isterim. 

Değerli senatörler; 
Artan enerji taleplerini karşılamak için, yalnızca 

üretimi geliştirmenin, geçerli bir yol olmadığını, ola
mayacağını da gözden uzak tutmamalıyız. Ancak bu 
demek değildir ki üretimi artırıcı ve hızlandırıcı yol
daki çalışmalarımız ağırlaştırılsın; aksine yurdumuz 
dünya elektrik enerjisi üretim ve tüketimi ortalaması 
bakımından düşük düzeyde olduğundan, enerji üre
timi çalışmalarımız hızlandırılmalıdır. Dünyada fert 
başına tüketim 1 507 Kwh, gelişmiş ülkelerde bu ra
kam 5 337 kwh, gelişmekte olan ülkelerde 225 kwh, 
tır. Türkiye'mizde ise 304 Kwh. tir. Fert başına ener
ji tüketimi bir uygarlık ölçeği olduğu gözönünde tu
tulursa, ülkemizin arzu edilen düzeyde olmadığı gö
rülmektedir. Bu itibarla daha uzun bir süre, enerji 
üretimimizi kaynaklar arasındaki dengeyi muhafaza 
ederek, ön yargılardan uzak bir tutumla, hızla devam 
ettirmek durumunda olduğumuz aşikârdır. Aksi bir 
tutum, Türkiye'yi karanlığa götürür. Böyle bir tu

tumu 1970lerde ve daha sonra gördüğümüz için işa
ret etmekte yarar görüyoruz. 

Ancak burada önemli bir sorunla karşı karşıya 
gelmekteyiz. Süratli enerji üretimi, makine ihtiyacı, 
eskiyen makineler ve nihayet bunların getirdiği Tür
kiye'de elektro - mekanik sanayii sorunu... 

Sayın senatörler; 
Yine Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakımını

zın Karma Bütçe Plan Komisyonunda bu konuda 
açıklığa kavuşturduğu görüşlerini paylaşıyoruz. Ener
ji dünya var oldukça, insanlık var oldukça vazgeçile
meyecek bir uygarlık aracıdır. O halde, bunu üre
ten makinelere sürekli olarak ihtiyaç duyulacaktır. Bu 
makineler ülkemizde yapılamaz ve dışarıdan almak 
durumu devam ederse 1987 senesine kadar 300 mil
yon TL. karşılığında bir dövizi dış ekonomilere ak
tarmak zorunluğunda kalacağımız gerçeği bizi ciddî 
olarak düşündürmelidir ve önümüzdeki yıllarda bu 
sanayiye gereken önem, kâğıtlar, planlar düzeyinde 
değil, somut düzeyde verilmelidir. TEK'na bu yönde 
büyük görevler düştüğünü hatırlatırken, bu alandaki 
çalışmaların takipçisi olacağımızı da ifade etmek is
terim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Diğer bir konuya girmek istiyorum. Bu konu he

pinizin bildiği petrol sorunudur. Bu soruna bir kaç 
sene evvelinden başlayarak gelmek istiyorum; Dünya 
ekonomisinin doğal sonucu olarak, endüstri ülkelerin
deki tüketim maddelerinin ve sanayi ürünlerinin fi
yatları sürekli artarken, petrolde uzun süre önemli fi
yat değişiklikleri olmamıştır. Ne var ki, durum 1970' 
lerde birden değişmiş ve petrol üreten ülkeler ellerinde 
bulunan bu doğal kaynağı bir ekonomik ve siyasal 
silâh olarak kullanma gereğini duymuşlardır. 1973 -
1974 yıllarında hampetrol fiyatlarında büyük sıçrama
lar olmuştur. Bu durum, ekonomik koşulların gereği 
olduğu gibi, bir ölçüde de Orta - Doğu Savaşının si
yasal sonucu olarak gözükmektedir. 

Artık, petrol üreten geri kalmış ülkeler, ileri ülke
lerin etkisinden, siyasal ve ekonomik etkisinden kur
tulma çabaları içine girmişlerdir. Bu tutum dünyada 
geniş yankılar uyandırmış ve dünya ekonomisine yeni 
boyutlar kazandırmıştır. Enflasyon bütün dünyada sü
rat kazanırken, petrol üreten ülkelerin elinde büyük 
paralar birikmiş ve sorun, iki yönlü olarak gelişmiş
tir. 

Bir tarafta para bolluğu, diğer tarafta enerji darlı
ğı. Bu soruna gerçekçi çözümler getirmek için her iki 
taraf kendine özgü yaklaşımlarla planlar hazırlıyor, 
Avrupa ve Amerika arasında görüş ayrılıkları doğu-
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yor, kapitalist ekonomi çöküyor mu, diye sorular so
rulmaya başlanıyor, nihayet askerî müdahalelerden 

* bahsediliyor. 
Bu aşamada Adalet Partisi olarak temennimiz, akıl

cı ve barışçı çözümlerin geçerlilik kazanması ve Türk 
hükümetlerinin dikkatli olmasıdır. 

Sayın senatörler; 
Ülkemiz de bu koşullar karşısında yukarıda arz et

tiğim genel politikayı izlemek zorunluluğundadır; ya
ni bir yandan petrol aramalarını karalarda ve deniz
lerde hızlandırmalı, diğer yandap millî enerji kaynak
larımızı geliştirmeli ve mâkul bir enerji tasarrufu içi
ne girilmelidir. 

Sırası gelmişken hemen ifade etmek isterim ki, 
C. H. P. Hükümeti senelerdir savunduğu enerji ve 
doğal kaynaklar politikası yönünden yararlı hiç bir şey 
yapamamıştır. Devletleştirmeci bir politikanın sahibi 
olan muhataplarımız Hükümet programlarına biraz 
evvel ifade ettiğim gibi, sadece bor tuzlarının devlet
leştirileceğini koymuşlar, onu da becerememişlerdir 
ve yine beceremedikleri bu hususun şikâyetçisi olmuş
lardır. Mevcut Hükümetle beraber C. H. P. Hükü
metine ayrıca bir tarizde daha bulunmak istiyorum. 

Bugüne kadar Ege Denizinde petrol arama işleri 
neden savsaklanmıştır? Gemi geldi, gemi gitti, yedek 
parçası noksan, talimatlara uymuyor, Yunanistan'a 
nota verdik, nota aldık, gibi mazeretlerle bu iş geçiş-
tiriiemez. Türk ve Yunan karasuları dışında kalan 
Ege Denizi, bugün bir hukukî ihtilâf konusudur. Kim 
ne nispette Ege Denizinden yararlanacaktır? Bu huku
kî tartışma devam ede dursun, Yunanlılar nasıl petrol 
arıyorsa, biz de aynı koşullarda petrol arama girişim
lerinde bulunabilirdik. Bu fırsat kaçırılmıştır. Mevcut 
Hükümet hiç bir mazaret aramadan - Güvenoyu ala
mamış olmak gibi - süratle Ege Denizinde aramalara 
girmelidir. Adalet Partisi olarak bu girişimleri yapa
cak Hükümetin bütün gücümüzle yanında olacağımı
zı ifade etmek isterim. Çünkü bu sorun, Türk mille
tinin haysiyeti sorunu olmuştur. 

Sayın senatörler; 
Yine hepimiz biliyoruz ki, ülkemizde petrol arama

larım büyük çapta bir millî kuruluşumuz olan TPAO 
yapmaktadır. Senelerdir istirkarlı bir yönetime kavuş
muş gibi görünen bu kuruluşumuzda, son zamanlarda 
bazı olayların dikkat çekici olduğunu ifade etmek is
terim. Sayın Bakanın bu konuda sorumluluğu büyük
tür. Maddî olanaklar yönünden yeterince güçlü olma
yan bu Genel Müdürlüğümüzün idarî zaafa uğratıl
ması, hele şu sıralarda fevkalâde sakıncalıdır. 1975 

bütçesinde TPAO'na verilen 429 milyon tutarındaki 
petrol araştırma ödeneği de yetersizdir. Zaman kay
betmeden bu millî kuruluşumuz her yönden en yüksek 
düzeyde güçlendirilmelidir. Son senelerde petrol is
tihsalim izdeki TPAO'nın payı azalmaktadır. Bu ger
çek karşısında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı iki 
başlılıktan kurtularak, ciddî tedbirler almalıdır. Dün
ya milletleri O. P. E. C. ülkelerinin başlattığı petrol 
bunalımından kurtulmak için kararlarda ve denizler
de yoğun petrol aramalarına girdiği görülmektedir. 
Malî kaynak, bilgi, araç - gereç yönünden dar boğaz
larla karşı karşıya kaldığımız petrol aramalarında, ül
kemizin yararlarını da, en yüksek düzeyde tutmak 
kaydıyle hiç bir taassuba kapılmadan yabancı olanak
lardan yararlanmalıyız ve planın öngördüğü, fakat se
nelerdir kâğıt üzerinde kalan entegre bir sistem içinde 
petrol sorununu çözecek yasal koşulları ve petrol en
düstrisini gerçekleştirmeliyiz. 

Sayın senatörler; 
Günümüzün aktüel konusu olan iki anlaşmadan da 

kısaca bahsetmek istiyorum. Bunlar Türkiye - Irak 
petrol boru hattı, Türkiye - İran gaz boru hattıdır. 
Birinci anlaşma Cumhuriyet Halk Partisi Hükümeti 
tarafından bilemediğimiz sebeplerle, belki sayın To-
paloğlu'nun tanker filosu kurma önerisiyle, geciktiril
miştir. Bu gecikmeden dolayı Türk ekonomisinin fi
yatların artması ve bir an önce bitirilmesi karşısında 
getireceği faydalar yönünden milyonlarca lira zarara 
CrırrlıfTl CrtUİAriTnol'tp^îr 0 - * ~ ^ Ö ' o v / j i v ı u u u ı ı v u u . 

İkinci anlaşmaya ise arzulanan ciddî ilginin göste
rilmediği görülmektedir. Şu sıaralarda da aynı duru
mun devam etmesinden ötürü endişelerimiz vardır. 
Sayın Bakanımızın bu iki konuda açîklamalar yapma
sını beklemekteyiz. Ayrıca petrolden biriken dolarları 
iç kalkınmalarda kullanma olanağı bulamayan hem 
petrole, hem paraya sahip olan ülkeler çok yakınımız-
dadır. Çok uzak ülkeler bu olanakları kendi çıkarları 
yönünde kullanmak üzere komşularımızla ekonomik 
ve siyasal yönde ilişkiler kurma çabaları içinde iken 
bizim tarihî yakınlıklarımızı görmezcesine, bu ülke
lere karşı sessiz ve hareketsiz kalmamızın yükümlülü
ğünü kimse taşıyamaz, izah edemez. 

Değerli senatörler; 
Son olarak madenler konusuna değinmek istiyo

rum : 
Ülkemizin madenler bakımından hem miktar, hem 

de çeşit yönünden zengin olduğu ümit edilmektedir. 
Bugüne kadar bu madenlerin bulunması ve rezervleri
nin tespiti bakımından Maden Tetkik Arama Enstitü-
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sünün ve maden mevzuatının uygulanması bakımından 
Maden Dairesinin değerli hizmetleri olmuştur. Ancak 
malî ve yasal olanaklar daha elverişli hale getirilme
lidir. 

Çünkü, maden endüstrisi nevi şahsına münhasır 
faaliyetleri kapsar. Bir kere bu faaliyet yenilenmesi 
mümkün olmayan kaynakların istismarıdır. Sonra, 
riskli bir iştir; insan hayatı bakımından, ticari faali
yet bakımından ve siyasal yönden risklidir. Altyapı ya
tırımları fazladır. Modern endüstri büyük çapta bu 
maden girdilerine dayanır. Bu bakımdan çok uluslu 
şirketlerin geniş ilgisini çekmektedir. Gelişmiş ülkeler 
mineral ihtiyaçlarının % 80'ini az gelişmiş ülkelerden 
temin etmektedirler. Dünyada yıllık mineral tüketimi 
değeri 30 milyar dolardır. Metal haline dönüştürül
müş minerallerin tüketim değeri ise 70 milyar dolar 
civarındadır. Yıllık artış hızı ise % 8'dir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Madenleri sadece sanayinin girdisi olarak düşün

memeliyiz: 
Madenlerin bu özelliği yanında bir ülkede istih

dam yaratması altyapıyı geliştirmesi, döviz gelirle
rini artırması veya döviz tasarrufu sağlaması, deniz 
ve kara taşımacılığına yük temini gibi yararlarını da 
gözden uzak tutmamalıyız. Bu yüzden ve plan gereği 
olarak madenlerimizi cevher halinde ihraç yerine, yarı-
mamul veya mamul olarak ihraç etmeliyiz. 

Dev endüstrileşme karşısında bugün dünyada bazı 
maden rezervleri kararlarda tükenmektedir. Örneğin 
(Bakır, kurşun, çinko, kalay, barit) gibi. Bu durum 
ise denizlerde de petrol gibi maden aramaları devrini 
açmaktadır. Teknolojisi gelişmiş, malî olanakları ye
terli ülkelerin 1975 yılında okyanusların dibinde 4000 
metre derinlerde, ekonomik sınırlar içinde maden cev
heri aramalarına girecekleri ümit edilmektedir. Bugün 
dahi bu aramaları gerçekleştiren ülkeler vardır. Geliş
miş ülkelerin bu teknolojik üstünlüğü karşısında ge-

j0 lişmemiş ülkelerin doğal kaynaklarına da daha çok 
sahip çıkma eğilimleri artmaktadır. Ve şu gerçek an
laşılmıştır ki, artık geri kalmış ülkeler, ileri ülkeler 
için hammadde deposu değildir. 

12 Aralık 1974 tarihinde Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulu, devletlerin ekonomik hak ve görevleri ile il
gili bir karar tasarısını görüşmüştür. 

Bu tasarıda belirtilen temel ilkeler; 
1. Her devlet kendi doğal kaynakları üzerinde 

tam ve devamlı hükümranlığa sahiptir. 
2. Yabancı sermaye yatırımlarını denetlemek ve 

millileştirmek konusunda devletlerin yetkisi tamdır. 

3. Denize çıkışı olmayan ülkelerin denizlerdeki 
doğal kaynaklardan yararlanma olanakları vardır. 

1970'ler dünyası doğal kaynaklar konusuna bu pers-
pektiv içinde ve bu önemle bakarken Türkiye bu ko
şulların dışında bir tutumla sorunlarını çözemez. 

Sayın senatörler; 
Madenlerimizin gayrisâfi millî hâsıladaki payı 

% 2 civarındadır. Üçüncü Beş Yıllık Planda maden
cilik sektöründe yıllık ortalama hız % 15,3 olarak sap
tanmıştır. Bu amaca ulaşmak için dönem içinde 13,4 
milyar lirası kamu sektörü, 2,9 milyar lirası özel ke
sim olmak üzere 16,3 milyar liralık yatırım öngörül
müştür. Gerçekleşmesini bütün gönlümüzce arzuladığı
mız bu amacın yeterli olmadığını; fakat sevindirici 
bir aşama olduğunu da ifade etmek isterim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünya teknolojisinin patlama noktasına geldiği şu 

günlerde biz hâlâ planda öngörülen tedbirleri gerçek
leştirememiş olmanın ve Maden Dairesinin yeniden 
düzenlenmesini yapamamış olmanın ıstırabı içindeyiz. 
Osmanlı Devrinden kalma Taş Ocakları Nizamname
si ve Maden Kanununun bir türlü değiştiremediğimiz 
bir 57 nci maddesi ile uğraşıp dururuz. Maden Daire
sinin bir kararname ile düzenlenmesi olanağı vardır. 
Geçmiş yıllarda bu konuda organizasyon metod çalış
maları yapılmıştır. İşlemeyen, her şeye köstek olan 
Devlet Personel Dairesinde askıda kalan bu konunun 
ve yukarıda arz ettiğimiz diğer sorunların hallinde 
sayın Bakanımızın özel gayretlerini beklemekteyiz. Ay
rıca, Türkiye'de maden aramaları ve işletmeleri belli 
bir disipline alınmalıdır. Arama ve işletme gücü ol
mayanlara malî ve teknik yönden destek olacak orga
nizasyonlar süratle kurulmalıdır. Doğal kaynak ve 
hammadde envanter çalışmaları ciddî olarak yapılmalı 
ve kısa sürede sonuçlandırılmalıdır. Maden Tetkik 
Arama Enstitüsünün çalışmaları ekonomimize büyük 
katkısı olacak madenlere ağırlık verecek yönde ge
liştirilmelidir. 

Etibank maden işletmeciliğinde - ve endüstrisinde 
daha ciddî bir yönetime ve malî olanaklara kavuştu
rulmalıdır. 

TKİ İdaresi geleneksel ve durgun bir idare ol
maktan kurtarılmalı, dinamik bir yapıya kavuşturul
malıdır. Bu yönde malî ve yasal yetersizlikleri varsa 
süratle giderilmelidir. Linyit rezervleri bakımından 
zengin olan ülkemizin zaman zaman yakıt sorunu ile 
karşıkarşıya bırakılmasının izahı mümkün değildir. 
Hükümet merkezinin bile yakıtının temin edilememe
si dikkat çekicidir. DSİ Genel Müdürlüğü görevleri 
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günün koşullarına göre yeniden gözden geçirilmeli 
ve TEK ile ilişkileri bilimsel yönden saptanmalıdır. 

Türkiye Elektrik Kurumu Kanununda dört sene
lik uygulama sonucunda meydana çıkan yetersizlik
leri giderecek değişiklikler yapılmalıdır. Hele Keban 
tecrübesinden sonra (altını çizerek söylüyorum) tüm 
enerji santrallerinin yapımı TEK'in mesuliyeti altına 
verilmelidir. Başbakanlık Atom Enerjisi Komisyonu 
ya TEK bünyesine alınmalı veya TEK ile ilişkileri 
bir hukukî statüye bağlanmalıdır. Bilhassa nükleer 
enerji kurma çalışmalarında kaybedilen zamanı te
lâfi edecek bir çalışma dönemine girilmiştir. 

Akaryakıt dağıtımını üzerine almış olan Petrol 
Ofisinin modern bir yönetime kavuşturulması kaçı
nılmaz hale gelmiştir. ADAŞ gibi hukukî mesnedi 
olmayan şirketler kurarak akaryakıt dağıtım sorunla
rı hedefinden saptırılmamalıdır ve bazı kişilere men
faat sağlanmamalıdır. 

Değerli senatörler; 
Eleştirilerimin sonuna gelmiş bulunuyorum. Söz

lerimi bitirmeden Sayın Başkan aracılığıyle Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından bir ricam olacak. 
Hepimizin bildiği gibi Enerji Bakanlığı bünyesinde 
en çok teknik eleman barındıran bir kuruluştur. Bu 
değerli elemanların dertlerine ciddî olarak çare bu
lunmalıdır. Büyük Türkiye'yi, güçlü Türkiye'yi ya
ratmak istiyorsak, yatırımların öncüsü ve mimarı 
olan bu fedakâr insanların ıstırapları en kısa sürede 
giderilmelidir. 

Sözlerime burada son verirken beni sabırla dinle
mek nezaketinde bulunan Yüce Senatoya Grupum 
adına saygılar sunar, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı bütçesinin milletimize hayırlı olmasını dile
rim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İnkaya. 
Millî Birlik Grupu adma Sayın Sami Küçük, bu

yurunuz efendim. 
M. B. GRUPU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabiî 

Üye) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Ülkemizde, kalkınmanın can damarlarını teşkil 

eden doğal kaynaklarla enerjinin aranıp bulunması 
ve işletilmesinden Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı sorumlu bulunmaktadır. Doğal kaynakları top
lum yararına kullanılabilir hale getirecek dev kurum
larla, aydınlatma ve ısıtmadan sanayie kadar uzanan 
enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve işletilmesiyle gö
revli kurumları, direkt veya endirekt ilişkili olarak 
bünyesinde toplayan bu Bakanlığın, kuruluşundan 
bu yana bir hayli zaman geçmiş olmasına rağmen, 
bir teşkilât kanunu bulunmaması üzücüdür. 

Tümü ile büyük ve üretime dönük yatırımları 
yapan, işletmelerini sağlayan Bakanlığı, adından da 
anlaşılacağı üzere, birisi doğal kaynaklar, diğeri de 
enerji olmak üzere iki bölüm halinde inceleyecek ve 
bütçeyi bu yolda eleştirmeye gayret edeceğiz. 

Bakanlıkların geçmiş yıllarına ait faaliyetleriyle, 
geleceğe ait plan ve programlarını dile getiren büt
çe raporlarının bu yıl, zaman darlığından hazırlana-
mamış olması, bütçelerin incelenmesinde, inceleyen
leri önemli bir kaynaktan yoksun bırakmıştır. Gele
cek yıllarda tekerrür etmeyeceğine inanarak konuya 
geçiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Arap - İsrail Harbini takiben petrolün bir silâh 

olarak kullanılması ve petrol üreten ülkelerin, pet
rol fiyatlarını beklenmedik bir düzeyde artırmaları, 
doğal kaynaklar bakımından oldukça zengin bulunan 
az gelişmiş ve geri kalmış ülkelerin de ellerinde mev
cut ve gelişmiş ülkelerin şiddetle muhtaç oldukları 
bu hammaddeleri, devamlı fiyat artışında bulunan, 
özellikle mamullerine karşı bir silâh olarak kullanabi
lecekleri fikrini geliştirmiş ve hammadde kaynakları
nı ellerinde bulunduran bu ülkeler bu yönde olumlu 
girişimlere başlamış bulunmaktadırlar. 

OPEC üyesi Cezayir'in öncülüğüyle başlayan ve 
1973 Eylülünde Cezayir'de toplanan 75 Üçüncü 
Dünya ülkesinin aldığı kararlar bu girişimlerin ilki
dir. Alınan kararlar arasında Türkiye'nin de dikkat
ten uzak tutmaması gerekli başlıca maddeleri : 

Devletlerin doğal kaynaklarına sahip olmaları, 
onları geliştirmeleri haklarıdır. 

Üçüncü Dünya ülkeleri, kendi zenginliklerinden 
kendileri yararlanmalıdırlar. 

Özgürce seçtikleri bir kalkınma sistemi çerçeve
sinde doğal kaynaklarını halkları yararına değerlen
dirmelidirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, jeolojik yapısı ve arazisinin çeşitli devir

lerde oluşmuş bulunması nedeniyle yeraltı servetle
ri bakımından zengin bir ülkedir. Ancak, bugüne ka
dar, ne sahip olduğumuz rezervlerin saptanmasını 
ve ne de bilinen maden yataklarının verimli bir şekil
de işletilmesini yapabilmişizdir. Petrol ve Maden ka
nunlarının günün koşullarına uydurulamaması bu 
kaynakların gelişmesini önleyen faktörlerin başlıca-
sıdır. 

Bu nedenledir ki, madenciliğin millî gelir içerisin
deki payı ancak yüzde 5,5 olmuştur. 
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Maden gibi, kullanılmakla tükenen bu kaynakla
ra sahip bulunan Türkiye; Üçüncü Dünya devletle
rinin aldıkları kararlar paralelinde uygulanacak po
litikalarla, bu hazineyi kullanmada büyük titizlik 
göstermek zorundadır. Bu doğal kaynaklarda gelecek 
kuşakların da payı vardır. 

Sanayiin hammaddesi olan madenlerin aranıp bu
lunması ve işletilmesi hususu da, ekonominin diğer 
bölümleri gibi, beşer yıllık planlarla ve yıllık prog
ramlara bağlanmış bulunmaktadır. 

Madenciliğe, Birinci ve İkinci Beş Yıllık Plan
lar dönemlerinde toplam olarak 1971 fiyatlarıyle 
10 800 000 000 lira sarf edilmiştir. Üçüncü Beş Yıl
lık Planda ise madenciliğin gelişmesine, yine 1971 
fiyatlarıyle 16 300 000 000 lira sarf etmek öngörül
müştür. 

Türk ekonomisi, merkezî bir plan çerçevesinde 
planlanmadığından; ekonominin diğer dallarında ol
duğu gibi, madencilik konusunda da plan hedefleri
ne ulaşmak mümkün olamamıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plan, üretimin, yılda yüzde 
15,3'lük bir hızlı gelişmesini öngörmekteyse de, pla
nın ilk iki yılında plan hedeflerinin yüzde 40 - 50 ge
risinde kalınmıştır. 

1970 yılında kalkınma hızı; yüzde 9,5 olup, 1974'-
de de bu hızın yüzde 6,7 olacağı tahmin edilmekte
dir. 

Planda öngörülen gelişme hızının gerçekleşme
sine ve yatırımların yüzde 51,9 düzeyinde kalmasın
da; finansman yetersizliği dışında, Maden Kanunuy
la, maden mevzuatının günün koşullarına uydurulma
mış olması gelmektedir. 

Özellikle aramanın hızlandırılması öngörülen bu 
Beş Yıllık Plan döneminde hedeflere ulaşamama, 
uzun dönemde sanayiin hammadde talebinin yerli 
kaynaklardan sağlanması ilkesini ve umudunu sars
maktadır. 

Aşağıdaki tablo, madencilik sektörünün plan dö
neminin öngördüğü yüzde 15,3 gelişme hızının ne ka
dar gerisinde kaldığını göstermektedir. 

Taş kömürü, 1973'de 4 642 000, 1974'de 4 832 000; 
Linyit; 4 895 000, 1974'de 4 916 000. Demir cevrehi; 
1 364 000, 1 341 000; Bakır 13 000, 16 000; Krom 
245 000, 178 000 ve diğerleri... 

Değerli arkadaşlarım; 
Madencilik konusu dile getirilirken; bu konuya 

bütün içtenliğiyle eğilen ve petrolden uranyuma; ki
reçtaşı ve mermerden demir cevherine kadar, tüm 
doğal kaynakları tükenmez bir gayretle arayıp bulan 

ve işletilmesi için hazırlayan ve işletmek üzere ken
disi gibi bir Devlet kuruluşu bulunan Etibank'a dev
reden Maden Tetkik ve Arama Enstitüsünü hatırla
mamak mümkün değildir. 

Madenlerimizin envanterlerinin yapılması, yeral
tı servetlerimizin aranması, rezervlerinin kalite ve 
teknolojik vasıflarının saptanması, memleketimizin 
jeolojik yapısının ortaya çıkarılması, madenlerimi
zin daha verimli şekilde işletilmesine imkân verecek 
usullerin araştırılması ve bu konularda gerekli tek
nik elemanların yetiştirilmesi amacıyle kurulmuş bu
lunan Maden Tetkik Arama Enstitüsü; kuruluşundan 
bugüne kadar, 39 yıl içinde 10 binden fazla hammad
de ve zuhurlarının etütünü yapmıştır. Yapılan çalış
malar; Karadeniz yöresindeki bakır cevherlerini; 
Marmara Güneyinde ve Çanakkale bölgesindeki kur
şun, çinko, antimuan zuhurlarını, çeşitli yerlerdeki 
demir cevherlerini, Mazıdağı fosfat yataklarını, çe
şitli yerlerdeki kömür yataklarını, Uludağ'daki volf
ram ve Salihli'deki uranyum ve benzeri madenleri 
bulma ve işletmeye hazır etmede, Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü ülke kalkınması için kendisine dü
şen hizmeti yapmış ve yapmaktadır. 

Maden Tetkik Aramanın 1975 yılı Bütçesi ince
lendiğinde; her ne kadar geçen yıla nazaran 100 mil
yon civarında bir artış sağlanmışsa da, Türkiye'nin 
enerji darboğazında bulunduğu bu dönemde; enerji 
ve yakıtlar projesiyle sanayiin, endüstriyel hammad
de bakımından yerli kaynaklara bağlanmasını öngö
ren plan döneminde, bu projelere 1974 yılındakinden 
daha az ödenek verilmesini anlamakta güçlük çek
mekteyiz. 

Diğer kamu kuruluşlarında olduğu gibi, MTA'nın 
da makine parkının yenilenmesine zaruret vardır. 
Türk parasının hemen hemen her gün devalüe edil
diği gözönünde tutulursa; makine parkının yenilen
mesi projesine ayrılan ödeneği, hizmetlerin önemi 
dikkatte tutularak yeterli bulmamaktayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Madencilik konusuna son vermeden önce, 1961 

Anayasasının hazırlanmasında büyük katkısı bulu
nan Millî Birlik Grupunun, madenler hakkındaki gö
rüşlerini de belirtmek isterim. 

Biz, Anayasanın 130 ncu maddesindeki açıklığa 
sadık kalarak, yeraltı servetlerimizin işletilmesinde 
yabancı el sokulmaması, yabancı sermaye imtiyazla
rının doğal kaynaklarımızdan ellerini çekmesinin bu 
imtiyazlar, anlaşmalar ve kapitüler mahiyetteki ka
nunların en kısa zamanda millîleştirme programla-
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rıyle değiştirilmesi ve bu servetlere Devletin sahip 
çıkmasının gerektiğine inanmaktayız. Özellikle stra
tejik önemleri ve enerjiye kaynak olma bakımından 
linyit ve boraks madenlerinin bir an önce devletleş
tirilmesinde sayısız yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
MTA'nın buluşlarının Etibank tarafından işletil

diğini belirtmiştim. Ülkemizin yeraltı servetlerinin bi
limsel ve prodüktiv metotlarla işletilmesi yolunda 
ilk adım; diğer bütün kamu kuruluşlarının kuruldu
ğu ve Devletin, varlıklarına sahip olma bilincine eriş
tiği 1935 yılında Etibank'm kurulmasıyle başlamış
tır. Maden alıp - satma ve işletmeciliği yanında; Eti
bank, her türlü banka hizmetleri de yapmaktadır. 

Ana bir kuruluş olan Etibank; zamanla Demir -
Çelik, Türkiye Kömür İşletmeleri, Türkiye Elektrik 
Kurumu gibi kuruluşların bünyesinden ayrılarak, dev 
kuruluşlar haline gelmelerine yardımcı olmuştur. 

Etibank da; diğer kurumlarda olduğu gibi, üre
timde program hedeflerinin gerisinde kalmıştır. Ör
neğin; 1974 programının maden sektörü yüzde 53,9: 
kimya sektörü yüzde 39,9; metalürji sektörü yüzde 
95,4 olarak gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. 

Etibankın maden cevherini ihraç yerine, bunları 
mamul hale getirerek yurt içinde kullanılması veya 
ihraç edilmesi ve bazı sektörlerin ihtiyacı bulunan ve 
ithal yoluyle karşılanan bazı hammadeleri üretmesi 
faaliyetlerini yürütmesini takdirle karşılarız. Bu faali
yetler arasında volfram, konsantratör, Elâzığ fer-
ro - krom, Kırka boraks, Kırka bor ve alüminyum te
sisleriyle Karataş fosfat ve benzeri tesis ve projele
rini zikretmek gerekir. 

Etibankın 1975 bütçesini incelediğimizde, bu yıl 
kimya sektörüne ağırlık verdiğini görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Gerek ısı ve gerek elektrik enerjisi ve gerek de

mir - çelik ve benzeri sanayi tesislerinde ve Devlet 
Demiryolları cer hizmetlerinde kullanılan çeşitli tür 
kömürler, kömürden elektrik enerjisi üretimi TEK ile 
koordineli olarak Türkiye Kömür İşletmeleri tarafın
dan yapılmaktadır. 

Çeşitli tür kömürler içerisinde taşkömürü, özellik
le demir - çelik tesislerinin en başta gelen ihtiyaç mad
desidir. Türkiye Kömür İşletmeleri mevcut ve inşa 
edilmekte olan üçüncü demir - çelik tesislerinin ihti
yacını bir ölçüde karşılamak üzere, taşkömürü hav
zası idame ve tevsii projelerini hazırlamış bulunmak
tadır. 2 100 000 000 liraya mal olacak bu proje, plan
lanan bitim tarihinden 2 yıl sonra; 1975 yılında 

tamamlanabilecektir. Bu proje gerçekleştiği zaman, 
yılda 5 850 000 ton taşkömürü üretilebilecektir. Sana
yileşme dönemine girmekte olan Türkiye'nin taşkö
mürü ihtiyacı her yıl artmakta ve mevcut kaynaklar 
ihtiyacı karşılayamaz hale gelmektedir. 

Yeni kömür havzaları bulunmadığı takdirde, Tür
kiye'nin taşkömürü açığının 1977'de 1,5 milyon tona 
ve 1982'de de 4 600 000 000 tona baliğ olacağı tah
min ediliyor. 

Giderek talebi artan ve demir - çelik sanayiinin 
anahammaddesini teşkil eden kömürün, teshin ve di
ğer alanlarda kullanılması yerine, sanayie tahsisi yo
lunda etkin tedbirler alınması zarureti vardır. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, taşkömürü ve lin
yit üretiminde de plan hedeflerinin gerisinde kalın
mıştır; 1962'de üretilen taşkömürü 3 milyon 800 kü
sur bin, 1967'de 5 milyon, 1972'de 4 milyon 600 bin, 
1974'te 4 milyon 800 bindir. 

Linyit: 1962'de 2 milyon 979 bin, 1967'de 4 mil
yon 618 bin, 1972'de 4 milyon 786 bin, 1974'te 4 mil
yon 916 bin tondur. 

Görülüyor ki, yüzde 15,3 hedefine ulaşılmamış-
tır. 

Değerli arkadaşlarım, 1974 yılı itibariyle tüketi
len enerji türleri de şöyledir: 

Taşkömürü; 3 milyon 249 bin. Linyit 2 milyon 
511 bin. Hidroelektrik enerjisi; 761 bin. Odun; 3 
milyon 900 bin; özellikle dikkatinize arz ederim. Te
zek: 3 milyon 500 bin tondur. 

Görüldüğü üzere, büyük linyit yataklarına sahip 
ülkemizde bu kıymetli enerji kaynağı bazan yatakla
rında kendi kendine yanmaya terk edilirken, yakıt 
ihtiyacı olarak kullanılan 3 milyon 900 bin ton odun 
ile ormanlarımız tahribedilmekte ve 3,5 milyon ton 
tezekle de (Ki, tabiî gübredir) tarım topraklarımız 
mahrum kalmaktadır. 

Devlet eliyle işletilmeyen ve fakat devlet eliyle 
satışa arz edilen bazı linyit yataklarının devletleşti-
rilerek, sanayiin hammadesi olan ormanlarımızı bal
tadan korumamız ve tarım topraklarımızı tabiî güb
reden mahrum etmemiz gerekir. Bu arada, yeni lin
yit rezervlerinin bulunması için de aramalara hız ve
rilmelidir. 

Özellikle kış mevsiminin uzun ve sert geçtiği Do
ğu illerimizdeki linyit yataklarının devlet eliyle ve sü
ratle işletilmeye açılmasında yurt ekonomisi bakı
mından büyük yarar görmekteyiz. 

Türkiye Kömür İşletmelerinin geliştirmekte oldu
ğu belli başlı Tunçbilek tevsii, yeraltı, yerüstü açık 
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işletme ve idame projeleri ile Seyit Ömer ve Soma 
idame ve tevsi projeleriyle Afşin, - Elbistan projesi, 
Beypazarı linyit üretim projesi ve dumansız yakıt 
projelerinin korkunç bir hızla artan enflâsyon baskısı 
altında fazla gecikmeden gerçekleştirilmesi için bü
tün olanaklar kullanılmalıdır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bilindiği gibi Ankara, havası dünyanın en kirli 

şehirlerinin başında gelmektedir. Ankara'nın anormal 
şekilde büyümesi ve nüfusunun artması, hava kirlili
ğini her yıl biraz daha artırmıştır, tnsan hayatını teh
dit eden bu büyük tehlikeden kurtulmak için Türkiye 
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Seyit Ömer' 
de kurulmasına başlanan dumansız yakıt projesini bi
ran önce realize etmesini veya MTA Enstitüsünün, 
merkezi teshinde kullanılmak üzere, Ankara civarın
da mevcudiyeti kuvvetle muhtemel (ki, Beypazan'nda, 
Ayaş'da, Haymana'da, Kızılcahamam'da var) sıcak 
su kaynaklarını bularak işletmeye hazırlamasını dile
mekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Doğal kaynaklar arasında su kaynakları bakımın

dan Türkiye zengin bir ülkedir. Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlüğü bütün ülke düzeyindeki sulama, ku
rutma, taşkın kontrolü, su kaynaklarının geliştirilme
si, yeraltı sularından yararlanma, büyük iskân merkez
lerinin içme, kullanma ve sanayiinin su ihtiyaçlarını 
karşılama, hidroelektrik santrallerini kurma görevleri
ni yüklenmiş bulunmaktadır. 

İcraat programına alınan işler, genel olarak müte
ahhitler eliyle, âcil hallerde ise emaneten idare maki
neleriyle yapılmaktadır. DSİ'nin makine parkı, diğer 
kurumlarda olduğu gibi, yıpranmış makinelerden 
oluşmaktadır. Yıpranma oranı yüzde 61'dir. Genel 
Müdürlüğün her yıl artan inşa, bakım, onarım ve iş
letme hizmetleri bu makinelerle yapılmaktadır. 
Enerji üretiminde ve sulamada daha büyük 
görevler yüklenecek olan DSİ makine parkının sü
ratle yenilenmesine gerek vardır. Bunun için de yer
li motor sanayiinin biran önce kurularak hizmete 
girmesinde sayısız yararlar mevcuttur. 

Türkiye, akarsularımız drenajı itibariyle 26 hav
zaya ayrılmış bulunmaktadır. Doğu Karadeniz ha
riç, diğer havzalarda yağışlar mahsulün gelişme dev
resinde yetersiz, diğer dönemlerde ise düzensizdir. 

Düzensiz olan yağışların sularını, yetersiz dönem
lerde kullanabilmek ve her damla sudan tarım arazi
sinde sulamada yararlanmak için büyük gayretlere 
ihtiyaç vardır. Yurdumuzda çayır ve ormanlar hariç, 

yamaç ve ova olmak üzere, 27 milyon 740 bin hek
tarlık tarım arazisi mevcut olup, bunun da 13 mil
yon 493 bin hektarı iyi kaliteli arazi olarak vasıflan
dırılmıştır. 

Devlet Su İşleri, tekniğin çok geliştiği bir devir
de, mevcut tarım arazisinden ancak 3 504 536 hek
tarının ekonomik olarak sulanabileceğini hesaplamak
tadır. Her gün artan nüfusun ihtiyacı olan gıda mad
delerini bol miktarda üretebilmek için sulama işine 
kavram ve kapsam bakımından çok önem vermek 
ve bütün teknolojileri uygulamak gerektiğine inan
maktayız. Bu arada Aşağı Fırat ve Dicle projeleri
nin biran önce ele alınarak, bir zamanların buğday 
ambarı olan bu yörelerin ve Murat projesi ile de Muş 
Ovasının tekrar tarıma verimli bir hale getirilmesin
de büyük faydalar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Devlet Su İşlerinin faaliyetleri arasında, TEK ile 

koordineli olarak hidroelektrik santrallerini inşa et
mek de vardır. Bugün akarsularımızın ancak yüzde 
4,5 inden elektrik üretmekteyiz. Halbuki; araştırma
lar, akarsularımızın elektrik enerjisine çok elverişli 
olduğunu göstermektedir. Son petrol bunalımının ya
rattığı enerji sıkıntısı ve petrol fiyatlarının 10 kata 
varan artışı, mevcut bu kaynakları en verimli bir şe
kilde kullanmaya bizi zorlamaktadır. Kaldı ki, kay
nakların kullanılması enerji bakımından da dışa bağ
lılığımızı azaltacaktır. 

Diğer kurumlarda olduğu gibi, DSİ nin de 1974 
yatırım programlarını tamamlayamadığı, program 
hedeflerinin ancak yüzde 65 - 70'inin gerçekleştirdi
ğini görmekteyiz. 1975 yılı için DSİ'ye tahsis edilen 
ödeneklerin yüzde 29,6 oranında artış olduğunu gör
mek bizi memnun etmiştir. Tarımsal gelişme için su
lama ve sanayi için enerjinin önemi dikkate alınırsa, 
Türkiye'nin geri kalmışlık çemberinden biran evvel 
kurtulması için DSİ'ye verilecek yatırım ödenekle
rinin önemi kolayca anlaşılır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bakanlığın diğer önemli iştigal alanı, enerji sek

törüdür. Bugün yaygın şekilde kullanılan enerji kay
nakları; kömür, tabiî gaz, akaryakıt, elektrik ve nük
leer enerjidir. 

Dünya enerji tüketiminin yüzde 70'ten fazlası 
(Türkiye'de de yüzde 50 civarındadır) petrol ve tabiî 
gazdan elde edilmektedir. 

Petrol, petro - kimya sanayiinin hammaddesini 
teşkil eder. Petrolün askerî ve ticarî önemi tartışılma
yacak kadar açıktır. Bu Önemli konu ile Bakanlıkta, 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ve bağlı kuruluşlar
dan - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve Pet
rol Ofisi gibi kuruluşlar meşgul olmaktadır. 

Petrol işleri Genel Müdürlüğü; Petrol Kanun ve 
mevzuatına uygun olarak, petrol arama ve ruhsat 
vermekten, petrol ithal ve ihracına, petrol fiyatlarının 
takip ve tespitine, petrol ürünleri fiyatlarının dalga
lanmasını önlemek üzere, akaryakıt istikrar fonu te
sisine kadar akaryakıtla ilgili görevleri yüklenmiş bu
lunmaktadır. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün, 1974 yılında 
millî petrol şirketlerine öncelik tanıyarak daha faz
la ruhsat vermesini takdirle karşılıyoruz. 

Son Arap - İsrail Savaşından sonra, on kattan 
fazla artan petrol fiyatları, Türk dış ticaret ve döviz 
dengesinde olumsuz etkiler yapmıştır. 1973 yılında 
ham petrol ithali için 274 363 089 dolara karşılık, 
1974 yılında yaklaşık olarak 800 milyon ödenmiştir. 
Döviz kaynakları gayet kıt olan ülkemizde, petrol tü
ketiminin disipline edilmesine, yük taşımada ağırlığın 
Karayollarından alınarak Demiryollarına verilmesin
de zaruret olduğu kanısındayız. 

Aşağıdaki tablo kara ve demiryollarında yapılan 
taşımı göstermektedir; 

Karayolları ile Türkiye'de yolcuların yüzde 92'si, 
gelişmiş ülkelerde de yüzde 92'si. Yükün; yüzde 70,9'u 
Türkiye'de, gelişmiş ülkelerde ise, karayolu ile yüz
de olarak hesaplanacak olursa, yüzde 19'u taşınıyor. 

Demiryolu ile Türkiye'de yolcu yüzde 7,6, geliş
miş ülkelside yüzde 3,6. Yük; Türkiye'de yüzde 25,8, 
gelişmiş ülkelerde ise, yüzde 47. 

Görülüyor ki, gelişmiş ülkelerde toplam olarak 
yük taşımanın ancak yüzde 19'u karayoluyle yapıl
masına karşılık, bu rakam Türkiye'de yüzde 74'tür. 

Zengin petrol bölgeleriyle çevrili ülkemiz toprak
ları altında en azından Türkiye ihtiyacını karşılaya
cak petrol yataklarının bulunmasını doğal karşılamak
tayız. Nitekim, 1974 yılında, biri Türkiye Petrolleri 
Adionim Ortaklığı tarafından Trakya'da günde 760 
varil, diğer ikisi de Diyarbakır bölgesinde; birisi 175, 
diğeri de 650 varil olmak üzere üç sahada petrol bu
lunmuştur. 1974 yılında; 27'si Türkiye Petrolleri 
Anonim Ortaklığı tarafından olmak üzere 36 arama 
kuyusunun sondajına başlanmıştır. Elindeki gayet sı
nırlı imkânlara ve karşısındaki her bakımdan güçlü 
rakiplere rağmen, sondaj faaliyetindeki bu büyük 
gayretlerinden ötürü, bu millî şirketi kutlar, Hükü
metin de bu şirketi bütün olanaklarıyle desteklemesi
ni dilemekteyiz. Petrol Kanununun çıkışından 1974 

yılına kadar açılan 981 kuyudan, 620'sinin bu millî 
şirket tarafından açılmış olması, bu inancımızı pe
kiştirmektedir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Karade
niz, Ege ve Akdeniz'de petrol arama ruhsatlarının ve
rilmesini olumlu karşlııyoruz. Yalnız, Ege'de arama 
faaliyetlerinin duraklama dönemleri geçirmesi, kira
lanan yabancı sismik arama gemisinin endişe ve te
reddütlere kapılarak hizmete şevkinin geciktirilmesini 
haklı bir nedene bağlayamadığımız gibi, millî çıkarla
rımızla bağdaşması mümkün olmayan ilgililerin bu 
tutum ve davranışlarını da yadırgadığımızı belirtmek 
isterim. Yetkilileri endişeye sevk eden 5 Şubat geçti
ğine göre, bundan sonra insiyatifin ele alınarak, Ege 
Denizindeki haklarımızda en küçük bir fedakârlık 
yapmayacağımızdan ve bu konuda Milletimizin bütün 
hükümetlerinin arkasında bulunacağından kimsenin 
şüphesi olmasın. 

1974 yılında yerli petrol şirketlerinin ürettiği ham-
petrol, 1973 yılma nazaran yüzde 80 bir artışla 
1 138 000 tona yükselirken, yabancı şirketlerin üret
tiği petrol, yüzde 11,1 oranında bir düşüş kaydetmiş 
ve onların da üretimi 2 171 000 ton olmuştur. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 1975 yılı için 
düzenlediği faaliyet programı çerçevesi içerisinde 31 
adet arama ve tespit kuyusu açmayı planlarken, ya
bancı şirketler, toplam olarak 11 adet arama ve tes
pit kuyusu açmayı tasarlamaktadırlar. Ne taraftan 
bakılırsa bakılsın, millî şirketin toprağın kanını çek
me konusunda kararlılığını takdir etmemek mümkün 
değildir. 

Petrole bu açıdan bakılınca, petrolün aramadan. 
rafineri ve dağıtımına kadar millileştirilmesi zarureti 
meydana çıkmaktadır. Yabancı güçlerin büyük öl
çüde etkisi altında bulunan ülkelerin dahi bu yolu 
tuttukları dikkate alınarak, Türkiye'nin de aynı yolu 
takip etmesinde yarar vardır. Kaldı ki. gerek Kıbrıs 
Barış Harekâtı sırasında ve gerek Ege petrol arama
larının hararetlendiği son günlerde yabancı şirketlerin 
izledikleri dostça olmayan ve Türkiye'de petrol bu
nalımı yaratan politikaları bizi böyle bir karar alma
ya zorlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birinci Beş Yıllık Planın öngördüğü ve bugüne 

kadar bir türlü gerçekleşmeyen aramadan dağıtıma 
kadar bütün petrol işlerinin tek elde toplanması: 
yani Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığıyle, Petrol 
Ofisinin birleştirilerek daha güçlü bir petrol şirketi 
haline getirilmesi ilkesinin bugüne kadar gerçekleşti
rilmemesi üzücüdür. Bu konuda yapılacak bir açık-
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lama bizi aydınlığa kavuşturacaktır ve bunu bekli
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 

Aydınlatmanın ve sanayinin vazgeçilmez unsuru 
olan elektrik enerjisi, hidrolik, nükleer ve termik 
kaynaklardan elde edilmektedir. Termik enerji, kö
mür ve tabiî gazlardan elde edilmektedir. Bugün Tür
kiye'de elektrik enerjisinin yaklaşık olarak yüzde 
50'si petrolden üretilmektedir. Üçüncü Beş Yıllık 
Plan, elektrik enerjisi bakımından yetersiz durumda 
bulunan Türkiye'nin hamle yapmasını öngörmekte
dir. Birinci ve İkinci Beşer Yıllık Plan dönemlerinde, 
enerji yatırımlarına sarf edilen para, toplam olarak 
1971 fiyatlarına göre 19 milyar 200 milyon iken, 
Üçüncü Beş Yıllık Plan döneminde bu miktar, yine 
aynı fiyatlara göre 24 milyar olarak öngörülmüştür. 
Plan gerçekleştirildiği takdirde (ki, bütçe açıklan bu 
olanağı büyük ölçüde kısıtlıyor) elektrik enerjisi üre
timi 11 242 0C0 000 kilovat/saatten, 20 330 000 000 
kilovat/saate ulaşmış olacaktır. Türkiye, gerçekten 
elektrik üretimi bakımından da geri kalmış bir ülke
dir. 1969 yılı rakamlarına göre, çeşitli ülkelerde kişi 
başına düşen elektrik enerjisi şöyledir : 

Amerika'da 8 099 kilovat/saat, Rusya'da 2 864 
kilcvat/saat, İngiltere'de 4 298 kilovat/saat, Yunanis
tan'da 963 kilovat/aat, Bulgaristan'da 2 043 kilovat/ 
saat, Türkiye'de yalnız 219 kilovat/saattir. İki Beş 
Yıllık Pîan tamamlanmış ve Üçüncü Beş Yıllık Pla
nın da ikinci yılını ikmâl etmiş olmamıza rağmen, 
elektrik enerjisi konusunda plan hedeflerinin gerçek
leşmemesi ve yatırımların da fizik bakımından daima 
plan hedeflerinin gerisinde kaldığı bir gerçektir. 

Keban tesisleri çeşitli nedenlerle devreye geç ve 
yetersiz olarak girmiş ve girdikten ^sonra da sık sık 
arızalar yapmıştır. Taş kömürü kaynağını elektrik 
enerjisi üretiminde kullanmamalıyız. Enerji kaynağı 
için petrole dayalı santrallara öncelik tanınmasıyle 
linyitle çalışacak santrallerin yapımı gecikmiştir. 

Yine petrolün sağladığı kolaylık bakımından geri 
bırakılan hidro elektrik santrallerinin yapılmaması, 
Türkiye'yi enerji bunabnıiyle karşı karşıya getirmiş 
ve Türkiye, hemen hemen tüm enerji doğal kaynakla
rından yoksun, komşusu Bulgaristan'dan elektrik 
enerjisi satmalmak zorunda kalmıştır. 

Elektrik enerjisi üretiminde kullanılan kaynakla
rın yıllar itibariyle dunrumunu gösterir aşağıdaki tab
lo, enerji bakımından dışa bağlılığın artış temposuyla, 
hatanın düzeltilmesi yolunda olumlu adımları gös-
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j termesi bakımından ilginçtir. 1 - 2 maddeyi okuya
cağım yalnız, 

1962 yılında taşkömüründen elde edilen elektrik 
enerjisi yüzde 42, akaryakıttan yüzde 7,8, hidro
elektrik yüzde 51. 

1967'de taşkömürü yüzdel7, akaryakıt yüzde 25, 
(7,8'den 25'e çıkmış) hidroelektrik yüzde 51'den yüz
de 38,e düşmüş. 

1971'de taşkömürü yüzde 17'den 14'e düşmüş, 
akaryakıt yüzde 25'ten yüzde 42,5'e çıkmış, hidro
elektrik yüzde 38'den yüzde 25'e düşmüş. 

1973'te taşkömürü yüzde 12'ye inmiş, akaryakıt 
yüzde 42,5'dan yüzde 44'e çıkmış, hidroelektrik yüz-

' de 21'e düşmüş. 
1974'te taşkömürü yüzde 9'a düşmüş, akaryakıt 

yüzde 52,3'e çıkmış, hidroelektrik yüzde 21'e düş
müş. 

1975'te, Üçüncü Planlamada kendimize geldiğimi
zi görüyoruz. Taşkömürü yüzde 7,8 olarak muha
faza ediliyor, akaryakıtla elektrik enerjisinin yüzde 
52,3'ten yüzde 37,1'e düşüşü öngörülüyor; hidroelek-
tirik yüzde 21'den yüzde 39,5'e yükseltiliyor. 

Sanayileşerek gelişmekte olan Türkiye'nin, elekt
rik enerjisine olan ihtiyacı her gün biraz daha art
maktadır. Kömür ve su kaynakları, bu ihtiyacı kar
şılamaya yeterli değildir. Türkiye'nin de diğer ülke
ler gibi nükleer enerji kaynaklarından yararlanma
sına zaruret vardır. 

Planlanan nükleer santrellerinin yerleri konusunda 
iki Bakanlık arasında süratle bir anlaşmaya varılarak, 
bunların realize edilmesi, gelecek yıllardaki enerji 
ihtiyacı için hayatî önem taşımaktadır. Balkanlarda 
ilk nükleer enerji santralini kurmak fırsatını komşu
muz Bulgarlar aldı. Hiç olmazsa biz de sonda kal
mayalım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Elektrik enerjisi kullanımını yaygın hale getirmek 

ve köy elektrifikasyonunu da hızlı bir tempo ile re
alize etmek için, belediyeler, Çukurova ve Kepes 
elektrik tesis ve şirketleri dahil, tüm elektrik üretim 
kaynaklarının TEK bünyesinde toplanmasında zo-
runluk vardır ve kanun da bunu emretmektedir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bakanlık ve Bakanlıkla ilişkisi olan kurumların 

hazırlamış oldukları bütçeler, yıllık programlara uy-
J maktadır. Ancak, elektrik enerjisinin dahi kısıtlamaya 
1 konulduğu bu dönemle, «nerji üretimi için ayrılan 

ödeneklerle, Türkiye'nin içinde bulunduğu gelişmeyi 
j takip etmek, güç ve hattâ imkânsızdır. Planın tek-
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rar gözden geçirilerek, hızla artan enflâsyonist etki
ler de dikkatte tutularak, enerji yatırımlarının artırıl
masına zaruret olduğu kanısındayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sözlerime son vermeden önce, zengin kapitalist 

ülkelerin, petrol üreten az gelişmiş ülkelere karşı teş
kil etmiş oldukları ve gereğinde bu az gelişmiş ülke
lere karşı silah dahil, her türlü müeyyideleri uygu
lamayı amaç edinen Uluslararası Petrol Ajansı adın
daki cepheye, kendisi de zengin doğal kaynaklara 
sahip, az gelişmiş bir ülke olan Türkiye'nin, bütün 
Üçüncü Dünya devletlerini de karşısına alarak katıl
masını anlamak mümkün değildir. Kaldı ki, 151 oy
dan .yalnız 4 oya, sahip Türkiye'nin (Amerika Bir
leşik Devletlerinin 51 oyu vardır) Ajansta faal bir 
rol oynaması da mümkün değildir. Bu Ajans, Fran
sa hariç, gelişmiş Batı ülkelerinden oluşmaktadır. 
Yunanistan Ajansa üye olmayı reddetmiştir. Az ge
lişmiş ülkelerin sahip oldukları doğal kaynakları, 
kendi kalkınmalarına tahsislerini âdeta cezalandırmak 
için kurulmuş bulunan bu Ajanstaki üyeliğimizin, ye
ni gelişmelerin ışığı altında tekrar gözden geçirilme
sinde yarar görmekteyiz. 

Sözlerime burada son verirken, Grupum adına 
saygılarımı sunar, Bütçenin Yüce Milletimize uğurlu 
olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Küçük. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu Bütçenin görüşülmesine başlayacağımız sırada, 

grupları ve şahısları adlarına söz almış bulunan arka
daşlarımın adlarını okumuştum. Mensup oldukları 
grupları adına söz almış bulunan arkadaşlarım konuş
tular. Şimdi sıra, kendi adlarına söz almış bulunan 
arkadaşlarıma geldi. Görüşmelere başlamadan önce, 
sayıları 6'yı aşıp 14'ü bulduğu için. Tüzüğün verdiği 
yetkiyi kullanarak, (Ki, ondan sonra da bir sayın 
arkadaşımız daha söz istemiştir) bütçenin lehinde, 
aleyhinde veya üzerinde konuşacaklarını tespit etmek 
üzere arzularını soruyorum. 

Sayın Cemal Tarlan?.. Lehinde. 
Sayın İsmail İlhan?.. Aleyhinde. 
Sayın Ahmet Karayiğit?.. Yok. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Üzerinde. 
Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. Yok. 
Sayın Hüseyin Atmaca?.. Üzerinde. 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu?.. Lehinde. 
Sayın Hikmet Aslanoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Hilmi Soydan?.. Üzerinde. 
Sayın Arif Hikmet Yurtsever?.. 

ARİF HİKMET YURTSEVER (Bingöl) — Ben 
konuşmaktan vazgeçtim Sayın Başkanım, temas ede
ceğim mevzuu sual halinde takdim ettim. 

BAŞKAN — Sayın Ziya Ayrım?.. Yok. 
Sayın Salim Hazerdağlu?.. Yok. 
Sayın İbrahim Tevfik Kutlar?.. Lehinde. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Aleyhinde. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?.. Üzerinde. 
Bu tespite göre sıra şöyledir; 
Sayın Cemal Tarlan, Sayın İsmail İlhan, Sayın 

Fethi Çelikbaş, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın 
Hikmet Aslanoğlu, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın 
İbrahim Tevfik Kutlar, Sayın Süleyman Ergin, Sayın 
Hilmi Soydan, Sayın Hilmi Nalbantoğlu. 

Buyurun Sayın Cemal Tarlan. 

CEMAL TARLAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 
değerli senatörler; 

Amme hizmetlerinin ne şekil ve tarzda ifa edilece
ğini yasalar tayin ve tespit eder. Bu genel bir kai
dedir ve bunun dışına çıkılamaz. Hele, böyle bir 
tutum, kanun vazıı olan Parlamento içinde hiç düşü
nülemez. Daha doğru bir tabirle, düşünülmemesi 
lâzımdır. Ama şimdi vereceğim bir misâl ile maa
lesef aksi bir tutumun muhatabı olduğumuzun sırf 
izahını yapmak maksadıyle yüksek huzurlarınızı işgal 

etmiş bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, arz edeceğim konu şu
dur : 

15 . 7 . 1970 tarihinde değerli oylarınızla kabul 
buyurulan TEK Kanunu halen yürürlüktedir. Her
hangi bir maddesinde, bugüne kadar istenilmesine 
rağmen, bir değişiklik de yapılmamıştır. Bu Kanu
nun 3 ncü maddesi; matlabı, faaliyet konuları ve 
amaç şeklinde başlıyor ve (e) fıkrasında aynen «Köy 
elektriklendirilmesin! özel bir teşkilât kurmak sure
tiyle yapmak ve köy elektriklendirme fonunu yönet
mek» vazifesini veriyor. Ve yine aynı Kanunun 
4 ncü maddesinin (a) fıkrası aynen «Devletçe her yıl 
köy elektriklendirilmesi için ayrılıp TEK'e verilecek 
ödenekler», şeklinde tespit ediyor; yani bir ödenek 
tahsis ulanacağını, ayrı bir hüküm altına almış bulu
nuyor. 

Bu arz ettiğim, metinden okuduğum maddeler gayet 
açıktır, herhangi bir anlaşmazlığa sebebiyet verecek 
kadar karışık değildir. 

Hal böyle iken, Bütçe Karma Komisyonunda, bu 
kesin hükümlere rağmen nasıl aksi bir tutum içine gi
rilmiş ve maalesef bir tasarrufta da bulunulmuş oldu-
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ğunun şimdi geçirmiş bulunduğu safahatı arza ça
lışacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
İzahatıma, amme hizmetlerinin ifasında nasıl bir 

tutum içine girilmelidir ki, en olumlu neticeler istihsal 
edilebilsin noktasından başlamak istiyorum ve he
men diyorum ki, amme hizmetlerinin ayrı ayrı teş
kilât tarafından ele alınmaları ve ifasına çalışmaları 
şekli, kanaticme en olumsuz şekildir. Bugün, bu şe
kilde yürütülen amme hizmetlerine ait bir misâl ver
mek de mümkündür. Nitekim, genellikle yol inşaatın
da esas yetki, Devlet Karayolları Teşkilâtında olması 
gerekirken, köy yolları inşaatı, Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı emrindeki bir teşkilâta verilmiş ve 
bunların dışında, Ordu ve yine Orman Teşkilâtının 
yol çalışmaları ise ayrı, ayrı devamedegelmiştir. 

Bu dağınık çalışmalardan yurdumuzun daha çok 
yarar sağladığını iddia etmek, bence mümkün değil
dir. Aksine bu dağınıklığı ortadan kaldıran tedbirlere 
de son zamanlarda baçvurulmuştur. Nitekim, TEK 
Kanunu bizatihi olumlu çabaların takdire değer bir 
ürünüdür. Böylelikle de Türkiye'de bütün elektrik iş
leri (Biraz evvet Sayın Küçük de temas ettiler.) Bu 
kuruma tevdi edilmiş bulunmaktadır. 

Bu sarih hüküm karşısında Köy îşleri Bakanlığı 
Bakanlık bütçesine, köy elektrik tesis işlerine sarf edil
mek üzerine ödenek koymaması icabederken, 1975 
Bütçe tasarısının hazırlanmasında Köy İşleri Bakan
lığınca böyle bir maksat için tahsisat teklifinde bulu
nulmuş ve ancak Devlet Planlama Teşkilâtı bu öne
riyi kanuna aykırı bularak, bütçe tasarısından çıkar
mıştır. Fakat gelin görün ki, değerli bazı parlamen
ter arkadaşlarımız Devlet Planlama Teşkilâtının bu 
sarih tutumuna rağmen, bu defa meseleyi Bütçe Plan 
Karma Komisyonunda halle teşebbüs etmişler ve ka
nunî hükme tam karşı bir tutumla ve Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığının (Bölüm program : 111, Ke
sim : 04, Ödenek türü : 3, Madde faaliyet proje : 001, 
Harcama kalemi : 900 transfer maddesine) köy elekt
rik tesisleri kurutması maksadıyle (Araştırma falan 
değil) 10 milyon TL.'lık bir teklifte bulunmuşlardır. 

Bendeniz bu teklifin müzakeresi sırasında orada 
bulunmamıştım. Sonradan tespit edebildiğim kadarıy-
le, esbabı mucibe olarak, Köy İşleri ve Kooperatifler 
Bakanlığının köylerimizle daha yakın ilgisi gözönün-
de bulundurularak, buralardaki; yani köylerimizdeki 
küçük su kaynakları üzerinde, köy elektrifikasyonu 
için çalışmalar yapmak ve mahallî şartlara uygun 
tesisler kurmak için böyle bir tahsisat kabulü ile köy

lerimize daha kolay ve yaygın hizmet götürüleceği 
ileri sürülmüş; yani yeniden bir teşkilâtlanmaya gidi
lecek. Bu gerekçe, Bütçe Karma Komisyonunca da 
yeterli bulunarak, teklif olunan tahsisat, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı Bütçesinin, sözü edilen mad
desine 10 milyon TL. olarak ilâve olunmuştur. 

Muhterem arkadaşlar, bu tasarrufta, neresinden 
bakılırsa bakılsın, haklılık bulmak kolay değildir. Ne
denine gelince; 

1. — Tasarruf evvelâ 1312 sayılı TEK Kanununun 
esprisine ve mevcut hükümlerine aykırıdır. (Biraz ev
vel okudum.) 

2. — Köylerimizdeki küçük su kaynaklarının de
ğerlendirilmesinde, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakan
lığına bağlı YSE Müdürlüğünün, elektrik teşkilâtı ola
rak bünyesinde sadece bir harf olarak kalmış bir ku
ruluşla, böylesine mühim ve ciddî bir hizmetin ifa edi
lebileceğini tasavvur etmek bile kanatimce, hata de
meyelim; ama büyük bir iyimserlik olur. 

3. — Köy suları kaynaklarından elektrik açısın
dan istifade hnususunda TEK gibi geniş bir örgüte 
ve o derece, başta Sayın Genel Müdürleri olmak üzere 
kifayetli ve tecrübeli elemana sahip bu yeni teşekkülü, 
bu hizmeti ifa edemeyecekmiş gibi farz etmek ise keli
menin tam manasıyle bühtandır muhterem arkadaşla
rım. 

Bütün bu girişimleri ortadan kaldırmak maksadıy
le değerli bazı arkadaşlarımla birlikte bir önerge hazır
lamış bulunmaktayız. Maruzatımın sonunda Sayın 
Başkanlık Divanına takdim edeceğim. İltifat gördüğü 
takdirde, bu kanunsuz tasarruf Senatomuzda tashih 
edilmiş olacaktır. Takdir elbette ki Yüce Heyetinizin
dir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi, bir de DSİ Teşkilâtımızı ilgilendiren baş

ka bir konu üzerinde kısaca durmak istiyorum; 
Tekirdağ Vilâyetine bağlı Çerkezköy adında bir il

çemiz vardır. Bu ilçemiz, gerek nüfus bakımından ve 
gerekse köy adedi bakımından en küçük kazaları
mızdan birisidir. Yalnız, İstanbul'a yakınlığı ve yer
leştiği sahanın elverişli oluşu bakımlarından geliş
meye pek müsait görülmüş ve bu özellikleri ile sa
nayi kuruluşuna elverişli görülen bu ilçemiz, kısa bir 
müddet geçtikten sonra sanayi bölgesi olarak tespit 
ve kabul olunmuş ve bu tarihten sonra, çeşitli fabri
kaların kurulmasına başlanarak süratli bir gelişme 
devresine girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ne var ki, aradan kısa bir müddet geçtikten son

ra kasabada su sıkıntısı başgöstermiştir. Bu hale, böl-
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gedeki sualtı kaynaklarının nizamî ve tekniğe uygun 
şekilde kullanılmaması; daha doğrusu bu kaynaklar
dan gelişigüzel istifade sağlanması sebep olmuştur. 
Doğrudur. Ancak, su ihtiyacının gittikçe artması kar
şısında mahallî yetkililerinin vaki talepleri ise, Dev
let Su işleri teşkilâtı tarafından Çerkezköy'deki yer
altı su kaynaklarının artık yetersizliği nedeniyle hak
lı olarak olumsuz karşılanmış ve kasaba su ihtiya
cının başka bir suretle teminine çalışılacağından ba
hisle, bu maksatla Bakanlıklararası kurulan bir he
yetin halen tetkiklerine devam ettiği bildirilmiş ve 
fakat olumlu neticenin ne zaman ve ne şekilde alı
nabileceği hususu meskut geçildiğinden, bu cevap 
mahallî yetkilileri, dolayısıyle halkı tatmin etmemiş
tir. Bu cevap da kasabada huzursuzluk yaratmıştır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Beri taraftan, belediyenin su ihtiyacının had saf

hada olup olmadığını tespit edebilecek durumda bu
lunan Devlet Su İşleri Teşkilâtının, yapılan şikâyet
ler doğru ise, kasabayı böylesine sıkışık bir durumda 
bırakmak istemiyeceğini düşünerek durumu şimdi, 
burada toplu olarak hazır bulunan yetkililerin ıttılaı
na, Sayın Bakanımız aracılığı ile intikal ettirmeyi 
muvafık gördüm. Şüphe yok ki, Devlet Su İşleri 
Teşkilâtı durumu yakinen bilmekte ve takip etmekte
dirler. Binaenaleyh, kasaba için olumlu neticenin; 
yani kasabanın suyu nereden, ne zaman ve ne su
retle temin edilebileceği ve işin hangi tarihte ele alı
nabileceği hakkında iptidaî fikirleri olsa gerektir. Bu 
tarihi buradan, Sayın Bakanlarına açıklamak im
kânı lütfederlerse evvelemirde kasaba halkını huzur
suzluktan kurtarmış olacaklardır, ve saniyen hakika
ten mahalline yerinde bir hizmet ifa edilmiş olacak
tır. 

Bu açıklamanın kasaba için tatminkâr olması te
mennisiyle maruzatıma son verirken, bu bütçenin 
milletimize ve Bakanlığımıza hayırlı olmasını diler, 
yüce Senatoyu hürmetlerimle selâmlarım. (A. P. sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 
senatörler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının saygıde
ğer mensupları, grup sözcüleri Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve düşün
celerini dile getirdiler. Bilhassa, İnkaya ve Topaloğlu 
arkadaşlarımız gerçekten konuya tamamiyle hâkim 
olduklarını, en iyi bir şekilde gösterdiler. Ben şah
sen bir hukukçu olarak, bu kadar teknik konuya hâ-
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kim olmuş olan arkadaşlardan sonra söz almayı pek 
uygun görmedim. Fakat seçim bölgem olan Muş ile 
ilgili bazı sorunları burada dile getirmek durumunda 
olduğumu tekdir edersiniz. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının kuruluş 
ve çalışmaları, yıllardan beri seçkin teknik eleman
ları ile Türkiye'yi suya ve elektriğe kavuşturmak için 
çırpınan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, yeraltı 
servetlerimizi Türkiye'nin imkânlarına göre araştır
mak ve korumak için çaba gösteren Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü Genel Müdürlüğü, vatandaşın, ka
mu ve özel kuruluşların kömür sorununu halletmek 
için yaz, kış faaliyet gösteren Türkiye Kömür İş
letmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü petrol denilen 
sıvının şimdiye kadar alışılageldiği değer ölçüleri ve 
dünya politikasını âdeta tersyüz çevirmeye muvaffak 
olduğu bir ortamda, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı ve Petrol Ofisi Genel Müdürlükleri eldeki im
kânları nispetinde, bütün Türkiye'yi aydınlığa ka
vuşturmak için uğraşan Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
ve TEK Genel Müdürlükleri, bütün dünyada oldu
ğu gibi, memleketimizde de önceden tahmin edil-
miyecek bir süratle gelişen ve geliştikçe yararlı ya
tırımlarda bulunan (PETKİM) Petro Kimya Anonim 
Şirketi Genel Müdürlüğü ve nihayet Etibank Genel 
Müdürlüğü hakkında eleştirilerde bulunmanın on 
dakikalık bir süre içinde ne kadar mümkün olduğu
nu takdir edersiniz. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu sebeple seçim bölgemden vatandaşın bana ıs

rarla intikal ettirmiş oldukları birkaç noktaya değin
dikten sonra huzurnuzdan ayrılacağım. 

Muş Mercimekkale Arıncık regülatörü yerine 
Murat nehri ile Bingöl çayının birleştikleri yerde 
bir baraj yapılması öngörülmüş olduğu halde, da
ha sonra araya giren bazı nedenler dolayısıyle bu 
projeden vazgeçilmiş ve regülatöre karar verilmiş 
olduğu, halk arasında yaygın söylentiler halindedir. 
Bu konuda Sayın Bakan; yazılı cevap da olabilir, bil
gi verirlerse memnun olurum. Bunun üzerinde dur
mamın sebebi şudur; gerçekten halk cahildir, halk 
arasında gerçeğe uymayan bazı söylentiler dolayısıy
le, vatandaş ile Devlet arasındaki o mesafeyi gittik
çe büyütmektedir. Regülatörün şu anda bulunduğu 
yerden yukarıya doğru, Bingöl'e doğru iki dağın bir
leştiği bir yerde (çok uygun bir yer) baraj yapılması 
lâzımgelirken ve bazı etüt ve çalışmalar da yapılmış 
iken, daha sonra çok aşağıda bir yerde regülatör yapıl
mıştır. Eğer yukarıda yapılmış olsa idi, (Belki teknik 
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nedenler dolayısıyle bu mümkün olmamıştır) Kara-
suyun ve aynı zamanda Murat nehrinin Varto'ya 
dönük kısmını tamamiyle sulamak mümkün idi. Bu 
hususta bilgi verirlerse çok memnun kalırım. 

ikinci konum şu : Şu anda Muş mahkemelerin
de sayısız dava dosyaları mevcuttur. Sizlere bu ko
nuda bilgi vereceğim. Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü, köylülere noter kanalı ile bir yazı gönderi
yor, yazıda deniyor ki, «Metre karesi 275 ile 150 ku
ruşa bu arazilerinizi istimlâk etmek istiyoruz.» Va
tandaş, Devletle bu hususta herhangi bir ihtilâfa 
girmek istemediği için kabul ediyor. Fakat ikinci bir 
yazı geliyor. «Biz ilk tekliften vazgeçtik; 275 kuruş, 
150 kuruş fazladır, 50 kuruştan, 3 kuruştan almak 
istiyoruz, var mısınız?» diyor ve tenzili bedel davası 
açmış durumdadırlar. Hatta bir köyden örnek de 
verebilirim; Serinova köyünden Selâhattin ve Ömer 
Güven'e ait araziler en pahalı değer almış olan ara
zilerdir, 95 ilâ 100 kuruş. Birinci teklif 275 ve 150 
kuruş, ikinci teklifte yer alan en yüksek fiyat 95 ilâ 
100 kuruştur. Bu, vatandaşın Devlete olan güvenini 
sarsma bakımından mühimdir. «Ben bir vatandaş 
olarak Devletin bana yapmış olduğu teklifi kabul 
ediyorum, (275 kuruş veya 150 kuruş) Devletin bu 
teklifini ben kabul ettiğim halde, niçin Devlet ben
den 3 kuruşa arazi almak istiyor?» diyor vatandaş. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Muş'ta çe
şitli etüt çalışmaları yapmış olduğunu haber almış 
bulunuyoruz. Bu etüt ve projelerden yakında uygu
lamaya sokulması düşünülenleri varsa, hangileridir? 
Lütfedip Sayın Bakan; yazılı da olabilir, bildirilirse 
memnun olurum. " . 

Sayın Bakandan bir istirhamım daha olacaktır. 
Muş Mercimekkale Bucağına bağlı Bahçeçayı üze
rinde (ki, etüt yapılmış olduğunu söylediler) bir ba
rajın yapılması hususunda herhangi bir çalışma var 
mıdır? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
Türk Milletine ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 
saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş, buyurunuz. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1975 yılı 

Bütçe tasarısı münasebetiyle yakıt ve enerji politika
sı üzerinde durmak istiyorum. Bunun yanıbaşında da 
istihdamla ilgisi sebebiyle tabiî kaynakların değerlen
dirilmesi konusuna değineceğim. 

Türkiye'de maalesef uzun yıllar, zaman zaman 
üzerinde durulmuş olmasına rağmen, hâlâ müspet bir 
sonuca ulaştırılamayan en mühim mevzumuz, benim 
görüşüme göre yakıt konusudur. 

1937 yılında Mahrukat Kanunu adı altında bir 
kanun tedvin edilmiş olmasına rağmen, bugün hâlâ 
(Demin bir grup sözcüsü arkadaşımızın ifade ettiği 
veçhile) memleketimizde 3 900 000 ton odun, 3 mil
yon 500 bin ton tezek yakılmaktadır. Gerçek budur. 

1938 Temmuzunda neşredilmiş olan bu kanunun 
1 nci maddesini okuyorum : 

«Madde 1. — Nüfusu iki binden aşağı olmayan 
ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşağıda isim
leri yazılı binaların teshininde her nevi taş kömürü, 
linyit, turp gibi maden kömürleriyle kok, yarı kok 
ve biriket gibi işlenmiş şekillerinin kullanılması mec
buridir. Bu binalarda havagazı, petrol, petrol müş
takları ve benzerleriyle elektrik dahi teshin vasıtası 
olarak kullanılabilir. 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün bina
larla Devletin, hususî idarelerin ve belediyelerin doğ
rudan doğruya veya iştirak suretiyle işlettikleri mü
esseselere mahsus binalar; 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma kara-
koloları ile resmî ve hususî mektep, hastane, sana
toryum ve dispanserler; 

C) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müesseselerle 
Teşviki Sanayii Kanunundan istifade eden veya isti
fade edebilecek vasıftaki müesseselerin faaliyetinde 
kullanılan binalar; 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, klüp ve her 
türlü cemiyetlere mahsus binalar, 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansingler, ga
zinolar, birahaneler ve meyhaneler, teshin vasıtası 
olarak kullanılabilecek artık bırakan ve bu madde 
şümulüne giren fabrikalar, bu artıkları da teshin va
sıtası olarak kullanabilirler.» 

Muhterem arkadaşlar; 
30 küsur yıl geçiyor, aldığınız netice budur. Aca

ba bunun sebebi üzerinde duruluyor mu? 

1954 yılında kısa bir İşletmeler Bakanlığı devrem 
sırasında Hükümete, Türkiye'de yakıt ve enerji ko
nusunun üzerinde durulması maksadıyle bir Bakan
lık kurulmasını teklif ettim; fakat maalesef bir ne
tice alamadım. 

1962 yılında yine bu kanunun tatbikatı ile ilgili 
olarak, bu defa müstakil bir kuruluş olduğu için, 
Türkiye Kömür İşletmelerine talimat verdim, heyet
ler kurdum ve Alman teknik yardımından faydala-
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narak Türkiye'deki linyitlerin koklaştırılması için ça
lışmalar yaptık, Orman Umum Müdürlüğü ile teşriki 
mesai yaptık; fakat sonradan üç toplantı sonunda 
komite çalışmadı ve henüz de netice alamadık. 

Bu itibarla, Türkiye'de artık vatandaşlar parala-
nyle yakacak alma imkânına kavuğtuğuna göre, Dev
let, vatandaşın yakıt ihtiyacını behemahal karşılaya
cak bir faaliyet içerisine girmelidir. 

Verdiğim talimat şu idi : Toprak Mahsulleri Ofi
si, nasıl bütün Türkiye'de buğday satmanın, hububat 
satmanın yaygın teşkilâtını kurmuşsa, Türkiye Kö
mür işletmeleri de aynı şekilde bir teşkilâtla vatan
daşın bu ihtiyacına cevap vermelidir. Ama sonradan 
gelen politikacılar yeterince bu konu üzerinde dur
madıkları için, maalesef yakıt probleminde bir mili
metre mesafe katetmemişizdir. 

Türkiye için yakıt sosyal yönden, fakat enerji, 
ekonomik, sosyal ve savunma yönünden son derece 
mühim bir konumuzdur. Enerji mevzuunu, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetleri 1935'te rasyonel olarak ele 
almışlardır. 1935'te üç teşkilât kurulmuştur, Maden 
Tetkik Arama Enstitüsü, Etibank, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi. Bu, Türkiye'nin elektrik enerjisini hal 
yoluna girebilmenin rasyonel kuruluşları idi. Fakat 
elektrik enerjisi uzun vadede netice verecek bir ko
nu olduğu için, Etibank, üzerindeki madencilik ko
nusunda daha fazla durduğu için, (Çünkü enerjiyi 
satıyor parayı da alamıyor ve maalesef enerji mev-
zumuzda da yakıta nispeten iyi bir netice almışızdır) 
yine Türkiye'nin kalkınmasına medar olacak bir po
litikayı tespit edememişizdir. 

1958'de ele alman ve Mecliste müzakeresine baş
lanılan Türkiye Elektrik Kurumu kanun tasarısı ni
hayet 1970 yılında ele alınmıştır, o da yeterince çı
kartılamamıştır. 

Enerji politikası derken, çok münakaşa edildiği 
için münakaşaya ışık tutmak maksadıyle temel pren
sibini arz etmek istiyorum. 

Enerji politikasının iki temel prensibi vardır : 
1. — Enerji menbaını çeşitlendireceksiniz, 
2. — Enerji menbaını tedarik kaynaklarını çeşit

lendireceksiniz; yani çeşitli ülkelerden alacaksınız. 

Enerji menbaının başlıca primer mühim kaynak
ları bugünkü dünyada kömür, petrol, su ve nükleer 
enerjidir. Ötekiler daha deneme safhasında ufak iş
letmelerdir. Türkiye'de bu konularda bilhassa petrol 
mevzuunda maalesef memleketin bir talihsizliği ol
muştur. Çetin münakaşalara mevzu teşkil ettiği için, 
son derece hassas bir noktada olduğu için, (İran'da 

Musaddık meselesini biliyorsunuz) petrol mevzuu 
Türkiye'de uzun yıllar bir çalkantı halinde devam et
miş ve bugün maalesef elde ettiğimiz neticeler bütün 
bu gayretlere rağmen 3 , 5 - 4 milyon ton civarında 
bir ihtiyacı karşılama imkânına kavuşmuştur. 

Bir - iki gün evvel Ticaret Bakanından işittiğime 
göre, 1974 yılında hampetrol Türkiye'nin ödediği 
dolar 707 milyon miktarmdadır. Büyük konu. Bu iti
barla, Türkiye petrol aramalarına büyük ölçüde 
önem vermelidir ve bu konuda Türkiye'nin petrol 
mühendisleri vardır. Ben, Sayın Bakandan rica edece
ğim; Türkiye'deki petrol mühendislerini dinlesin. 
Çünkü petrol aramalarında (Ben petrolcü değilim; 
fakat ihtisas erbabını dinlerim) çeşitli metotlar kar-
şılaştırılırsa, petrol bulma şansı artar. Nitekim tec
rübeler bunu teyit ediyor; (A) firması bulamadım 
diye sahayı bırakıp gidiyor, bakıyorsunuz üç ay son
ra (B) firması geliyor aynı sahada petrolü keşfedi
yor... Türkiye'de bu olmuştur. Bu bakımdan ne ka
dar çok değişik metotlar çarpıştınlırsa, o ölçüde pet
rol bulma imkânı ve şansı artmaktadır. 

Bu bakımdan, bu işte taassupla, «İllâ biz bulaca
ğız» demenin amelî faydası yoktur arkadaşlar. Bulun, 
işletin, 10 yıl sonra devletleştirin. Buna mani bir şey 
yok; ama bulmadan bu atmosferi yayarak, çeşitli 
metotların çarpıştırılmasını önlemenin memleket ya
rarlarına olabileceği kanaatini taşımıyorum. 

Sonra şunu arz edeyim; her kanun muayyen bir 
ihtiyacın karşılanması maksadına matuf olarak çı
kar. Kanunlar da uzviyettir; zamanla aksayan yerle
rini gördünüz mü, bunların tadili yoluna gidersiniz 
arkadaşlar. Türkiye'de bunlar yapılmadı ve maalesef 
3,5 milyon ton içerisinde kaldık. Libya'da Türkiye'ye 
nazaran daha geç petrol arandı ve Libya bugün bü
yük ölçüde petrol buldu. Tabiî şansın rolü var; ni
hayet, varsa bulabileceğiz, yoksa bir şey bulamaya
cağız; ama dediğim gibi, Türkiye'nin jeolojik durumu 
fevkalâde karışık olmasına rağmen, hiç olmazsa 
memleketin muayyen bir devre ihtiyacına yetecek 
miktarda petrol vardır, diyorlar. Fakat Petrol Kanu
nu çıkarken, (Onu da arz edeyim) Türkiye'de bir 
numaralı promlem istihdam politikası olduğu için, iş 
bulmak olduğu için; Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
nunu, Petrol Kanunu, bütün bunlar memleketteki 
işsizlere iş bulmak maksadına matuf olarak tedvin 
edildi ve yatırımların büyük noksanı olan döviz sağ
lamak için de; ihraç edersek döviz sağlayabiliriz. 
Onun yanıbaşında gene 1954'te Turizm Endüstrisini 
Teşvik Kanunu çıkarıldı. Bunların hepsi bir paket 
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halindeydi; maalesef birbirini itmam eder şekilde yü
rütmek imkânı hâsıl olmadı; ekonomik konjonktür
ler elverişli gitmediği için. 

Türkiye, rafineri sanayiinde acaba daha fazla 
yatırımlar yapmak suretiyle beyaz mahsul ihraç 
ederek daha fazla döviz kazanamaz mı? Bundan bir 
yıl evvel okudum; İspanya, döviz bilançosunda, ge
rek gemi inşa sanayiine, gerekse rafineri sanayiine 
ehemmiyet vermek suretiyle turizminin yanında bü
yük meblâğlar elde etmiş. Türkiye, son derece mü
sait bir memleket, komşuların bol petrolü var ve ba
kıyorum istatistiklere, petrol ürünlerini ihraç ediyo
ruz. O da var. Eğer Türkiye, pazarlama bakımından 
petrol ürünlerini pazarlama imkânına sahipse, rafi
neri sanayiimizi geliştirmekte büyük fayda görüyo
rum, döviz rantımızı ve iş sahamızı açma yönünden. 

Türkiye'de yine ele alınması lâzımgelen projeler
den bir kısmı da zannediyorum ki, yer yer mahallî, 
bölgevî santrallerde elektiriğin sudan elde edilmesi 
suretiyle beslenmesi konusudur. Büyük projeler lü
zumludur; reddetmiyorum fakat bunun yanıbaşında 
bölgevî, mahallî küçük santral konularının da ele 
alınmasında fayda görüyorum. 

Üçüncü konu : Türkiye büyük gayret sarf ederek, 
eğer, merkezî Avrupa, Batı Avrupa, Şimalî Avrupa, 
Balkanlara kadar gelen enterkonnekte şebekeye gir
me imkânlarını bulabilirse, Bulgaristan'dan alış veriş 
yapacağız. Bu, son derece yerindedir, böyle bir şebe
keye girmenin gayreti içerisinde olmalıdır. Merkezî 
Avrupa, Batı Avrupa, Şimalî Avrupa, Avusturya'ya 
kadar biliyorum Doğuda enterkonnekte şebeke. 
Strazburg'a gittim; şalteri indiriyor İsviçre'den, bil
mem neyi kapıyor, Almanya'dan elektrik alıyor. Böy
le bir enterkonnekte şebekeye girdiğimiz takdirde, 
memleket için fevkalâde istifade etmek imkânı olabi
lecektir. Buna bazı çevrelerde, dışa bağlılık diyenler 
olabilecek; ama bunlar son derece sathî görüşlerdir. 

Bunun yanıbaşında Irak'tan tabiî gaz ithal etmek 
suretiyle enerji noksanımızı telâfi edelim dendiğinde, 
fevkalâde gayri ciddî şekilde, memleketin enerjisini 
dışa bağlamak yersizdir, diye nutuklar atıldığına 
maalesef şahidolduk. Mühim olan, demin arz ettiğim 
gibi, hariçten enerji almak veya enerji maddesini iptal 
etmek değildir, çeşitli menbalardan almaktır, çeşitli 
memleketlerden almaktır. Mühim olan budur tek bir 
yere bağlanmamak... 

Şimdi, içinde bulunduğum Hükümet zamanında 
[rak'tan yapılan petrol boru hattı Türkiye'nin çok 
lehine olmuştur, fakat şüpheci görüşler Cumhuriyet 

Halk Partisinde bu projenin beş ay gecikme ile tek
rar ortaya çıkmasını intacetmiş ve bunun neticesin
de 100 küsur milyon dolarlık fazla bir ödeme, (fiyat
ların yükselmesi sebebiyle) zorunda kalınmıştır. Bun-

Tar doğru değildir. Kaldı ki, Hükümette, seçimden 
sonra ne olacağı belli olmayacağı için Cumhuriyet 
Halk Partisi ile de temas ederek görüşlerinin ne ol
duğu tespit olunsun denmiş ve bu temas da yapılmış
tır. Bu bakımdan böyle şüpheci görüşlerle memleke
ti büyük zararlarla karşıkarşıya getirmenin isabetli 
olacağı kanaatinde değilim. 

Bu konuda mühim bir mevzu da, 1962 - 1963'te 
ele almıştık, ama ciddî telâkki etmeden ele aldık. 
Gelen bir teklifi reddetmeyelim, diye; Basra Körfe
zindeki tabiî gazların Türkiye üzerinden Avrupa'ya 
nakledilmesi konusu... Bu bir hayaldi; ama hayal 
değil gerçekleşme istidadı gösteren, İran'dan merkezî 
Avrupa'ya tabiî gaz nakletme işi bahis konusudur ve 
unutmayalım ki, şu anda Rusya'dan Federal Alman
ya gaz ithal etmektedir ki, bu kadar birbirine düş
manlar, daha aralarında sulh muahedesi imza edil
memiş olduğu halde pekâlâ yapabiliyorlar. Bu konu
da yetkili çevrelerde yaptığım temasa göre, bunun 
gerçekleşmesinin daha çok Sayın İran Şahının kara
rına bağlı olduğu ifade ediliyor. Bir vazife gezisi ile 
kendileriyle temasımız olmuştu; fevkalâde yetişmiş, 
dünya görüşü olan bir devlet adamı; yani memleke
tin bu kadar büyük menfaati bahis konusu olurken, 
hakikaten gerekiyorsa devlet başkanları seviyesinde 
konuyu ele alarak, behemahal İran'dan merkezî Av
rupa'ya götürüleceği katî olan tabiî gazın Türkiye' 
den geçirilmesi emniyet altına alınmalıdır. Bu, mem
leketin büyük istifadesini sağlayacak bir projedir. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, bağlamanızı rica 
edeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Şimdi bağla
yacağım. 

Tabiî servetlere gelince, muhterem arkadaşlarım; 
Dünyanın her tarafında hakikaten, tabiî servet

ler (Adı üzerindedir) muayyen bir zaman sonra bi
ter. Türkiye'nin tabiî servetlerini bitirmeme, mille
tin ebedî olan hayatına yetecek şekilde imsak ile kul
lanması politikası mı yoksa 1976'da 1 milyon 770 
bin küsur işsizi olan vatandaşa iş bulma politikası mı 
uygulaması lâzım, bir tercih yapacaksınız. Benim 
tercihim yapılmıştır; Türkiye'de işsizlere iş bulmak, 
birinci politikadır ve bir memlekette en büyük sosyal 
adaletsizlik, işsizliktir. «Tok, açın halinden anlamaz» 
diye bir atasözü var arkadaşlar. Bu bakımdan ser-

— 439 — 



C. Senatosu B : 33 

vetlerinizi rasyonel olarak değerlendirmek politikası
nı benimseyerek, iş isteyen vatandaşlara iş bulama
dığınız takdirde bu servetler üzerinde yatmanın mem
lekete fayda değil, zarar getireceği kanaatindeyim. 
Çünkü demokratik idarelerde işsiz vatandaşların da 
bir gün patlayıvereceğini hesaba katmak mecburiye
ti vardır ve bu patlama karşısında vicdan sahiplerinin 
sükût etmesi, karşı gelmesi mümkün olamaz, arka
daşlar. 

Teşekkür ederim. (C. G. P. sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hikmet Aslanoğlu. 
HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesinin 
Devlet Su İşleri bölümüne ait hizmetleri üzerinde 
çok kısa maruzatta bulunacağım. 

Kısa olacağı müjdesiyle söze başladığım için dik
katle ve sabırla dinleneceğimi ümidediyorum. 

Hepinizce malumdur ki, bizim bölgemizde, Balı
kesir'de bir Manyas gölümüz var; bu göl kuş cenne
tidir, balık kaynağıdır, turistik bir çevredir. Ancak, 
tabanı, yılların teresübatıyle; yani sel sularının, dere
lerin getirdiği topraklarla küçümsenemeyecek kadar 
yükselmiş, böylece sel ve dere sularını alamaz hale 
gelmiş. Bandırma, Gönen, Manyas kazalarına ait 16 
köyün göl kenarındaki en mümbit topraklarından is
tifade edilemez olmuştur. Göl devamlı olarak dol
makta, köyler göl sularının istilâsı yüzünden göl kı
yılarındaki tarlalarından faydalanamamaktadır. Za
rar gören köy adedi 16'dır ve Türkiye'nin en müm
bit köyleridir. Ayrıca, Manyas bölgesinden göle akan 
derelerin tabanları dolmuş bulunduğundan verimli 
topraklar kum, çakıl ve sellerin dağlardan getirdiği 
çeşitli maddelerle örtülmüş, derelerin kenarlarındaki 
bu köylerin tarlalarından mahsul alınamaz hale gel
miştir. Bu köylerin adedi dokuz büyük köydür. Mü
balâğa etmeden söylüyorum ki; Manyas, Gönen. 
Bandırma, Türkiye'nin en verimli, en mümbit toprak
larına sahip köylerinden büyük şehirlere göçler baş
lamıştır. 

Bunları kısaca arz ettikten sonra bugüne kadar 
kimseye anlatmayı başaramadığımız çareleri üzerin
de manızatta bulunacağım: 

1. — Manyas bölgesinde yıllardan beri yapılma
sı öngörülen barajın en kısa zamanda gerçekleştiril
mesi. 

Aksi takdirde göl kenarındaki köylerin tarlaları, 
gölün istilâsına maruz kalacak. Derelerin dağlardan 
indirdiği çakıl, kum ve topraklarla en verimli toprak-

12 . 2 . 1975 O : 4 

lar çöl haline gelecek, o bölge halkı açlıkla karşıkar-
şıya kalmasa bile, büyük bir geçim sıkıntısına maruz 
kalacaktır. Bunlarda mübalâğa yoktur. 

Bu konular üzerinde parti farkı gözetilmeden her 
iktidara heyetler gelmiş, bölgeye uğrayan her Devlet 
adamına durum anlatılmış, dosyalarda yazılar dolup 
taşmış; ama netice alınamamıştır. Yazı örneklerini, 
resmî belgeleri gecenin bu gecikmiş saatinde göster
mek suretiyle vaktinizi almayacağım. 

Ben, Devlet Su İşlerinin, Sayın Bakanının rehber
liğinde bu konuya eğileceğine inanıyorum. 

İkinci konu : Dere tabanlarının, dolmuş bulunan 
derelerin taranmasıdır. 

Gönderilen vasıtalar hatırla, gönülle, lütfen ve 
kısmen çalışmalar yapmakta, dereler tarandı diye siz
lere raporlar ulaştırılmakta; ama dereler taranma-
maktadır. Yalan raporlardan birinin örneğini şahsen 
gördüğüm için arz ediyorum. 

Bir yıl, bir makine gelmiş, yarım saat çalışmış, 
operatör; «dereyi temizledim» diye rapor vermiş, o 
devrenin Devlet Bakanından; «dereniz temizlendi» 
diye bize de cevap gelmiştir; ama dere temizlenme
miştir. Bu kâğıt, aylarca, yıllarca elden ele yalancılık 
belgesi halinde dolaşmıştır. Köylünün, bölge halkı
nın müesseseye, Devlete duyduğu güvensizliği. Dev
lete karşı nasıl soğuduğunu tarife hacet yoktur. 

Diğer yıllarda da kepçeler geldi, çalışmalar yapıl
dı; ama yapılan çalışmaları bir biz, bir Allah bilir. 

Özetleyeyim : Manyas barajını hiç geciktirmeden 
ele almanızı istirham ediyorum. Bölgeyi felâketten 
kurtarmanın çarelerinin başında bu baraj gelmekte
dir. 

İkinci konu; dolmuş bulunan dere tabanlarının 
taranmasıdır. Taranmadığı takdirde Manyas Ovası 
çölleşecektir. 

Hele, Karacabey Ovasını sulamak için, Devlet 
Su İşlerinin de müsaadesiyle Manyas Gölünü boşal
tan derenin önü tıkanmaz mı; göl kenarındaki köy
lerin o zaman çektiğini gidin bir görün. 

Bu hususları, bu ihtiyaçlarımızı arz ettiğimiz gelip 
geçmiş bütün hükümetler (parti ayırmadan söylüyo
rum) vaat etmişler, resmî beyanlar ve yazılarla bize 
intikal ettirmişlerdir. Artık bu vaatlerin gerçekleşme
si zamanı gelmiştir. 

Sayın Bakandan ve ilgililerden istirham ediyor, 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Atmaca, buyurunuz. 
HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarını; Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığının çok saygıdeğer temsilcileri; 
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, düzenli ve 
verimli ekonominin yürütülmesinden sorumluluk ta
şıyan bir Bakanlığımızdır. Enerji Bakanlığı, yatırım
cı daireler içinde en büyük ağırlığı ve önemi haiz bir 
bakanlığımızdır. Yeraltı ve yeraltı servetlerimizin 
araştırılmasında görev alan Maden Tetkik Aramadan 
söze başlayacağım. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün, kuruluşun
dan bu yana büyük hizmetleri olmuştur. Bu kuru
mumuzda değerli elemanlar çalışmaktadır. Ancak, 
kadro ve teknik imkânları Türkiye'nin geniş sathın
da büyük zenginliklerini kısa zamanda bulup çıkar
maya yeterli değildir. Bu bakımdan bu millî kurulu
şumuzun takviye edilmesi, malî olanaklara kavuştu
rulması, teknolojik imkânlarla beslenmesi gereğine 
inanıyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Enerji üretimi ile dağıtımı arasındaki dengesiz

lik, bilhassa son zamanlarda sanayimiz, ekonomimiz 
için olumsuz neticeler doğurmaktadır. Türkiye Elekt
rik Kurumu, yurt sathında şebekenin yayılmasında, 
özellikle köylerin elektriğe kavuşturulmasında, plan
lı bir çalışma içinde olumlu sonuçlar almaktadır. 

Türk köylerini karanlıktan kurtarıp, ışığa kavuş
turanlar daima şükranla anılacaklardır. Köy elektriği 
çalışmalarında başlıca güçlüklerden birisi, köylerden 
katkı payının toplanmasındaki zorluktur. Pek çok köy
lerimizin, özellikle dağ köylerimizin malî olanakları, 
katkıda bulunamayacak kadar yetersizdir. Köylerden 
katkı payı kaldırılmalıdır. Hiç olmazsa buna imkân 
bulunamazsa, katkı paylan çok uzun vadeli taksit
lere bağlanmak suretiyle tahsil edilmelidir. 

Elektrik, kömür, gaz üretimi halledilmedikçe, 
köylerimizde odunu ocaktan, gübreyi tezekten kur
tarmaya imkân yoktur. Kömür üretimindeki yetersiz
liğimiz yanında, kömür dağıtımındaki düzensizlik, 
vatandaşlarımızın başlıca kaygısı olmuştur. Hâlâ An
kara'da kömür kuyruğunda bekleyen binlerce vatan
daşımız vardır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk tarımında hayatî önem taşıyan Devlet Su 

İşlerinin, yeraltı su araştırması olumlu yöndedir. An
cak, sondaj makinelerinin sayı yetersizliğinden ola
cak zannediyorum ki, çok ağır yürümektedir. 

Akar sularımızdan tarımda ve enerji üretiminde 
yararlanma çalışmaları da ihtiyaçlar ölçüsünde yapı
lamamaktadır. Devlet Su İşleri değerli teknik ele
manlarına sahiptir. Yeterli ödenek verildiği takdirde 
akarsulanmızın boşa akıp gitmesi, taşkın yapması 
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j kısa zamanda önlenebilir. Bu sularımızdan fabrika
larda enerji, geceyi aydınlatan ışık, toprakta bereket 
temin edilebilir. 

Karadeniz Bakır İşletmeleri ve Etibankın doğal 
kaynaklarımızı değerlendirmedeki gayretlerini ve 
yurt ekonomisine katkılarını memnuniyetle karşıla
rım. 

Enerji Bakanlığı kuruluşlarında yetenekli ve kıy
metli teknik personeli, teknolojik imkânlara kavuş
turulur ve malî olanakları genişletilirse, doğal kay
naklarımızdan daha kısa zamanda yararlanıp, halkın 
kalkınmasını sağlayacaklarına inanıyorum. 

Petrol arama ve dağıtımında görev alan Petrol 
Ofis ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, yaban
cı şirketlerle rekabette baş çekebilecek hale getiril
melidir. Bu millî kuruluşlarımıza verilecek her imkâ-

I nı, görevlilerin yurt yararına kullanacağından şüphe 
etmiyorum. Petrol aramada, yeni atılımlara ihtiyaç 
vardır. Yabancı petrol şirketlerinin tutum ve dav
ranışları, millî ekonomimiz ve güvenliğimiz yönün
den, ilerisi için kuşku verecek hale gelmiştir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'ye giren her kuruş yabancı sermayenin 

ve Türkiye'de faaliyet gösteren her şirketin, Türki
ye'nin millî menfaatleri aleyhine kullanılamayacağı 
kesinlikle açıklanmalı, buna uymayanlar için âcil 
tedbirler alınmalıdır. 

Ege Denizinde petrol aramak için kiralanan Nor
veç gemisi Longva'nın çalışması, yılan hikâyesine 
dönmüştür. Anlaşma yeterliydi, yetersizdi tartışması 
maksatlı olarak sürdürülmüş, Ege'ye açıldı, açılmadı 
haberleri kamuoyunda dikkatle izlenmiştir. Longva 
gemisi millî haysiyet konusu haline gelmiştir. Sözü
müzü geçirip Ege'de petrol aramaya başlatacak mı
yız, yoksa Norveç gemisine boşu boşuna para öde
meye devam edecek miyiz? 

Türk komuoyu aydınlanmak istiyor. Oyalama si
yaseti artık bitmelidir. Kıbrıs'la başlatılan Türk ba
ğımsız ve haysiyetli, cesur dış politikasına Longva 
gölge düşüremez, düşürmemelidir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın A. P. sözcüsü arkadaşımız, Ege petrol ara

ma gecikmesini, hatta Norveç gemisinin söz dinle-
mezliğini, C. H. P. nin üzerine atmaktadır. Eğer bu 
sözler, bir particilik taktiği değilse, gerçekleri görme-

I mezliğe gelmekten başka bir anlama gelemez. Yunan
lılar 10 yıldır Ege'de petrol aramaktadırlar. Yunanlı
lar Ege Denizinde petrol aramaya başladığı yıllarda, 

I o devrin A. P. li Sayın Başbakanının, Ege'de petrol 
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aramayı aklından bile geçirmediği bir yana; Türk 
topraklarındaki petft>l sahalarını parselletip, yabancı 
şirketlere imtiyaz verme gayreti içinde olduğu bili
nen bir gerçektir. 

Ege'de petrol aramayı ilk başlatan Ecevit Hükü
metidir. Kıbrıs'a barış, Ege Denizine petrol çıkart
ması yapan C. H. P. Hükümetleridir. Ege'de petrol 
aramak için gemi kiralayan C. H. P. si..onu söz din
letip çalıştıramayan başkalarıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Irak petrol boru hattı konusunda da C. H. P. si 

hükümetlerinin gecikmeye sebebolduğu ileri sürül
müştür. Petrol Hattı Anlaşmasının hikâyesi şudur : 

1970 Temmuz ayında anlaşma imzalanmıştır. 
Ecevit Hükümeti, 1974 yılının Şubat ayında, bu ta
sarıyı daha Hükümete geldiğinin birinci ayı içinde 
Meclise sevk etmiştir. 1974 Haziran ayında ancak 
komisyonlardan geçmiştir; ama bu arada komisyon 
çalışmaları sırasında o zamanki Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Kayra, şirket kurulmasına izin 
vermiş ve şirketin kurulması tamamlanmıştır. 1974 
Temmuzunda zaten Meclisler tatile girmişti, komis
yondan çıkan bu kanun tasarısı, haliyle konuşulama-
dı ve 1974'ün 12 nci ayında kanunlaşabildi. 

Bu arada, Temmuz ve Aralık ayları arasında Hü
kümet Meclisin tatil olduğu zamanda, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığına gerekli harcamaları ya
pabileceğini bir emirle bildirdi. 

Görülüyor ki, yılda 35 milyon ton ve yaklaşık 
olarak Türkiye'ye 100 milyon dolar yılda kâr geti
recek olan bu büyük tesis için gerekli hassasiyet ve 
gerekli tedbirler C. H. P. hükümetleri zamanında 
alınmıştır. Asıl gecikme. 1973 Temmuzunda anlaşma 
yapıldığı halde, bundan 6 ay sonra; yani 1974 Şubat 
ayında Meclise sevk edilmesi için geçen zamandır ki, 
bunun ancak bir buçuk ayı C. H. P. Hükümetinin 
yeni kurulduğu devreye isabet eder ki, bir Hükümet 
gelir gelmez böyle bir tasarının güvenoyu ve Hükü
met kuruluşları içinde olup olmadığını ancak bir ay
da öğrenebilir. 

Görülüyor ki, Irak petrol boru hattı konusundaki 
ithamlar da Sayın A. P. sözcüsü değerli dostum ta
rafından yapılmış olması ve arkadan Sayın Çelik-
baş'ın ithamları şunu gösteriyor; Cepheciler, C. H. P. 
hükümetlerini suçlayabilmek için gerçekleri gizleme 
gayreti içindedirler. 

Değerli arkadaşlarım; 
Petkim ve Petro - Kimya çalışmalarımızda yeni 

hamlelere ihtiyaç vardır. İzmir Aliağa'da temeli atı
lan ikinci, kompleksin yapım çalışmaları ağır git

mektedir. Bu ikinci fabrikamızın yabancı firmalara 
ihale edilmesi eğilimi veya söylentisi, milliyetçi Türk 
mühendis ve teknisyenlerini huzursuz etmektedir. 
Türk mühendis ve teknisyenlerinin yeteneğine, yapı
cı, yaratıcı güçlerine inanmalıyız. Yabancı hayranlı
ğından kurtulmalıyız. Petkim'de pek çok değerli ya
pıcı, yaratıcı güçte teknisyenler ve mühendisler var
dır; yeter ki, onlara olanak sağlansın. 

Birtakım çıkar çevrelerinin yabancı hayranlığının 
altında mutlak kişisel menfaat yatmaktadır. Türk 
mühendis ve teknisyenleri, enerji ve tabiî kaynakları
mızı değerlendirmede, fabrika kurmada, onu işlet
mede dünya mühendis ve teknisyenlerinden yetersiz 
değildir, bunun örnekleri çoktur. 

Ekonomik milliyetçilik anlayışı içinde cesur atı
lımlar yapılmadıkça, özgür bir dış politika, bağım
sız bir ekonomi ve güçlü bir maliyeye kavuşmamız 
mümkün değildir. 

Değerli senatörler; 
Sözlerime son verirken, 1975 yılı Bütçesinin. 

enerji ve tabiî kaynaklarımızın halk hizmetine sunul
masında yeni olanaklar getirmesini diler, Türk mü
hendis ve teknisyenlerine başarı ve mutluluk dilek
lerini sunar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
değerli yönetici ve mensuplarını sevgi ve saygılarla 
selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın senatörler. Sayın Cahit Or
taç tarafından verilen bir yeterlik önergesi var, Sayın 
İhsan Topaloğlu tarafından verilen ve konuşma iste
mini taşıyan bir önerge daha var. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Grup adına 
söz almak mümkün değil mi? 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Son söz hakkım baki değil mi efendim? 

BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim. 
Önergelerin ikisini de sunuyoruz efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesiyle 

ilgili müzakerelerin kifayetini arz ve teklif ederim. 
Bursa 

Cahit Ortaç 

Not : Tüzük uyarınca altı sayın üye konuştuktan 
sonra işleme konulmasını arz. Sorular hariç. 

Başkanlığa 
Altıncı konuşmacıdan sonra grup adına söz rica 

ediyorum. 
Giresun 

İhsan. Topaloğlu 
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BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım, Tüzüğümü
zün 56 ncı maddesi, grup sözcülerine sıraya bağlı ol
maksızın konuşma hakkı tanımaktadır. Grup adına 
konuşan sözcü, diğer gruplar adına söz alan sözcü
ler varsa, onların konuşması tamamlanmadan ikinci 
kez konuşamayacağı kuralını da ihtiva etmektedir. 
Yeterlik önergesinin oya sunulabilmesi için bu mad
denin aradığı şart; görüşülen konunun lehinde, aley
hinde ve üzerinde en az ikişer üye konuşmadan ye
terlik önergesi oya konamaz şeklindedir. 

Konuşulan konunun lehinde Sayın Cemal Tarlan 
ve Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, aleyhinde Sayın 
İsmail İlhan ve Sayın Hikmet Aslanoğlu, üzerinde 
de Sayın Fethi Çelikbaş ve Sayın Hüseyin Atmaca 
konuştular. 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Sayın Başkan, ben konuşmadım efendim, 
sırada beni atladınız. 

BAŞKAN — Siz konuşmadınız mı efendim? 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Hayır efendim, ben yedinci oluyorum; 
onun için son söz hakkı da benim oluyor. 

BAŞKAN — Hayır yedinci olmuyorsunuz efen
dim. Ben orada hata işlemişim. 

Cemal Tarlan? Konuştu. 
İsmail İlhan? Konuştu. 
Fethi Çelikbaş? Konuştu. 
Hikmet Aslanoğlu? Konuştu. 
Hüseyin Atmaca? Konuştu. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu? 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Konuşmadım efendim. 
BAŞKAN — O halde siz buyurun efendim. 
Altı kişinin tamamlanması için konuşmanız lâ

zım. Ben, size sıra geldiği zaman hata etmişim ve at
lamışım sizi. 

Efendim, yeterlik önergesi kabul edilirse son söz 
İbrahim Tevfik Kutlar'da oluyor; yani sırada İbra
him Tevfik Kutlar var. 

Buyurunuz efendim. 
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-

rahisar) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu çok geç saatinde Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı gibi büyük bir Bakanlığın bütçesi 
hakkında eleştirilerde bulunmak biraz yersiz oluyor. 
Çünkü arkadaşlarımızın sabrını tüketmek istemiyo
rum; fakat bazı mühim meseleler var ki, onları kısa 
pasajlar halinde yüksek huzurunuzda arz etmek su
retiyle süratle huzurunuzdan ayrılacağım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türk kalkınmasının en güçlü hizmetlerini bünye

sinde taşıyan bu Bakanlığın, aslında meselelerini mu
vaffakiyete eriştirebilmesi için muayyen kriterler 
içerisinde, Bakanlığın organize bir hizmet görüşü 
içerisinde malî imkânları, kadro imkânları ve kanu
nun kendisine, hizmetleriyle yüklendiği mesuliyetler
le mütenasip olarak yetki tanıyacak sınırlar içerisin
de çalışması lâzım. Bugün kabul etmek icabeder ki, 
Bakanlık, bütün mesuliyetlerini, hizmet dublikasyon-
ları da olmadan rahatlıkla ifa ederek Türk administ-
rasyonuna bir şeyler getirebiliyorsa; sanırım ki, bu 
ilk kuruluşundaki titizlikten ve o zaman müesseseye 
yön veren insanların ciddî gayretlerinden ileri gel
mekte ve bugün Personel Kanununun kötü tatbikatı 
icabı teknik kadrolarını birtakım erozyonlarla yitir
miş bulunan bu Bakanlığın bünyesinde kalan vazife
şinas, tecrübeli teknisyenlerin hizmete hâlâ devam et
melerinden ileri gelmektedir. 

Aslında mühim olan mesele, dertleri teşhis et
mek, bunları söylemek ve bunları burada ifade et
mek değil, icraların, burada işaret edilen noktalara 
eğilmek suretiyle müspet bir tatbikat getirmiş olma
sıdır. 

Petrolünden madenine kadar, toprak ve su kay
naklarından enerjisine kadar türlü hizmetleri gören 
bu Bakanlık, sanırım ki, Türkiye'nin en ağır mesuli
yetini de taşıyor. O halde, bu mesuliyeti ne ile taşı
yacak? Kurulmuş olan düzen, kurulmuş olan mües
sese, birtakım projeler, planlar, programlar ve büt
çelerle kendisine yılı içerisinde tahmil edilmiş olan 
görevler, hangi unsurla yerine gelecek? Kaynağını 
buldunuz, parayı buldunuz; ama bunları başaracak 
olan teknik kadroyu bulamadığınız müddetçe sanı
rım ki muvaffakiyete ulaşmak mümkün değildir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununu tadil eden 

1327 sayılı Kanun çıktıktan sonra, teknik personel ve 
sağlık personeliyle ve yan ödemelerle ilgili malî ko
nuları da kapsıyordu; fakat gelin görünüz ki, yönet
meliklerle tespit edilecek olan ve Bakanlar Kurulu
nun takdirine bağlı olan bu tatbikat, Türkiye'de bü
tün administrasyona yaygın olarak, hizmetlerin de
ğer ölçülerini de taşan ve aslında değer olmaktan da 
çıkan bir üslup içerisinde bütün memurlara taksim 
edilmiş ve bütçelere 3,5 milyar liranın üzerinde bir 
yük tahmil ettiği halde, bu yatırımcı, kalkınmanın 
sürükleyici unsuru addedilebileceğimiz bu kadroları, 
bu bünyelerde tutmaya imkân verecek nitelikten çok 
uzak kalmıştır. 
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Kanun çıkarken burada Hükümet yetkililerinin 
ifade ettikleri şu idi: 

«Şayet bu yan ödemeler verilecek olursa, teknik 
personeller 10195 sayılı Kararnameyle aldıklarının 
çok daha ötesinde para alacaklar ve dolayısıyle bu 
arkadaşlar, bu kanundan son derece memnun olarak 
Hükümete, Devlete ve hizmetlerine bağlanacaklar, 
devam edecekler.» deniyordu. Halbuki, gelin görü
nüz ki, tamamiyle tersi oldu; artan hayat, pahalılığı 
içerisinde teknik eleman ve bilhassa sağlık elemanı 
birtakım imkânlarla, muayenehanelerini işletmek su
retiyle fırsatlar buluyordu; ama teknik eleman hiç 
bir şey bulamadı. Bundan iki netice doğdu: 

1. — Özel sektöre kayma ve Devlet dairelerinden 
ayrılma başladı. 

2. — Harice beyin göçü başladı. 

Bunun üzerine mutlaka eğilmek suretiyle teknik 
personeli, ya bu 1327 sayılı Kanunun dışına çıkar
mak veyahut da Sayın Başbakanın da ifade ettikleri 
gibi, memur katsayısını 10'a çıkararak bütün yan 
ödemeleri kaldırıp, yeni baştan teknik ve sağlık per
soneline bu 10 katsayısı da baz olarak alınmak su
retiyle hizmetin ehemmiyetine göre yan ödemeleri 
verecek bir sistemin getirilmiş olması keyfiyetine yö

nelik bir tatbikatı bugün teknik personel için ge
tirmek zarureti artık doğmuştur. 

Muhterem arkadaşlarım: 

Bunun dışında birtakım kuruluşlar var : TKİ var, 
EİEİ var. MTA var, DSİ var. Şimdi kısaca bunlar 
hakkında birkaç kelime söylemek istiyorum: 

Bugün dünyanın baş sorunlarından birisi olan 
enerji, Türkiye'nin de sorunlarından birisidir. Ener
ji yatırımlarına bakıyoruz; rakamlar olarak çok bü
yük rakam görülüyor; ama artan fiyatlar dolayısıyle 
yaptığınız işler, 1974'te yaptığınız işlerden çok daha 
farklı değil. Üçüncü Beş Yıllık Planda yüzde 13 nis
petinde enerjinin her sene artırılmasını öngörmüşsü
nüz; fakat gelin görünüz ki, bugün Türkiye'de ener
ji sıkıntısını devamlı olarak çekiyoruz. Her bir kilo
vat/saat enerjinin Türk endüstrisine getirdiği mali
yet yahut kaybettirdiği değer 7 liradır. 600 - 700 mil
yon kilovat/saat civarında bir enerji kaybediyoruz. 
Neden ileri geliyor? 

Yatırımlar ve bir de iklime bağlı olan barajlar-
daki su seviyelerinin çok düşük olması keyfiyeti. Bu
gün minumum seviyelerinin aşağısında çalışan ba
rajlarımız vardır. Hele şükür ki, yağışlar biraz iler
ledi ve sanırım ki, baraj göllerimiz biraz daha yüksel
di. Bunlar, ileride türbinlerde telâfisi mümkün olma

yan kavitasyonlara da sebebiyet verecek nitelikte ba
rajları, göl ve haznelerini zorlamak demektir. Bun
lara bilhassa dikkati çekmek isterim. 

Şayet Türkiye'de enerjinin bu noksanlarını telâ
fi edecek yeni sistemleri hizmete sokmak imkânı yok
sa, Keban'da uzun müddet tedaviye, tamire ihtiyaç 
gösteriyor ve bu sebeple mevcut üniteleri de kısa 
devrede, Gökçekaya da dahil olmak üzere devreye 
sokma imkânımız yoksa, bu takdirde Bulgaristan'ın 
tatbik ettiği bir usule giderek bilhassa endüstri böl
gelerini nazarı dikkate alarak bölgeler arasında tatil 
günlerini yaymak suretiyle enerjileri endüstriye o 
günde vermemek suretiyle, devamlı bir enerji tasar
rufuna doğru gitme imkânları araştırılmalıdır. Bu
nunla şunu kastediyorum; elektriği günde iki saat 
kesiyorsunuz: enerji kullanan, sarf eden endüstriler 
muayyen zaman içinde çalışırken birden kesiliyor. 
Gerek iş kaybı, gerek istihsal kaybı, gerekse işçilere 
ödediği ücret bakımından müesseseler bundan çok 
büyük zarar görüyor. Binaenaleyh, endüstrinin zarar 
görmemesi, hatta bazı sıcak çalışan fırınların v. s. 
lerin soğumaması gibi birtakım hadiseleri önleyici 
tedbirleri sanırım ki, şu şekilde alabilirsiniz: Meselâ, 
endüstride Türkiye enerjisinin yüzde 50'sini sarf 
eden İstanbul bölgesini ikiye ayırmak suretiyle Cu
martesi - Pazar günü işçilerine tatil yapar, bir kısım 
ünitelere Pazar günü enerjiyi vermezsiniz, bir kıs
mına Cumartesi günü vermezsiniz: farzımuhal, İz
mir mıntıkasını, Eskişehir mıntıkasını, Adana mıntı
kasını, sanayi gruplaşmalarının bulunduğu ve sosyal 
yaşantının çok olduğu, sosyal sarfiyatın büyük oldu
ğu kısımları 7 günlük bir hafta yelpazesi içinde ener
ji kısıtlamalarına tüm olarak tabi tutarak; orada 
hem cihazların bozulmasını önler, hem de iş sahiple
rinin, işletmelerin zararını önleme gibi bir imkânı, 
faydayı da ortaya koymuş olursunuz. 

Değerli arkadaşlarım; 
TEK'in 1312 sayılı Kanunuyle, biliyorsunuz iki 

tane istisna getirmişti: Buna göre, özel şirket olarak 
Kepez ve Çukurova Elektrik Anonim Şirketi istis
nai olarak, özel bir şirket olarak hizmet görürler. 
Bunun dışındaki bütün tesislerin yapılması, işletil
mesi. 1312 sayılı Kanunla TEK'in kendisine mevdu 
bir görev olarak verilmiştir ve bunu TEK yapar, 
planlar ,işletir. 

Şimdi bugün görülüyor ki, Türkiye'de bir ener
ji sıkıntısı var. Devlet yatırımlarıyle bu enerjinin tü
münü karşıîayamıyorsunuz. O halde, buna bir istis
nai madde getirmek suretiyle, Hükümetin bu kanun-
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da bir tadilat yapması suretiyle; ilerde TEK'in im- I 
kânları müsait olduğu zaman, özel teşebbüsün kura
cağı enerji tesislerini o tarihteki maliyet fiyatıyle 
TEK tarafından alınmasını sağlayacak nitelikte bir 
değişiklikle; özel sektörün de bilhassa enerji holding- J 
lerinin birleşerek meydana getireceği küçük gruplar. I 
üniteler halinde enerji açıklarını kapatıcı nitelikteki 
yatırımları teşvik etmekte bence büyük faydalar var
dır. Bunu etüt etmek lâzımdır. Ben, bunu bir fikir 
olarak teklif ediyorum; yüzde 100 faydasına inan
mıyorum; ama bunun başka bir yolu olmadığı tak
dirde, yatırımları hızlandıramadığımız takdirde, ge
çerli bir yol olabileceği kanaatini de muhafaza edi
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Devlet Su İşleriyle ilgili birkaç söz söylemek isti

yorum. Devlet Su İşleri; toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesinde ve bü>ük hidro - elektrik santral
lerin inşasıyle enerji üretiminde, kurulduğu günden 
bu yana Türk Devlet hayatında büyük hizmetler gör
müş, hakikaten modern kuruluşlardan birisidir. Bu 
kuruluş da, biraz evvel arz ettiğim, teknik personel 
erozyonuna maruz kalan ve bünyesindeki birtakım 
kıymetli elemanları kaybetmiş olan bir idaremizdir. 
Bunun, gerek tarıma, gerek endüstriye ve gerekse 
sosyal hizmetlere büyük katkıları olan faydalı, başa
rılı çalışmaları olmuştur. Bunlar arasında; bilhassa 
sulama tesisleri ve barajları sayabiliriz. 

Yalnız, ben bir noktaya değinmek istiyorum; ye
raltı sulamalarıyle ilgili konularda Türkiye'de en bü
yük kompetansa haiz olan ünite, Devlet Su İşleri 
bünyesinde mevcuttur. Binaenaleyh, bu bünyenin 
daha geniş hizmetler yaparak, süratle ekonomiye 
kalbolabilen toprak su işleri faaliyetleriyle birlikte 
yürüttüğü sondaj çalışmalarını daha güçîü bir üslup 
içerisinde yapabilmelerini temin... 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Efendim, saati buraya kaydettim, 
daha 10 dakika olmadı. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Bir şey deme
dik ki. 

BAŞKAN — Hayır, siz bir şey demediniz; ama 
başka arkadaşları görüyorum efendim. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bilhassa, sondaj makinelerini çoğaltmak, sondaj 
ünitelerini çoğaltmak suretiyle; Türkiye'nin 6,5 mil
yar metre mikâp civarında olan yeraltı sularını de
ğerlendirmek suretiyle; süratle ekonomiye dönüşe

cek çalışmalara imkân vermesi yolunda gayret gös
termesi lâzımdır. Elindeki makineler yeterli değildir; 
yalnız teknik kadrosu müsaittir, tecrübesi müsaittir, 
çalışma kapasitesi müsaittir; fakat bugün elinde mev
cut olan makinelerin azlığı sebebiyle, ihtiyacı karşı
layacak nitelikte değildir. Kurulmuş; fakat hâlâ son-

I dajını bekleyen birtakım tesisler, toprak su koopera
tifleri mevcuttur ve bunlar âdeta kuyruğa girer gibi 

I sıraya girmişlerdir. 
Bundan başka bir konuya daha değinmek istiyo

rum: Akarçay vadisinin mansabında bulunan Eber 
mıntıkasında büyük bir proje vardır. Bu projede 

I master plan seviyesinde çalışmalar yapılmış, Eber -
Akşehir projesi diye adlandırılmış olan bu proje, 
849 milyon liralık malî portesi olan büyük bir pro
jedir. Sanırım, yeraltı ve yer üstü sulamalarıyle, pom
paj sulamalarıyle birlikte, 500 bin dekarın üzerinde 
bir araziyi sulayabilecek ve ekonomiye geri dönüşü 
de 50 milyonun üzerinde bir değer katkısını sağlaya
bilecek nitelikte rantabl olarak bir projedir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bir saniye 
beni dinleyin. 

Efendim, 10,15'te söz aldınız, daha iki dakikalık 
zamanınız var. Ben not ettim ve sürelere dikkat edi
yorum; ama bazı arkadaşlarımdan konuşma süresi
ni doldurduğunuz da sanki müdahalede bulunmadım 
gibi bir işaretle uyan aldım. O itibarla, lütfen süre
niz içerismde bağlayın. 

M. KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
Bağlayacağım Sayın Başkanım. 

Bu Eber propesini Devlet Planlama Teşkilâtı; 
sanırım ki, önümüzdeki 1975 ve 1976 yıllarındaki 
planlara sokmamıştır. Bunun, civarın kalkınmasıyle 
ilgili büyük bir hizmet olacağını, toprak ve su kay
naklarını değerlendirmede Orta Anadolu gibi bir 
mıntıkada hakikaten o insanlara götürülebilecek hiz
metlerin Afyon mıntıkasındaki Eber - Akşehir Gölü 
civarında yaşayan insanlara götürülebilecek en gülçü 
hizmet olacağı kanaatini muhafaza ediyorum. Bina
enaleyh, bu projenin hiç olmazsa, 1976 yılı progra-

I mı için ele alınmasını tavsiye ederim. Sayın Baka-
I nm buna yakın ilgi göstermesini istirham ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözümü bağlarken, bir konuyu ifade etmek isti

yorum. Aslında, meselelerde birleşmeye mecburuz. 
Türkiye'nin hakikaten (sözümün başında da söyledi-

I ğim gibi) ekonomik yapısında çok büyük bir değer 
taşıyan bu Bakanlığın hizmetleri; petrol, madenler 

I gibi hakikaten üzerinde uzun yıllar spekülasyonlar 
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yapılan ve bugün dünyanın stratejik hammadde de
diği malzemelerdir. Bunlarda, devletçiliğe doğru yö
nelecek olan her adım, Türkiye'nin imkânlarını bel
ki de kurutmaya ve o imkânları Türk Milletinin fay
dasına uzun yıllar daha arz etmemeye vesile olacak 
birtakım paravanalar teşkil eder. 

Bugün koyu sosyalist ülkelerden olan Rusya da
hi; (Ki. bu kızıl sosyalizmin en ağır şiddette tatbik 
edildiği ekonomik doktrine sahip olan bir ülkedir) 
Sibirya'da. Doğu Sibirya'da, Kuzey Sibirya'da pet
rol, maden kömürü ve tabiî gaz araştırması için 
Amerika ile 9 milyar dolara varan, Japonya ile 3 mil
yon dolara varan anlaşmalar yapmış ve kanunlarını 
bu maksatla değiştirecek kadar ileri gitmek suretiyle; 
kendi pazarlarını, kendi yeraltında yatan servetlerini 
değerlendirmenin yollarını aramıştır. 

Bugün artık, meseleler sadece milletlerin hudut
ları içerisinde mütalâa edilir halden çıkmış, enter
nasyonal bir mahiyet almıştır. Dünya ekonomisi çok 
cepheli olmuştur. Bugünkü telekomünikasyon, haber
leşme, ulaşma vasıtaları artık milletlerin hudutlarını 
çok küçük vilâyetler haline getirmiştir. 

12 . 2 . 1975 O : 5 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağ
layınız. 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) 
— Bu itibarla, devletçilik diye katı görüşlere sapla
nıp kalmak; Türkiye'nin ne hür görüşünün, ne hür 
demokratik rejiminin, ne de kalkınmasının modeli 
olabilir. Türkiye her ikisini de millî menfaatler öl
çüsünde değerlendirmeye mecburdur ve bu değerlen
dirmede katı doktrinlerden de uzak kalmaya mecbu
ruz. 

Binnaenaleyh, sağda - solda düşünceler değil, 
milletin menfaatlerinde birleşmenin, bu memlekete 
faydalı ve yararlı olacağı kanaatini muhafaza ediyo
rum. 

Ben daha fazla konuşmayacağım; sözlerimi bura
da bitirirken, hepinize saygı ve sevgilerimi arz ede
rim; hürmetlerimle. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Değerli arkadaşlarım; yemekten 
sonraki oturuma başladığımızdan itibaren 5 saatlik 
bir zaman geçti. Hepimiz insanız, tükenebiliyoruz. 
Binaenaleyh oturuma 15 dakika ara veriyorum. 

Kapanma saati : 01.30 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; 

Bir önerge vererek Grup adına söz istemiştim. 
Vermiş olduğum önergem, yeterlik önergesi ile çatış
tığı için, şimdi bu durumda yeterlik önergesinin oy
lanması söz konusu oluyor. 

Halbuki burada Sayın Adalet Partisi Sözcüsü, be
nim ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sa
yın Ecevit'in konuşmaları arasında çelişkiler olduğu
nu ileri sürdüler. Bunun doğru olmadığını, Cumhu
riyet Halk Partisinin programında ve Altı Okunda 
devletçi, miliyetçi, olduğunu, «Ak Günlere Beyanna-

BEŞİNCİ Ol 

Açılma saati 

BAŞKAN — Başkan 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), A 

BAŞKAN — Sayın senatörler. 33 ncü Birleşimin 
Beşinci Oturumunu açıyorum. 

BAŞKAN — Görüşülmekte olan bütçenin lehin
de, aleyhinde ve üzerinde kendi adlarına ikişer sayın 
üye konuştular. Bu nedenle, biraz önce okuyarak 
sunduğumuz yeterlik Önergesini oylarınıza... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Baş
kan. demin ki önergemi açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. Yeterlik öner
gesini oylarınıza sunma olanağı doğdu. 

Siz, önergeniz hakkında mı söz istiyorsunuz?... 
Buyurunuz. 
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Açılma saati : 01,45 

BAŞKAN — Başkanvekili Zihni Betil 

KÂTİPLER : Ekrem Kabay (Burdur), Arif Hikmet Yursever (Bingöl) 
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fnesi» nde maden ve petrolün Devlet eliyle işletilmesi j 
lâzımgeldiğini, Sayın Ecevit'in konuşmasının devlet-
leştiricilik içerisinde tüm devletleştirme mânasına al
mak lâzımgeldiğini açıklamak ve buna benzer bir
takım ileri sürdükleri görüşleri ve bana atfen söyle
nen sözleri açıklamak durumundayım. 

Bunun için, yeterlik önergesinin nazara alınmaya
rak vermiş olduğum önergeye göre mümkünse bu 
konuşma imkânının bana verilmesini rica edeceğim; 
ayrıca Genel Kuruldan da rica edeceğim. 

Teşekkür ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Tamam, 

anlaşıldı. 
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, siz ileri sürmedi

ğiniz bir görüşün size isnat edildiğinden dolayı mı 
söz istediniz? 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Benim ko
nuşmalarımın, Parti Genel Başkanımızla ters düştü
ğü; benim ileri sürdüğüm birtakım görüşlerin cevap
landırılarak bir çelişki haline düştüğüm beyan edil
di. 

Açıklanması lâzımgelen hususlar olduğu kanısın
dayım. Çünkü görüşler arasında ters düşen ve izahı 
lâzımgelen hususlar var. 

BAŞKAN — Sadece bu noktaya münhasır olmak 
üzere size söz veriyorum, buyurunuz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hangi nok
taya?... 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Topaloğlu. sade
ce bu noktaya münhasır olmak üzere... 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, nasıl söz verirsiniz? Söz veremezsiniz; çün
kü, bir üyenin Genel Başkanına ters düşmesi müm
kündür. Kaldı ki, ben bunu zabıtlardan okudum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarını okudukları 
takdirde zaten kendileri bunu göreceklerdir. 

BAŞKAN — Şimdi müsaade buyurursanız efen
dim; müsaade buyurunuz Sayın Topaloğlu. 

REFET RENDECİ (Samsun) — Sayın Başkan, 
bizim irademizde değil, sizin iradenizde. 

BAŞKAN — Tüzüğün 65 nci maddesi, «Şahsına 
sataşılan yahut ileri sürdüğü görüşün aksine kendi
sine bir fikir isnat edilen üye, her zaman söz isteme 
hakkına haizdir. Bu halde o üye, ne münasebetle 
söz söylemeye kendisini mecbur saydığını beyan 
eder.» 

Çağırdım, beyan etti. İleri sürdüğü gerekçeye 
göre takdir yetkimi kullanıyorum. Tüzük diyor ki, 
«Söz verip, vermemek Başkanın takdirine bağlıdır.» 
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Bu noktaya münhasır olarak söz veriyorum. «Çe
lişki ileri sürdüler, benim konuşmamda çelişki yok
tur,» bu noktaya münhasır olmak üzere söz istiyo
rum.. diyorlar. Gerekçesi bu. Takdir yetkisi de 
benim; bu noktaya münhasır olarak kendisine söz 
veriyorum. 

Buyurunuz efendim. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım; 
Önergemi savunurken bazı noktalara dokunmuş

tum. Cumhuriyet Halk Partisinin devletçi görüşünü, 
devletçi görüşünün hangi hususlara ait olduğunu 
burada açıklamak isterim: 

1973 seçimlerindeki bildirgesinde Cumhuriyet 
Halk Partisi; devletçiliği, özel teşebbüsü ve halk 
sektörünü savunmuştur. Bunun içerisinde özellikle 
şurada okuyacağını pasaj, tamamen maden ve pet
rolde devletçi olduğunu gösteren beyandır. Demin 
de söylediğim gibi, Sayın Bülent Ecevit'in Meclis' 
te konuşmasını bir hükümet savunması içerisinde 
genel bir devletleştirmecilik mânasına anlamak lâzım 
geldiğini ifade etmek isterim. Burada gayet açık. 
okuyorum: 

«Yeraltı kaynaklarının : 
Bağımsızlığın temel koşullarından biri, yurt top

raklarının yanlız üstünde değil, altında da ulusal 
egemenliğin tam olarak kurulmasıdır. Doğal kay
nakları yabancılara kaptırmamak, gerçek milliyetçili
ğin gereğidir. Bir ülkenin doğal kaynaklarını ele 
geçiren yabancılar, giderek o ülkenin iç ve dış poli
tikasına da diledikleri gibi yönverebilirler, ekonomi
sini denetimleri altında alabilirler, halkını sömürebi--
lirler. Ortadoğu'nun bazı petrol şeyhleri bile yeraltı 
kaynakları üzerinde yabancı egemenliğe son vermeye 
uğraşırken, ülkemizde milliyetçi geçinen bazı siya
sal kuruluşların yeraltı kaynaklarımızı yabancı sö
mürüsüne açmaları, hele son zamanlarda reform adı 
altında bu yolda büsbütün ileri gitmeleri Türkiye'nin 
ekonomisini de, bağımsızlığını da tehlikeye düşür-

I mektedir. 
Yeraltı kaynaklarının geniş ölçüde özel girişim 

eliyle işletilmesi de tekelci büyük sermayenin eko
nomideki ve yönetimindeki ağırlığını Devleti etkisiz
leştirecek ve halkı sömürecek ölçüye vardırır. 

Etibank'ın elinde bakır cevherinin az bir serma-
I ye payı ile özel sektöre devri, bu alanda tehlikeli 

bir kapı açmış olmaktadır. Gerek yerli, gerek ya-
I bancı özel girişim, ülkemizde yeraltı kaynaklarımı-
1 zm büyük ölçüde israfına veya olanakların çok 
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altında değerlendirilmesine de neden olmaktadırlar. 
Bu gerçekler ve tehlikeler karşısında Cumhuriyet 

Halk Partisi yeraltı kaynakları alanında milliyetçi 
ve devletçi bir tutum izleyecektir.» dedikten sonra 
petrol hakkında 

«... Petrolün aranması, üretimi, arıtılması, taşın
ması. ve dağıtımı devlet eliyle yapılacaktır...» 

Bunun gibi ki zaten Halk Partisinin Altı Okun-
daki devletçiliği demin de söylediğim gibidir. 

Diğer taraftan, sayın A. P. Sözcüsü, Irak boru 
hattından bahsederken; ki Irak boru hattını Sayın 
Atmaca izah ettiler, bir noktada sehven 1970 dedi, 
1973'ünde imzalanmıştı; dört ay sonra Meclisten 
geçmesi lâzımdı, hükümetler kurulamadı, Ecevit 
Koalisyon Hükümeti kuruldu, ondan sonra da tet
kik etmek lâzım geldi ve en nihayet 500 milyon 
dolarlık dış finansmana ihtiyaç gösteren bir yatı
rımdır, bunun üzerinde ciddî durmak da lâzım ge
lirdi. Yani, bir hükümetin yapmış olduğunu diğer 
bir hükümet hemen, derhal kabul edecek, diye bir 
kaide olduğunu zannetmiyorum. 

Aslında orada mühim nokta, bana sataşma nok
tası şudur; benim gemi, tanker alma konusundaki 
düşüncelerime ait tarizde bulunmuştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Dünyada petrol nakliyatı, büyük ölçüde gemi

lerle yapılır. Bugün 2,5 milyar, üç milyara varan tü
ketimin 100-150 milyon tonu boru hatlariyle nak-
ledilirse, geri kalan hep tankerlerle nakledilir. Çün
kü, çok yönlü petrol sağlama imkânları bunda daha 
kolaydır. Bu, 1963 - 1964 yılında programlara girdi. 
O zaman Türkiye Petrollerinin gemi alması, tanker 
alması hususu söz konusu idi. Adalet Partisi iktida
ra geldi; Türkiye Petrollerinin daha 1965'de almak 
için çaba sarf ettiği iki geminin birisi deniz nakli
yata verildi, birisi de özel teşebbüse verildi. 

1971 'de tekrar filolar kurulması için karar ve
rildi ve sonra gerçekleşmedi, kaldı. Halbuki o za
man yapılan hesaplara göre, bir geminin kendisim 
ödemesi, 3,5 yıllık bir hesaba dayanır. Bu çok yön
lü, her işe yarayan bir konudur. Boru hattı yapılmış
tır, kabul edilmiştir; ama Türkiye muhakkak tanker 
filosu kurmak mecburiyetindedir, petrol ithal ettiği 
sürece. Eğer kendi, petrollerini Doğuda bulacak olur
sa, Mersin Limanından, İskenderun Limanından ra
finerilere götürmek için de bir tanker filosuna ih
tiyacı vardır. Geniş sahilleri olan ülkemizde, dahilî 
deniz nakliyatıyle yapmak bir mecburiyettir. Onun 
için, iç sahada da bir tanker filosu kurmak mecbu

riyetindedir. Bazı Karadeniz sahillerinde ürünsüz 
kalmanın başlıca nedeni bunları nakletmek için tan
ker bulunamamasıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Birçok konular, kanımca gerçek olmayan ve ba

na görüşümün aksiyle ifade edilmiştir. Yabancı şir
ketlere, meselâ bir konu tamamen ters söylenmiştir. 
Türkiye petrolleri iki üç seneden beri istihsalini ar
tırmaktadır. Buna mukabil yabancı şirketlerin de 
üretimi tükenmektedir, azalmaktadır. Meselâ, Shell 
1973'te 2 014 000 ton üretmiş, 1974'de 1 760 000 ton 
üretmiş. Buna mukabil Türkiye'de Türkiye petrolle
ri 1 026 000 ton petrol üretmiş 1973'te, 1 112 000 ton 
üretmiş 1974'de. 

Mobilin de istihsali düşmüştür. Binaenaleyh, bu 
gibi iddiaları söylerken, Petrol Dairesindeki bilgile
re dikkat etmek lâzım gelir. Sonra kaldı ki, ya
bancı şirketlerin tutumları da esasen bellidir. (A. P. 
sıralarından anlaşılmayan müdahaleler) 

BAŞKAN — Burada bir çelişki var mı Sayın 
Topaloğlu?.. 

İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hayır, yal
nız burada görüşlerimiz karşılıklı devam edip gitmek
tedir. Tabiî bu noktalarda anlaşmamız da müm
kün değildir. Kanımca biz bazı esaslara dayanıyo
ruz. 

Teşekkür ederim. Saygılarımla. 
REFET RENDECİ (Samsun) — Bu Senatoda be

yefendinin karşısındaki fikirler müdafaa edilmeye
cek mi?.. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Şimdi yeterlilik önergesini okuyarak sunduk, Sa

yın Topaloğlu'nun da bir önergesi vardı. Altıncı ko
nuşmacıdan sonra, grup sözcüsü olarak söz istiyor
lar. Bu Danışma Kurulu tarafından alınıp, Yüce Ge
nel Kurul tarafından onaylanan, tasvip edilen prog
ramda. grup sözcülerinin ikinci kez konuşmaların
da 15 dakikayla sınırlı olması hususu kayıtlıdır. Da
nışma Kurulu tarafından alınan ve Yüce Genel Ku
rulca tasvip edilen karar, grup sözcülerine yeterlilik 
önergelerinin oya sunulması için mutlaka iki kez söz 
verilir kuralını getirmiyor. Tüzük hükümlerine göre, 
ikinci kez konuşma olanağı varsa, bunun süresini sı
nırlıyor. 

Bir yeterlik önergesi olmadan bir üye, süre ba
kımından sınırsız konuşabilir, sayı bakımından da 
sınırsız konuşabilir, üç kere de konuşur, 13 kere de 
konuşur. Süre bakımından da sımr yoktur. Danışma 
Kurulu süre bakımından sınırlama- kararı aldı. Bi
rinci kez grup sözcüleri için süre 45 dakika idi, son-

— 448 — 
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ra Yüce Genel Kurul bunu 30 dakikaya indirdi. Da
nışma Kurulu ikinci kez konuşma olduğu takdirde 
bunu 5 dakikayla sınırlamıştı, o sınırlama devam edi
yor. Bazı arkadaşlar, grup sözcülerinin iki kez ko
nuşma hakkı var diye düşünüyorlar. İki kez konuş
ma hakkı var; ama tüzüğün öteki hükümlerine gö
re yeterlik söz konusu değilse. 

Tüzüğün 56 ncı maddesi iki lehte, iki aleyhte, iki 
üzerinde sayın üye konuştuğu takdirde yeterlik öner
gesinin oya sunulmasını emrediyor. Sayın Topaloğ-
lu da ikinci kez 15 dakikayla süreli konuşmasını yap
mak için 6 ncı konuşmacıdan sonra söz istediler. 
Bu itibarla, ben kendilerine bu biçimde bir söz ver
me olanağı göremiyorum. 

Bu itibarla yeterlik önergesini oylarınıza suna
cağım. Yalnız yeterlik Önergesi okunduğu sırada Sa
yın Hilmi Soydan «Aleyhinde söz istiyorum» demiş
lerdi. Sayın Soydan'a aleyhinde söz veriyorum, bu
yurun. 

HİMİ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Muhte
rem arkadaşlarım; 

Aslında, Elbistan ve Afşin projesi Türk ekono
misi bakımından Türkiye'nin kaderini teşkil etmek
tedir. Bu proje büyük bir projedir. 250 milyon dolar 
olup, 37,5 milyar Türk Lirası tutmaktadır. Ancak, 
proje Federal Almanya'ya ihale edilmiş, Demokra
tik Alman Cumhuriyeti daha az bir fiyatla istediği 
halde, Demokratik Alman Cumhuriyetine ihale edil
memiştir. Bu konu vuzuha ermemiştir. Eğer, kifa
yet önergesini veren arkadaşımın takririne ret oyu 
verirseniz, bu durumu izah eder ve Yüksek Senato 
da vuzuha ermiş olur. Bu bakımdan yeterliğin red
dini istiyorum. 

BAŞKAN — Önergeyi tekrar okuyarak oylarını
za sunacağım. 

(Bursa Senatörü Cahit Ortaç'ın önergesi tekrar 
okundu) 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmeyenfer... Yeterlik öner
gesi kabul edilmiştir. 

Sırada son söz Sayın İbrahim Tevfik Kutlar'ın 
dır. Sayın Bakandan sonra size söz vereceğim efen
dim. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Ben söz hakkımı Sayın Çelikbaş'a veriyorum. (C. H. P. 
sıralarından «Olmaz» sesleri) 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Heran devredebilir, bu bir merasime tabi değil
dir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan buyurunuz, siz konuş
tuktan sonra meseleyi çözüme bağlarız. Buyurunuz 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Gecenin bu ileri saatinde kabil olduğu kadar az 
zamanınızı almak emelindeyim, amacındayım. Bu iti
barla, enerji ve tabiî kaynaklar sorunları üzerinde 
Genel olarak sunmayı düşündüğüm açıklamalardan 
vazgeçmeyi tercih edeceğim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bu düşünüş içinde, kısa kısa cevap verebileceğim 

hususlara değinmek, zannediyorum bu görüşmeleri 
biraz daha kısaltabilir ve izniniz olursa, konuşmacı
ların değindikleri noktalara sırasiyle not alabildiğim 
kadariyle temas etmek istiyorum. 

Sayın Topaloğlu ve diğer senatörler, planlama 
açısından bazı yanlışlıklar yapıldığını belirttiler, plan
lama bir konsept olarak gayet tabiî geleceğe bakış 
demektir. Ancak planlama kusursuz olamaz, temen
ni edilir. Bunun en belirgin örneği, enerji ihtiyacı
nın saptanmasında görülür. Açıkça anlaşıldığına 
göre, planlı döneme girdiğimiz 1963 yılından bu ya
na, enerji ihtiyacı, (Pek az birkaç yıl istisna edildiği 
takdirde) tahminler öyle bir tarzda ortaya çıktı ki, 
öngörülen büyüklükler, gerçekleşmelerin daima altın
da kaldı. Bununla şunu demek istiyorum: Enerji ih
tiyacı tahminleri, özellikle elektrik enerjisi ihtiya
cı tahminleri, tecrübeler onu gösterdi ki, kısa tutul
muştur. Ümit ve temenni ederim ki, bundan sonra
ki dönemlerde enerji ihtiyacı konusunda acı tecrü
belerden ders alınarak, daha sıhhatli üretim he
defleri tespit edilir ve geçen yıl olduğu gibi, bu yıl 
olduğu gibi, karşılaştığımız üzüntüler tekerrür et
mez. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığını güçlendir

me konusunda ve bu organizasyonun Türk ekono
misine, Türk kalkınmasına katkılarını artırabilme 
konusunda, sayın senatörlere gerçekten çok teşek
kür ederim. Türkiye Petrollerinin, petrol arama ve 
üretme alanında bugüne kadar yaptığı takdirle anı
lacak gayretlerinden başka olarak, yeniden bir güç
lendirme çabasına muhtaç olduğu açıkça börülü-
yor. Biraz önce, (Yine konuşma sırasına riayetle söy
lüyorum) Sayın Topaloğlu, burada bir ödenek yeter
sizliğinden bahsetti. Sayın İnkaya, ödenek yetersiz
liğinden bahsetti; evet doğrudur, bunu Bütçe Kar
ma Komisyonunda da arz etmiştim: 1975 yılında Tür-
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kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının öngördüğü pet
rol arama ödeneği 429 milyon liradır. Bunu (Rakamı 
yanlış hatırlamakta olabilirim) istihsalle birleştirdiği
miz zaman 750 milyon lira raddesinde bir rakama 
erişilir ki. bunu yine de arama ile bir tutmamak lâ
zım gelir. Böyle bir çözüm, öyle kabul buyurulacak-
tır ki. benim için tatminkâr değildir. Türkiye Petrol
lerinin petrol arama ödeneklerini bu sene 429 mil
yon lira raddesinden, 620 milyon lira raddesine çı
karmak için yoğun bir çalışma içindeyiz. Erken bir 
vaatte bulunmak istemem; fakat bunun gerçekleştiri
lebileceğine inanmak için yeter sebebimiz vardır. 
Türkiye Petrollerinde arkadaşlarımla yaptığım gö
rüşmeler bana o inancı verdi ki, bu civarda bir ek 
ödenek, yeni kaynak tahsisi, Türkiye Petrolleri tara
fından başarılı olarak kullanılabilir. Belki Türkiye 
Petrollerine bundan çok daha fazla ödenek verildi
ği zaman da kullanılabilirdi. Ne var ki, bilgi topla
ma noktasında hazırlıklar, istenildiği düzeyde iler
lememiştir. Gerçekçi bir düşünüşle, başarılı bir şe
kilde kullanılabilecek ödeneği öngörmek lâzım ge
lir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Ege'de petrol aranması konusuna sayın senatör-
lerce değinildi. İzniniz olursa, bu vesileyle, yine not 
aldığım sırada hepsini birlikte cevaplandırmak istiyo
rum. Durum özetle şudur: Ege Denizinde petrol aran
ması konusu, belki uzun yıllardık ihmal ettiğimiz 
bir şeydir. Komşu ülke, Ege Denizinde petrol ara
mak durumunda olduğunu söyleyen ülke. 1962 - 1963 
yıllarından beri devamlı olarak bu deniz üzerinde
ki araştırmalarını ya kendisi yapıyor veya yabancı 
şirketlere ruhsat vermek suretiyle yapıyor. Bu ruh
satların, Türkiye esas kabul edilerek. Yunanistan 
istikâmetinden 7 ürk iye topraklarına doğru bir seyir 
takip ettiği de görülür, harita üzerinde. Kimdir, ne
dir tartışması, kıt'a sahanlığı nedir, ne değildir tar
tışması, gecenin bu geç saatinde bize çok bir şey ka-
zandıramaz; fakat aktüel, günöel olan sorun, Norveç 
gemisinin Ege'deki araştırmaları yapıp yapmaması 
meselesidir. 

Bugün bir vesileyle, gündem dışı bir konuşma 
nedeniyle Millet Meclisinde arz ettim: gemi bizim 
Ege'ye çıkmasına dair verdiğimiz kesin talimatı, bir
takım karşı tekliflerle, (Tabiri lütfen mazur görün) 
oyalama yoluna gitmiştir. Oyalama ile geçirecek za
manımız olmadığını takdir buyurursunuz. İki defa 
söz söylendikten sonra bunu sürdürmenin manasızlı
ğı kesinlikle ortaya çıktı ve derhal geminin görevine 

başlamasını bildirdik. Başlamadığı takdirde hukukî 
yollara, bu girişimlere yöneleceğimizi açıkladık. Bu 
saatte, gemiyle artık bir hesabımız kalmamış olduğu
nu arz etmek mevkiindeyim. Bu iş bitmiştir; oyalan
maya tahammülümüz yoktur, gerek de yoktur. Bu, 
bir başka açıdan, alelade bir hukuk sorunu olmak
tan çok öteye, bir millî itibar meselesidir; bu gemi 
geldiği yere gider, bu iş burada biter. (A. P. ve C. H. 
P. sıralarından «Bravo» sesleri) 

Sayın Başkan, bundan sonrası için ne yapılabilir 
veya ne yapılmalıdır konusuna Sayın Topaloğlu kısa
ca değindi. Geminin sözleşmesi feshedilir; bu ya
pılmıştır, bu akşam yaptık. Bir yeni gemi kiralanma
sı söz konusu olabilir; bunu şimdi arz edeceğim. Bir 
de bir gemi tedarik etmemiz uygun görülebilir. 

Bugünkü koşullar altında dış ilişkilerimizin bu
günkü seyri gözönüne alındığında, ben, bir başka 
ülkeden bir başka gemi kiralanmasını sakıncalı gö
rürüm; buna gerek yoktur. Biz, bu vasıfta (Teknele
rini arz ediyorum sadece) gemileri inşa edip yaban
cı memleketlere satan bir memleketiz. Bu anlamda, 

I başka memleketlerden gemi almak için yine millî 
itibarımız bakımından bir sakınca görürüm. Bu 
gemiler halen Türk bayrağını taşıyarak dolaşıyor, 
mevcuttur, kızaklarda yapılıyor, bitmek üzere, olan
ları var. Bunlardan herhangi birisi, uygun birisi se
çilir; biz kendi gemimizi kendi bayrağımızla denize 
indiririz. Burada dikkat çekici olan şey, geminin üze
rine konulacak teçhizattır. 

Mutlu bir haberi vermek isterim. Böyle bir neti
ce ile karşılaşacağımızdan ötürü değil; fakat ihtisas 
kuruluşlarımız, Türkiye Petrolleri ve Maden Tetkik 

I Arama Enstitüsü, çeşitli nedenlerle, böyle bir gemi-
I de bulunabilecek teçhizatı daha önceden sipariş et

mişlerdir. Bunlardan daha harcıâlem tabir edebile-
I ceğim manyetemetre ve benzeri ekipman halen eli

mizde mevcuttur. Böyle bir geminin, Türkiye'de imâl 
edilmiş bir geminin en kısa zamanda teçhiz edilip, 
aramaya sevkedilmesi uygun bir çözüm olabilir. An
cak, uygun şartlarla, belki çok uygun şartlarla bir 
gemi bulunursa, en kısa zamanda hareket edebilmek 
için o yolu da deneyebiliriz. 

Ben bu hususları, sadece bilginize sunmak ve ka
bil olursa sizlerden aydınlanmak için söyledim. 

Petrol işleri Genel Müdürlüğünde etkenliğin art
ması yolundaki görüşlere katılmama imkân yok. 
Ancak, şu hususu yine takdirlerinize sunmak iste
rim ki, Petrol İşleri Genel Müdürlüğünde, etkenlik-

I ten dolayı bir şikâyetim yoktur. Böyle bir sıkıntı 
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içinde değilim. Türk kamu idaresinin çeşitli kuru
luşlarında etkenlik yönünden çok ciddî bazı sorun
lar olabilir, fakat Petrol işleri Genel Müdürlüğünde 
böyle şikâyete beni sevkedecek bir durumla karşı
laşmadım. Ancak bu, Sayın Topaloğlu"nun işaret etti
ği gibi, (Ki, izniniz olursa bunu Maden Dairesi ile il
gili olarak tekrar ele alacağım.) Petrol İşleri Genel 
Müdürlüğünde, dahası var, bir bütün olarak Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında bir reform ihti
yacı olmadığı manasına lütfen kabul buyurmayın. 

ATAŞ Rafinerisine gelince: Bu hususta belirli fir
maları istihdaf eden bir konuşma yapmak istemi
yorum. Olaylar ortadadır. Bunlar kamuoyuna uygun 
şekilde yansımıştır. Belli bir ihtiyat payı içinde şu
nu belirtmek mecburiyetindeyim ki, bu rafinerinin 
sahiplerinden olan iki yabancı şirkette bazı ciddî 
güçlükler çıkıyor. Bunlar belki yenilmez nitelikte 
değil; Güçlüklerin belli başlı bir nedeni vardır, o da 
hampetrolün ithal edileceği fiyattır. Bakanlığımızın 
ihtisas erbabına göre, bu fiyatlar çok yüksektir. Bu 
fiyatlardan- ithalât yapılamaz, bu nedenle ortada bir 
problem görünür. 

Bazı kamu görevi yapan ihtisas sahiplerine gö
re, ATAŞ Rafinerisi bizim anladığımız Aliağa Ra
finerisi gibi, İPRAŞ Rafinerisi gibi bir rafineri ol
saydı, belki petrol politikası izlemek çok daha ko
lay olacaktı. Bu yoldaki görüşlerin çok ciddî bir ağır
lık taşıdığını, bir önem taşıdığını işaret etmekten 
kendimi alamıyorum. 

Mersin'deki rafinerinin Devletçe satınahnması ve
ya alınmaması bu anda benim değerlendirip, sonuç
landıracağım bir şey değildir. Böyle bir rafinerinin 
devletleştirilmesinin gerektiğini veya gerekmediğini 
düşünmek imkânını bulmadım. Bu göreve başladı
ğımdan bir hafta sonra, bir geçici Hükümetin üye
si olduğumu kabul ettim ve bu şekilde geldim. Böy
lelikle önemli siyasî tercihler üzerinde durmak hak
kını belki kendimde görmedim. 

Benim beklediğim, ATAŞ Rafinerisinin kanunla
rın öngördüğü şekilde işletilmesi, Hükümetin, Dev
letin kural, nizam ve emirlerine uygun hareket etme
sidir. Bunlara uyulduğu müddetçe problem kalmaz. 
Uyulmazsa yasal hükümler zaten ne yapılması lâzım 
geldiğini tayin etmiştir. Benim yepyeni fikirler icat 
etmeme, Bakanlığın yepyeni tedbirler araştırmasına 
gerek yoktur. Kanunlarda ne yazılmışsa onlar yapı
lır; fazla değil eksik değil. 

Özel teşebbüs elindeki kömürlerin devletleştiril
mesi (ki, bu konu çeşitli sayın senatörler tarafından 

ele alındı. Sayın İnkaya'nın kelimelerini bu safhada 
izlemek isteyeceğim) işaret ettiği gibi doktriner açı
dan değil, pratik açıdan birtakım yargılarla değil, ik
tisadî, teknik hesaplarla değerlendirilmelidir. Benim 
şahsî kanaatim pek önemli değildir. Şu anlamda ki; biz 
kendi kaynaklarımıza dayalı enerji üretimini sağlaya
bilmek için birçok kömür santralini kurmaktayız. Bu 
santraller halen devam ediyor, ihaleleri yapılıyor. An
cak, kısa bir gelecekte bu santraller kömürsüz kala
bilir; yani biz santralleri çalıştıracak kömür kaynakla
rını bugünkü yasa imkânları içinde sağlayabilirsiniz. 
Konu bu açıdan görüldüğü zaman, ortada ciddî bir 
sorunun bulunduğu her halde kabul edilecektir. 

Kendi kaynaklarımız (ki, bizim kaynaklarımız ga
yet tabiî linyit kaynaklarıdır.) Bizim yönümüzden çok 
daha ekonomiktir. Fiyat unsuru göz önüne alındığı 
zaman dahi çok ekonomiktir. Hidrolik santrallerle; 
yani ham petrolle, yahut petrolle mukayese etmeksi
zin söylüyorum böyle bir durumda santralleri yapıp, 
kömürsüz kalmak her halde hiç birimizin arzu ede
bileceği bir durum değil. Kaldı ki, bunlardan ayrı ola
rak 40 milyona yaklaştığı anlaşılan nüfusumuzun ya
kıt ihtiyacını ve artan millî gelir payları gözönüne alı
narak belirecek yakıt ihtiyacını da karşılamak gereke
cektir. 

Bir örnek üzerinde fikri toparlamak gerekirse 
şöyle söyleyebilirim: Sayın Sami Küçük, konuşmasın
da dumansız yakıt projesine değindi. Dumansız yakıt 
projesinin uzun vadede gerektireceği kömürü hazır
lamak için ihtiyacımız olan yatırım miktarı 4 milyar 
raddesindedir. Gayet tabiî bu santrallerden ayrıdır, 
sadece dumansız yakıt için arz ettim. 

Böyle bir kaynağı özel kesimden sağlamak kabil 
midir, değil midir?. Tartışılabilir bir sorundur. îlk 
ağızda görünen odur ki, bunu yapmak kolay değil; 
özel tasarrufları harekete geçirmek suretiyle bunu 
yapmak kolay değil. 

Maden Tetkik Arama Enstitüsünün bir reform ge
çirmesi, bir reorganizasyona tabi tutulması konusun
daki düşünceleri, önerileri dikkatle dinledim. Bu ko
nuda itiraf edeyim, hazırlıklı değilim. Yeteri kadar ça
lışmış değilim, daha da açığı hiçbir çalışma yapabilmiş 
değilim. Bu bütçe ile ve diğer meşgalelerle buna imkân 
bulamadım. Bir parça zaman olursa MTA nasıl bir 
transformasyondan geçmelidir, bunun üzerinde vak
tim olursa çalışmayı çok arzu ederim. Bugün için hiç 
bir şey bilmiyorum, söyleyecek bir sözüm yok. Bun
dan dolayı tekrar özür dilerim. 

Sayın İnkaya, Bakanlığın bir kuruluş yasası olma
dığını söyledi. Doğrudur. Fakat, Bakanlık mensupla-
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rının bu meseleyi hafife aldıkları şeklinde lütfen yo
rumlanmamalıdır. Çünkü, bir kuruluş kanunu üzerin
deki çalışmaları kendilerinden sorduğum zaman be
nim mesai arkadaşlarım, birçok tasarı hazırlandığını; 
fakat bunların bir kısmının Bakanlıktan, diğer ba
kanlıklara mütalaa için gidebildiğini, bir kısmının ise 
daha Bakanlık düzeyinde kaldığını söylediler. Bu an
lamda Bakanlıktaki teknokrasiyi suçlamak için hiçbir 
sebep yoktur. Belki idareyi bir bütün olarak zaafa uğ
ratan unsurlar burada da karşımıza çıkıyor. 

Sayın İnkaya'nın benimle alâkalı sözlerine gerçek
ten çok teşekkür ederim. Bunları hak edip etmediğimi 
bilmiyorum; fakat bu sözleriyle beni taltif etmişler
dir, kendilerine içten teşekkür ederim. 

Yatırımlarımızın 1974 senesinde tatminkâr düzey
de olmadığını söylediler, tamamen aynı fikirdeyim. 
Bunu tartışmak için hiçbir sebep yok. Gerçek budur. 
Bu şekilde diîe gelmesinden de ayrıca müteşekkirim. 
Çünkü sebeplerini araştırmak için bize bir yeni hız 
kazandıracaktır. 

1975 yılında ne olur?. Üzülerek ifade edeyim ki, 
1975 yılında da aynı şey olur. Bu bakımdan da ken
dileriyle aynı fikirdeyim. Bunun; 

1. — Malî kaynaklar. 
2. — Üst yünetimden gelen birtakım darboğazları 

olacaktır. Gerçekten aynı şeyleri söylemek bana bir 
mutluluk veriyor. Bu bakımdan yasal sorunlar çö
zümlenmedikçe 1975 senesi yatırımlarından dan ümit
li olmak için pek fazla sebep yok. 1975 Bütçesiyle alâ
kalı olarak biz, Bakanlar Kurulunda bir kısım çalış
malar yaparken, üzülerek şu hususu ifade etmiştim; 
yatırımlar belli bir düzeyde tutulmalıdır, evet, tutul
malıdır. O takdirde kaynak ihtiyacı ne civardadır?.. 
Şu kadar milyardır, bu kadar açık olur. 

Benim üzülerek ifade ettiğim husus şöyle olmuş
tu. Bu düzeyde yatırım nasıl olsa yapılamayacağına 
göre, açık da zannettiğimiz kadar büyük çıkmayacak, 
O itibarla ne çeşit bir rakam koysak olur gibi geldi. 
Onu da söylemiş olmaktan özür dilerim, böyle oldu 
işte... 

Efendim, Sayın İnkaya'nın OPEC ülkeleri bir ta
rafta, petrol ihracatçısı ülkeler bir tarafta ve karşı
lığında Kissenger ve Viteven para fonu yöneticisinin 
planları bir tarafta, bu tartışmalara dair tahlillerine 
içtenlikle katılırım. Görünüş odur ki, petrol dolarla
rına sahip ülkeler, Bütçe Komisyonunda arz ettiğim 
gibi, ne Kissenger planına ne de Avrupa planı tabir 
edebileceğimiz plana uzun boylu sempati besler gibi 
görünmüyorlar. Onlar gene kendi siyasal ve ekono

mik çıkarları doğrultusunda bu kaynaklarını, kendi 
yatırımlarında, kendi dış yatırımlarında ve diğer az 
gelişmiş ülkelerde kullanmak istiyecek gibi görünü
yorlar. 

Elektro - teknik cihazlar konusunda Bütçe Komis
yonunda arz ettiklerimi tekrar edecek değilim. Sa
yın înkaya'nın bu hususta beni cesaretlendiren söz
lerine ayrıca teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 

Türkiye'de petrol konusunu hangimiz olacaktır 
bilmiyorum, bir şekilde ve elbirliği ile bir sistem ha
line dönüştürmek zorundayız. Sayın İnkaya eğer doğ
ru anladıysam, «Bu iki başlılıktan kurtulmak gereği
ne» değindi, «İki başlılık» denildiği zaman benim ak
lıma gelen ki, asıl doğru anladıysam dediğim yer bu
rasıdır, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı bir ta
rafa, Petrol Ofisi bir tarafa. Benim bildiğim, daha 
bilmediğim tarafları da olabilir tabiî. Benim bildiğim 
15 senelik bir aşk masalıdır : Bu, bir uzun masal. Bu
nu yapmak bir türlü kabil olmaz; fakat hepimiz bi
liyoruz ki, Türkiye'de petrol işi, kurumların adları 
önemli değil; yani gerçekten önemli değil. Petrol Ofi
si, Türkiye Petrolleri ve diğer yan kuruluşlar, bütün 
bunların gerçekten diğer kurumlar dahil kömür, elekt
rik enerjisi ve bu manada isterseniz iktisadî planlama, 
kalkınma gerekleri yahut ödemeler dengesi hepsi ile 
birlikte tutarlı olabilecek bir sistem haline gelmesi 
lâzım. Bunu gerçekleştirmek naçiz kanaatimce Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ile Petrol Ofisini bir 
yönetim altına koymak demek değildir. Bu, onu da 
çok aşan ve belki birçok hizmet birimlerinden mey
dana gelmekle beraber birbirleriyle ahenkli çaîişabi-
lecek ve bir sistem halinde yürüyebilecek bir düzene 
erişmek demektir. Ümit ve temenni ederim ki, böyle 
bir sistemi mutat Tabirle adlandıralım entegre bir sis
teme memleketimiz yakın bir gelecekte ulaşabilsin. 

İrak boru hattının gecikmesi konusu biraz tartış
malı olabilir. Ben sadece şu konulara değinmek isti-
yeceğim ve tam bir objektivite içinde olmaya gayret 
edeceğim : 1973 yılı Ağustos ayında iki ülke arasında 
bu anlaşma imzalanmış. Fakat, bildiğiniz sebeplerle 
bir seçim senesinde olmamız nedeniyle bu anlaşma
nın onaylanması, işte hükümet kurulmasının gecikme
si gibi sebeplerle 1974 Şubat'ına kalmış. Yasama or
ganına gelmiş ve burada bir miktar fiyat yükselişi 
olmuş. Bu fiyat yükselişinde bir ihtiyat payı ile (Sa
yın Başkan rakamları arz etmek isteyeceğim,) fizibi
litede 315 milyon dolar görülüyor yatırım; ancak 
1973 senesi Yüce Senatonun bildiği gibi Arap - İs-
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rail Harbi petrol fiyatlarının roketleşmesi ve tabiî sa
nayi mamullerinin büyük bir yükseliş kaydetmesi se-
nesidir. Bu senelerde oldukça büyük fiyat yükselişle
ri görülür. Özellikle hadisemizdeki boru fiyatları c/c 

100'den daha fazla bir artış kaydetmiş. Bu nedenle 
meselâ, 47 dolar olan boru fiyatı 1974 ortalarına doğ
ru 115 dolara çıkmış. Bu nedenle bir fiyat yükselişi
ne maruz kalmışız. 

Ancak ben şunu istirham ederim; söz konusu olan 
315 milyon dolar fizibilite raporu rakamını bir ke
sinlik içinde kabul edemeyiz. Mutlak bir tevazu içinde 
arz ediyorum; şimdiye kadar birçok proje inceledim, 
fizibilitedeki rakamları tutan bir proje daha ben bil
miyorum. Çünkü, fizibilite ister istemez bir ön çalış
madır, onun kuvveden fiile çıkması noktasına yak
laştığınız zaman, fizibilite, fiyat istikrarı içinde bu
lunduğumuz dönemlerde dahi bir miktar aşağıda ka
lıyor, gerçekleşme yukarı düzeyde teşekkül ediyor. 

Tabiî kaynaklar üzerinde hükümranlık konusu, 
burada zamanınızı alacağım nitelikte bir konu değil
dir. Tabiî kaynaklar üzerinde hükümranlık hakkı, Sa
yın İnkaya'nın işaret ettikleri gibi yıllardan beri Bir
leşmiş Milletlerde esasen karara bağlanmış bir konu
dur. Tabiî kaynaklar, o ülkede yaşayan insanların re
fahının bir aracıdır. Bunlar başka amaçlarla kullanı
lamaz. Sadece o halkın refahının bir nevi yeraltında, 
ormanları ayrı tutarsak eğer. yeraltındaki teminatı sa
yılır. Bu düşünüş icra noktasına getirildiğinde, gayet 
tabiî Maden Dairesini akla getirir. 

Maden Dairesinin reformu için bir reorganizasyon 
geçirmesi için çok dikkat çekici çalışmalar yapıldığını 
gördüm. Bunların gene bildiğiniz gibi; fakat bunu 
yeteri açıklıkla telâffuz etmeyeceğim için, beni bağış
layacağınıza inanıyorum. Birokrasinin departmanlar 
arası veya öyle diyelim, anlaşmazlıkları yönünden 
gerçekleşmediğini özülerek gördüm ve huzurunuzda 
üzülerek beyan ederim. Görünüşe göre Maden Dai
resinin reformu, buradaki bir reorganizasiyon az de 
ğil, çok ileri bir aşamaya yönelmek zorundadır. Be
nim görebildiğim kadarına göre, bir sevk ve idare 
bilgi sistemine mikrofilmlerine, kompitürlerine daya
nan çok ileri bir aşamaya Maden Dairesini götürmek 
mecburiyetindeyiz. Bu büyük masraflar gerektirecek 
bir şey değildir. Bir teşkilâtlandırma meselesidir. Bu 
kompitürler zaten kamu kesiminde mevcut, duruyor 
ve tüm mesele bunu gayet rahat güvenlikli işler bir 
hale getirebilmektir. Ancak burada da gene hukuk 
sorunları karşımıza çıkıyor. Bunların çözümü, hükü
metlere, icraya ve Yasama Organının bunları değer
lendirmesine bağlı olacaktır. 

Bir de ATAŞ konusu üzerinde tereddüt izhar edil
di, yahut bazı görüşler ileri sürüldü, Sayın İnkaya 
tarafından. ATAŞ hukukî mesnedi olmayan bir da
ğıtım şirketi midir? Benim kanaatımca değildir. Biraz 
önce sözünü ettiğim yani Petrol Ofis de kendini tek
rar eden bir organizasyon değil, tamamen aksine bi
rinci aşamada birbirini tamamlayacak iki organizas
yon şeklinde kabul olunmalıdır. 

Bundan daha sonraki bir safha da (Ki, 79 sayılı 
Millî Korunma Kanununun 3 ncü maddesinin deği
şikliğini gerektirir.) petrol işlerinde, Petrol Ofisinin 
bir transformasyona tabi olacağı nüveyi yaratıyor. 
Böyle bir anlamda biz dağıtımı ta yukarıda rafine
rilerinin kapısında düzenleyecek bir petrol ofisi dağı
tım sistemi öngörmekte oluyoruz. «Öngörmekte olu
yoruz» derken o hususu da açıklayayım : Ben, böyle 
bir şey olmaz mı acaba diye kendi kendime düşünür 
dururdum?. Sonra bu göreve geldiğim zaman böyle 
bir girişimin gerçekleştiğini gördüm ve bundan do
layı bir mutluluk duydum. 

Çok fazla zamanınızı almamak için bu konudaki 
maruzatımı kesiyorum, diğer birkaç noktaya değine
ceğim. Emredildiği takdirde bu hususta yazılı bilgi 
sunmak benim için bir mutluluk olacaktır 

Sayın Sami Küçük, dumansız yakıt projesine sü
ratle devam edilmesi gereğine değinmişti. Bu safha
da takdirlerinize arz etmek istediğim husus şudur : 

Dumansız yakıt projesi aslî karakteri itibariyle bir 
pilot projedir. Bu projenin bir seri halinde kendini 
tekrarlayacak vasfı yoktur. Bu projede alacağımız 
sonuçlara göre ve ondan sonra yapacağımız duman
sız yakıt projelerinden yararlanacağımızı belirtmek 
isterim. 

Linyit ve boraksın devletleştirilmesi, kişisel kanaa
timce kaçınılmaz bir sorundur. Ancak bunu kişisel 
kanaat çerçevesinde Yüce Senatoya sunmak benim 
işim değildir. Şunu belirtmek istiyorum; bu bir yasal 
sorundur, bir kanun değişikliği sorunudur. Bilindiği 
gibi Maden Reformu Kanunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ikinci defa görüşülmek üzere Cumhurbaş
kanlığınca gönderilmiştir. Gönderiliş sebeplerinden 
bir tanesi de; bunların, bu iki maddenin devletleşti
rilmesine olanak sağlanmadığı yolundaki düşünce
dir. 

Sayın Sami Küçük, Aşağı Fırat projeleri için dik
kat çekici sözler söylediler. Bundan dolayı çok teşek
kür ederim. Aşağı Fırat projelerinin hemen en yakın 
olanı olduğu için Karakaya barajı üzerinde ısrarla 
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duruyoruz. Karakaya barajı için, belki kamuoyuna 
yansımamıştır düşüncesiyle şu hususu açıklamak is
terim. 

Biliyorsunuz, Aralık ayı Hıristiyanların kutsal bir 
ayı olduğu için Ocak ayı başında Devlet Su İşleri 
Genel Müdürümüzün ve arkadaşlarının Washington'a 
gitmesini istedim. Kendilerinden ricam şuydu. Dün
ya Bankasının finansmanını öngörüyoruz, Karakaya 
barajının yapımında. Dünya Bankasının finansmanı 
bizim için sadece bir para sağlamaktan daha öteye
dir. Yine Yüce Senatonun bildiği gibi Dünya Bankası
nın finansman kabul ettiği projelerde firmalar ona 
göre kuvvetli çıkıyor, fiyatlar ona göre daha ehven 
çıkıyor. Ancak, biz kendilerinden VVashington'a gi
derken Maliye Bakanı ile birlikte tesadüf o şekilde 
gittiler ve Mc Namara ile görüşmeleri de mukarrer 
idi. Bundan yararlanarak kendilerini gönderdik ve 
dedik ki, Dünya Bankası bir süredir Karakaya bara
jını finanse edip etmeyeceğine dair kendince makbul 
bazı gerçekler ileri sürüyor. Yalnız, Dünya Bankası 
şunu bilmelidir ki, bu finansmana katılır, ya da ka
tılmaz. Katılsa da, katılmasa da biz Karakaya pro
jesini icra edeceğiz, o kadar. 

Dünya Bankasını rahatsız ettiği anlaşılan düşünce
ler, komşu ülkelerin su haklarıdır. Su hakları üzerin
de anlaşmaya varın.. Varılamıyor... Biz bir hakem 
rolü oynayalım.. Hakeme de ihtiyaç yoktur. Biz otu
rur bir anlaşmaya varmaya çalışırız. Anlaşma oldu 
ne alâ, barışsever insanlarız, anlaşma olmuyorsa ba
raj yapılır. 

Bu aşağı yukarı Keban hikayesini andırır. Keban* 
da da aynı mevzular ortaya çıktı. Biz Dünya Banka-
sız bir şekilde Kebanı yapacağımızı kafamıza koydu
ğumuz zaman, belki işin 1/3 ine geldiğimizde Dünya 
Bankası kalkıp, biz de bu finansmana giriyoruz de
di. Burada der mi. demez mi? İtimat buyurun çok 
fazla merak etmiyorum; ama yapmamız lâzım gelen 
iş bu. 

Efendim, elektrik enerjisi üretimini artırmak yo
lundaki telkinler, görüşler oldu. Elektrik enerjisini ar
tırmak kolay değil sayın senatörler. Bugünkü koşul
lar altında biz büyük ölçüde elektrik enerjisi üreti
mini artıramayız. Bunu bir hayal olarak aklımızda 
yaşatmamıza gerek yoktur. Sayın senatörlerden Büt
çe Karma Komisyonunda bulunanlar beni mazur gör
sünler; Bütçe Karma Komisyonunda ben bu sözleri 
söyleyeyim mi, söylemeyeyim mi diye epey düşün
düm?. 1978 ilâ 1980 yılları arasında günde 3 - 4 saat 
elektrik kesmek zorunda kalabiliriz. Bunu, gerçek ol

duğu için, hesaplar bunu gösterdiği için sizlere arz 
etmeye mecburum ve bu husus bir bakıma da göre
vimdir. 

Elektrik enerjisini belki şeker fabrikalarının kuru
lu gücünden, (Onu da bir türlü öğrenemedik ya, 60 
megevat mıdır, 200 megevat mıdır, çeşitli görüşler 
var?) yahut küçük sulardan, yahut enerji tasarrufu 
için tarife reformu adını verdiğimiz operasyondan bir 
şeyler sağlayabiliriz; fakat Yüce Senatoya saygıyle 
arz etmek zorundayım ki, elektrik enerjisi kısa süre
de artırılamayacaktır ve bu açık karşımıza çıkıyor. 
Bu nedenle bizim bugünden tezi yok yoğun bir çaba 
içinde olmamız mutlak bir zorunluluktur. Akla gele
bilecek her yönde bunu yapmak zorundayız; tarife 
reformu, kömür santralları, küçük sular, akar sular 
veya güneş enerjisini biraz daha fazla ikame etmek, 
ki bunun başladığını belirtmek isterim. 

Sayın Tarlan, Türkiye Elektrik Kurumu Kanun 
tasarısına aykırı bir uygulama üzerinde durdu. Ken
dilerine söyleyecek, sözlerine ilâve edecek hiçbir şe
yim yok. Tamamen aynı düşüncedeyim. Bir yanlışlık 
olmuş. Elektrik işlerinde, biraz önce petrolden bah
sederken bir entegrasyon gereği üzerinde durduk. Bu 
entegrasyona elektrik işlerinde yasaların gereği oldu
ğu halde unutuyoruz ve birtakım gayret dağıtma, 
personel dağıtma hatalarına düşüyoruz. Eğer Yüce 
Senato bunu ıslah yolunda bir karar alabilirse min
nettar olurum. 

Sayın Tarlan, Çerkezköy'ün su ihtiyacının karşı
lanması için ne yapılacağını sordu. Devlet Su İşleri 
istikşaf çalışmalarını 1975 yılında yapacaktır. Ayrı
ca, bu sanayi bölgesinin eskimiş olan içme suyu ku
yularını saniyede 20 litre kapasiteli olarak yenile
mek üzere gereken- izni verecektir. 

Sayın İlhan, izin verdikleri takdirde sorularına ya
zılı cevap vermek isterim. Kendileri de zaten o yol
da müsaade etmişlerdi. Çünkü işaret ettikleri hususlar 
şu anda kolayca bilgi sahibi olduğum veya olabilece
ğim nitelikte değil. "Kendilerine en kısa zamanda ya
zılı cevap vereceğim. 

Sayın Çelikbaş'ın, «Petrol aramaya çok önem ver
meliyiz» şeklindeki sözlerine de tekrar müteşekkirim. 
Bunun başka yolu yok. Ben, imkân olsa ve başarılı 
bir şekilde kullanabileceğimizi bilsem, 1975 için bir 
milyar lira civarında bir harcama hedefini göze ala
bilirim. 

Buradaki kısıtlamamız iki yerden geliyor. Birinci
si, bu kaynaklar yok; ikincisi, bu kadar arama yapa
cak şekilde programlanmış değiliz. Belki biraz daha 
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üstüne, bugünkü seviyenin üstüne çıkacağız, ki onu 
arz etmiştim. 

Yine Sayın Çelikbaş'ıri, «Rafinerilerde bir geliştir
me yapabilir miyiz?.» şeklindeki sözlerine müspet 
cevap vermek benim için mutluluktur. Şunu söyle
mek istiyorum. Bir defa bu miktar itibariyle daha 
yüksek düzeyde üretim yapacak rafinerilere ihtiyacı
mız var. En basiti, PETKİM bunun canlı ispatıdır. 

Diğer taraftan son zamanlarda mutlu bir gelişme 
oldu, o da Libya ile yaptığımız müzakereler. Bu mü
zakerelerde bir ortak rafineri kurma üzerinde dur
duk. bu ortak rafineri Sayın Çelikbaş'ın tamamen öz
lediği istikamette olacaktır, ortak rafinerinin asıl 
amacı ihraca dönük olmaktır; yani bu iki memleke
tin ihtiyacına değil, dış pazarlara dönük bir rafineri 
kurmak. Bu hususta (proje demeyeceğim) önfikirleri 
ihtiva eden bir çalışmayı bundan evvel hampetrol 
anlaşması yapmaya giden heyetimize verdik, Libya
lıların ilk reaksiyonlarını almak için. 

İran - Türkiye tabiî gaz projesi ile ilgili çalışma
lar Dışişleri Bakanlığımızca yürütülüyor. Biz bu ça-
lişmalardan haberdarız. Tahran'daki Büyükelçimiz 
İran'daki makamatla devamlı olarak temas ediyor; 
fakat görünüş odur ki, bir isteksizlik var, isteksizliğin 
kaynağı bu konuda pek faal oldukları anlaşılan iki 
tane Avrupa konsorsiyumu (ki, bir tanesi Amerikalı
ların ortak olduğu bir konsorsiyumdur.) bize Büyük
elçimizden intikal eden sözlü bilgilere göre; Şah, bu 
hususta karar alınmasını, konsorsiyuma bırakmıştır. 
Konsorsiyum ne derse o olacaktır, şeklinde gelişiyor. 
İran'dan Türkiye'ye tabiî gaz nakli projesinin (ki, bu 
oldukça eski bir projedir, eski halliyle biliyorum, 
aradan epey zaman geçti) ne kadar değerli olduğu hu
susunda bir çalışma yapmadım, değişen şartlarda pro
je kıymetinden kaybetmiş olabilir, kıymeti artmış 
olabilir. 

Sayın Aslanoğlu. Manyas projesi üzerinde durdu
lar; Manyas projesinin fizibilite etütleri tamamlan
mıştır. Ancak, Manyas Gölü etrafındaki arazinin gö
lün tesisinde kalması, gölün tabanının dolmasından 
değil, yağışlara bağlı olarak su seviyesinin yükselme
sinden ileri gelmektedir. Özellikle kurak senelerde 
gölün çekilmesi neticesinde meydana çıkan arazi, köy
lüler tarafından kullanılmakta, buna mukabil ya
ğışlı yıllarda göl tekrar yükseldiğinde şikâyetler baş
lamaktadır. Şikâyeti özel olanları da artık mahallen 
inceletmek ve orada yapabileceğimiz tespitlerle bir 
yeni değerlendirmeye gitmekten başka çare görün
müyor. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, konuşmasından istifade et
tiğimiz pek çok noktaya değindiler; fakat zamandan 
tasarrufu teminen (ki Sayın İnkaya da teknik perso
nel mevzuu üzerinde durmuştu,) bu noktayı kısaca 
ele almak istiyorum : 

Türkiye'nin, Ulusumuzun kalkınması bakımın
dan teknik personelin değerini, önemini hayatî ağır
lığını tartışmak için hiçbir gerek görmüyorum. Bu 
böyledir, aksiyomatik bir şekilde kabul edilmelidir; 
ne var ki, şimdiye kadar yıllardır personel özlük hak
ları konusunda tuttuğumuz yol, bizi birtakım yanlış
lıklara sevk etmiştir. O yanlışlıklar başka yanlışlık
lara yol açmıştır, onları düzeltmek için tekrar yanlış
lıklar yapmakla meşgul olduk. Bu anlamda biz, ideal 
hattâ en ideal bir personel özlük hakları rejimini mey
dana getirsek dahi, Türk kamu idaresinde verimlilik 
ve etkenlik sağlayamayız. Çünkü, bizim idarî yapı
mız temelden yanlıştır. 19 ncu asrın liberal ekono
mik kurallarına göre yapılmış bir devlet idaremiz var
dır. Bu idare eskimiştir, kendini yenileyememiştir. Hiç 
değilse kanunlar bakmamdan kendini yenileyememiştir. 
Böylesine köhneleşmiş bir idarî yapının üzerine, 
mükemmel bir idarî reform oturtulamaz, bu mümkün 
değildir. Bu olmadığı içindir ki, biz, (Teknik perso
nele ne kadar önem verdiğimi biraz önce arz etmiş
tim,) düz personelin rejimini dahi halledemeyiz. Bu, 
bir idarî reform anlayışı içinde ele alınmadıkça, an
lamlı çözümlere gidemez, gidecek gibi de görünmü
yor. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, tatil günlerinde değişiklik 
yapılması önerisi üzerinde durdu. Bakanlıkta çalışma
ya başladığım sıralarda görev arkadaşlarım bu nok
tayı bana anlattılar. Zaman zaman çeşitli ihtisas sa
hipleriyle kamu idaresinden görüştüm; tatil günlerini 
kaydırmak bir bakıma kabil olmuyor imiş; şu anlam
da ki. fabrikalar özellikle özel kesimdeki fab
rikaları toplu sözleşmelerle kabul ettikleri 
taahhütler» yönünden tatil gününü paydostan 
(ki, bunlar değiştirilebilir, ama toplu sözleşmeleri 
değişikliği de gerektirir.) başka bir güne aldıkları tak
dirde, işçilerin özlük haklarında daha yüksek ücret 
ödemeleri gerekiyor imiş, bu yüzden buna yanaşmaz-
larmış. Her halde incelemeye değer bir konu; fakat 
toplu sözleşmelerin buna engel olduğu yolunda, ya 
da böyle demeyelim de işverene fazla malî yük ge
tirdiği yolunda bir iddia ileri sürüldü; bunu bilmiyo
rum, her halde sahipleri savunmak isteyeceklerdir. 
Yani, özel kesim eğer bunu istiyorsa her halde bir 
etüdünü ve önerisini yapmak isteyecektir. Diğer ta-

— 455 — 



C. Senatosu B ; 33 

raftan Türkiye Elektrik Kurumunun da bu yolda bir 
çalışma yapmasını ben arzu ederim. Bu konu biraz 
daha incelemeye muhtaç görünüyor. 

Sayın Karaağaçlıoğlu. «Özel kesimin elektrik 
enerjisi yatırımları yapmasına niye müsaade edil
mez?» şeklinde bir soru sordu. Kişisel kanaatim, bu 
yanlış bir yoldur. Eğer makroekonomlk seviyede he
sap yapıyorsak, konuşma yapıyorsak; özel kesime 
elektrik enerjisi üretme yolunda yetki vermenin, kal
kınma amaçları bakımından on paralık fark yapma
yacağını da gözönüne almamız lâzım. Çünkü eninde 
sonunda siz toplam kaynaklarınızla, toplam yatırım 
seviyesini tutturacaksınız. Bu böyle olunca özel ke
simden geldiğinde yepyeni bir kaynak olarak ortaya 
çıkmayacak. Kabul ediyorum ki. Sayın Karaağaçlı
oğlu, eğer Türkiye Elektrik Kurumunun kaynakları 
yetmezse niye özel kesime açmazsınız, şeklinde soru
yu ortaya koydu. Bu şekliyle konulunca biraz yumu
şuyor; ama gene, gerçek şu bakımdan değişmiyor; 
Türkiye Elektrik Kurumunun kaynaklan hangisine 
yetecek, Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak için? Ve
ya Türk kamu kesiminin kaynaklan hangisine yete
cek, bu yatırımları yapabilmek için?.. Dolayısiyle, 
kendini nakzeder bir duruma girmek istidadmdadır. 
Özel kesime Çukurova'da, Kepez'de olduğu gibi yeni 
santrallar müsaadesi verelim. Kendini nakzeder du
ruma girme eğilimi şuradan doğuyor; bu fikri kabul
lendiğimiz zaman. Türkiye'de elektrik sisteminin en
tegrasyonu ile biraz çelişkiye düşmüş oluruz; biraz 
değil, büyük çelişkiye düşmüş oluruz. Ben, kendi he
sabıma bu konuda açık bir memnuniyetsizlik içinde 
bulunduğumu belirtmek isterim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu; Eber. Akşehir projesi üze
rinde durdu; arkadaşlarımdan aldığım bilgiye göre, 
master plan seviyesinde etütler bitmiştir. Bu etütlere 
göre, Eber Gölünde deponalacak su ile Eber ve Ak
şehir gölleri etrafından takriben 50 bin hektar arazi 
sulanabilecektir. 

Ancak, SEKA tarafından Eber Gölünde üretilebi
lecek kamışlardan istifade ile kâğıt imal etmek üzere 
Çay kazası civarında bir kâğıt fabrikasının tesisine 
başlanmıştır. Sulama maksadıvle Eber Gölünde su 
depolamak, gölden kamış üretimine engel olmaktadır. 
Benim, arkadaşlarımdan aldığım bilgi bu. Bu sebeple 
etütlerin revize edilmesi gerekmektedir. «Revizyon 
neticesine göre gereğine tevessül edilecektir» derler. 
Benim hiçbir bilgi sahibi olmadığım bir.konu... 

M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Ka-
rahisar) — Bu problem SEKA tarafından hallolmuş
tur. Bu mahzur ortadan kalkmıştır. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) —- Ben bir not alayım. Çok 
teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, belki istemeyerek; fakat görevimi 
iyi yapabilmek amaciyle sabrınızı suiistimal ettim, 
bunu müdrikim. 

Sayın Başkan, beni lütfen mazur görmeye çalışı
nız. Sizi ve sayın senatörleri saygı ile selâmlarım. Bu
radan birçok şeyler öğrenmiş olarak ayrılıyorum. 
Çok teşekkür ederim. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir saniye müsaade 
ediniz. 

Efendim, konuşan arkadaşlarımız, konuşmaları sı
rasında bazı konulara temas ettiler ve bazı sorular 
sordular. Bunları cevaplandırdınız. Arkadaşlarımız
dan ikisi, Bakandan sorumuz var diye bana müracaat 
ettiler. Sorularını bilmiyorum, kendilerine soracağım. 

Ayrıca, sorularını yazı ile bildirenler oldu; bun
ları sunacağız. Hemen cevap vermekliğiniz mümkün 
olanlar varsa, lütfederseniz; incelemeyi gerektirirse 
hakkınızdır, takdirinize aittir, sonradan yazılı cevap 
verirsiniz. Evvelâ bunları okuyacağız. Sonra o iki 
arkadaşınıza da sorularını sormaları için olanak ve
receğiz. 

FETHİ ÇELİK BAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Sayın Başkanım, şifahen de sual sorulması müm
kün mü? 

BAŞKAN — Elbette efendim. 
FETHİ ÇELİK BAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

— Rica edeyim. 
BAŞKAN — Soruları takdim ediyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını delâlet
lerinize arz ederim. 

Bingöl 
Arif Hikmet Yurtsever 

Soru I. - Bingöl ve ilçelerinin elektrik enerjisi ih
tiyacının karşılanması ne şekilde planlanmıştır? 

II. - İl ve ilçelere hangi tarihlerde ve nereden ener
ji verilecektir? 

III. Bingöl'de Gayıt Barajı etüt ve proje ça
lışmaları için ne kadar para harcanmıştır, bu bara
jın ikmali halinde ne kadar enerji elde edilecek ve 
ne kadar dönüm arazi sulanacaktır.? 

IV. Gayıt Barajı inşasından vazgeçilip geçirme
diği, vazgeçilmemişse ne zaman bu işe başlanacağı? 

V. Kiğı, Çerme, Mozderesi sulaması etüt ça
lışmaları ne safhadadır? 
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30 bin dönüm arazinin sulanması fikri DSİ'nce 
benimseniyor mu? Benimsenmiyor mu? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafından cevaplandırılmasını saygı ile 
arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

1. Enerji üretiminde ve sulamada kullanılacak 
olan Denizli Adıgüzel barajının proje ve yapım iha
lesi ne zaman yapılacaktır? 

2. Bu baraj için 1975 yılı bütçesinden ne kadar 
ödenek öngörülmektedir? 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki soruların sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasına aracı
lığınızı saygı ile arz ederim. 

Denizli 
Hüseyin Atmaca 

1. Denizli Baklan ve Çivril ovaları sulama pro
jeleri ve yapım ihalesine ne zaman başlanacaktır? 

2. Denizli Sarayköy ilçe sınırları içinde çıkan 
su buharından hangi alanda yararlanma düşünül
mektedir? Yatırım ne zaman yapılacaktır? 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Çok evvelce sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanından yazılı cevaplandırılmasını istediğim aşa
ğıdaki sorularımın sözlü cevaplandırılması mümkün 
müdür? 

Arz ve rica ediyorum. 
Erzurum 

Hilmi Nalbantoğlu 
1. Erzurum İli dahilinde yapılacak barajlar 

hakkındaki: 
2. İstanbul. Ankara, Erzurum illeri kömür is

tihkakları hakkındaki yazılı sorularım... 
Sayın Başkanlığa 

1. Afşin, Elbistan termik santralının Federal 
Almanya'ya verildiği halde, düşük fiyat veren De
mokratik Alman Cumhuriyeti firmasına verilmeme
sinin sebebi nedir? 

2. Elbistan'dan neban eden Hurman, Söğütlü, 
Göksu, Adatepe barajları ne zaman yapılacaktır? 

Hilmi Soydan 
Kahraman Maraş 

Sayın Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Keban'da üretilen elektrik enerjisi hangi tarihleri 

itibaren civar illere, örneğin Muşa verıiıiıc>e bağla
nacaktır? 

Bu sorumun Bakandan sözlü veya yazılı cevap
landırılmasını saygılarımla arz ederim. 

Muş 
İsmail İlhan 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Bakandan sorulmasını 

arz ederim: 
Aydın, Denizli illeri hududunda bulunan ve halen 

faal bir halde olan yeraltı buharının işletilmesi için 
ne gibi hazırlıklar yapılmıştır ve enerji olarak ne za
man kullanılacaktır? 

Aydın 
Celâlettin Coşkun 

BAŞKAN — Sayın Lütfî Bilgen, sorunuzu lüt
fen sorunuz. 

LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efedni, ATAŞ Rafi
nerisi ile ilgili küçük bir sorum olacak. 

Petrol Kanununun 132 nci maddesi gereğince 
şirkete 90 günlük mühlet verdiğiniz çalışma tarzı 
malum. Şirket hakkında burada açıklama yapma 
gereksiz. Zira 20 yıl evvel temeli atılırken merasim 
esnasında şirket müdürünün ağzından «Şu köyünü
zün arazisi bizim malımız, halkınız bizimle iyi ge
çinsin» dedikleri gibi, bugün de; «Burası bizim si
yasî devletimiz. Türk Hükümetine bizimle iyi ge
çinmesini tavsiye ederim» dercesine bir faaliyet 
içerisinde. 21 yıl önce çıkarılan kanunda üç aylık 
müddet belki kısa idi; ama şimdi çok uzun bir za
man oldu. üç ayın içine çok aylar sıkışıyor. Senede 
dört defa mazarra çıkarsa bizim bir senemizi alıyor. 
İstediği vakit 15 günlük bir işi 1,5 ayda yapıyor. 

Şimdi, kanundaki bu 90 günlük müddetin çok 
olduğu anlaşılıyor. Bu müddeti kısaltarak işe hâkim 
olmak bakımından Bakanlığınızda bir düşünce var 
mıdır? Onu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın İhsan Topaloğlu. sorularını
zı lütfen sorunuz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Ba
kanın beyanları üzerine şöyle bir sual sormak ihti
yacını duydum. Enerjide gelecek yıllarda, bilhassa 
1978-1980 yıllarında sıkıntı olacağını beyan ettiler. 

Şimdi bugünkü durumda bildiğim kadar Çf 35 
oranından fazla bir kapasite var; ancak ihtiyacı 
karşılayamıyor. İhtiyacın daha dûnunda bir enerji 
üreunek ihtiyacı hâsıl oluyor. Bu kapasitenin tam 
çalıştığını kabul edersek; Tunçbilek iki, Seyitömer 
üç ve geçen dönem ilân edilen; (1973'de dört sant
ralın daha kululacağı söylendi.) onlar da çalışmaya 
girerse yine aynı durum olacak mıdır? 
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İkinci sorum: 
Eğer santrallar kömürsüzlük yüzünden alışmaz

larsa, 1971 ve 1972 yılında hazırlanan reformun, 
kömürü devletleştirmek için çalışmaların yapılmama
sı yüzünden bir zarar meydana çıkmış mıdır? 

Afşin linyitlerinin değerlendirilmesinde Batı Al
manya ve Doğu Almanya rakip hale gelmişlerdir. 
Şimdi, Doğu Almanya daha ucuza verdiği halde, Do
ğu Almanya'ya verilmediği iddiaları cereyan etmekte
dir. Acaba bu kredinin şartları içine alınarak mı he
saplanmıştır? İki teklifin şartları mukayese edildiği 
zaman arada ne gibi bir fark meydana çıkar? 

BAŞKAN — Sayın Adalı buyurunuz. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Gerek Sayın 
Bakanın bütçe dolayısıyle verdiği izahatta, gerekse 
geçen gün elektrik kısıtlamaları dolayısıyle Sayın 
Bakanın televizyonda yaptığı konuşmalarında, eğer 
hafızam beni yanıltmıyorsa; elektrik kısıtlamalarında 
Keban ve Seyitömer santrallerinin bazı ünitelerinin 
devreye girmediği veya bazı ünitelerin arıza yapma
sından mütevellit olduğunu beyan buyurmuşlardı. 

Şimdi bendeniz, Türk kamuoyunda da birtakım 
polemiğe sebebolan bir hususun şahsen aydınlanma
sını Sayın Bakandan sormak istiyorum? 

Bu beyanları, her iki santralin projelerinin tama
men ikmal edilmemiş olmasından mıdır veya inşa 
edilmiş hatalarından mıdır veyahut da teknik bakım
dan tam randımanla çalıştırılamamasından mıdır? 

Türkiye'de elektrik arızalarının toplam olarak yıl
da kaç saat tuttuğu, eğer ellerinde malûmat varsa, 
diğer memleketlerle mukayese yapmak suretiyle Tür
kiye'nin durumu hakkında bilgi istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
— Eğer yanlış anlamadımsa, Sayın Bakanın izahatı 
hakkında 1978 - 1980 senelerinde günde 2 - 3 veya 
3 - 4 saat elektrik kesintisi yapılacağından bahsettiler. 
Planlı ekonomiye girmekten murat, bir bakıma ihti
yaçları önceden derpiş ederek ona göre tedbirleri za
manında almaktır, diye bilirim. Acaba Hükümet, elek
triksiz kalmayı Fuel - Oille çalışan santral kurmaya 
nazaran daha mı müreccah görmüştür. Fuel - Oille 
kurmayalım, elektriksiz kalalım; bu mudur tercihleri 
onu öğrenmek istiyorum? 

BAŞKAN — Sayın senatörler, 
Programımıza göre Sayın Bakana tanınan konuş

ma süresi doldu. Okunan ve ağızdan sorulan sorula
ra kendi imkân ve takdirlerine göre cevap verecek-
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ler. Süre bakımından Sayın Bakana bu olanağın ve
rilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler^.. Et-
meyenlar... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. 
Sayın senatörlerin müsaadesine sığınacağımı baş

tan arz edeyim. İlk sorularda, yazılı olarak takdim 
edilen sorularda ne ben, ne de bütün kayıtlara sahi-
bolmadıkları için şu anda beraber bulunan arkadaş
larım cevap vermekte hazır olmayabilirler. Bu bakım
dan, yazılı şeiklde cevap vermeme müsaadelerini arz 
ve istirham ederim. 

Sözlü sorulara kısa kısa cevaplar vermeye çalışa-
I cağım, bunların ayrıca hazırlanmamız gerektirir du

rumu yok, gayet kısa cevap arz edebilirim eğer mü
saade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) — Çok teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Lûtfi Bilgen, ATAŞ'da Enerji Bakanlığının 
yasal yollara gittiğini, 90 gün süre verildiğini, bu 90 
günün çok olup olmadığını sordu. 

Evvelâ onu söyleyim; 90 günlük süre verilmesi 
yanlıştır. Şu manada; 90 gün süre vermek zorunda 
kalmamız yanlıştır. Bu süre gerçekten çok uzundur, 
böyle bir önemli üretim dalında bulunan kişiler, bel
ki diğer stratejik üretim dalları da bunun içine gire
bilir; fakat şimdi biz Petrol Kanununu konuşuyoruz. 
Petrol Kanununda öngörülen 90 günlük süre gerçek
ten çok uzundur. Ancak, yasal kurallar başka türlü 
hareket etmemize imkân vermez. Yasaların üstünlü
ğü prensibi gereğince 90 gün müddet tanımak zorun
dayız. 

Sayın Topaloğlu, haklı olarak 1980'lere doğru 
elektrik kısıntıları yapılacağına dair arzıma değindi 
ve % 35 fazla kapasite var dedi. 

Efendim, birkaç gün önce biz ilgili kuruluşlarla 
Bakanlıkta bir durum muhakemesi yaptık. Meselâ 
şöyle söyleyim, herhalde % 35 fazla kapasite mües
ses kapasite, yani kurulu güç, herhalde onu kastedi
yorsunuz. 

Kurulu güç eldeki bilgilere göre şöyledir; eğer 
Keban'da (Ki, Sayın Adalı'nın ikazı üzerine Keban 
konusunda biraz sonda değineceğim), iki ünite mun
tazam çalışacak olursa biz, tüketimin % 3 fazlasını 
üretebiliyoruz. (Ben bu % 35'i bilmiyorum yalnız, 
siz söylediğinize göre herhalde öyledir.) Ancak, orta-
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da bir gerçek var, 4 ünite değil, 2 ünite muntazam 
çalışırsa sadece % 3'lük bir ihtiyat payı bırakabili
yor. Giderek ekonominin büyüme hızı daha fazla 
elektrik gerektiriyor. Burada bir planlama yanlışlığı 
yapıldığına dair zannediyorum bir fikir beraberliği 
içinde olduk. 

Biz, millî ekonominin ne hızla büyüdüğünü an
laşılıyor ki sıhhatli ölçemiyoruz, gerçek bu. Bu bü
yümeyi doğru dürüst hesaplayamadığımız için de, 
eninde sonunda bu açıklar çıkıyor; ama planlama 
kusurlarından gelen yanlışlıklardan başka yanlışlık
lar da var, Sayın Adalı'nın işaret ettiği hususlar on
lardır, konulara ayrıca geleceğim. 

Kömürsüz santral kalır mı? Bunu arz ettim. Ka
labilir. Santrallar yapılır; fakat kömürler eğer dev-
letleştirilmezse, bu santrallar kömürsüz oturur. Endi
şe ettiğim husus budur. Burada haklı olarak şu soru 
akla gelebilir. Peki, Hükümet ne yapar? Özür dile
yerek arz edeyim, Hükümet bir şey yapmaz. Çünkü, 
bu Hükümetin bildiğiniz gibi, (Doğrusu da odur, 
kanaatim odur, inancım odur), yasa teklif etmek du
rumunda olmadığını düşünürüm. Kaldı ki, yasa tekli
fini de gerektiren bir durum yok. 

Çünkü, bu husustaki yasa, halen Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin elinde. Eğer Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bu yasayı, kömürleri gerektiği anda şu sant-
ralları kurup işletebilecek şekilde devletleştirmemize, 
Türk halkına yakıt sağlamamıza el verecek şekilde 
değiştirirse, o zaman kömürsüz santral sorunu da, ta
biî yasa değişikliği ne zaman gerçekleşirse, gerçekle-
şebilirse ona göre cevabı değişir. 

Afşin, Elbistan projesinin ihalesiyle ilgili olarak 
bir soruları oldu. Kredi şartları gözönüne alınmış 
mıdır; yani kredi şartlarındaki farklar ihale kararı 
alınırken gözönüne alınmış mıdır?... 

Gayet kısa cevap arz edeyim; evet. Yalnız, bir hu
susu daha arz etmeye mecburum, kendilerinin sorusu 
bu olduğu için bu hususa bu kadar değiniyorum. Ha
len Elbistan, Afşin ihalesi, bu ihaleyi kaybettiğini dü
şünen firmanın ihbarı üzerine adliyeye intikal etmiş: 

tir. Bu itibarla, başkaca tafsilât arz etmeye kanunen 
mezun değilim. 

Erdoğan Adalı Beyefendinin sorusuyle alâkalı ola
rak bir iki noktaya değineceğim Sayın Başkan: 

Evvelâ bana bu fırsatı verdikleri için Sayın Ada-
lı'ya teşekkür ederim. 

Elektrik kısıtlamasını 22 Aralık 1974 günü kaldır
dığımızı kamuoyuna açıklarken şöyle demiştim: «Ola
ğanüstü durumlar meydana gelmezse, elektrik kısıtla

masına donülmeyecektir.» Bu olağanüstü durumlar 
meydana çıktı. Üzülerek ifade edeyim? durum budur. 
Ancak ben, orada yeteri açıklıkta ifade etmemiş ola-: 
bilirim. Ben, Keban'da bir ünitenin yüzde 70 verim
le çalıştığını söyledim ve Keban konusunda başka bir 
beyanda bulunmadım. Benim bu 4 - 28 Şubat 1975 
tarihleri arasında bir kısıtlamaya gitmek zorunda kal-; 
mamda bir belirli sebep vardır; en büyük sebep odur 
zaten. Bu, müessif bir kazadır. Ambarlı'da bir numa
ralı kazan patladı, bir işçimiz öldü, kendisini rahmet
le anıyorum. Bunun yanı sıra Seyitömer'de birtakım 
arızalar çıktı bu termik santralimizde, bunları söyle-: 
dim. Bunun yanı sıra enerji nakil hatlarında devam-: 
lı buz toplama sonucu olarak; yani soğuk hava şart-: 
larında elektrik tellerimiz kopuyor. Teller koptuğu 
zaman santraller otomatik devreden çıkıyor. Ben bu
nu söyledim. 

Bir başka şeyden daha bahsettim: Gene hava şart
ları icabı olarak barajlara, hidroelektrik santrallere 
yeterince su gelmediğini belirledim. Eğer benim söz
lerim «Keban yaramaz, Keban iyi değil, makbul de-: 
ğil.» şeklinde anlaşılmışsa, bundan özür dilerim, sö
züm bu değildir. Kesinlikle böyle bir şey olamaz. 
Çünkü, eğer elektrik darboğazını 1975 senesinde aşa-
bileceksek, Keban'ın işlemesi sayesinde olacaktır, baş-: 
ka türlü değil. Bununla şunu belirtmek istiyorum: 

Projelerde ihmal olmuş mudur, şu mudur, bu mu
dur?... Bunlara daha gelmedik. Üniteler henüz yaban-: 
cı müteahhidin zimmetindedir. Bu yabancı müteahhit
ler de üzerlerine düşeni yapmış değillerdir; yani tesis
leri işler hale getiremediler. Tabiî bütün malî netice-: 
leri de kendilerine aittir. 

Bilmiyorum soruyu iyi cevaplandırabildim mi Sa
yın Adalı? 

Çok çeşitli sebepler var... 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın Başkan, 
bir nokta bence mühim. Kamuoyunun da, Sayın Ba
kanımızın da ve arkadaşlarımızın da takibettiği gibi 
geniş mâkes buldu. Burada firmanın eski malzeme 
kullandığı, modeli geçmiş malzeme getirdiği ve kons-
türksiyon hatalariyle malûl olduğu umumî efkâra 
bir teknik kuruluşun başkanı tarafından bir basın 
toplantısında ifade edildi. Bu hususun aydınlatılma
sını bilhassa rica ediyorum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkan, bu konudaki şahsî bilgimi söyleyeyim. 
Yalnız benim bu konudaki şahsî bilgim de ahım şa
hım bir şey değildir; benim ihtisasımın dışında olan 

— 459 — 



C, Senatosu B : 33 12 . 2 . 1975 O : 5 

bir şeydir. Şimdiye kadar ben söylediklerinizin hiçbi
rini duymadım. Kullanılmış ve eski model malzeme 
getirildiğini hiç duymadım. Tamamen aksine, Ke
ban'daki hidroelektrik santral üniteleri büyük ünite
lerdir, az yapılan ünitelerdir ve bunu yapan firmala
rın da dünyaca ünlü oldukları açık bir gerçektir. Biz, 
sadece burada büyük birtakım kayıplara uğradığımı
zı düşündüğümüz için; yani elektrik enerjisi üreteme
diğimiz için daha (affınızı dilerim) kesin bir tutum 
içinde bulunmak zorunluluğunu hissettik; firmalara 
karşı demek istiyorum; fakat bu söylediklerinizi ina
nın ilk defa duyuyorum, belki de benim dikkatsizli
ğimden olabilir. 

ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Bendeniz, ga
zeteleri size takdim ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) — Yalnız, bildiğim kada
rına göre böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil
dir. Bunu beyan etmek benim görevimdir. 

ERDOĞAN ADALI (istanbul) — Teşekkür ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) — Sayın Başkan, son ola
rak cevap arz etmek istediğim Sayın Profesör Çelik-
baş'tır. Kendisi bana ders okutan bir hocamdır, bü
yüğümüzdür. 1978 yıllarında elektrik kısıtlaması ya
pacağımız ve çok büyük birtakım ekonomik kayıpla
ra uğrayacağımız doğrudur. Bunu bir defa daha te
yit ederim. Bu görevimdir. Ancak kendilerinin soru
su şudur: «Elektriksiz kalmak pahasına da olsa 
Fuel - Oil santrali yapmayacak mıyız?» Bana müsa
maha göstereceklerine inanarak şöyle söyleyeyim: 
Evet. Çünkü, Fuel - Oil santrallerinin bugünkü kon
jonktür içinde, bugünkü petrol fiyatları içerisinde ve 
bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ödemeler denge
si mülâhazaları karşısında, yapılması isabetli, musip 
bir yol olmadığına kesinlikle inanıyorum. Bu itibar
la, Fuel - Oil santrallerini herhalde düşünmeyeceğim. 

Beş sene sonra Türkiye'de, söz gelişi 30 milyon 
ton petrol üretilirse, belki Fuel - Oil santralı kurul
masının en önemli savunucularından biri ben olabi
lirim. Tabiî bu Türkiye'deki petrolün üretim mali
yetleriyle ilişkilidir ya da sanayileşmiş memleketlerin 
öngördükleri gibi beş sene sonra petrol fiyatları çok 
çok aşağı düşecek de kömür bize pahalı gelecekse ge
ne Fuel - Oil santrali düşünülebilir; ama 1975 kon-
janktürü içinde Fuel - Oil santrali düşünülmemesi ge
rekir kanısındayım. 

j Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sabrınızı suiistimal ettiğimi biliyorum. Tekrar özür 

dilerim. 
HİLMİ SOYDAN (Kahraman Maraş) — Sayın 

Başkan, müsaade buyurursanız Sayın Bakandan bir 
istirhamım olacak, benim sualime aslında cevap ver
miş oldular. 

BAŞKAN — Yazılı olarak vereceğim dedi ya 
efendim. 

HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Ufak bir nok
tayı rica edeceğim, başka yok efendim. 

Elbistan'da Afşin projesi mahkemeye verildiğine 
göre bundan sonra projeye devam edilecek mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL (Devamla) — Müsaade ederseniz Sa
yın Başkan; ceryan kesilmelerinin yıllık toplamı hak
kında şu anda bilgi arz edemem. Tahmin ederim ar
kadaşlarım not almaktadırlar, kabil olduğu kadar ay
rıntılı bilgiyi size takdim ederim. 

Efendim, sözümü tekrar edeyim. Mahkemeye ve
rilme değil. İki hâdise arasında önemli bir fark var
dır. Çünkü bu farka dikkat etmezsek, yarın basında 
daha bambaşka bir şekil alabilir. Mahkemeye veril
mekten bahsetmedim. İhaleyi kaybeden firmanın sav
cılığa muhbir olarak yaptığı bir ihbardan bahsettim. 
Bu mânada adliyeye intikal etmiştir ve bu mânada, 
bu konu üzerinde konuşmaktan kanunen memnu bu
lunuyorum, yasaklanmış bulunuyorum dedim. Buna 
rağmen proje devam edecek midir? Gayet tabiî ede
cektir. 20 milyon ton kömür üreteceğiz; 17 milyon 
tonunu bu santralde elektrik enerjisinde kullanaca
ğ ı z , ^ milyon tonu çevre halkının kömür ihtiyacına 
gidecek. Ondan sonra o firma kazanacakmış da bu 
kaybedecekmiş de projeden vazgeçeceğiz... Kabul bu
yurursunuz ki böyle bir şey söz konusu olamaz, pro
je yürür. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. Sayın Bakan. 

Değerli arkadaşlarım; şimdi son söz konumuz 
var. Ben, kendi adlarına söz alan arkadaşlarımın ad
larını okumuştum. Sayıları 15'ti. Birisi vazgeçmiş
ti, dördü hazır bulunuyordu, hazır bulunan 10 arka
daşımızı da bütçenin lehinde mi, aleyhinde mi, üze
rinde mi konuşacaklarını kendilerine sorarak sıraya 
tabi tutmuştum. Bu suretle tespit edilen sıraya göre 
altı sayın üye konuştu. Yeterlik önergesi verildi, oy
landı ve dört sayın üye konuşamadı. O sıraya göre 
konuşamayan dört sayın üyenin ilki Sayın İbrahim 

I Tevfik Kutlar, ikincisi Sayın Süleyman Erginv üçün-
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cüsü Sayın Hilmi Soydan, dördüncüsü Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu' dur. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, İbrahim Tevfik Kutlar konuşacak. 

BAŞKAN — Anayasa olsun, Yasa olsun, Tüzük 
olsun, Yönetmelik olsun; bunun bir hükmü... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Konu
şacak efendim, biliyor. 

BAŞKAN — Müsaade buyurunuz efendim. 
BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-

KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, «Müsaade buyurun, müsaade buyurun» di
yorsunuz; saat kaç oluyor efendim; yani ne lüzu
mu var bu saatte?. 

BAŞKAN — Efendim, zatıâliniz takdir etmeyecek
siniz Sayın Ege. Uygulamada hata isnat edildi bana, 
açıklama yapmaya mecburum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Yalnız 
sizin takdirinizle değil. 

BAŞKAN — Açıklama yapmaya mecburum, hata 
isnat edildi bana, 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Hata 
yok efendim; «Kendim konuşacağım» dedi. 

BAŞKAN — Zatıâliniz değil. Sayın İbrahim Tev
fik Kutlar, «Sıramı Sayın Fethi Çelikbaş'a veriyo
rum» dedi. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — «Vaz
geçtim» dedi sonra efendim. 

BAŞKAN — Sayın İbrahim Tevfik Kutlar da, 
Sayın Fethi Çelikbaş da, «Bu suretle sıra vermenin 
Tüzük hükümlerine uygun olduğunu» söylediler ba
na. Ben sükûnet için... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sonra, 
«Vazgeçtim» dediler efendim. 

BAŞKAN — Zatıâliniz vekil misiniz? Duymadım 
efendim, sizin söylemeye hakkınız yok, kendileri söy
leyebilirler. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU, BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ayakta 
duruyor kendisi efendim. 

BAŞKAN — Görmüyorum efendim; açıklama 
yapıyorum. Sonra, niçin azarlayarak konuşuyorsu
nuz? 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Niye 
azarlayayım efendim? 

BAŞKAN — Ben saygiyle, nezaketle bir açıklama 
yapıyorum. Bulunduğunuz yerden bağırarak hitabedi-
yorsunuz. Karşılıklı saygı göstermeye mecburuz. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE-
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sesimi 
size nasıl yetiştireyim buradan? Sesimi duyar mısı
nız? 

BAŞKAN — Duyarım efendim. Mümkün değil
dir, bu fonksiyonel bir iştir vekâlet caiz değildir. Sıra, 
söz almışlara verilir; Çelikbaş sırada değildir; söz 
vermem mümkün değildir. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Efendim ben konuşacağım. 

BAŞKAN — Buyurun. 

İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Gecenin bu geç saatinde fazla vaktinizi almak is
temiyorum. Onun için, birkaç cümle ile izah edip, iki 
dakika içerisinde sözlerimi bitreceğim. 

Sayın Başkan; 
Dünya ve memleketimiz, bir enerji ve yiyecek 

buhranı içindedir. Ben, bunun tek çaresi olarak, asır
lardan beri boşa akıp giden sularımıza sahibolmak, 
yurt topraklarını başka ülkelere gübre olarak gönder-
memek için barajlara önem verilmesi taraftarıyım. 
Bununla bir taşla iki kuş vuracağız; hem enerjimizi 
üreteceğiz, hem sulamaya hedef çalışmalarla kurak 
ve çorak toprakları sulayarak, büyük nispette mah
sul üreteceğiz. Bunun için, evvelâ eleman lâzımdır. 
Bugün Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının elin
deki kıymetli teknik elemanları tatmin edilmediği için, 
özel müesseselere gitmektedir. Bunları tutmak için 
tatmin etmek lâzımdır. Ne verirsek, onu alırız. Ma
demki, büyük bir yurt kalkınması yapıyoruz; yurt 
kalkınması, kıymetli teknik elemanların omuzları ve 
fikirleriyle olur; başkaca bir iş yapamayız. Bu bakım
dan, evvelâ bu elemanları tatmin etmemiz lâzımdır. 
Bu konuda Sayın Bakanım biraz karamsar gözük
tü, kusura bakmasınlar, ben kendilerine iştirak etmi-: 
yorum. 

Dünyanın her tarafında personel kanunları 24 
saat içerisinde rayına oturmamıştır. Nitekim, 3656 
sayılı Barem Kanunu da çıktığı sene tamamen tatbik 
edemediğimizden, birçok safhalar geçirdi; bendeniz 
onu gayet iyi bilirim, tatbikatçısı olmuş bir insanım. 
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Personel Kanununun aksaklıkları var. Yeter ki, 
objektif ve gerçekçi olalım; bunları halletmek müm
kündür. 

Bu meseleyi böyle kapadıktan sonra; Karakaya 
konusunda verdikleri müjdeyi büyük bir sevinçle 
karşıladım, teşekkür ederim. Aşağı Fırat havzasının 
sulanmasında sağ sahil olarak Nizip, Barak, Oğuz
eli ovaları var. Burada bir kademede pompajla aşa
ğı - yukarı 1,5 milyon dönüm araziyi sulayacağız ve 
yine burada bu pompajdan istifade ederek Kapça
ğız barajının yapılması var. 

Bizim Güneydoğu Anadolu sulandığı takdirde çift 
mahsul verir; hububat ekeriz, biçilir; mısır ekilir, ay
rıca pamuk da cabası. 

Binaenaleyh, öncelikle bu konunun ele alınması ve 
fakat bu teknik elemanları tedarik etmemiz lâzım
dır. Eğer, tedarik edemeyeceksek, hariçte bu baraj
ların etüt ve projelerini yaptırmalıyız. 

Biraz evvel kıymetli arkadaşlarım belki 15 - 20 
baraj ismi sordular. Bende de var; meselâ Adıyaman 
ilindeki Cankara barajı etütü yapılsın; projesi yapıl
sın; bir Keysun ovasını, Araban ovasını, Yavuzeli 
ovasını besleyecek, memleketin büyük nispette istih
saline yardım edecektir. Göksu, Şepker çayı, Sofraz 
çayı; Kahraman Maraş'ta Menzelet barajı; Ceyhan'da 
Aslantaş barajı gibi barajları biran evvel harekte ge
çirmemiz lâzımdır. Arkadaşlarımız hakikaten haklı 
olarak sızlanıyorlar. Bu barajlar konusu üzerinde, bu 
teknik elemanları tahrik ve teşvik ederek, biran ev
vel hem enerjiye, hem suya kavuşarak; memleketin 
verimini artırmak gerekir. Bir kelimeyle toptan kal
kınmak böyle olur. Yoksa, bizim yeni yürümeye baş
layan çocuk yürüyüşüyle kalkınma yapmamıza imkân 
yoktur. 

Saygılarımı sunarım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçeleri üzerin
deki görüşmeler, (ki, program gereğince, birlikte gö
rüşülmesi gerekiyordu) bitmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Program) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 12 379 252 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynaklarının 
işletilmesinin sağlanması 704 197 095 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtılama
yan transferler 300 137 390 

Bölüm 900'le ilgili bir değişiklik önergesi var, 
sunuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlık Divanına 

1312 sayılı Kanunun 4/A maddesi, Devlet bütçe 
sinden köy elekîriklendirilmesi amacıyle ayrılacak 
ödeneklerin Türkiye Elektrik Kurumuna verilmesine 
amir bulunduğundan, bu Kanuna aykırı olarak 1975 
Malî Yılı Bütçesinin Köy İşleri ve Kooperatifler Ba
kanlığı Bütçesinin: 

Bölüm program 
Kesim 

Ödenek türü 
Madde faaliyet 

Harcama kalemi 

proje 

111 
04 

3 
001 

900 

Transferler faslına, «Köy elektrik tesisleri kurul
ması» adiyle konulmuş bulunan 10 milyon TL.'nın 
1312 sayılı Yasaya uygun olarak köy elektrifikasyonu 
fonuna ödenmek üzere; 1975 yılı Bütçesinde Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin: 

Bölüm program 
Kesim 
Ödenek türü 
Madde faaliyet proje 
Harcama kalemi 

900 
03 

3 
002 
900 
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Transferler faslına aktarılmasını arz ve teklif ede
riz. 

Tekirdağ 
Cemal Tarlan 

Zonguldak 
Ahmet Demir Yüce 

Gaziantep 
İbrahim Tevfik Kutlar 

Kütahya 
Ahmet Özmumcu 

Bursa 
Cahit Ortaç 

Afyan Karahisar 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

Kayseri 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 

BAŞKAN — Bütçe Karma Komisyonunun Sayın 
Başkanvekili, Komisyonunuzun bu değişiklik önerge
si hakkındaki görüşü?... 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Katılı
yoruz. 

BAŞKAN — Hükümetin görüşü?... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Katılıyoruz. 
BAŞKAN — Katılıyorsunuz. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) — 

Sayın Başkan, aleyhinde konuşmak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, bölümler ve değişiklik 

önergeleri hakkında müzakere olmaz. 
Sayın senatörler, değişiklik önergesine komisyon 

ve Hükümet katılıyorlar. Ancak, Köy İşleri ve Koo
peratifler Bakanlığı Bütçesinden 10 milyon lira alı
nıp, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
900 sayılı bölümüne nakledilmesi isteniyor. 

Evvelâ, Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı Büt
çesinden 10 milyonun alınmasını Genel Kurulun, ka
rarlaştırması lâzım ki, buraya intikali mümkün olsun. 

O itibarla, bu bölümün oylamasını, Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı bütçesinin önerge ile ilgili 
bölümü ile birlikte oylanmasını sağlamak üzere er
teliyorum. 

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU BAŞKANVE
KİLİ İ. CENAP EGE (Aydın) — Yalnız, Sayın Ba
kan katıldı tabiî, efendim. 

ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Zabıt
lara geçti. 

BAŞKAN — Zikrettim efendim. 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/226; (C Senatosu : 1/293) 
(S. Sayısı : 422) (1) 

BAŞKAN — Sıra, 1975 Malî Yılı Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğü Bütçesine gelmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (6 481 439 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

(1) 422 S. Sayılı basmayan 5 , 2 L 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 459 377 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

103 Makine teçhizat satınalınması 
destek hizmetleri 581 078 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

111 İşletme ve onarım 305 865 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

112 Büyük su işleri 4 046 124 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

113 Küçük su işleri 533 971 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 
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Bölüm Lira 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 194 927 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 Özel gelirler 6 286 512 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

cetvel ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdürlüğün
ce 1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cettvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
ce girişilecek sarî taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1975 malî yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadiyle girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilmiş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yar
dımlardan temin olunan proje kredileri için, 1975 
malî yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler 
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1975 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu bölümlerin tümünü oylarınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

İkinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?... 
Yok. 

İkinci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve biraz 
önce bölümleri kabulünüze mazhar olan (B) işaretli 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 29 464 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

115 Tamamlanamayan yapımların ik
mali 156 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 369 560 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Birinci maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bö
lümleri biraz önce kabulüne mazhar olan (A) cetveli 
ile birlikte oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere, (6 481 439 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 
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Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik satralleri 
inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol. 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle sağ
lanması amacıyle hava alanları iniş, ıslâh ve tevsii ve 
baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatları
nın varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek mik
tarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve Koope
ratifler Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı 
(A) işaretli cetvellerin ilgili projelerine aktarmaya ve 
bu konuda gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakan
lığı yetkilidir. Projelerde yer alan proje kredilerinden 
bu işlerde kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakan
lığı ile Köy İşleri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Kara
yolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlem
leri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzel kişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro -
elektrik santrali ve diğer su kaynaklarının geliştiril
mesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması, temel 
sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler zemin me
kaniği deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su 
çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması 
amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yak
tırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su 
İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaret
li cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harca
mayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesin
deki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yukarıdaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen saym 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı 13 Şubat 1975 Perşembe günü saat 09,30'da 
başlayacak 34 ncü Birleşimde açık oylarınıza sunula
caktır. 

4. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu rapo
ru (M. Meclisi : 11227; (C. Senatosu : 1/294) (S. Sa
yısı : 423) (1) 

BAŞKAN — Sıra, 1975 malî yılı Petrol Dairesi 
Başkanlığı Bütçesine gelmiştir. 

Tasarının tümü hakkında söz isteyen sayın, üye?.. 
Yok. 

Tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanunu 
tasarısı 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
1975 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere, (11 575 413) lira 
ödenek verilmiştir. 

Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hizmet
leri 6 633 754 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

(1) 423 S. Sayılı basmayan 5 . 2 . 1975 tarihli 
26 ncı Birleşim tutanağına eklidir. 
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Bölüm Lira 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili hakla
rın verilmesi kontrol ve denetim 
hizmetleri - 4 014 150 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlanması 
ve akaryakıt istikrar fonu hiz
metleri 527 703 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

900 Programlara dağıtılamayan trans
ferler 399 806 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Birinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

Birinci maddeyi bu maddede sözü edilen ve bö
lümleri biraz önce kararınıza mazhar olan (A) işa
retli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(11 575 413) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) cetvelini okuyorum. 

B CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

15 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

3 Özel gelirler 11 560 413 
BAŞKAN — Bölümü oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

İkinci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. 

İkinci maddeyi bu maddede sözü edilen ve biraz 
önce kararınıza mazhar olan bölümle birlikte oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1975 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C). işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek 
zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden 
alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzım gelen
ler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin 
ilgili program altprogram, faaliyet veya projelerine 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?... Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarıyı tümüyle oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Tasan 13 Şubat 1975 Perşembe günü yapılacak 
34 ncü Birleşimde açık oylarınıza sunulacaktır. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
ERHAN IŞIL — Sayın Başkan, buradan teşekkür et
mek istiyorum. 
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BAŞKAN — Nasıl arzu ederseniz, ister oradan, 
ister kürsüden. 

Buyurunuz efendim. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

ERHAN IŞIL — Zatıâliniz ve sayın senatörlere içten 
teşekkürlerimin ve saygılarımın kabulünü istirham ede
rim. (Alkışlar.) 

Ç) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ. 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Tekel Genel Müdür

lüğü Bütçelerinin müzakeresine geçiyoruz. 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adma Sayın Recai 

Kocaman, Adalet Partisi Grupu adına Sayın Mümin 
Kırlı söz almışlardır. 

Kendi adlarına söz alan sayın üyeler :Sayın İsmail 
İlhan, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Oral Karaosman-
oğlu, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Hüseyin Kalpaklı-
oğlu, Sayın İbrahim Tevfik Kutlar, Sayın Talât Do
ğan, Sayın Naci Cidal, Sayın İsmail Kutluk, Sayın 
Ekrem Kabay söz almışlardır. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Re
cai Kocaman, buyurun. 

ki Gümrük Hizmetleri Teşkilâtını bünyesinde barın
dıran bu Bakanlık, bütün saydıklarımız dışında, ülke
mizin ithalât, ihracat sanayii, tarım ve turizm sektör
leriyle ve faaliyetleriyle yakın ilişkiler içinde bulun
makta, çeşitli dallarda üretim yapan çiftçimizin tek 
veya en büyük müşterisi sıfatını taşımakta, en mü
him tüketim maddelerimizi sağlama görevi bakımın
dan da tüm halkımızın günlük yaşantısının ta içine 
girip yerleşmiş bulunmaktadır. Bu derece önemli hiz
met ve görevlerle yükümlü bulunan Gümrük ve 
Tekel Bakanlığını örgütlendiren 2825 sayılı Yasa, es
kimiş, bugünkü ihtiyaçları karşılayabilme olanak ve 
yeteneklerini kaybetmiş durumdadır. 

Geçen yasama döneminde bu örgütün reorgani-
zasyonu amacıyle yapılmış olan çalışmalar tamamla
namamış, hazırlanan yeni teşkilât kanunu tasarısı, sö
zü geçen dönemde kadük hale gelmiş, içinde bulun
duğumuz dönemde ise bu yolda sonuç verebilecek 
herhangi bir olumlu çalışma müşahade edilmemiştir. 
Bu hususa, hepimizin ortak kusuru olarak işaret et
mek isterim. 

Devlet hizmetlerinde ve millet yaşantısında bu 
denli ilgi ve etkisi bulunan Bakanlığın bütçesinin Dev
let bütçesi içindeki yeri ve oranı, yıldan yıla azalıp 
küçülmektedir. Bu konu ile ilgili istatistik rakamlarını 
sıralayarak değerli zamanınızı almak istemiyorum. 
Ancak, şu kadarını da kaydetmeden geçemeyeceğim. 
Devlet gelirlerinin artışına Gümrük ve Tekel Bakan
lığı gelirleri de muntazaman ayak uydurmuş ve bu 
Bakanlığın sağladığı gelirlerin, tüm Devlet gelirine 
oranı yıldan yıla azalmamış; artmıştır. Öte yandan, 
artan Devlet hizmetlerinin bütünlüğü içerisinde, Güm
rük ve Tekel Bakanlığına yüklenen kamu hizmetleri 
de büyümüş ve gelişmiştir. Bütün bu büyümeler sü
reci içinde yerinde sayan veya çok defa gerileyen bir 
unsur vardır : Bakanlığa Devlet bütçesinden ayrılan 
pay oranı. 

Değerli senatörler, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi ve hizmetle

riyle ilgili görüşlerimizi, genel olarak merkez ve 
gümrük hizmetleri örgütü, Tekel örgütü ve Çay -
Kur örgütüyle ilgili olmak üzere üç ana başlık altın
da sunmaya gayret edeceğiz. 

Gümrük örgütü ve hizmetleri denince, ilk akla 
gelen konu, kaçakçılık ve gümrük kapıları sorunla
rı oluyor. Kaçakçılık konusu, aslında Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının görev alanını çok aşan, İçişleri 
başta olmak üzere pek çok Bakanlığın görev kapsa
mına giren geniş ve şümullü bir konudur; fakat bu 

C. H. P. GRUBU ADINA RECAI KOCAMAN 
(Artvin) - Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri; 

Anayasamızın bütün ilkelerine içten bağlı, bu il
kelerin yılmaz savunucusu bir partinin sözcüsü sıfa-
tıyle, kaynağım ve dayanağını Anayasadan almayan 
bir metnin müzakeresine katılmış olmaktan duydu
ğum üzüntüyü belirterek söze başlamak istiyorum. 

1931 yılında kurulmuş olan Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı, bugünkü statüsüne 9 .10 .1935 tarih ve 2825 
sayılı Yasayla kavuşmuştur. Devlet gelirlerinin yüzde 
20'ye yakın bir oranını sağlayan bu Bakanlık, Dev
let maliyesi ve ekonomisiyle yakın ilişkisi bulunan bir 
örgüt olduğu gibi, Ortak Pazar, NATO, Gümrük İş
birliği Konseyi, GATT (Gümrük Tarifeleri ve Ticaret 
Anlaşmaları), RCD ve Birleşmiş Milletler Ticaret Kal
kınma Konferansı gibi devletlerarası örgütlerde ta
raf ve üye sıfatıyle ülkemizin temsilciliği görevini yü
rüttüğünden önemi bir kat daha artmıştır. Öte yan
dan, Tekel Genel Müdürlüğüyle, Çay - Kur tarafından 
işletilen 80'den fazla fabrika dikkate alınırsa, bu Ba
kanlığın ulusal ekonomimizde ve çalışma hayatımız
da ne geniş yer işgal ettiği ortaya çıkar. 

. Bütün ülkeyi kapsayan Tekel Müdürlükleri ve sa
tış memurluğu örgütünün yanında, geniş gümrük böl
gemiz ile, 52'ye ulaşmış olan gümrük kapılarımızda-

— 487 -



C. Senatosu B : 33 

konuya genellikle Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçe- J 
sinin görüşülmesi sırasında değinildiğinden, ben de bu 
alışkanlık içinde hareket edeceğim. 

Gümrük duvarı olan her memlekette, ihtiyaç mad
delerinden bazılarının miktarı, genel talep hacmine 
ulaşamamışsa veya bir malın iç ve dış fiyatı ara
sında ehemmiyetli bir farklılık varsa, orada kaçakçı
lık vardır. Görüldüğü gibi, kaçakçılık sorunu bir asa
yiş ve Ceza Hukuku sorunu olmaktan çok, iktisadî | 
sorundur. Devletimiz, bu sorunun asayiş yönünün çö
zümü amacıyle, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bünyesi 
içindeki muhafaza örgütüyle, gümrük muayene örgü
tünü, öte yandan jandarma ve polisiyle, tüm kolluk 
örgütlerini görevli kılmıştır. Böylece kaçakçılıkla mü
cadele hizmeti konusunda bir çok başlılık ortaya çık
mıştır. Bu durum, güçlerin parçalanmasına ve hizme
tin ifasında aksamalara sebebiyet vermektedir. Bu 
nedenle, kaçakçılığın önlenmesi faaliyetinin bir elde 
toplanması gereklidir. 

Gümrük Muhafaza örgütümüz, modern çağm iste
rilerinin çok gerisinde kalmış bir örgüt niteliğinde
dir. Gerek bu örgütte, gerekse gümrük muayene ör
gütünde, vatandaşla veya turistle bilfiil görev ilişkisi 
kurmakta olan yetkililer, tahsil, bilgi, tecrübe, yaban
cı dil bilme ve modern turizm sorunları konusunda 
çok defa yetersiz kalmaktadırlar. Keza, muhafaza ör
gütünün elinde bulunan araç, gereç ve silâhların mo
dern teknolojiye uygun ve emsal ülkelerdeki standart
lara yaklaşan niteliğe kavuşturulması gereklidir. Kaç 
yıldır bütçelere bu amaçla bir miktar da olsun öde
nekler konulmakta ve fakat yıl içinde bu ödenekler 
çeşitli nedenlerle harcanamamaktadır. Önümüzdeki uy
gulama yılından itibaren, ilgililerin bu konuya önem
le eğilmelerini temenni etmekteyiz. 

Değerli, arkadaşlarım; 
Ülkemizde 52 adet sınır kapısı vardır. Bunların 

büyük bir kısmı modern ekonomiler için bir sanayi 
niteliğini almış bulunan turizmin, eşiği durumunda- j 
dır. Bu kapılardan, ülkemize girmek isteyen şahısla
rın maruz kaldığı muameleler, üzülerek ifade ediyo
rum. dünyanın hiçbir ülkesinde görülmeyen, cennet j 
vatanımıza gelenleri bin pişman eden, daha ağır keli
meler kullanmış olmamak için kısa kesmeyi yeğledi
ğim çağdışı muamelelerdir. Bu konunun üzerine 
ehemmiyetle eğilinmesini ısrarla öneriyoruz. 

Büyük kısmı itibarîyle, kaçakçılık araçları halin
de çalışma şüphelerini üzerlerinde taşımakta olan 
TIR kamyonları ile etkin bir mücadele yapıldığını 
müşahade edememenin üzüntüsü içindeyiz. Geçmiş J 
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yılların bütçe müzakere tutanaklarını tetkik eden arka
daşlarımızın. ortak müşahadesi şudur : Her yıl, Ki
lis'teki kaçak mal satışı yapan ticarethaneler ile İstan
bul, Ankara ve İzmir'deki biteksler, eleştiri, hatta is
tihza ve istihfaf konusu yapılmış ve fakat yıl içinde 
herhangi bir etkin tedbir söz konusu olmamıştır. Ki
lis'te açıkça ve serbestçe satılan mal, Gâvurdağı etek
lerinde aranarak suç konusu yapılır. İstanbul, Anka
ra ve İzmir bitekslerinden açıkça ve serbestçe satılan 
mal, Kapıkule sınır kapılarında kaçak işlemi görür. 
Artvin'de, Siirt'te, Muş'ta kendi tarlasının mahsulü 
bir içimlik tütünü tabakasına koyan tiryaki, kaçak 
tütün, istimali suçlusu olarak işleme tabi tutulur; An
kara'nın, İstanbul'un, İzmir'in, şuranın buranın lüks 
lokallerinde kaçak Amerikan sigaraları, milletin ve 
bu. arada kaçakçılığı önleme göreviyle yükümlü ka
mu görevlilerinin gözüönünde satılır durur. Bu aşi
kâr çelişki giderilmelidir. Bu çelişkinin kanunî kovuş
turma cephesi elbetteki, yasaların emridir ve doğru 
olanıdır. Ancak, ikinci cephesi, Devlet ciddiyetiyle, 
kanun hâkimiyeti düşüncesiyle asla bağdaşmayan 
bir durumdur. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Halen üretim yapmakta olan 50'den fazla fabrika
ya; 6 484 adet irili ufaklı memur kadrosuna, ülkemi
zin iller ve ilçeler itibariyle çok büyük bir alanını 
kapsayan geniş teşkilâta sahip bulunan Tekel Genel 
Müdürlüğünün, ekonomik ve sosyal bünyemizde ay
rı bir yeri vardır. Bu derece önemli kamu hizmetle
riyle görevlendirilmiş olan Tekel İdaresinin, ekonomik 
işletme haline getirilmesi acil bir zaruret halini almış
tır. 4036 sayılı Kuruluş Yasası, Tekel yönetimini, inhi
sar varidatını artırmak ile görevlendirmiş ve yasa ko
yucu, Tekel'e âdeta bir vergi monopolü gözüyle bak
mıştır. İşletmecilik ilkeleri dışında, sadece Hazineye 
gelir getirici bir kurum olarak düşünülen Tekel, uy
gulanan yanlış politikalar yüzünden bu görevini ya
pamaz duruma düşmüştür. 

1961 yılında 657 milyon lira net satış kârı sağlayan 
kurumun, satış kârı en çok 1968 yılında olmuş ve 
1 milyar 158 milyon liraya ulaşmıştır .1969 yılından 
itibaren Teke! işletmesinin elde ettiği satış kârı hızla 
azalmaya başlamış; 1971 yılı ile birlikte ise satışlar 
zararla kapanmaya başlamıştır. Bir yandan maliyet ar
tışları, öte yandan ödediği vergilerin ve ayrılan fon
ların kabarıklığı ve nihayet bu değerli ulusal mües
seseye münhasıran vergi monopolü gözüyle bakan ve 
aşağıda belirtecek olduğumuz üzere üvey evlât mua
melesini reva gören uygulamalar sonucunda Tekel, 
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satışlardan zarar eden bir işletme haline dönüştürül
müştür. Nitekim, örneğin 1973 yılında Tekel işletme
sinin maliyeti, 4 milyar 794 milyon lira iken, 4 milyar 
229 milyon lira vergi ve fonlara ayrılmış; binnetice 
maliyet masrafları tenzil edildikten sonra 202 milyon 
lira zarar söz konusu olmuştur. 

1961 - 1973 döneminde Tekel'in yeni ve kârlı 
faaliyet alanlarına girmek şöyle dursun, mevcut kâr
lı faaliyet alanlarındaki piyasa payının azaldığına da
hi şahit olmuş bulunmaktayız. Örneğin, bira üretimin
de Tekelin payı 1966'ya kadar yüzde 100 iken, 1967 
yılından itibaren azalarak 1973'de % 40 dolaylarına 
inmiştir. Söz konusu dönemde siyasal otoritenin Te
kelin amaç ve fonksiyonlarının ne olacağı üzerindeki 
tercihlerine kalkınma planlan ve yıllık programlarda 
rastlamak mümkündür. Özellikle İkinci Beş Yıllık 
Plan döneminde belirginleşen bu tercihler, 

1. — Tekelin yeni faaliyet alanlarına girmemesi, 
2. — Monopolcü durumda olmadığı, bira, kibrit, 

şarap vesaire üretim dallarında nispî piyasa payları
nın azaltılması, 

3. — Monopol yetkilerinin de tedricen ortadan kal
dırılması doğrultusundadır. Gelişen ve büyüyen bir 
ekonomi önünde bu tercihler topluluğunun anlamı, 
bir resmî raporun basına yansıyan özetinde belirtil
diği gibi Tekelin acısız ölümüdür. 

Tekelin içinde bulunduğu darboğazın rasyonel 
izahları arz ettiğimiz istikamette olduğu halde bir 
sayın A. P. sözcüsünün Bütçe Karma Komisyonun
da yaptığı eleştiriler arasında, Tekel Genel Müdürlü
ğünün. safi hâsılalarının neden azalmakta olduğunu 
dile getirmesini hayretle karşılamaktan kendimizi 
alamamaktayız. Hem inandığınız politik felsefe gere
ği, Tekeli ölümün kollarına doğru itersiniz, hem de 
filân tarihte şu kadar milyon lira kâr sağlayan ku
rumun falan seneden itibaren neden zarar eder ha
le geldiğini, sorarsınız. 

Tekel İdaremizi, 1961 - 1973 dönemi içindeki uy
gulamalar yüzünden içine girdiği darboğazdan çıkar
mak için her şeyden evvel bu Kurumu iktisadî teşek
kül haline getirmemiz ve bununla birlikte veya bun
dan sonra bu Kurumun : 

1. — Yeni ve kârlı faaliyet alanlarına girmesini, 
2. —• Satışların artırılamadığı ürünlerde üretimin 

artırılmasını, 
3. — Satış maliyetini düşürecek tedbirlerin alınma

sını. sağlamak mecburiyetindeyiz. 
Bu arada uluslararası tütün sanayi tröstlerinin 

1960'lardan bu yana ülkemize yerleşmek amacıyle 

I harcadıkları yoğun çabalara da değinmek isteriz : 40 
milyona varan nüfusu ve yılda 80 milyon kiloya yak
laşan tütün tüketim düzeyi ile söz konusu tröstler için 
çok cazip bir pazar görünümünü ülkemizde, bu tröst-

I lerin izledikleri stratejiyi şöyle özetleyebiliriz : 
Kaçak olarak yurda sokulan sigaralarla önce Vir-

jinya, Börli ve benzeri tütünlerin yer aldığı Amerikan 
harmanlarını tanıtmak. Alışkanlık haline gelen bir 
içim zevki oluşturuluncaya kadar her türlü tavizleri-

I ne dahi katlanmak, alışkanlıklar yerleştikten sonra 
döviz karşılığı tütün ve sigara satışlarına ve son aşa-

I mada da yabancı sermayeli üretim ortaklıklarına geç
melidir. 

I Elhak bu straj, ülkemizde ilk aşamaları bakımından 
büyük ölçüde tahakkuk ettirilebilmiş ki, bir yandan yu
karıda şikâyet ve eleştiri konusu yaptığımız oranda 
kaçak Amerikan sigaraları iç piyasamıza sere serpe 
yerleşmiş durumda. 

Diğer yandan çok değerli A. P.'li parlamenterler 
tarafından Amerikan sigaralarının Tekelce ithal olun-

j ması, Bütçe Komisyonunda ısrarle önerilmekte ve 
I nihayet bir değerli A. P.'li milletvekilince yakın ta-
l rihlerde Meclis Başkanlığına takdim edildiğini basın--
f daki yankılarından izlediğimiz kanun teklifi ile özel 

teşebbüsün patent satın alabilmesi ve tutulan sigara
ları imal edebilmesi ileri sürülmektedir. 

I Dünyanın en mükemmel tütünlerini, ihtiyacımızın 
gerektirdiğinden fazla miktarda üreten ülkemizde, ya
bancı sigaraların mamul halde serbest satışını isteme 
veya yabancı menşeli sigaraların özel ellerde üretil
mesini ileri sürme eğilimleriyle, ulusal tütün politika
mızı bağdaştırmakta güçlük çekmekteyiz. 

Bu görüşümüzün karşısına çıkarılacak görüşü 
hemen, arz edelim. 

Efendim, Tekel İdaresi ülke ihtiyaçlarına yetecek 
nitelikte ve miktarda sigara üretip pazarlayamadığı 
için, ülkede hepimize üzüntü veren bir filtreli sigara 
kuyruğu derdi vardır. Anlaşılıyor ki, Tekel bu hizme
ti tek başına beceremiyor. O halde bir yandan özel 
sektöre sigara imali yetkisini tanıyalım, öte yandan dı
şardan mamul sigara getirelim. Verilecek cevap ana-
hatlarıyle budur ve bu cevap ilk bakışta haklı gibi gö
rünmektedir de; ancak, Tekel İdaremizi bu atıl duru
ma, bu darboğazın içine sokan kimdir? Hangi zihni
yettir, hangi iktidar felsefesinin uygulayıcılarıdır?.. 

İstanbul'daki Maltepe Sigara Fabrikasının inşaa
tına 1947'de başlanmış, inşaatın tam olarak bitimi ve 
bu fabrikanın tam kapasite ile çalışması 19.68'lerde, 

1 1970'lerde mümkün olabilmiştir. 
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Adana Sigara Fabrikası, 1968 uygulama progra
mına alınmış, aynı yıl inşaata başlanmış; fakat bu 
fabrika karkas halinde duruyor. Malatya Sigara Fab
rikası inşaatına 1968'de başlanmış halen ancak binası 
bitirilmek üzeredir. 

Bitlis Sigara Fabrikasının inşaatına 1971'de baş
lanmış, halen natamam durumda. 

Değerli ulusal müessesemiz Tekele talep ettiği öde
nekleri yeterli oranda vermeye yanaşmayan, başına 
devlet işletmeciliğine gönül vermiş ehliyetli ve dira
yetli şahıslar değil, uysal ve gününü gün eden eleman
lar oturtan, aslında ihtiyacının çok altında bulunan 

s, mevcut memuriyet kadrolarını da % 17 oranında 
noksan ve münhal muhafaza eden siyasal iktidar ola
rak müesseseyi bu dağınıklık içinde yürütenlerin tez
yif etmek nerede kaldı? Bunları yıllar boyu müessese
nin başına baş tacı ederek, bir kısmını parti safla
rında milletvekili yapacak derecede mükafatlandıran, 
sonra içten içe devletçilik politikası yürümüyor, varsa 
da yoksa da özel sektör diye ellerini ovuştururken, 
dışa karşı da Tekel yeteri kadar yürütemiyor, dışarıdan 
getirtelim yabancı patentli özel girişim fabrikaları 
kuralım iddialarını öne süren bir çelişki ile karşı kar-
şıyayız. 

Bu politikanın peşine 1973'de vatandaş ne oranda 
koştu? Yakın veya uzak önümüzdeki seçimlerde han
gi oranda vatandaş bu görüşlerini tasvip edecek? Bu
nu göreceğiz. 

Değerli senatörler, 
Bütçe Karma Komisyonundaki müzakereler es

nasında Duty free shop'larda Tekel mallarının satıl
masına konulmuş bulunan yasağı aynen devam ettire
ceğini. Tekel tarafından asla yabancı menşeli sigara
ların ithal edilmeyeceğini, maktu vergi uygulaması yo
luyla ucuz traktör ithali konusundaki hazırlıkların 
ilerlemekte olduğunu, 1975 yılı içerisinde hem de yeni 
büyük fabrikalar üretime geçmeden, filtreli sigara 
üretiminin İS bin tona yükselmesi yolunda bütün ha
zırlıkların tamamlandığını ve tedbirlerin alındığı, 1975 
yılında yalnız sigara kesimi için 580 milyon liralık 
yatırım yapılacağını ve mezkûr yıl sonunda üretime 
geçecek olan Adana ve Bitlis fabrikaları vasıtasıyle 
6 bin ton daha ek kapasite yaratılarak, 1975 yılı so
nunda filtreli sigara üretiminin 24 bin tona ulaşaca
ğını; 

Tuz kesimine, 1975 yılında 178 milyon liralık ya
tırım yapılacağını ve böylece örneğin, yılda 400 bin 
ton olan Çamaltı tuzlasının kapasitesinin I milyon 
tona çıkarılacağını kendine has tevazu içinde ifade 

12 . 2 . 1975 O : 5 

ı eden Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı ile Tekel ör
gütünün değerli mensuplarına Grupıım adına teşek
kür ederken, başta iktisadî kuruluş haline getirilme 
girişimi olmak üzere Tekel İdaresinin içinde bulun
duğu darboğazdan çıkarılması amacıyle yukarıda arz 
ettiğim tedbirlerin alınmasını, 1974 yılında başlatılmış 
olan halka dönük ve üreticiden yana tütün kampanya
sı yürütülmesi girişimini 1975 yılı Ege kampanyası sı
rasında da büyük bir dirayet ve başarı ile sürdürmüş 
olan Tekel İdaresinin diğer bölgelerin tütün kampan
yalarının açılışı ve yürütülmesi sırasında da devam 
ettirmesini, 

Tütün Tarım Satış Kooperatifinin kuruluşunu 
kuvveden fiile çıkarılması yolunda Köy İşleri ve Ko-

j operaiifler Bakanlığı ile birlikte yürütülmekte olan gay
retlerin hızlandırılarak sürdürülmesini ve olumlu so
nuçlandırılmasını, 

i 1177 sayılı Yasa hükmü uyarınca bakanlıklar-
arası tütün kurulunun ve millî tütün komitesinin bir 

i an evvel kurulmasına öncülük edilmesini, 

Tütün eksperi yetiştirmek amacıyle bir yükseköğ
renim kurumunun kurulması yolundaki gayretlerin so
nuçlandırılmasını Grupum adına içtenlikle temenni 
ederim. 

Değerli senatörler; 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin müzake

resi sırasında söz konusu yapmak istediğimiz kurum
ların sonuncusu Çay Kurumudur. Bugün çay ziraatı' 
Rize ve Artvin illerinin sahil kesimiyle Trabzon ve 

i Giresun illeri kıyılarının bir kısmını kaplayan ülke 
parçasmdaki çay yaprağı üreticisi 116 bin ailenin ge
çimini sağlamaktadır. Bu 116 bin ailenin ekim alanı 
404 bin dönüme ulaşmıştır. Çay bahçesi konusunda 
ortalama mülkiyet 1 ilâ 5 dönüm arasındadır ve 5 
dönümden fazla çay bahçesine sahip aile oranı <% 20' 
yi bulmamaktadır. Öte yandan çay bahçelerinde üre-

I tilen 200 bin ton civarındaki çay yaprağı, 21 fabrika 
ve 9 atelyede imalâta tabi tutulmakta, bu fabrikalar
da ortalama 6 500 kadrolu, 26 bini geçici olmak üze
re 32 500 işçi ile 700 memur görev yapmaktadır. 

Çay - Kurun rasyonel bir çalışma sağlayabilmesi 
için teknik, ekonomik ve tarımsal kültüre sahip 424 

J uzmanın bünyesinde görevlendirilmesi gereklidir. Bu 
amaçla Kurum nezdinde memuriyetin 1 ilâ 4 ncü de
recelerindeki personel için 424 kadro mevcuttur. Gelin 

i görün ki, bu kadroların 112 tanesi dolu, 312 tanesi 
münhal bulunmaktadır. Gene daha alt derecelerde is-

{ rihdam edilmesi gerekli memurlar için kurumda 1 060 
I mevcut kadrodan 772 adedi dolu. 288 adedi münhal 
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durumdadır. İrili ufaklı toplam, 1 448 memur kad
rosundan 884 tanesi dolu ve 600 tanesi boş bulunan 
bu Kurum bu koşullar altında nasıl ayakta durabil
mektedir; buna hayret etmemek mümkün değil. 

Gereken bütün legal ve radikal yollara başvuru
larak bu görev yerlerinin çeşitli bakımlardan cazip 
hale getirilmesini ve Çay - Kur'un muhtaç bulundu
ğu uzman veya memur elemanlara kavuşturulmasını 
ısrarla önermekteyiz. 

Konumuzun istihdam sorunu üzerinde bulunduğu 
şu. noktada çay eksperliği müessesesine kısaca değin
mek isterim : Yaprak üreticisi ile, Kurumu bilfiil te
masa geçiren nokta alım yeridir. Çay bölgesinde 1 050 
civarında alım yeri mevcuttur. Alım yerlerinin ekip 
şefi eksperdir. Eksperin aslî görevi 4233 sayılı Yasa
ya dayanılarak çıkarılmış ve halen de geçerliliğini mu
hafaza etmekte olan bir genelgede tepe tomurcuğu ve 
tomurcuğu takip eden yâprakçıkla, taze, körpe ve lif 
vermeyen bir ve ikinci yapraktan müteşekkil filiz ola
rak tanımlanan nitelikte çay yaprağının alımının sağ
lanmasıdır. 

Eksper, görevinin bilincine uygun bilgi, kültür ve 
yetenekte olsa, çirkin politikacı, eksperi ve tohumu gö
revi ile başbaşa bırakmak olgunluğunu gösterse. Mu
hakkak ki, yukarıda tarif ettiğim tarif dairesinde yap
rak çay mubayaası sağlanır ve Türk çaycılığının bitme
yen kavgası niteliğindeki iki buçuk yaprak sorunu or
tadan kalkmış olur; fakat gelin görün ki, Kurumun 
eksper adı altında görevlendirdiği elemanlar hiçbir 
meslekî kültür ve bilgi sahibi bulunmayan, düz işçi 
niteliğinden bir adım ileriye gidememiş ve her biri 
çay üreticisi durumunda olan işçilerden ibarettir. Bu 
işçilerin bütününden objektif kurallara ve tariflere 
uygun çay ekspertizi beklemek imkân dışıdır. Bu ne
denle çay eksperliği müessesesinin tütün eksperliğine 
hâkim bulunan esaslara kavuşturulmasını ve daha da 
geliştirilmesini ısrarla önermekteyim. 

Çay alımına sevimsiz burnunu sokmakta direnen 
çirkin politikacı sorununa gelince : 

Bu konuda söylenecek çok söz olmakla birlikte, 
zaman darlığı nedeniyle sadece değerli bir çay tek-
nisyenince hazırlanmış bulunan ve bütünü Çay - Kur' 
un faaliyet dönemi ile ilgili olan 1973 tarihli bir araş
tırma raporunda yer alan şu cümleleri naklederek 
konuyu aydınlatmaya çalışalım : 

«Çay - Kur Genel Müdürlüğü hizmete başlangıç 
anında dejenere olmuş bir mubayaa sistemi alışkan
lığı ve 1973 seçim yılının getirdiği zorlamalar ve mü
dahalelerin yarattığı problemlerle başlamıştır. İcra 

organları ve bazı yetkililer bizzat bazı parlamenterler 
tarafından tehdit ettirilmişlerdir. Bazı yetkililer ise, 
Rize'de günlerce kalarak, üreticinin her türlü yapra
ğının alınması için, her türlü müdahalede bulunmuş
lar; hatta alım yerinden, alım yerine kontrol eksperi 
gibi dolaşarak, eksperleri Kurum aleyhine mubayaa 
yapmaya zorlamışlardır.» 

Sayın senatörler; 
Mahdut bulunan zamanımın büyük bir kısmını 

doldurduğum cihetle, bundan sonraki kısa süre için
de en çok önem taşıyan çay sorunlarının satırbaşları
na işaretle yetinerek huzurlarınızdan ayrılacağım. 

Çay eksperliği ve Çay - Kur kadrolarının ehliyetli 
elemanlarla takviyesi ve ikmali sorunlarına yukarıda 
işaret etmiştim. Bunlara ilâveten çay alım yerlerin
den fabrikalara kadar yaprak çayın nakli konusu baş
lı başına bir sorundur. Yaprak çayın gerek zaman 
bakımından, gerekse salim surette nakledilmesi zarure
ti bakımından gecikmeden, solmadan ve zedelenmeden 
fabrikaya ulaştırılması, büyük önem taşımaktadır. Bu 
amaçların tahakkuku için yapılan masrafın fazlalığına 
bakılmaması tavsiyeye şayandır. 

Asayiş merkezlerinden çok uzaklardaki noktalarda 
alım görevi yapan ekiplerin can ve görev emniyeti
nin sağlanması konusunda mülkî amirliklerle sıkı iş
birliğine girişilmesini önemle önermekteyiz. 

Özellikle Mayıs ayında ve bir ölçüde de temmuz 
ayında müşahade edilmekte olan yaprak çay izdihamı 
konusunun, yeni fabrikalar kurma ve işletmeye açma 
dışında hiçbir kesin çözüm yolu yoktur. Yeni inşa 
edilmekte olan 12 çay fabrikasının üretime geçmesiy
le bu sorunun halledileceğini ümit ve temenni ediyo
ruz. Bu arada her kampanya başında beşte bir ora
nındaki çaylığın budanması ilkesinin uygulanması so
nucunda soruna yararlı katkı sağlanacağını beyanla 
bu uygulamada ısrarlı davranılmasını öneriyoruz. 

Mamul çayın paketlenmesi, acil çözüm bekleyen 
bir sorun olarak karşımızdadır. Mamul çay, rutu
betten tecrit olunacak paketlenme ameliyesine tabi tu
tulmadan bekletildiği veya paketlenmeksizin uzun nak
liyelere maruz bırakıldığı takdirde, büyük ölçüde ev
saf kaybına uğrayacağı cihetle, İstanbul ve Ankara' 
daki paketleme fabrikalarının başka hizmetlere tah
sisi ve büyük kapasitedeki, paketleme tesislerinden 
vazgeçilerek her çay fabrikası nezdinde, o fabrikanın 
üreteceği mamul çayı paketleyecek mütevazi tesisle
rin acilen kurulması zaruretine ehemmiyetle işaret et
mekteyiz. 
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Çaycılığımızın hayatî sorunlarından biri, belki de 
en başta geleni, çaycılığımızı ihraç zaruretinden kur
tarma sorunudur. Bu kısa; fakat çok önemli yargımızı 
bir örnekle teyit etmek isteriz : 

Elimde bulunan 1973 yılı iç ve dış satış zararları 
tablosunu yüksek ıttılaınıza arz etmek isterim. 1973 
yılının 1 Mart, 31 Aralık tarihleri arasına rastlayan 
10 aylık süresi içinde yurt içi satışlarının miktarı 
27 015 732 kilodur ve bu satışın zararı 66 882 729 li
radan ibarettir. Aynı dönemin yurt dışı satışlarının 
miktarı 18 810 129 kilo olmasına karşılık, işbu satışın 
zararı 520 197 690 liradır. Yurt içi satışlarının zarar 
oranı, % 7, yurt dışı satışlârınınki ise % 91,1 'dır. 

Bu örnekten açıkça anlaşılmaktadır ki, çaycılığı
mızı kurtarmanın yegâne yolu ve çaresi, ihraç zaru
retinin bertaraf edilmesi ve üretimle tüketim arasında 
paralellik sağlanmasıdır. Üretimle tüketim arasında 
paralellik sağlamanın çaresi de, bir yandan Doğu ve 
Güney sınırlarımızdan gelmekte ve bu bölgelerde çok 
miktarda tüketilmekte olan kaçak çayın önlenmesi, 
diğer yandan Tekel İdaresi eliyle yapılmakta olan çay 
pazarlamasının mükemmelleştiriîmesinden ibarettir. 

Yukarıdaki önerilerimiz dairesinde, Tekel İdare
sinin iktisadî teşekkül haline getirilmesi ve yönetiminin 
rasyonelleştirilmesi halinde bu sorunun büyük oranda 
hal yoluna gireceği inancındayız. Aksi halde gereken 
bütün külfetleri göze alarak çay pazarlamasının Te
kerden alınması ve Çay - Kur tarafından rasyonel 
yollarla bu hizmetin yerine getirilmesi gerekecektir. 
Bugün Çay - Kur anbarları ihtiyaç fazlası çaylarla 
dolup taşarken, ülkemizin çeşitli yörelerinde tüketici 
çay sıkıntısı ile karşı karşıyadır. Bu durum acıdır sa
yın senatörler. 

Çaycılığımızın bilimsel yönden geliştirilmesini sağ
lamak amacıyle Karadeniz Teknik Üniversitesi nez-
dinde bir çay enstitüsü kurulması gereğine yıllardır 
işaret etmekteyiz. Sayın Bakanlık ve Çay - Kur yet
kililerince de uygun bulunan bu görüşlerin kısa za
manda kuvveden fiile çıkarılması içten temennimiz
dir. 

Son olarak, çay fidanlarından elde edilen ve bü
yük kısmı heba olan çay tohumunun büyük oranda 
nebatî yağ ihtiva ettiği bilinen hakikatlardandır. Çay 
- Ktır'un elverişli bulunan statüsünden de yararlanı
larak ülkemizde sıkıntısı çekilen nebatî yağ sorununa 
katkıda bulunmak ve bu arada çay tohumımdaki atıl 
olanağı değerlendirmek amacıyle Çay - Kur tarafın
dan çay tohumundan nebatı yağ elde edilecek fab
rikasyona girişilmesini önemle ve ısrarla önermekte
yiz. 

I Beni dinlediğiniz için teşekkür eder, hepinize say
gılar sunarım. 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grupu adına Sayın 
Mümin Kırlı, buyurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (İzmir) 
— Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesini Adalet Par
tisi Grupu adına eleştirmek için huzurlarınızı işgal 
etmiş bulunuyorum. Gecenin bu geç saatinde yorulu
yorsunuz, hepimiz yorulduk bu nedenle eleştirilerim 
zannediyorum fazla sürmeyecektir. 

Yalnız sözlerime şöyle başlamak isterim. Cumhu
riyet Halk Partisinin sayın sözcüsü, kaynağını Ana
yasadan almayan bir metnin müzakeresine katılmak-

j tan üzüntü duyduklarını söylediler. Ama, Anayasaya 
dayanmadığını içtenlikle inandıklarını söyledikleri bu 
görüşmelere katılmaktan da üzüntü duymuyorlar. Bi
naenaleyh, ya öteki doğru, ya beriki. Tutumlarını dü
zeltmelerini naçizane tavsiye etmek isterim. 

Eleştirilerimiz, elbette geçmiş sene içinde cere
yan etmiş hadiseleri gözden geçirecektir. Tekelin ve 
gümrüklerin sorunları hakkında görüşlerimizi açık
layacak ve bu yolla Türkiye'mizin gümrük ve tekel 
sorunlarına ışık tutabilirsek kendimizi bahtiyar hisse
deceğiz. 

İktidarlar anlayışları noktasından sorunlara yak
laşırken, o anlayışın gerçeklere uygunluğu veya uy
gunsuzluğu nispetinde birtakım açıklar verirler. Bu 
noktada İktidarın anlayışının kuvveti, ya da zafiyeti 
kadar uygulayıcının insiyatifinin de bir rolü, bir de-

| geri olduğunu belirtmek isterim. Bu kısacık girişten 
j sonra Bakanlığın meşguliyet sahalarında eleştiri ge

zilerimize başlayabiliriz. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı bütçelerinin Meclis
lerim izdeki eleştirilerinde her yıl ağırlık Tekel kana-

j dinin meşguliyet sahalarına verilmekte, bu sahada da 
daha ziyade tütün ele alınmaktadır. Son yıllarda ol-

ı dukça fazla bir eleştiri ağırlığının çaya yöneltilmek-
| tc olduğunu görüyoruz. 

Tekei'in tütün ve çay dallarına yöneltilen bu eleş
tirilerde politikacı bakımından haklılıklar buîundu-

| ğu görüşündeyiz. Çünkü, çok büyük bir kısım vatan-
| daş kitlesi bu ürünleri üretmekle meşgul olmakta, do-
! layısıyle problemler şekillenmekte ve Hazine bu yolla 

ya gelir sağlamakta, ya da zararlara girmektedir. Par-
| lamenter ise, vatandaş şikâyetlerini dile getirip halli

ni sağlamakla yükümlü olduğu kadar, Devleti ve 
! Hazinesini de düşünmekle yükümlüdür. Evvelâ Te-
i. kel'in nasıl bir kuruluş olduğuna bakalım. 
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Tekel muhakkak ki Türkiye'nin özeli, kamusu 
dahil en büyük kuruluşudur. Birçok güçlüklerle kar
şılaşmakta, hareketlerinde ve gerekli kararları ver
mekte bir çabukluk içinde bulunamamaktadır. Ya
pacağı bir iş için danışmak ve tasdik almak mecbu
riyetinde olduğu pek çok makamlar vardır. Bizde bü
rokrasinin ne kadar ağır işlediğini gözönüne alırsak; 
Tekel'in, Bakanlık, Maliye, Sayıştay, Danıştay vesaire 
gibi kuruluşların hendeklerini aşmakta karşılaştıkları 
güçlükleri ve zaman kaybını anlamakta zorluk çek
meyiz. Ufacık bir ihalenin yapılabilmesinin bile bir 
dert haline gelmesi doğal olabiliyor. 

Bütün bunlara rağmen Tekel, son senelere kadar 
Hazineye gelir getiren bir genel müdürlük olarak var
lığını hissettirebilmiş, ancak 1974 senesinde safi hâ
sılası hiç olmadığı gibi, Hazinenin Tekel'e yardımı 568 
milyon lira olmuştur. 1975 senesinde de 1974 senesin
de tatbik edilen politikanın neticesi olarak Hazine ge
liri, Hazine hissesi, Hazine katkısı bir milyarın üstün
de olacaktır. 

Demek ki- Tekel son senelerde, yukarıda söyledi
ğimiz güçlüklerinin yanında daha birtakım etkin güç
lüklerle karşı karşıya bırakılmıştır. Bu güçlükler ne
lerdir?.. Neden Tekel Hazineye bu kadar muhtaç ha
le getirilmiştir?.. Toplu sözleşmelerle işçiye verilen pa
ra, gelişen iç hacmi içinde bahsedilememiş midir? 

Yukarıda söylediğimiz güçlükler devam ederken, 
Hazineye katkıda bulunan Tekel, aynı güçlüklerin ay
nen devam ettiği son senede neden birden Hazineye 
avuç açar hale getirilmiştir?.. 

Elbet böyle olacaktı. Çünkü, hayal alemlerinin 
partisi; Cumhuriyet Halk Partisi Tekel'i eline almış
tı ve ona lâzım olan moral gücünü verememişti ve 
olanı da zaten almış götürmüştü. 

Tekele 1974 senesi içinde kadro" dışı binlerce ta
yin yapılmış. Bu yeni tayinlerin yapacak belli bir iş
leri de olmadığından eski işçiye ayak bağı olmuşlar, 
üstelik bu yeni tayinler sadece C. H. P. örgütünün 
adamları olduklarından (Çünkü İş ve îşçi Bulma Ku
rumu kanalıyle alınmamışlardır.) fabrikalarda kesif 
bir C. H. P. propagandasını da yürütmüşler ve bu hal 
tabiatıyle Tekel'de çalışan işçilerde ve memurlarda 
bir moral çöküklüğünün doğmasına sebebiyet vermiş
tir. 

Arkadaşlarım; 
Evvelki Sayın Bakan, Tekel'in Maliye ve Devlet 

Planlama Teşkilâtı tarafından kasten güçlükler içine 
itildiğini düşünüyor ve söylüyordu zamanında. Te
kel'in istekleri kasten Maliye ve Devlet Planlama Teş

kilâtı tarafından yerine getirilmiyordu, kendi deyi
miyle yine Tekel'in kadro istekleri kasten verilmi
yordu. Tekelci, kendisine kadro vermeyen Maliyeyi el
bette düşünmez, böyle moral çöküntüsü içinde de el
bette Maliyeye avuç açar hale gelir. 

Hakikaten Tekel'in kadroya ihtiyacı vardır. Bun
ların temin edilip verilmesi de muhakkak lâzımdır. Te
kel'in fabrikalarında iyi işletmeci elemanların bulun
ması, fabrikaların randımanlı çalışmalarını mümkün 
kılar. îyi işletmeciyi de iyi para ile çalıştırabilirsiniz. 
Bu kadroların Tekel'e verilmesine hepimiz gayret için
de olmalıyız; ama bu gayretimiz herhalde Sayın eski 
Bakanın düşündüğü fikrin istikametinde olmamalıdır. 
Tekel'in Hazineye yararlı hale gelebilmesi için yapı
lacaklardan en önde geleni, yüksek dereceli kadro
lardan bu kuruluşa verilmesidir. 

Tekel binalarının, bir çok kazalarımızda yıkık, 
dökük ve basık binalar olduğu, içlerinde kırık san
dalyelerde vazife görüldüğü hepimizin bildiği gerçek
lerdir. Bu durumlardan kurtarılması lâzımdır diyece
ğim; ama Tekelci moral gücü yüksek olduğu takdir
de böyle şartlar içinde bile çalışmasını en yüksek se
viyede tutabilecek Devlet kuruluşlarımızın başında 
gelmektedir. 

C. H. P. politikasının neticeleri her sahada oldu
ğu gibi Tekel sahasında da düzeltilmesi güç şartlar 
ortaya getirmiştir. Bunun neticesi; Tekel'e, yukarıda 
bahsettiğimiz bir milyar liranın üstündeki Hazine yar-
dımı 1975 senesi için ortaya çıkmış ve C. H. P. po
litikasının ne kadar gayri ciddî olduğunu hepimize 
ispat etmiştir. 

Bozuk düzen dedikleri devrin en son senesinde 
bile (Ki, o senenin tam ortağı değiliz) Hazineye yar
dım eder halde bulunan Tekel idaresi, kendi devirle
rinde Hazineye avuç açar hale gelmiştir ve bu hal 
gelecek senelere de sıçratılmıştır. 

Şimdiki Hükümet ve sonra gelecek hükümetler 
C. H. P. ortak Hükümetinin her sahada terkedip git
tiği rükûdeti temizlemek için çok gayret sarfedecek-
ierdir. 

Tekel'in Kıbrıs'taki soydaşlarımıza faydalı ola
cak, onlara istihdam temini imkânı sağlayacak, onla
rın ürettiklerinin Tekel sahalarıyle ilgili olanlarını iş
leyip, değerlendirecek yatırım düşüncesi içinde olup 
olmadığını öğrenmek isteriz. Gerçi Kıbrıs ayrı bir 
devlettir; ama Kıbrıs'a mümkün olacak her yatırımın 
götürülmesi, gerek Tekel gerekse soydaşlarımız ba
kımından faydalı olur kanaatindeyiz. 
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Sayın senatörler; 
Çay, üretilen bölgelerde üreticiler için pek çok za

manlarda bir azap haline gelmektedir. Uğraşı zor 
olan veya meşakkatli olan bir üründür. Bunun yanın
da çay üreticisinin hâlâ yüz milyonları aşan alacak
ları vardır. Ümit ederiz bu borç zamanında ödene
cektir. Çay - Kur henüz kendini tam manasıyle kuru
luşuna eriştiremediğinden çözmek zorunluğu ile kar
şı karşıya bulunduğu sorunlarına eğilememektedir. 
Nitekim, imha edilen yaş çay yapraklarının 1974 se
nesindeki tutan bu kuruluşun noksan olması sebebiy
le 56 milyon lira gibi bir yüksek miktara baliğ ol
muştur. Halbuki, 1972'de bu 21 milyon lira, 1973'te 
2 milyon lira, 1974'te yeniden ilâve edilen beş yeni 
fabrikaya rağmen, 56 milyon lira... Üstelik, Başba
kanlık Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında, 
Çay - Kur Teşkilâtına Bakanlıkça yetki tecavüzün
de bulunduğu kayıtlarından sabittir. 

Çay alım kararnamelerinin de pek kısa süreler 
içinde üç defa değiştirilmiş bulunması bence cid
diyetle elemeyeyim; ama belki de Çay - Kur'un yeni 
kurulmuş olmasından dolayı çok ağır darbeler indir
miştir. çay üreticisine. 

Çay, Türk maliyesine oldukça yük teşkil eden bir 
ürün. olma vasfını devam ettirmektedir. Çay fabri
kalarında işletmenin ucuz maliyette olmasını temin 
edecek tedbirlerin alınmasına gayret sarfetmek lâzım
dır, bu mevzudaki önerilerimizi daha fazla söylemeyi 
vakit almamak bakımından lüzumlu bulmuyorum, esa
sen arkadaşımız, C. H. P. sözcüsü bunların bir kısmına 
vukufla dokundu, kendisini tebrik ederim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her vesile ile belirttiğimiz bir kanaatimizi yine tek

rarlamak isteriz : Türkiye tütüncülüğünde millî bir 
tekel politikası artık bütün yönleri ile yerleşmiş bu
lunmaktadır. Bunu geçen sene de tekrar ettik, ondan 
önce de söyledik, bu politikayı hiçbir parti, «Ben yap
tım, ben yarattım» diyemeyeceği gibi, hiçbir parti de 
bu politikayı kısır particilik düşünceleri ile yönünden 
saptırmak hevesleri içine girmemelidir. Bu heves içi
ne girmeye çalışan partilerin hevesleri muhakkak 
kursaklarında kalır. Geçen seneki piyasa zamanında 
görüp ikazda bulunduğumuz bu hevesleri bu sene de 
gördüğümüzü belirtmek isteriz. Tütüne parti politi
kası sokmaya çalışmak, çirkin politikacının ve çirkin 
partilerin yapacağı işler cümlesindendir. Bu sene Ege 
ekici tütün piyasası öncesi Cumhuriyet Halk Partisi
nin Tekel eski Bakam ve C. H. P.'li sayın parlamen
terler ilçe ilçe, köy köy dolaşarak, piyasanın tamamen 

[ kendileri tarafından hazırlandığını, sanki geçen seneki 
piyasada kendileri dört gün içinde piyasayı hazırla-

I dılar, bu seneki Hükümete bu şansı bırakmak iste-
memezcesine, bu sene dört gün önce gelmiş Hükümet 

I (Onbeş gün önce geldi ya, çok daha önce) bu sene 
onu, o şansı bu Hükümete tanımak istememezcesine 
piyasasanın tamamen kendileri tarafından hazırlan
dığını, Tekel Bakanının tamamen kendileri ile bera-

I ber, (Affedersiniz) hatta emirlerinde olduğunu ve 
piyasayı kendileri adına açacağını, (Bunları üzülerek 
söylüyorum, ama bunlar vakidir.) gittikleri her yer
de söylemişlerdir. Bu söylenenler, beyannameler ile 
de pekiştirilmek suretiyle piyasanın açılacağı ve fiya
tın söyleneceği yerin, Cumhuriyet Halk Partisi mer
kezlerinden öğrenilebileceği ekiciye duyurulmuştur. 
Sanki, Tekel idare merkezleri olarak Cumhuriyet Halk 
Partisi ilçe merkezleri gösterilmiştir. Görülmektedir 
ki, eski Bakan Sayın Türkmenoğlu ve arkadaşları 
Cumhuriyet Halk Partili parlamenterler sanki hâlâ 
bakanmış ve iktidardaymışlar gibi hareket edebilmiş
lerdir. Biz, şimdiki Sayın Bakanın bu girişimlere ne 
derecede destek veya köstek olduğunu burada tartış
mak istemiyoruz. 

Sayın Cumhuriyet Halk Partililerin partileri adına, 
tütüne çirkin politikayı sokma gayretleri boşunadır. 
Halkımız, tütünde yegâne etken Tekel'in, artık her yö
nüyle ortaya çıkmış politikasının olduğunu bilmekte, 
tütününe garanti olarak Tekel'i görmektedir. Cumhu
riyet Halk Partisi hayalci politikasını nereye soktu ise 
orasını, affedersiniz, berbatlamış ve politikaların ger
çekçi olması lâzım geldiğini bir defa daha ispatlayan 
düşünceleri kamuoyunda uyandırmıştır. Ümit ediyo-

I ruz ki, sekiz aylık Hükümet dönemleri kendilerinin 
ayaklarını bulutlar âleminden arzın sert sathına değ
dirmeleri lâzım geldiği hakikatini öğretebilmiştir; ama 
bundan da son konuşmaları dinledikten sonra ümi
dimi kestim, hâlâ hayal kurma âleminde devam edi
yorlar. 

1974 senesi bütçesinde şöyle demişiz : Tekel'in 
ölümüzdeki yıl tütün ihraç fiyatlarının 2,32 dolar ilâ 
2,40 dolar olacağını tahmin ederek verdiği bu seneki 
25 liralık Ege piyasası baş fiyatının gelecek sene ih
raç fiyatlarının 2,50 dolar veya 2,60 dolar olması ha
linde, 25 liralık bu fiyatı vermekle üreticiyi ezdiğini
zi, (Biz söylersek siz ne cevap vereceksiniz?) kim te
min edebilir ki? Bugünkü dünya gidişi içinde, fiyatlar 
tahminlerin çok üstüne çıkmayacaktır? Bunları söy
lemişiz geçen sene, nitekim öyle olmuş ve fiyatlar 

I 2,95 dolara çıkmıştır. Şimdi hayal âleminden gerçek 
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âlemine ayaklarınız değsin, demekle ne demek iste
diğimizi anlıyor musunuz sevgili C. H. P.'liler?.. 

C. H. P.'nin sayın sözcüsü burada 1974'te baş
latılan halka dönük tütün piyasası kampanyasını 
kendilerinin yürüttüklerini ve açtıklarını söylediler; 
işte böylece halkın Cumhuriyet Halk Partisi politika
sı eliyle ne kadar büyük zararlara uğradığını şimdi si
ze söyleyeceğim. 

Bizim bir şanssızlığımız var. Şanssızlığımız işte 
hep buralarda oluyor. Herkese, her kuruluşa, yalın 
hakikatleri, aklın yolunu anlatmakla meşgulüz. Bı
rak, herkes gitsin gideceği yere, bırak alsın herkes 
alacağı notu; ama hayır. İllâ Devlet hayatında den
geyi temine gayret edeceğiz. Dengesizlik unsuru ha
line gelmek istidadında olanları paçalarından tutup 
çekeceğiz; fakat bundan şanssızlığımız da olsa kendi
miz adına şikâyetçi değiliz. Dost düşman gün gelecek, 
Adalet Partisini anlayacak; hava açacak, bize doğru 
estirilen fırtınalar durulacaktır ve herkes birbiriyle 
anlaşır havaya girecektir. Böylece Türkiye, çok ihti
yaç içinde bulunduğu istikrara kavuşacaktır. Müca
delemiz hep bunun içindir ve neticeye kadar böylece 
devam edecektir. 

Şimdi gelelim halka dönük tütün piyasası kam
panyasını başlatan C. H. P.'lilerin tüccar lehine ne
ler yaptıklarını görmeye : 

Fakir - fukara ve sömürü edebiyatı sürdürenler 
aktllanıncaya kadar, yukarıda bahsettiğim bu politika
mız sürecektir, geçen seneki tütün mahsulünün dış ih
raç fiyatları üç doları bulmuş ve tüccar, büyük para
lar kazanmıştır. A. P. iktidarının hiçbir devrinde ikti
darda bulunduğumuz hiçbir ortaklık devrinde tüccar, 
C. H. P.'nin ortak iktidar olduğu devirde kazandığı 
para kadar büyük paraları kazanamamıştır ve âdeta 
birçok tüccar, «Keşke bu C. H. P. hep iktidarda olsa 
da tütün tüccarı olarak biz de nasibimizi daha fazla 
alabilsek» demektedir. 

Ziyanı yok, tüccar kazansın. Biz tüccara karşı 
değiliz. Eğer vergisini dürüst, namuslu olarak veri
yorsa tüccar kazansın; ama tüccarın üreticiyi ezdiğini 
sömürdüğünü söyleyenlerin iktidar olduğu bir peri
yotta, bu hadisenin vukubulmuş olması oldukça mani
dardır zannederim. 

Cumhuriyet Halk Partisi «Tütünde borsa yoktur, 
empoze fiyatlar vardır» diye yeri göğü inletecek, son
ra da borsa hükmünü ifa edecek ve C. H. P. görüş
lerinde haklı kalacak... Böyle saçma, böyle hayal, hiç
bir kesimde haklı görülemez. Hakikatler propaganda 
perdesi arkasına gizlenemez. 

Geçen seneki konuşmamızda «25 liralık bu baş 
fiyatı vermekle üreticiyi ezdiğinizi biz söylersek siz 
ne cevap vereceksiniz?» diye sormuştuk. Şimdi yine 
aynı suali Cumhuriyet Halk Partisine soruyoruz : Bu 
sene, tütünde çirkin parti politikaları, çirkin politikacı 
oyunları devam ettirilmiştir. Tütüne parti politikası, 
en çirkini ile sokulmak istenimştir. Bu iş, Cumhuri
yet Halk Partisi ve onun eski Tekel Bakanı tarafından 
piyasa öncesi oluşturulmuş, piyasa müddetince de 
tütünle hiç alâkası olmayan birtakım genç insanlar, 
Sayın eski Bakanı ve Cumhuriyet Halk Partili par
lamenterleri alım merkezlerinde şamata ile karşıla
mak üzere hazırlanmışlardır. Bu Ege piyasasında ol
muştur. 

Sayın C. H. P.'liler; 
Tütüncünün kaderi ile böyle basit işler tertiple

yerek oynamayınız. Onun ıstırabını iyi bilmeniz lâ
zım. O ıstıraptan partinize bir ulufe almak gayret
leriniz Partinize çok pahalıya malolabilir. 

Bir başka mevzuya geliyorum : Geçen seneki ko
nuşmamızda Ege'de tütün alım bölgelerinin 11'den 
5*e indirilmesinin iyi tütünle kötü tütün arasındaki 
fiyat farkını, çok dar bir çerçeve içine alacağını ve 
iyi tütün yetiştiren bölgelerin aleyhine işleyerek, tü
tüncülüğümüzün şöhretini zedeleyeceğini arz etmiş
tik. Bazı Tekel ilgilileri gayri resmî olarak bize, tü
tünde artık ne yetiştirirsen yetiştir, alıcılar tarafından 
arandığını beyan etmişlerdi. Biz, yine de dikkatli 
olunması lâzım geldiğini, iyi bir planlamanın için
de bulunmamız gerektiğini teknik adamlarımıza naçi
zane hatırlatmak isteriz. «Ne yetiştirirsen yetiştir alı
cı bulur» yargısının uzun vadede kötü sonuç verme
sinden çekiniyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tütün ekspertizleri ile ilgili bir hususa da burada 

ehemmiyetle işaret etmek isterim : Bazen bir tütün 
tarlasından iki koçan halinde alınmış tütünler, iki ay
rı eksper tarafından ekspertiz yapılmak suretiyle ay
rı ayrı derecelendirilmekte ve fiyat verme zamanı gel
diğinde de birtakım büyük şikâyetlere sebep olmakta
dır. Bu, her sene vukubulmaktadır. Bu husus hakkın
da Sayın Tekel İdaresindeki teknisyen arkadaşlarımı
zın bir çözüm bulmalarını ben rica ediyorum. Her 
halde kendileri de bu şikâyetleri almışlardır ve bu
nun ıstırabını duyuyorlardır. 

Tütün satış kooperatiflerinin ve tütün satış merkez
lerinin kurulması için çalışmalar varsa açıklanmasını 
bilhassa rica ediyorum. Bu, zannediyorum önemini 
hâlâ koruyan ve gittikçe önem kazanan bir konu ol
makta devam etmektedir. 
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Muhterem Başkan, muhterem senatörler; 

Kaçakçılık, sosyo - ekonomik yapıda bir olaydır. 
Önlenmesi bu doğrultuda alınacak tedbirlerle müm
kün olabilir. «Olabilir» diyoruz; çünkü, ekonomisi ve 
sosyal yaşantısı düzgün memleketlerde dahi kaçakçı
lık bütünüyle önlenememektedir. Kaçakçılıktaki büyük 
kârlar bu hadiseyi teşvikte en büyük etken olmakta
dır. Tabiatıyle Türkiye'nin ekonomik durumunun tam 
gelişmiş olmadığı hakikatini de eklersek kaçakçılığı 
önlemenin ne kadar müşkül bir iş olduğunu anlamak
ta güçlük çekmeyiz. Bunlara kaçakçılığı önlemekle yü
kümlü müesseselerimizin modern araç ve gereç bakı
mından fakirliğini ve de bu müesseselerimizde çalı
şanların maddî ve moral olanaklarının tatminkâr ol
maktan çok uzak bulunduğunu eklersek, meseleye da
ha gerçekçi yaklaşımda bulunmuş oluruz. 

Kaçakçılık yalnız gümrüğün değil, bunu takip ve 
önlemekle yükümlü diğer Devlet kuruluşlarının da 
omuzlarında olan bir sorundur. Bütün bu kuruluş
ların ortak bir çalışma düzeni içinde bulunmaları ger
çeğini burada belirtmek isteriz. 

Gümrükte birikmiş her türlü eşyanın tasfiyesi için 
atılan adımları memnunlukla karşılıyoruz. Memleketi
mizin yine erimeye yüz tutulan dövizlerinin en büyük 
rezervi işçilerimize gümrük kapılarında oldukça anla
yışlı davranılmaya başlanıldığını görüyor ve işitiyo
ruz. Mevzuatın değişikliklerinin işçilerimize hemen 
duyurulmasında, zorlukların önlenmesi bakımından 
faydalar getireceğini belirtmek isteriz. 

Sayın senatörler; 

Partizanlığı, Devletin her kesimine en içten gay
retlerle sokan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı, ken
disine oy veren köylere ve belediyelere, gümrükte bı
rakılmış pikap, teyp, televiz}'on, otomobil vesaire gi
bi mal ve eşyayı dağıtmakta yekta olduğunu, sekiz ay
lık iktidarı döneminde bu hususta ne kadar usta ol
duğunu göstermiştir. Adalet Partisine oy vermiş köy
lere, elektriği hazır olduğu halde bir televizyon ver
mekte türlü güçlükler çıkaran, vermeyen Cumhuriyet 
Halk Partisinin Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı, elek
triği henüz gelmemiş, fakat Cumhuriyet Halk Parti
sine oy vermiş olan köylere televizyon yağdırmakta 
devam etmektedir. Hattâ o köylere televizyon alma
larını, televizyon sıralarının geldiğini yıldırım telgraf
la bildirmiştir, Sayın Bakanım. Muhtarı A. P.'li olan 
köyler, araya Cumhuriyet Halk Partilileri koymak 
suretiyle televizyon, teyp, pikap gibi eşyayı alabilmiş
lerdir. 
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Hattâ Cumhuriyet Halk Partili köyler içinde, iki 
tane televizyon verilmiş köyler listesi elimizdedir. 

Siz bir de belediye misalini ismi ile açıklaya-
1 

J yım. Particiliğin, partizanlığın nerelere kadar vardı-
Î rıldığını bu hadise gayet iyi göstermektedir. Belki 
S şaka mahiyetinde söylenmiştir diyeceksiniz; ama bir 
I bakana böyle şaka da yakışmaz. 
i 
I Ödemiş'in çevre belediyeleri Cumhuriyet Halk 
j Partilidir, yedi tanedir. Eskiden beri öyledir. Hepsine 
I binek ve kullanmak arabası verildiği halde, Ödemiş 
I Belediyesi A. P. Tiler diye verilmemiştir. Hani Ba

kanlar geldikleri zaman belediye başkanları yemek 
ısmarlarlar ya, o yemeklerden birinde Ödemiş Beîedi-

| ye Başkanı, Sayın Cumhuriyet Halk Partili Bakana 
I bu hususu hatırlattığında aldığı cevap, «Bizim parti

ye gel, sana da vereyim» olmuştur. Partizanlık bura
ya kadar vardırılmıştır. 

Bir de Tekel fabrikalarında olan partizanlıklar 
vardır. Tekel fabrikalarına kadro fazlası işçi alınma
sı için fabrika müdürlerine yapılan baskıların neler 

| olduklarını biliyoruz. Hattâ İş ve İşçi Bulma Kuru
mu dışından buralara ne kadar büyük miktarlarda 
Cumhuriyet Halk Partili, «örgüte mensup» dedik
leri, (öyle tabir ediyorlar) insanların girdiğini de bi
liyoruz. 

| Böyle partizanlıklar olmamalı. Yine de söylüyo-
j mm, her zaman söylerim, bizim Parti de yapsa aynı 
j şeyi söylerim. 
! TALÂT DOĞAN (Rize) — Yaptı. 
I 
I A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (De 
! vamla) — Yaptıkları zaman söylerim, merak etme-
j yiniz. Hiç kimseye hiçbir yarar getirmemiştir, daima 
I zarar setirmistir. «İleride iktidar olacağız» diyorsu-
i 

l nuz. Onun da hesabını göreceğiz, iktidar olduğunuz-
I da böyle partizanlıklara devam ederseniz çok çabuk 
j yıkılır gidersiniz. Zaten olamayacağınız da açıkça 
j meydandadır. 
1 

i 
j SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Siz gelirsiniz, 
j fena mı? 
i A. P. GRUPU ADINA MÜMİN KIRLI (De-
! vamla) — Filtreli sigara karaborsasını ortadan kaldı-
j racağmı, çok yakın zamanda ortadan kaldıracağını, 
İ üç ay içinde her şeyin tamam olacağını ilân eden sa

yın eski Bakan, bunda muvaffak olmadığını lütfen 
kabul etmelidir. Bakanlığı bıraktığı anda, Tekel satış 
yerlerinde kuyrukların nerelere kadar vardığını görü
yoruz. 

Tel:"] maddelerine son yapılan zamlar, Tekel'in 
bu sene Hazineden alacağı 1 milyar lirayı karşılaya-
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bilecek kadar bir yekûna varabilecek midir?.. Bunu 
öğrenmek istiyoruz. Belki karşılayamayacaktır, Tekel 
yine Hazineye muhtaç halde bulunacaksa üzüntü du
yarız. 

Zamların münakaşasına burada girmiyoruz; ama 
Tekel içinde yapılacak birtakım çalışmalarla bu mü
essesenin daha iyi çalışabileceğini ve eskisi gibi Ha
zineye yardım eder hale geleceği inancımızı hâlâ mu
hafaza ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Tekel fabrikalarında çalışan işçilerle ilgili bir mev-

zuya da hassaten dokunmak istiyorum. Kanundan ve 
toplu sözleşmeden doğan işçi hakları, çok zaman Ba
kanlıkça, Tekelce verilmemektedir. Meselâ, 15'er da
kikalık dinlenme haklarında işçi çalıştırılmaktadir. 
Bunlar da dava konusu edilmektedir ve çok defa da 
Tekel tarafından kaybedilmektedir. Bu defa Yargıtaya 
gelinmekte, avukatların aldığı para, işçinin alacağın
dan kat kat fazla olmakta, böylece Tekel çok bü- , 
yük külfetler altına girmektedir. 

Kanunların ve toplu sözleşmelerin işçiye tanıdığı 
haklar konusunda çok dikkatli ve titiz hareket et
mek mecburiyetindeyiz. Bu, aynı zamanda demokra
tik sosyal devlet anlayışında en önde gelen ilkelerin
den birisidir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bakanlığın bütçesi üzerinde konuşurken, geçmiş 

senenin icraatından bahsetmek mecburiyetinde kaldık. 
Çünkü, o icraatla büyük problemler yaratılmış ve 
Bakanlık bünyesi, geniş çapta tahrip edilmiştir. Bu 
inancımız, daima düzelinceye kadar olacaktır. 

bütçenin Türk milimine. Bakanlık camiasına ha
yırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile selam
larım. (A. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Grupları adına söz alan sayın üye
ler konuşmuşlardır. Şimdi, kendi adlarına söz al
mış bulunan sayın üyelere sıra geldi. 

Ahmet Karayiğit... Yok. Oral Karaosmanoğiu... 
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sayın 

Başkanım, bu geç saatte zatıâlinizi ve Yüce Heyeti 
sıkmamak için vazgeçtim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 
Saym Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının 1975 yılı Bütçe 
Kanunu tasarısı vesilesiyle bazı maruzatta bulunmak 
istiyorum. Evvelâ TekeTden başlayayım : 

Tekel, en erken bir zamanda 440 sayılı Kanuna 
tabi Kamu İktisadî Teşebbüsü haline getirilmelidir. 

| 20 küsur yıldan beri çalışılır; fakat bir netice alına-
| maz, ama beklenen netice alınması isteniyorso bugün

kü durumundan kurtulup İktisadî Devlet Teşekkülü 
j haline süratle getirilmelidir. 

Çamaltı tuzlasının istihsalinin 1 milyon tona çıka
rılacağı haberi fevkalâde isabetlidir. İdarenin bu ko
nuda gösterdiği gayretlerden dolayı arkadaşları tebrik 
ederim. 

Bütün Kamu İktisadî Teşebbüslerinde işçi alma işi 
maalesef bir kangrendir arkadaşlar; fakat kendilerinin 
çıkarttığı kararname hükümleri hilâfına ilgililere rica 
etmek sureliyle arzularının isafını istemeleri bir ölçü
de kabul olunabilir; ama Bakanlık nüfuzunu kullan
mak suretiyle yaptırmak teşebbüsü, cidden ayıptır ar
kadaşlar. Bunu hiç bir Bakan yapmamalıdır. Nefsine 
karşı utanmalıdır. Çünkü, bu bir kararname hükmü
dür; fakat tatbikatın da 'iyi olduğu maalesef söylene
mez arkadaşlar. Çok şikâyetler dinlem'işimdir; ama 
insan her tarafta muayyen pusulalar alan kişidir. İş 
ve İşçi Bulma Kurumundan vaki taleplerin de bir çok 
oyunlarla idareye intikal ettiği söylenmektedir, bu 
ayrıca bir teftiş konusu olabilir. 

Kanunun emrettiği bir eksperler yüksek okulu di
ye bir okul açılacaktı. Epey uğraştık netice alamadık. 
Eğer bu ihtilâf devam eder, Tekel İdaresinde eksper
lerin yetişmesine elverişli bu okul açılmayacak olur
sa. 8 - 10 sene sonra Türkiye'de tütün eksperi bulmak 
mümkün olmayacak. 

Şimdi, gümrüklere geçmek istiyorum : 20 yıldan 
beri üzerinde çalıştığımız bir konu vardır, maalesef 
gerçekleştiremediğimizden dolayı son derece üzgü
nüm. Türkiye ekonomisinin gerek kendi bünyesi içe
risindeki i a ^ o ^ ı çalışmasına engel olan, gerekse 
milletlerarası ekonomik mübadelelere entegre olma
sından büyük bir engel teşkil eden serbest liman ve 
serbest bölgelere sahip olamamasıdır. 

Komşumuz Suriye'nin serbest limanı olabiliyor da, 
arkadaşlar, koskoca Türkiye'nin bir serbest limanı 
yoktur, bu hazin bir şeydir. Kanun 1953 yılında çı
kartılmıştır, arkadaşlarla çalışmaya başladık; fakat 
bilâhare yeterince meşgul olunmamış, netice alınma
mıştır, buna fevkalâde üzüldüm. 

En son olarak öğrendiğim bir hususu arz ede-
I yirn; Paris'te Sen nehri üzerinde serbest liman ku-
I rulmuştur arkadaşlarım. Denizleri bırakıyorum. 22 
I kilometrelik Hamburg rıhtımı üzerinde 6 veya 7 tane 
I serbest liman olduğunu., oradaki bir gümrük müfet-
I îiş arkadaşın raporundan tespit etmiş bulunuyorum. 
1 Türkiye'nin bir serbest limanı olmaması hazindir; 
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fakat bunun memurlar seviyesinde halledilebileceği 
kanaatinde değilim. Bu, Hükümet seviyesinde halledi
lecek, mevki-î tatbike konabilecek bir problemdir. 
Tatbikatta diğer bakanlıkların bu konunun ehemmiye
tini memur seviyesinde yeterince idrak ettiklerini ma
alesef görmedim. 

Arkadaşlar, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı hariçten göründüğü 

gibi, şöyle ehemmiyetsiz addedilecek bir bakanlık de
ğil. İçine girince kendim gördüm ve bugünkü perso
nelin büyük gayretleriyle ayakta duruyor bu Bakan
lık. Özel bilgilere ihtiyaç gösteren, tekniğe ihtiyaç 
gösteren bir Bakanlıktır. Bu itibarla, her kademede, 
bu Bakanlığın personel eğitimine ehemmiyet vermek 
lâzım gelir kanaatini taşıyorum. 

Bu maksatla geçen yıl gümrük muhafaza koleji
nin açılmasına karar verdik, tahsisatı vardı; fakat 
bundan vazgeçilmiş. Gümrük muhafaza memurlarının 
yeterince eğitilmemesinden şikâyet eden C. H. P. 
sözcüsünün sözlerini duyunca itiraf edeyim ki, şaşır
dım. Bu itirazlarını bertaraf edecek bir müessese ge
tirilmiş, çalışması isteniyor; ama Sayın Bakan bunu 
engellemiş. 

Bu itibarla, müdekkik olduğunu çok iyi bildiğim 
sayın sözcü arkadaşımın hiç olmazsa grup sözcülüğü 
yaparken, bu çeşit tenkitlerini vekillik yapan bir ar-
kadaşıyle konuşmasında fayda görürdüm, ancak bu 
surette hata yapmazdı. 

Arkadaşlar, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığının bir çok müessese

leri noksandır. Gümrük ambarlan perişandır. Güm
rük ambarı demeye imkân yoktur, esasen bw c-'-1^-
-Ks- o„viv.t kuıuiuşiarmmdır, ele alınacak son devece 
ciddi bir Konudur. Zapturapt altında değildir. Bir 
personel konusu vardır, huzurunuzda ifade edeyim: 
tasfiyesi için tedbir aldık, müesseseyi kurduk, sonra
dan ondan da vazgeçilmiş. Devlet Demiryollarında 
bir daire reisi gelip, teşekkür etmişti. Çünkü, «Mu
hafazasının imkânı yoktu, malesef her taraftan çalı
nıyor» diye ifade etmişti. Bu itibarla, Devlet haysi
yetiyle bağdaşacak şekilde gümrük ambarlarının Ba
kanlıkça ele alınmasında isabet görürüm. 

Yine, Gümrük ve Tekel Bakanhğmda merkezi 
bir laboratuvarın ihtiyacını daima hissetmişmıdir. İs
viçre'de gördüm, Belçika'da gördüm. Fransa'da gör
düm. Çünkü, merkezî laboratuvarın tahlilinden geçe
cek bir şeyin Gümrük Vergisi bakımından Hazineye 
büyük değerler kazandırması veya kaybettirmesi her 
zaman mümkündür. Son derece kıymetli, iyi.yetişmiş 
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personeli bulunmasına rağmen; iyi kötü bir laboratu-
var var: fakat benim gönlümün istediği ölçüde bir 
laboratuvar değil, hele dış ülkelerde gördüğümle mu
kayese edilecek durumda değil. Bunun süratle, Hükü
met seviyesinde ele alınıp halledilmesinde büyük fay
da görürüm. 

TIR kamyonlarıyle yapılan nakliyatta kaçakçılık 
konusu, bir bakanlık konusu değildir, bir hükümet 
konusudur. Bakanîıkiararası bir komitede başlattığı
mız çalışmaların bshemahal devam ettirilmesini ve 
Devlet haysiyetiyle uzaktan yakından ilgisi olmaya
cak bu tür kaçakçılığa son vermek demiyorum; ama 
asgarî hadde indirmenin tedbirlerinin alınmasını te
menniye şayan görüyorum. 

Memlekette, turizm endüstrisinin teşvikinde hepi
miz ittifak ediyoruz. Geçen gün söyledim; yabancı 
sermayenin bu sektöre gelmesine teşvikkâr oldukla
rım Cumhuriyet Halk Partisi sözcüleri de ifade etti
ler, «Memnun oldum» dedim; fakat bilir misiniz ki 
Türkiye'de, (Ben tiryaki olmadığım için bilmiyorum.) 
bir yabancı sigaranın tiryakisi, meselâ Temel Tatil 
Köyünde normal yoldan bu yabancı sigarayı tedarik 
edemez, mutlaka kaçak elde edecektir. Hilton oteli
ne 3 5 gün veya bir hafta müddetle iş için gelen bir 
k;mse, yabancı sigaranın Türkiye'ye girmesi yasak 
olduğu için sigarayı norma! yoldan elde edemez. Sa
kın ;.aym Halk Partililer, «Yabancı sigaranın ticare
tini yapalım.» dernek istediğimi zannetmeyin, müsaa
denizle onu demek istemiyorum; ama bir politika, 
dört başı mamur olarak yürütülür. Eğer şu veya bu 
memkkate turizm gelişmişse; bu gelişmenin çeşitli 
c.ırHr" .-,-ci;.-, _,;.,(.CIIHI politikası nedir?.. Onu öğren
meye çalışın, ondan sonra memleketimizin niye geri 
kaldığını tespit edin. Aksi takdirde davaya tedbir ge
tirmeniz mümkün değildir; fakat yabancı sigaranın 
sureti katiyede aleyhinde olmakla beraber, yüzde yüz 
Türk tütününden sigara imalâtının. Tekel elinde de
vam edip etmemesinin: yani bira da olduğu gibi 
bunun da bir rekabet maddesi haline getirilip getiril
memesinin tetkike değer olduğunu ifade etmek iste
rim. 

Sayın Halk Partisi sözcüsünün bira mevzuundaki 
eleştirileri, mikro - ekonomik planda geçerlidir; ama 
bir politika adamı, hususî teşebbüs erbabı gibi, mik
ro - planda değerlendirmez, makro - planda değerlen
dirir. Lütfen, 1951 yılında Tekel maddesi olmaktan 
çıkmasında büyük gayret sarf ettiğim bira sektörünün, 
Türk ekonomisi için getirdiği neticeleri mukayese ola
rak tetkik etmenizi temenniye şayan görürüm. 
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Sigara da bir teknik konudur diyorum, daha ken
dim neticeye varamadım. Çünkü yeterince tetkik et
medim. 

Arkadaşlar; 
Demokratik idare, halka hizmet idaresidir. Gay

ri resmî olarak, bir milyonu geçmiş; ama resmî ola
rak bir milyona yakın dış ülkelerde çalışan işçimiz 
var ve bunlar aileleriyle beraber bir milyonu geçi
yor. Bilirmisiniz ki, dış ülkelerde çalışan ve Türkiye' 
ye gönderdikleri dövizlerle, Lüksemburg gibi bir dev-
lete, yüz bin dolar almak için bizi muhtaç olmaktan 
kurtaran bu cefakâr işçilerin, Türkiye'ye getirebile
cekleri malların neler olduğunu dış teşkilâtımızda bi
len bir tek kişi yoktur, hiç kimse yoktur, birtakım 
mutavassıslar önüne düşer; «Şunu getirebilirsin, bunu 
ben sokabilirim»* derler; ama mal gümrüğe gelir, za
vallı sokamaz ve mal gerisin geri gider. Bu itibarla, 
hükümette görev aldığım zaman üzerinde durduğum 
bir konu idi, takibinde fayda görürüm. Hiç olmazsa 
şimdilik bu işçilerin Türkiye'ye getirebilecekleri mal
larda mahallinde dürüst bilgi verecek şekilde iki tane 
gümrük mütehasısının oralarda ateşe olarak bulun
durulmasında büyük fayda görürüm; eğer bu işçilere 
hizmet etmek istiyorsak. 

Bugün hiç kimse bilmez, eşya getirir zavallı, üç 
ay uğraşırız, o kararname, bu kanun, Maliye ile an
laşanlayız ve ondan sonra mal gerisin geri gider. 
adam getirdiğine de gideceğine de, geleceğine de piş
man olur. En basitini anlatıyorum. Böyle yüzlerce mi
sal görmüşsünüzdür arkadaşlar. 

Geçen gün bahsettiler, Münih'te tarım ateşesi var 
arkadaşlar. Türkiye, Münih'e de tanm atpşesi gönde
riyor da; E canım Almanya'ya, Hollanda'ya veya Ba
tı ülkelerinden her hangi bir yere gümrüklerden iki 
kişi niye göndermesin?.. Maalesef bu bir kapaiı kapı 
gibidir, dışarıdan kimsenin görmesi mümkün değil
dir. Beri taraftan şayanı şükrandır ki, Brüksel'de bir 
gümrük memuru arkadaşımızın mesaisinden Hariciye 
Bakanlığı son derece memnun olduğunu söylediği ve 
özel bir kadro açtırmak suretiyle, Avrupa Ekonomik 
Topluluğu tarafından mesaisi de değerlendirildiği için 
kendisini oraya göndermek imkânı olabildi; ama di
ğer sahada bu işlerle alâkalı konu, tamamen açıkta 
kaldı. Bu itibarla, âcil bir konu olarak bunu arza de
ğer görüyorum. Memleket için, işçiler için fevkalâde 
mühim bir mevzudur. 

Merkezî Avrupa Ülkelerinden, mal sevkıyatında. 
vagonların Türkiye'ye gönderilmemesi hususunda neş
riyat yapıldı. Tahkik ve tetkik ettim; ambarlar dol-

l muş, vagonlar- boşaltıiamıyormuş ve bu yüzden (Onu 
Ulaştırma Bakanından öğreneceğim; tahmin ediyo
rum.) sejur tazminatı diye Türk Devleti döviz olarak 
milyonlarca para ödediği ifade edilmiştir. Eğer bu 
böyle ise cidden üzerinde durulmaya değer bir konu
dur. 

Çay - Kur üzerinde biraz durmak istiyorum. 

Arkadaşlar; 

Geçen yıl, Çay - Kur'un Kanununun ilk çıktığı 
tatbikat yılıydı. Bu umum müdürlüğün değil, bir ba
kanlığın değil; hükümetin meselesi olarak yürütebil
diğimize kanaat getirdik ve hükümete götürdük. De-
taşe memurları vasıtasıyle (O kadrolar açık, doldur
manız mümkün değil,) her vekâletten o işe elverişli 
memurları üç ay göndermek suretiyle bir gayret gös
terdik; ama gayretin büyük kısmı o tarihte Çay -
Kur'un başında bulunan arkadaşlara aittir. Bugün 
öğrendim, imha edilen çay iki milyonmuş, kendilerine 
minnettarım. 1974 yılında 30 veya 50 küsur milyon
muş, 1973'te iki milyon. Bu, büyük gayretlerle elde 
edildi onu arz edeyim. Hatta Genel Kurmay Başkan
lığından talep edilen kamyonları da sevk etmek sure
tiyle, komando birliği sevk etmek suretiyle; ama Dev
letin hareketini orada ayakta tutarak, vatandaşı da 
bizar etmeden iyi bir uygulama yaptık. Bu uygulama
nın aynı şekilde devam etmesi suretiyle (Beş yıl içeri
sinde demiştim.) çay mevzuu, Türkiye'de en iyi bir 
hal şekline bağlanabilirdi, fakat demin bazı arkadaş
larımın tenkidinden öğrenmiş bulunuyorum ki, ben 
çok nikbin düşünmüşüm, Türkiye'nin realitelerini ye
terince bilmiyormuşum, bu işi bizim bıraktığımızdan 
biraz daha geriye gitmiş durumdadır. 

Şİmdİ SOn Oİadak mumere in <u kadar lar ıma bir 
tavsiyede bulunmak istiyorum : 

Ben, öyle zannediyorum ki, politikacı olarak ha
len Parlamentoda en tecrübeliyim. Türkiye'de arka
daşlar, eğer Devlet iradesini, Devlet haysiyetine ya
raşır şekilde ayakta tutmak ve yürütmek istiyorsak; 
politikayı, Devlet idaresinde asgarî hadler içerisine 
sokmaya çalışalım; Devlet adamını Devlet adamı, 
parti adamını parti adamı olarak görelim. Aksi tak
dirde zarar müessesededir, şahısların hiç itibarı yok
tur. Marifet, iktidar mevkiinde iken itibar görmek de
ğildir. Oradan ayrılıp vatandaşın arasına girdiğiniz 
de itibar görmek marifettir; ama biz kendimize yap
makla kalmıyoruz, Devletin müesseselerini peyder
pey, sallana sallana yıkıyoruz; buna gönlüm razı de
ğil, büyük mücadeleler verdik. Her halde en iptidaî 
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şekilde particiliği resmî kuruluşlara sormak için de
ğil... 

Sabahleyin İmar ve İskân Bakanhğıyle alâkalı 
şeyler dinledim, şimdi burada bazı arkadaşların söz
lerini dinledim; itiraf edeyim ki, çeşitli devirlerde, 
ben de sorumlu mevkilerde bulundum, bunlara yakın
dan - uzaktan bir teşebbüste bulunmadım ve itiraf 
edeyim ki, bundan bugün biraz kendimde gurur duy
dum. 

Arkadaşlardan ricam; Kamu İktisadî Teşebbüsleri, 
Türkiye'nin kaynak yaratacak müesseseleri diyoruz; 
ama onların kaynak yaratmasına mani olmak için 
ne çeşit politikalar varsa nüfuzumuzu kullanarak uy
gulamaktan çekinmiyoruz. Bu, şayanı eseftir. 

Hepinize teşekkür ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Kalpaklıoğlu?.. Yok. 

Sayın İbrahim Tevfik Kutlar?.. 
İBRAHİM TEVFİK KUTLAR (Gaziantep) — 

Sayın Başkan, derrtin dışarıda Sayın Bakan ve Sa
yın Genel Müdürle konuştum, «Gaziantep, Nizip ve 
Kilis'te durdurulan üzüm mubayaasına başlatılması 
konusunda ve bu mubayaadaki yolsuzluklar hakkında 
tahkikat yapacaklarını» buyurdular. Vakit geçmiştir; 
onun için konuşmayacağım, bununla yetineceğim. 

BAŞKAN — Sayın Talât Doğan?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, bende
niz de vaktin geçmesi nedeniyle hakkımdan feragat 
ediyorum; Bakanlık hakkındaki dilek ve temennileri
mi Sayın Bakana not halinde takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, Sayın Fethi ÇcLkba^' 
m da sorulan var efendim; sunuyorum size. 

Sayın Naci Cidal?.. Yok. Sayın İsmail Kutluk9... 
Yok. Sayın Ekrem Kabay?.. 

İIK.KJL,M KADAt' ^Burdur) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; 

Çok kısa olarak; anason üreticilerinin bir kaç so
runu var, onları dile getireceğim. 

Bu sorunları anlatırken amacım, görevlileri suçla
mak ya da onları yetkililerinin yanında kınama gibi 
bir durum asla değildir. Değerli Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı mensuplarına, anason üreticilerine ilişkin 
ciddî bulduğum bazı sorunları çözebilecekleri inan-
cıyle söyleyeceğim. 

Anason üreticilerinin ürünlerini satarken karşılaş
tıkları bir güçlük vardır; tüccar, daima anason a?>nı 
merkezlerindeki görevliye oranla bir - iki lira fiyatla 
daha yükseğe almaktadır ve kaldı ki, aldığı anasonun 
içine bir miktar anason samanı, bir miktar da kum 
koyarak aynı malı Gümrük ve Tekel Bakanlığının 

alım merkezlerine rahatlıkla satabilmektedir. Üreti
ci takriben bir ha/ta ile 15 gün kadar alım merkezle
rinde bekletilmektedir ve böylece tüccara satmaya da 
zorlanmış olmaktadır. 

Bazı üreticilerden aldığım bilgi, (ki, bu gözlemim 
de objektiftir) «Köyümde tartıyorum, gelip bir de 
bakkalda tartıyorum; anasonum 2 0 - 5 0 - 1 0 0 kilo 
geldi; ama alım merkezinde anasonum 3 - 5 kilo nok
san geldi» diyor. Aynı gün alımlarının sonunda, alım 
memurunun bunu alım fazlası olarak bir başka üre
ticinin üzerine kesere'k, çıkar sağladığı iddialarını da 
yaygın bir biçimde duydum. 

Bilindiği gibi rakı fiyatları son günlerde yüzde 
75 oranına yaklaşan bir oranda yükseldi. Rakının 
hammaddelerinden birisi de anasondur. İnanmaktayım 
ki, Gümrük ve Tekel Bakanlığının kıymetli mensupla
rı anason fiyatlarına da aynı oranda değer verecek 
ve zam yapacaktır; ama şunu da belirtmeden geçeme
yeceğim; biraz evvel bir ilgiliye sordum, «Türkiye'de 
yılda 32 milyon kilogram rakı üretmekteyiz» buyur
dular. Ben bunu 30 milyon kilogram üzerinden düşün
düm; bilindiği gibi iki ay hiç bir bakkalda rakı bulun
madı, bu da takriben iki ayın hissesine düşen 5 mil
yon kilogram yapıyor, kilogram başına 40 ilâ 45 li
ralık çıkarı rahatlıkla sağlıyorlar ki, bu da 200 - 300 
milyon lira arasında bir para yapıyor. Gümrük ve 
Tekel Bakanlığının kıymetli mensupları buna bir çö
züm bulabilmeliydi; bu para stokçunun cebine gire
ceği yerde, Devletin kasasına rahatlıkla girebilirdi. 

Ciddî bulduğum konular bunlar. Çok teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI BARAN 

TUNCER — Sayın Başkan, sayın sentörler; 

Ben de geciken bu saatte zamanı mümkün oldu
ğu kadar ölçülü kullanacağım, sizleri daha fazla tut
mamaya çalışacağım. Eğer bu kısa konuşmamda 
açıklama bakımından yeterli tatmini sağlayamadığım 
sorular olursa, bunlara da ayrıca yazılı olarak cevap 
vermeye hazır olacağım. 

Bakanlığımla ilgili olarak ele alınan konular, sa
yın konuşmacılar tarafından Tekel, Çay - Kur ve 
gümrükler olarak ele alındı. Ben de aynı biçimde; 
yani bu konudaki görüşleri, değerlendirmeleri Ba
kanlığıma bağlı bu üç ana hizmet grupu bakımından 
değerlendirip sizlere görüşlerimi sunmaya çalışaca
ğım. 

Tekel Genel Müdürlüğüyle ilgili konularda; he
men bütün konuşmacılar, Tekel yönetimine ait so-
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runlara değindiler. Gerçekten Tekel, bugünkü yöne
tim düzeni içerisinde kendisinden beklenen güçlü 
hizmetleri görmekte çeşitli güçlüklerle karşı karşı
ya bulunuyor. Bunları sayın konuşmacılar çok iyi 
bir şekilde dile getirdiler, bu güçlükler konusunda 
benim ekleyeceğini fazla bir şey yok; ancak şunu 
ifade etmek isterim ki, Tekelin bir katma bütçeli 
kuruluş olmaktan çıkartılıp, bir Kamu İktisadî Te
şekkülü haline getirilmesi konusundaki çalışmalar en 
son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Şöyle ki, bu 
konuda daha önceki dönemlerde başlatılan çalışma
lar, kuruluşumuz tarafından tamamlanmış, ilgili ba
kanlıklar ve kurumların görüşleri alınmış ve bu ko
nudaki hazırlık bir kanun taslağı haline gelecek bi
çimi almıştır. Dolayısıyle, bundan sonra yapılacak iş; 
bunun süratle Parlamentoya sevk edilmesi ve eğer 
uygun görülürse, yine hızlı bir şekilde bunun yasalaş
tırılması olacaktır. Eğer bu kısa bir zaman içerisin
de gerçekleştirilirse; ben de sayın konuşmacılara ka
tılıyorum, Tekel çok daha verimli bir hizmet yapma 
olanağına kavuşmuş olacaktır. Ancak, bütün bun
lar gerçekleştirilmeye çalışılırken, Tekelin bugün 
kadro bakımından içinde bulunduğu duruma deği
nildi. Ben de bu konudaki görüşlerimi ifade etmek 
isterim. 

Bugün Tekelde 1 - 4 ncü derecedeki kadroların az
lığı üzerine değinildi. Tekeldeki bugünkü 1 - 4 ncü de
recedeki kadroların toplamı, toplam kadroların an
cak yüzde 1,5'u kadardır ve benzeri biçimde hizmet 
gören diğer kurumları incelediğimizde görüyoruz ki, 
1 - 4 ncü derece kadroları yüzde 16, yüzde İS hatta 
bazı kurumlarda yüzde 24 mertebesindedir. 6250 me
mur ve 65 000 kadar işçi çalıştıran bir kurumda 1 - 4 
ncü derece kadroların bu kifayetsizliği, yetersizliği 
karşısında Genel Müdürlük ve Bakanlık bir süreden 
beri girişimler içerisindedir; fakat bunun henüz so
nucunu alamamıştır. Bu konudaki duyarlılığınıza te
şekkür ederim; eğer bu bir destek biçimine dönüşür
se, şüphesiz daha da yararlı olacaktır. 

Yine Tekel konusunda ileri sürülen bazı husus
lar : Aslında 1177 sayılı Tekeli yöneten Yasanın ön
gördüğü tüzüğün çıkartılması i!e gerçekleştirilmiş ola
caktır. 

Burada sayın konuşmacılar «Millî Tütün Komite
si» gereğinden bahsettiler; «Bakanlıklar Tütün Kuru
lunun» gereğinden bahsettiler, ki bunlar hakikaten 
Yasada bahsedilen kurumlardır, kuruluşlardır. 

Yine sevinçle, kıvançla söyleme fırsatını buluyo
rum bu konuda daha önceki dönemlerde hazırlığı-
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na başlanmış olan tüzük de, Bakanlar Kurulundan 
çıkmıştır; yani artık üzerinde yapılacak bir işlem 
kalmamıştır. Bundan sonrası, tüzüğün öngördüğü 
kurumların kurulması ve işlemlerin yapılmasıdır. Do
layısıyle bu konuda da önemli bir aşamanın aşılmış 
olduğunu ifade etmekten mutluluk duyuyorum. 

Tekel ile ilgili, yine sayın konuşmacıların dik*ka-
tini çeken konulardan bir tanesi Tekelin yapmış ol
duğu faaliyetler sonucunda ortaya çıkan zarar duru
mudur. Gerçekten Tekel, Hazineye katkıda bulunan 
bir kurum mudur, yoksa Hazineden kaynak aktaran 
bir kurum mudur? 

Tekel, biliniyor ki, ortalama olarak satış hasıla
tının yüzde 58'ini Hazineye vergi olarak ödeyen ku
rumdur. Dolayısıyle bütün yıllarda, son yıl dahil, şüp
hesiz bu anlamda olmak üzere Tekel, Hazineye kay
nak aktarmıştır; ancak burada söz konusu olan bu za
rarın bir başka tanımı vardır. Bu da, yüzde 58'in dı
şındaki kendisine ait olan pay ile, Tekelin üretim 
maliyetleri arasındaki farktır ve gerçek şudur ki, 1971 
yılından bu yana Tekel, artan oranlarda, bu anlam
da zarar eden bir kurum haline gelmişti. 

Son fiyat düzenlemeleri ile bu zararın giderilmesi 
amaçlanmış bulunmaktadır. Kamuoyunda şu yanlış 
izlenime zaman zaman rastlanıyor : Tekel, bütçenin 
açığını kapatmak için veya Hazineye yeni kaynaklar 
sağlamak için zam yapmıştır. Belki bu geniş anlamda 
doğrudur; ama esas teknik yönden baktığımızda, te
kel konusunda son yapmış olduğumuz fiyat düzenle
meleri bir yerde sigara ve içkide Tekelin Devlete yük 
olmasını kurtarmak arnacı ile yapılmıştır ve bu son 
düzenlemelerden sonra Tekel ancak başabaş, yani 
satış hasılatından kendisine düşen pay ile ancak ma
liyetini kapatabilen bir kurum haline gelmiştir. Şüp
hesiz, son yıllarda Tekelin zararını artıran en önemli 
faktör, bu maliyet artışı olmuştur. Herkesçe bilin
diği için üzerine eğilmek istemiyorum; fakat bazı 
örnekler verdiğimizde hemen gözüküyor; Tekelin ma
liyetleri arasında bulunan hammadde fiyatlarında, 
işçilik fiyatlarında, son tekel zamlarının fiyat dü
zenlemelerinin yapıldığı 1969 yılından bu yana çok 
önemli artışlar olmuştu ve bu dönem içerisinde fiyat 
bakımından herhangi bir ciddî operasyon yapılmadığı 
için bu aradaki fark, yani zarar giderek büyüyordu. 

Umudumuz; Tekelin bu fiyat düzenlemesi ile 
Hazineye artık yük olmaktan kurtulması ve bugün 
içinde bulunduğu etkin yönetim düzeni içerisinde 
gelecek yıllarda Hazineye devamlı olarak en azından 
vergi biçiminde kaynak aktaran bir kurum haline 

[ gelmesidir. 
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Kısa kısa değinilen konular arasında, eksper oku
lunun gerekliliği üzerinde duruldu. Yine memnuni
yetle ifade etmek isterim ki, bu yıl eksper okulu açı
lacaktır. Daha önce başlatılan çalışmalar tamamlan
mıştır ve bununla ilgili ödenek bütçeye konmuş bu
lunuyor, dolayısıyle bu çok verimli kurum, bu çok 
değerli eksperler yetiştirmiş olan kurum bir kere da
ha canlılık kazanmış olacaktır. 

Tekelin Kıbırs'taki yatırımı soruldu. Tekelin Kıb
rıs'ta büyük bir yatırımı yok. Daha önce burada bir 
ortaklık vardı 1972 yılında faaliyete geçen; fakat 
bu ortaklık çözülmüştür, bozulmuştu. Tekel, geç
tiğimiz aylar içerisinde bu ortaklığı bir başka biçim
de yeniden canlandırıp yeni makinelerle bu eski 
kurulan küçük fabrikayı destekleme eylemine girdi 
ve çok yakında bu fabrikaların montajı ile küçük bir 
ünite Kıbrıs'ta açılmış olacaktır. Ancak bu, belki 
zannedildiği kadar büyük bir işgücü istihdamı sağ
lamayacaktır. Bugünkü tahminimiz, en çok 50 - 60 
çevresinde işgücüne iş bulma olanağı sağlayacaktır. 

Özel kesime sigara yaptırma konusu : Türkiye'
de hep konuşuluyor; son aylarda da sık sık konuşu
luyor. Bu konuda bir öneri bulunduğunu sayın ko
nuşmacılardan bir tanesi de biraz önce ifade ettiler. 
Sayın Çelikbaş, bu konuda kendisinin henüz bir ka
rar veremediğini veya en azından bir sonuca ulaşa
madığını ifade ettiler; fakat araştırmaya değer bu
lunduğunu söylediler. 

Gerçekten de, özel kesime Türkiye'de sigara fab
rikası kurdurulması konusu ciddî bir değerlendirme
yi gerektirecek önemde bir konudur. Bunu yaparken 
bir - iki gerçeği dikkate almak lâzım. Aslında çok çe
şitli faktörler var; ama geç saatte bunların üzerin
de durmak çok zor tabiî. Fakat, bu gerçeklerden bir -
ikisi derken şunları kasdediyorum : Bir kere dünya
da sigara üretiminde özel kesime, daha doğrusu şöy
le diyeyim, dünyada, sanayide özel kesime büyük 
ağırlık veren bazı ülkeler (ki, bunların içerisinde 
Fransa, Avusturya var) hemen her kesimde özel ke
sime fabrika yapma olanağı sağlandığı halde, tütün 
konusu, sigara konusu bir tekel olmaya devam ede-
gelmiştir. 

Bu, konunun özelliğinden doğuyor. Konunun ay
nı zamanda tütün üretimi ile yakın ilgisinden doğu
yor. Dolayısıyle bu konuda gerçekten bir sonuca 
ulaşmak için iyi bir değerlendirme yapmak lâzım. 
En azından şu benim, sizlerin bildiğine emin oldu
ğum ve hatırlattığım konu dışında daha pek çok fak
törün bir arada değerlendirilmesi gerekir. Eğer be

nim kişisel değerlendirmemle ilgilenirseniz, ben Tür
kiye'nin bugünkü koşullarında tütün ziraatinin, ta
rımın bugünkü durumunda bu konuda yeni bir gi
rişime girilmesinin; yani özel kesime bu konuda bir 
olanak sağlanmasının çok yararlı olacağı kanısında 
değilim. Kaldı ki, bugün, özel kesim ihracat amacı 
ile sigara yapma olanağına sahiptir. Bugünkü yasa
lar, özel kesim için bu konuda hiçbir yasaklama ge
tirmiyor. Dolayısıyle zaman zaman duyduğumuz, 
bunu özel kesime aktarsak hemen kolaycacık Tür
kiye'deki üretim karşılanabildiği gibi, derhal ihra
cat da başlar gibi tartışmalar aslında büyük bir te
mele sahip bulunmuyor. 

Yine kaldı ki, sigara konusundaki yatırımlar, bel
ki bazılarının sandığı gibi, çok küçük yatırımlar de
ğildir. Bunlar, ileri teknolojileri gerektirir; büyük ya
tırımlardır. Örneğin, bizim kurmaya çalıştığımız bir 
Tokat Sigara Fabrikasının maliyeti, 600 milyon lira 
çevresindedir. Böyle küçük maliyetlerle sigara fabri
kası kurulabileceği de sanılmamahdır. Burada büyük 
sermaye söz konusudur. Tabiî hemen arkasından 
yabancı sermaye girer bu işin içerisine ve orada da 
şu anda ayrıntısına inmek istemediğim birtakım sa
kıncalar doğabilir. Bunu, belki kişisel görüşümü 
öğrenmeyi merak edersiniz, diye ifade ediyorum, 
Yoksa, gerçekten konu, tümüyle çok ciddî bir değer
lendirmeyi ve tütün tarımı konusundaki bazı temel 
tercihleri çok yakından ilgilendiren bir konudur. De
ğerlendirme mutlaka bu ayrıntıda ve bu kapsamda 
yapılmalıdır, sağlıklı bir sonuca varabilmek için. 

Bir iki cümleyle gümrükler konusundaki bazı so
ru ve önerilere değineyim: 

İleri sürülen noktalardan bir tanesi, gümrük ka
pılarının durumu idi. Gerçekten görünüm olarak 
ve hizmet noksanlığı olarak, gümrük kapılarının 
durumu mutlak surette ciddî bir şekilde ele alınması 
gerekli bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bir 
sayın konuşmacı, bu kapılarda vatandaşlara yapılan 
işlemlerin çağdışı biçimde nitelendirilebilecek kadar 
kötü olduğunu ifade etti. Bir sayın konuşmacı biraz 
daha iyileşmiş olduğunu ifade etti; fakat hangi açı
dan alırsanız alınız, bu kapılardaki hizmetlerin bu
günkü durumunun bizi tatmin etmesi söz konusu de
ğildir. 

Gerçekten Türkiye'yi dünyaya açan bu kapılar, 
bundan 2 0 - 3 0 yıl öncesinin günde üzerinden bir iki 
otomobilin, üç beş kamyonun geçtiği kapılar değil
dir artık. Binlerce otomobil geçmektedir bugün ka
pılardan. Bu kapılardan bazılarını bu kısa hizmet sü-
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remde ben de gezmek imkânını buldum, özellikle 
Kapıkule'deki durum hakikaten yürekler acısıdır ve 
bu konuda mutlak surette koordineli bir biçimde, yal
nız Gümrük ve Tekel Bakanlığının değil, diğer il
gili bakanlıkların da çalışmasıyle çok daha iyi hizmet 
sağlayacak bir tesisin, bir yapının kurulması zorım-
luğu vardır. Bu yapıyla birlikte şüphesiz Gümrük ve 
Tekel Bakanlıgıyle, gümrük hizmetleri konusunda 
buradaki hizmetlerini iyileştirmek zorundadır. 

Bugün Devlet Hava Meydanları veya limanlar 
özel bir önem görüyor, en azından yapı bakımın
dan; fakat gerek ticaret hacmi ve gerekse turizm ba
kımından çok büyük önem taşıyan kapılarımız en il
kel koşullar içinde çalışıyor. Türkiye'nin dışa açık 
penceresi olarak da gerçekten özellikle yabancılar ba
kımından çok kötü bir görünüm sunuyor. Dolayı-
siyle bu konuda yapılacak tenkitlere katılmak yanında, 
konunun üzerine eğilmek ve yalnız Gümrük ve Tekel 
Bakanlığı açısından değil, bütün ilgili kuruluşlar 
açısından bu konunun ciddiyetle ele alınması gerek
tiğine inanıyorum. 

Kaçakçılık konusu üzerinde haklı olarak durul
du: Sayın konuşmacılar, bunun yalnız bir gümrük 
konusu olmadığına değindiler. Daha önceki Ko
misyondaki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, ger
çekten burada da Gümrük ve Tekel Bakanlığı yanın
da, kaçakçılık konusunda görev alan diğer bakanlık 
ve kuruluşların da koordineli ve birlikte çalışmasının 
yararlı olacağına inanıyorum. Şüphesiz kaçakçılık 
konusunda mevzuat noksanlığına sığınmak belki çok 
doğru gözükmese dahi, mevzuatta da yapılacak bazı 
düzeltmeler vardır, ekonomik alanda alınacak ted
birler vardır. Güney'de hemen hemen bazı köylerde 
ve kasabalarda vatandaşların tek geçim kaynağı, bu 
olur hale gelmiştir. Buralarda iş olanakları sağlan
madıkça, bu vatandaşlarımızın kaçakçılık yapmama
larını beklemek veya bunu en azından yalnız polis 
tedbirleriyle karşılayabileceğimizi sanmak da çok 
gerçekçi olmaz diye düşünüyorum. 

Ambar ve depoların durumu da hakikaten üzün
tü verecek durumdadır, dolmuştur. Ciddî olarak 
hizmetleri aksatmaktadır. Bu konuda bazı girişim
lerimiz oldu. Tasfiye konusuna yine bildiğiniz gi
bi, otomobillerin tasfiyesinden başladık. Daha şim
diden ifade edebilirim ki, 50 milyon liraya yakın bir 
parayı sağlamış bulunuyoruz. Bunun en azından iki 
katı kadar daha bir parayı birkaç ay içerisinde sağla
yacağız. Ancak, burada dikkat ettiğimiz ve önem 
verdiğimiz nokta, sağlanacak 100 veya 150 milyon 

i lira değil, bundan çok daha önemlisi bu ambarları, 
depo, sundurmaları yeni baştan kullanılır hale getir
mektir. 

Serbest liman ve serbest bölge konusunda çalışma
lar, arz edilen tempoda gelişmemiştir. Sayın Çe-

j likbaş'ın gözlemi gerçekçidir, doğrudur. Yine ken
dilerinin gözlemi olan bu konunun da yalnız gümrük 
konusu olmadığı, çok önemli bir ekonomik konu ol
duğu ve dolayısiyle birden çok kuruluşu ilgilendirdi
ği doğrudur. Türkiye'de her alanda olduğu gibi bir
den çok kuruluşu ilgilendiren alanlarda, çok hızlı çö
zümler bulamıyoruz, güçlük çekiyoruz; fakat kendi-

i lerinin ikazına teşekkür ederim, konuyu canlandır
mak zannediyorum ki, önem taşıyor. 

Birkaç cümleyle, Çay - Kur ile ilgili gözlemlere 
değinmek isterim. Gerçekten Çay - Kur, kendisine 
bir Kamu İktisadî Devlet Teşekkülü olmanın verdiği 
olanakları henüz kullanabilen bir kurum haline gele
memiştir. Kadroları bomboştur, yönetimde büyük 
eksiklikleri vardır. Bu eksikliklerin üzerine elimizden 
geldiği ölçüde gitmeye çalıştık ve burada yepyeni bir 
yönetim kurmaya çalışıyoruz. Umarım ki, oldukça 
kısa bir sürede Çay - Kur yönetim bakımından çok 
olumlu ve hızlı atılımlar içerisine girecektir. 

Çay eksperleri konusu, şüphesiz dikkatimizi çe
ken konulardan bir tanesi, güç bir konu; fakat bu
nun da üzerine gidilmesi lâzımdır. 

Paketleme konusunda, bütün tenkitler haklı. 
Çünkü, şu anda bir yandan kuru çay Rize'de depo
larda bekliyor, öte yandan büyük şehirlerimiz dahil 
birçok yerde çay kıtlığı çekiyoruz. Bu sadece Teke
lin dağıtımındaki yetersizliğiyle açıklanacak bir olay 
değildir. Bu büyük ölçüde, paketlemedeki dar bo
ğazlarla ilgilidir. 

Bu konuda 1975 yılında maalesef programda yeni 
bir yatırım yokdu; fakat 1975 yılı için yeterince ka
pasite sağlayacak bir paketleme tesisinin kurulması 
için her türlü girişim içerisine girdik ve olumlu ilk 
sonuçlan aldık. 

Çay - Kur ve bu bölgedeki çayla ilgili konularda 
düşüncemiz sadece paketleme kapasitesinin büyütül
mesi değil, bunun yanında bu bölgede bir entegre te
sis sisteminin kurulmasıdır aynı zamanda. Bunun 
içerisine paketleme yanında ambalaj tesisi girer ki, 
bununla ilgili girişimlere başladık. 

Aynı zamanda yine bir sayın konuşmacının ifade 
ettiği gibi, çay tohumundan yağ çıkartılması ve di
ğer kimyasal maddelerin çıkartılması konusuna ciddî 

J olarak eğiliyoruz. Umudumuz o ki, yakın diyebile-
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ceğimiz bir gelecekte bu konuda, bu bölgede anlam
lı bir entegre tesis kurmanın temellerini atma fırsa
tını bulacağız. 

Bu vesileyle, bir tek cümleyle sigara mevzuuna 
bir kere daha izin verirseniz değineyim. Şüphesiz, 
biraz önce ifade ettiğim fiyat düzenlemeleri, bu alan
da karşılaştığımız darboğazlardan bir tanesini gider
miş olmakla birlikte, esas çözümün üretim artışıyle 
olacağına inanıyorum. 

Yine Komisyonda daha önce ifade etmiştim, bu 
konuda bazı girişmelerimiz var demiştim? Şu an
da yine memnuniyetle ifade etmek istiyorum ki, da
ha önce programlarda bulunmayan 17 adet filtre tak
ma makinesiyle ilgili olarak bütün hazırlıklarımızı ta
mamlamış ve siparişlerimizi vermiş bulunuyoruz. 
Bunun anlamı şudur; bugünkü üretim düzeyinde yak
laşık olarak 50 kadar filtre takma makinesiyle çalı
şıyoruz, 17 filtre takma makinesinin bu yıl içinde 
buna eklenmesi, kapasitemizi en azından üçte bir ka
dar daha artıracaktır. Buna, bugünkü kapasitenin 
daha iyi kullanılması yönünde aldığımız tedbirleri ve 
aynı zamanda bu yıl sonunda faaliyete geçirmeye ça
lıştığımız Adana ve Bitlis tesislerini ekleyecek olur
sak, umuttan ötede inancımız o ki, bir yıl sonrasın
da Türkiye'de filtreli sigara yapma kapasitesi, bu
günkü kapasitenin en az yüzde 75 üzerine çıkacaktır. 
Yan tedbirleri de oluşturabilirsek, bunun yüzde yü
ze ulaşması olanağı dahi vardır; fakat biraz daha 
dikkatli veya muhafazakâr bir ifade kullanmak ister
sek, en azından yüzde 75 filtreli sigara yapma ola
nağımızı bir yıl içinde artıracak tedbirleri almış bu
lunuyoruz. 

Bunların bir kısmı daha önce başlatılan tedbirler
dir, bunları da gerçekleştirmeye çalışıyoruz, bir kıs
mı da son birkaç hafta içerisinde gerçekleştirdiği
miz, birkaç aydan beri üzerinde durduğumuz tedbir
lerdir. 

Sözlerime son vermeden önce çay konusunda bir 
hususa daha değinmek istiyorum: Yine, Komisyon
da haklı olarak çay üreticisine verilemeyen çay yap
rağı karşılıklarından bahsedilmişti. Bugün yine mut
lulukla size şunu ifade ediyorum ki, ilgili kararna
menin öngördüğü biçimde 28 Şubat 1975 tarihi iti
bariyle bu konudaki üreticiye olan borçlarımızı son 
kuruşuna kadar ödeyebilecek tedbirleri tümüyle oluş
turmuş bulunuyoruz. Bu konuda, Maliye Bakanlığı 
ile bütün temaslarımızı tamamladık; fakat yalnız 
Maliye Bakanlığının kaynaklarına da bağlanmıyoruz. 
Oturduk ciddî olarak bunun planlamasını yaptık. 

Her ne kadar Hazinenin içinde bulunduğu güç şart
lar, bu ödemede bizi bazı güçlüklere itmişse de Dev
letin üreticiye olan borçlarını mutlak surette, vaat 
edilen sürede gerçekleştirmesi, yerine getirmesi için 
tedbirleri tümüyle almış bulunuyoruz. İnancım o ki, 
bu ay sonunda bu paranın tümünü üreticiye ödemiş 
olacağız. 

Biliyorum, bazı soruları yeteri ayrıntıda açık
lığa kavuşturamadım; ama gecenin bu ilerlemiş saati 
dolayısiyle sizleri daha fazla tutmamak içindir. Za
ten bazı sayın senatörler yazılı biçimde sorularını 
sordular, şüphesiz yazılı olarak cevaplandıracağım. 
Diğer sözlü sorulardan da eksik kalan olmuşsa, bun
ları da yazılı olarak cevaplandıracağım. 

Sözlerime son verirken, Yüce Senatonun sayın 
üyelerini saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz sayın üyenin; ama söz almış sayın üye 

yok. 
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1975 Malî Yılı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ç) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 16 764 069 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Gümrük kanunlarını uygulama 
ve izleme hizmetleri 136 003 583 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile mücadele 
hizmetleri 68 522 962 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programına dağıtılamayan 
transferler 874 550 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin milleti
mize ve memleketimeze hayırlı ve uğurlu olmasını 
dileriz. 
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5. — Tekel Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe Ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu (M. 
Meclisi : 1/223; C. Senatosu : 1/290) (S. Sayısı : 419) 

BAŞKAN — Şimdi sıra 1975 Malî Yılı Tekel 
Genel Müdürlüğü Bütçesine gelmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1975 Bütçe Kanunu Tasarısı 

Madde 1: — Tekel Genel Müdürlüğüne 1975 
malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaret
li cetvelde gösterildiği üzere (1 079 218 270) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 53 909 659 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

111 Tütün ekimini düzenleme ve 
mamul tütün işleme hizmetleri 614 447 169 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

112 Alkol ve alkollü içkiler üretim 
hizmetleri 102 218 118 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

113 Tuz ve kibrit işletme hizmetleri 192 130 002 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

114 Tekel ürünlerinin satışı ve kaçak
la mücadele hizmetleri 105 964 292 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 419 S. Sayılı basmayazı 5.2.1975 tarihli 26 ncı 
Birleşim tutanağına eklidir. 

Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler 10 549 030 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. Yok. 
Maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bölümleri biraz 
önce kabulünüze mazhar olan (A) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(1 079 218 270) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum. 

B — CETVELİ 

Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 15 200 100 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 1 064 018 170 
BAŞKAN — Bölümü oyunuza su
nuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci madde hakkında söz isteyen sayın üye?.. 
Yok. Maddeyi, bu maddede sözü edilen ve bölümleri 
biraz önce Yüce Genel Kurulca kabul olunan (B) 
işaretli cetvelle birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1975 ma
lî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her hirinin 
dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1975 malî yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü madde hakkında söz isteyen 
sayın üye?., Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler.... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 4. — Tekel Genel Müdürlüğünce gelecek 
yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren ka
nunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madds 6. — Bu kanun 1 Mart 1975 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel bakanları yürütür. 

/. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca Se- I 
çilen Üye Bahriye Üçok'un, «Hutbeler-» adlı kitap ve i 
nakli istenen din görevlisine dair soru önergesi ve Dev
let Bakam Mehmet Özgüneş'in yazdı cevabı (7/328) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

21 . 1 . 1975 günü Cumhuriyet Senatosunda yap
tığım gündem dışı konuşma ile gerekçelendirmiş oldu
ğum iki sorumun sayın Devlet Bakanı Mehmet Özgü-
neş tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
ve arz ederim. j 

Kontenjan Üyesi 
Bahriye Üçok 

Bahriye Üçok : 
Bundan bir yılı aşkın bir süre önce. Manisa'nın Bü

yük Belen kasabasında, ölümünün 35 nci yıl dönümün- ! 
de, Atatürk'ün anıtına yem torbası takılması elayı 
ile ilgili olarak gündem dışı bir konuşma yapmıştım. 
Bu konuşmamda Diyanet İşleri Başkanlığının yayınla -
mış olduğu «Hutbeler» adli kitabında Fatih'in adının iki S 
küçük sayfa içinde tam on iki kez geçtiğini, Alpars
lan'ın hatta Muhammed adlı imamamm bile bol bol 
övüldüğünü, oysa 23 Nisan, Büyük Taarruz, 30 Ağus
tos gibi konular üzerine yazılmış hutbelerde olsun, bu 

12 . 2 . 1975 O : 5 

| BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen sayın 
I üye?... Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen üye?.. Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
s edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. Tasarı 13 
j Şubat 1975 Perşembe günü saat 09,30'da başlayacak 

olan 34 ncü Birleşimde açık oylarınıza sunulacaktır.; 

33 ncü Birleşimin 5 nci Oturumunu 13 Şubat 1975 
Perşembe günü saat 09,30'da toplanmak üzere kapa-

| tıyorum. 

] Kapanma Saati : 06,00 

I kitabın tümünde olsun, bir kez Atatürk'ün adına yer 
j verilmediğini üzüntü ile huzurlarınızda belirtmiştim. 

Konunun basına yansıması üzerine. Diyanet İşleri 
Başkanı sayın Dr. Doğan ve yardımcıları Başkanlık
taki konuşmamızda. Hutbeler adlı kitabın eksiklerini 

I kabul ettiklerini ve çok değil bir hafta sonra yapıla
cak eklerle Türk ulusunu zaferden zafere ulaştıran 
büyük kurtarıcı Atatürk'ün adına ve eserlerine yer ve-

j receklerini açıklamışlardı. O günden bu yana ne za
man basında yanlış eğitimin sonucu olan bir saldırgan-

| lık olayını okusam, bu vaadi hatırîamışımdır. Bu kez 
de öyle oldu. Trakya'da çıkan Yeşilyurt ve Atayolu 
gazeteleri ile Ordu'da çıkan Ordusesi Gazetelerinde 
yazılanlardan sonra, 7 Aralık 1974'te Urfa'nm Suruç 
ilçesinde Atatürk büstünü kıran i l öğrencinin tutuk-

! lanması haberi, konunun toplum açısından önem taşı
dığını bir kez daha belirtmiş oldu. 

Örneğin Atayolu Gazetesinde «Ne o komutan, ne 
bu komutan, o halde kim?» başlığını taşıyan yazıda : 

f «30 Ağustos törenlerinin yapıldığı sırada, Kırklareli'nin 
bir camiinde hatibin, ne o komutan, ne bu komutan, 
İstiklâl Harbini din adamları kazandı.» dediği haber 
veriliyor. Aynı günde Türkiye'nin bir başka köşesin
de Ordu ilimizde çıkan «Ordusesi» Gazetesi de 30 

III. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 
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Ağustos günü hatibin, Gazi Mustafa Kemal'i anmadı
ğını Akif'ten şiirler okuduğunu, «Akif ulusal Kurtu
luş Savaşına katılmadı, gazi de değildir.» ondan niçin 
söz ediyorsunuz da, Atatürk'ü anmıyorsunuz, diyen 
bir yurttaşın bu sorusuna karşılık, hatibin «Mustafa 
Kemal'i kim seviyor ki, ben ondan söz edeyim?» de
diğini naklediyor. 

Ayrıca Ankara'da Diyanet sitesinin içinde oîan ve 
yerini bizzat Atatürk'ün gösterip ayırttığı Kocatepe 
Camiinde 30 Ağustos Cuma günü hatiplerden biri de 
büyük zaferimizi Mehmet'lere, Ahmet'lere, Ayşe'lere 
borçlu olduğumuzu söylemekle yetinmiştir. Yine aynı 
günde İstanbul'daki camilerde de yazılı hutbeler okun
muş ve sadece Akif'ten şiirler okunmuştur. 

Görülüyor ki, hutbeler kitabına vadedilen ekler im
lâ konmamıştır. İşte bu saldırılara son verecek, geçer
li çare, ancak Diyanet Başkanlığının ciddî ve samimî 
tutumu olabilir. Bu da her şeyden önce Hutbeler ki
tabına Atatürk'ün adının ve eserininin girmesi ile 
mümkündür. Yani ayırıcı, bölücü fikirlere karşı, layik 
düşüncede, Atatürk milliyetçiliğinde biçimlenen ve 
her alanda imanlı bir topluma sahip olmayı amaçlayan 
hutbe ve öğütleri sunmak ile... 

Şimdi sayın Devlet Bakanına iki sorum var : 
1. Türk tarihinin en büyük kahramanı Gazi Mus

tafa Kemal Atatürk'ün adı ne zaman Hutbeler Kitabı
na girecektir? 

2. 10 Kasım 1973'te Büyük Belen kasabasında 
Atatürk'ün anıtına karşı girişilen çirkin hareketin kış
kırtıcısı hakkında yapılan soruşturma sonunda valilik
çe Diyanet Başkanlığına yazılan yazı ile başka yere 
nakledilmesi istenen din görevlisi hâlen aynı yerde ve 
görevde bulunmakta mıdır? Böyleyse niçin? 

Kontenjan Senatörü 
Bahriye Üçok 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 11.2.1975 
Sayı: 7.01/1415 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

İlgi: 24 . 1 . 1975 gün ve Kanunlar Müdürlüğü : 
5358 - 2568/7/328 sayılı yazıları. 

Cumhuriyet Senatosu Kontenjan Üyesi Sayın Bah
riye Üçok'un yazılı soru önergesinin cevabı ilişikte su
nulmuştur. 

Arz ederim. 
Mehmet Özgüneş 

Devlet Bakanı 

Cumhuriyet Senatosunun Cumhurbaşkanınca Seçilen 
Üyesi sayın Bahriye Üçok'un yazılı soru önergesinin 

cevabı 
İlgi : a) Diyanet İşleri Başkanlığı Din işleri Yük

sek Kurulunun 31 Ocak 1975 gün ve Din İşi. Yk. Krl. 
Bşk. D / l - 3/75 sayılı kararı. 

b) Diyanet İşleri Başkanlığının 3 Şubat 1975 gün 
ve Ö/5-75/59 - 272 sayılı yazısı. 

Soruları cevaplandırmadan önce bazı hususların tes
pitinde büyük faydalar vardır. 

1. Sosyolojik bir realite olan din ve dinî duygular, 
bütün milletlerin tarihinde, özellikle politikalarında 
önemli bir yer işgal etmiştir. Din ve politikanın karşı
lıklı münasebetleri tarihin akışı içinde bazı aşamalar 
geçirmiştir. 

Din'in politikaya hâkim olduğu devirlerde zümre
ler arasındaki politik, ekonomik ve sosyal çekişmeler 
zaman zaman din ve mezhep kisvesine bürünmüş, sa 
dece belli kişileri ve zümreleri ilgilendiren bu çekişme
ler dinî bir hüviyet kazandırılarak politika sahnesine 
sürülmüştür. Böylece dinî mahiyet kazanan çekişme
ler dine bağlı kitleleri parçalamış bölmüştür. 

Politikanın elinde bir âlet olarak kullanıldığı za
manlar din, ulviyetini, kişiliğini ve etkinliğini yitirmiş
tir. Bir taraftan günlük politikada taraf tutarak bazı 
hırslı politikacıların hizmetine giren birtakım din gö
revlileri şahsî çıkarlarını dinî ve millî inançlarına ter
cih ederken öbür taraftan bazı politikacılar gerçek gö
revlerini bir kenara iterek şöhret ve itibar kazanmayı 
din istismarında aramışlardır. 

Politik çekişmelerin ve istismarların dışında tutul
duğu devirlerde ise din, fertlere ve toplumlara huzur 
sağlayan bir ortam için zemin hazırlamış, faziletlere 
kaynaklık etmiş, iyilik, doğruluk ve haklılık duygu
larını beslemiştir. 

Yurdumuzda dinin ve din duygularının politika dı
şında tutulması için sarf edilen gayretler Cumhuriyet 
döneminde büyük bir hız kazanmıştır. Bu gayretler 
olumlu etkilerini kısa zamanda göstermiş, din istismarı 
geniş ölçüde önlenmiş, mezhep mücadeleleri ortadan 
kalkmış, mezhep farkları âdeta unutulmuş, sapık akım
lar gelişmek için zemin ve ortam bulamamıştır. 

Atatürk'çü bir belge olan 1961 Anayasası lâik dev
let düzenini kabul etmiş, bu yasanın 19 ncu maddesi 
lâikliğin sınırlarını çizmiştir. 

154 ncü madde Diyanet İşleri Başkanlığının Genel 
İdare içinde yer alacağını, özel kanununda belirtilen 
görevleri yapacağını hükme bağlamıştır. Anayasamı
zın 2 nci, 19 ncu ve 154 ncü maddeleri birlikte ince
lenirse, kolayca görülür ki. Anayasamız dinin yönetim 
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işlerini icraya bırakmış, lâikliğin vazgeçilmez şartı ola
rak, dinî inanç ve ibadetlere, dinin esaslarına dokun-
mamıştır. Anayasamız, kamu düzenine veya genel ah
lâka veya bu amaçla çıkarılan kanunlara aykırı ol
mayan ibadetleri, dinî âyin ve törenleri serbest bırak-
rmştîr. İcranın yukarıdaki haller dışında ibadetlere 
müdahale etmesine Anayasamız imkân vermemekte
dir. 

Bu sebeple kamu düzenine, veya genel ahlâka veya 
bu maksatla çıkarılan kanunlara aykırı olmayan iba
detler siyaset kürsülerinde değil, ilahiyat kürsülerinde 
incelenmelidir. İbadetler, politikacılar arasında de
ğil, din bilginleri arasında tartışılmalıdır. Sebep ve ba
hane ne olursa olsun dinin politikayı etkilemeye, po
litikanın ibadetleri tanzim etmeye, bu yoldan din ve 
din duygularını politik bir araç olarak kullanmaya 
meyletmesinde hiç b^r millî ve dinî yarar yoktur. 

Soru : 1 
Türk tarihinin en büyük kahramanı Gazi Musta

fa Kemal Atatürk'ün adı ne zaman Hutbeler Kitabına 
girecektir? . 

Cevap : 1 
(Hutbeler Kitabı) isimli bir tek kitap olmadığı gi

bi aynen okunması zarurî ve mecburî resmî hutbeler 
de mevcut değildir. Görevliler, hutbelerini dinî esas 
ve geleneklere, cemaatin kültür seviyesine ve günün 
ihtiyaçlarına göre hazırlar ve okurlar. 

Diyanet İşleri Başkamı5ı hutbelerin hazırlanma
sında yardımcı olmak üzere zaman zaman ve çeşitli 
isimler aitnıda hutbe örnekler: yayınlamıştır. 

Bilindiği gibi Cuma ve Bayram namazlarında oku
nan ve ibadetin bir rüknü o;arı hutbeler, başlıca iki 
bolümden ibarettir. Birinci bolümde Allah'a hamdedi-
lir, dua edilir. İkinci bölüm ise toplumu eğitici ve ay
dınlatıcı öğütleri ihtiva eder. 

Emeviler, Abbasiler ve Osmanlılar devrinde Devlet 
Başkanlarının isimleri hutbelere dahil edilmiş ve ken
dileri hutbelerde öğülmüşîür. İslâm Dinini çok iyi bi
len ve lâik devlet düzenine gönülden bağlı olan Ata
türk isminin, eski hükümdarlar gibi, hutbelere konul
masına müsaade etmemiştir. Atatürk'ün ismi gerek 
sağlığında ve gerekse vefatından sonra hutbelerin bi
rinci bölümünde yer almamıştır. Ancak, hutbelerin 
toplumu aydınlatmayı ve eğitmeyi amaçlayan ikinci 
bölümünde Devletimizin Kurucusu. Millî Kahraman 
Atatürk'ün ismi ve eserleri yer almıştır ve yer almaya 
devam edecektir. 

Soru önergesinde «Hutbeler Kitabı» ile, son zaman
larda Diyanet İşleri Başkanlığınca yeniden hazırlan

makta olan ve biran önce tamamlanması için gayret 
edilen örnek hutbeler söz konusu ediliyorsa, hemen 
belirtelim ki bu örneklerde Atatürk'ün sadece adı de
ğil, eserleri de yer almaktadır. Çünkü biz Atatürk'ün 
eserlerinin de adı kadar önemli olduğuna inanıyoruz. 

Ayrıca hutbelerin Türkçe okunması için Atatürk 
döneminde başlatılan gelenek daha da geliştirilerek 
devam ettirilmektedir. 

Bu vesile ile şu hususun da açıklanmasında büyük 
faydalar vardır. Diyanet İşleri Başkanlığı Atatürk ta
rafından kurulmuş millî bir müessesedir. Burada görev 
alanlar millî ülkülere bağlı kimselerdir. Birkaç patalo-
iik olayı genelleştirmek doğru değildir. 

Soru: 2 
10 Kasım I973'te Büyük Belen kasabasında Ata

türk'ün anıtına karşı girişilen çirkin hareketin kışkırtı
cısı hakkında yapılan soruşturma sonunda Valilikçe 
Diyanet Başkanlığına yazılan yazı ile başka yere nak
ledilmesi istenen din görevlisi halen aynı yerde bulun
makta mıdır? Böyleyse niçin? 

Cevap : 2 
Diyanet İşleri Başkanlığında mevcut dosyaların 

incelenmesinden anlaşıldığına göre: 
8 Kasım 1973 günü Saruhanlı ilçesi Büyükbelen 

kasabasında Atatürk büstüne yapılan çirkin hareket 
üzerine gerekli idarî ve adlî kovuşturma açılmış, suç
lular hakkında kanunî işlemler yapılmıştır. Kovuştur
ma sonunda, elde edilen bilgilere göre: 

1. Atatürk büstüne karşı çirkin hareketi yapan 
genç bölgede görevli öğretmenlerin ifadesine göre; 

a) Muhitinde haylazlığı ile tanınan, efe geçinen 
mütecaviz ruhlu bir kimsedir. 

b) Çirkin hareketini dinî duyguların etkisi altında 
yapmamıştır. 

2. Manisa Valiliği önergede sözü edilen yazısında 
Yukarı Camii İmam - Hatibi Yılmaz Dönmez'in başka 
yere naklini değil, mahalline bir müfettiş gönderilme
sini Diyanet İşleri Başkanlığına teklif etmiştir. (Mani
sa Valiliğinin yazısı 15 . 11 . 1973 gün ve Müftülük 
G-2/37-3902 sayılıdır.) 

Gönderilen müfettiş gerekli soruşturmayı yapmış. 
İmam - Hatip Yılmaz Dönmez'in olayla herhangi bir 
ilgisini tespit edememiştir. Buna rağmen Başkanlık ge
rekli hassasiyeti göstermiş ve Yılmaz Dönmez'i başka 
bir yere nakletmiştir. 

Adı geçen İmam - Hatibin Valiliğin teklifine rağ
men yerinde tutulduğu iddiası gerçeklere aykırıdır. 

Mehmet Özgüneş 
Devlet Bakanı 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1975 yılı Bütçe kanunu tasansma verilen oyîarm sonucu 
(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip AtaMı 
Suphi G-ürsoytrak 
Kâmil Karavelioğlu 
Ahmet Yıldız 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYON KARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 
İsmail Y'etiş 

ANTALYA 
Şer afettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâıeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 

ADANA 
M. Y"ılmaz Mete 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
Halil Ooral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıoalı | 

üye > sayısı : 184 
Oy verenler : 101 

Kabul edenler : 65 
Reddedenler : 36 

Çekmserler : — 
Oya katılmayanlar : 77 

Açık üyelikler : 6 

[Kabul edenler] 

1 Şeref Kayalar 
\ Cahit Ortaç 
i ÇANKIRI 
1 Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket öz cet in 

-> DENİZLİ 
! Ali Kemal Turgut 

DİYrARBAKIR 
| Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

| İZMİR 
1 Beliğ Beler 
i Mustafa Bozoklar 
1 Mümin Kırlı 
1 Orhan Kor 
KAHRAMAN MARAŞ 

| Hilmi Soydan 
KASTAMONU 

Mehmet Çaimlıca 
i Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
ELÂZIĞ- \ . . . " " " 

l Ah Alkan Salim Hazerdaglı KOCAELİ 

ESKİŞEHİR j Lûtfi Tokoğlu 
Ömer Ucuzal E KONYA 
Hasan Ergeçen j Osman NuriCanpolat 

GAZtANTEP [ Fevzi Halıcı 
İbrahim Tevfik Kutlar [ Mehmet Varışlı 

GÜMÜŞHANE 
Abbas Cilâra 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 

Talip Özdolay | A. Orhan Süersan 
İSTANBUL 1 MUĞLA 

Erdoğan Adalı [ İlyas Karaöz 

[Reddedmler] 

BURDUR I 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Saffet Ural 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca | 

- 4 

ELÂZIĞ 
Celâl Ertuğ 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri | 

89 — 

! Haldun Meinteşeoğlu 
NİĞDE 

\ Hüseyin Avni Göktürk 
1 SAKARYA 
ı Osman Salihoğlu 
1 Mustafa Tığlı 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Ay-kan 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEfl 
Hüsamettin Çelebi 
Sait Naci Ergin 

HAKKÂRİ 

Naci Cidal 

HATAY 

Kemal Kılıç oğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 
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İSTANBUL 

Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şamiloğlu 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Emanullah Çelelbi 
Vehbi Ersü 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Mehmet özgüneş (B) 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakulcr 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mujkadder Öztekin 
(B.) 

Mehmet ünaldı (Bşk. V 
AĞRI 

Kasım Küfrevî 
AMASYA 

Maeit Zeren 

ANKARA 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Turgut Cobe 
Mahmut Vural 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ham di özer 

MANİSA 
Doğan Baruteuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Arakan 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

[Oya katılmayanlar] 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Ali Celâlettin Coşkun 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
Cemalettin Likaya 

BİNGÖL 
A. Hikmet Yurts-ever 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizre'lioğlu 

ERZURUM 
Lütfi Doğan 
Sakıp Hatun-oğlu 

GİRESUN 
Sabahattin Orhon 
İhsan Topaloğlu 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSTANBUL 

Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Nazif Çağatay 
Necip Mirkeîâmoğlu 
(Bşk. V.) 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçliigül 
Hüseyin Kalpaklıoğhı 

KOCAELİ 
Hikmet İsmen 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmet oğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Tekin Anburun (Başkan) | Bekir Sıtkı Baykal 

[Açık üyelikler] 

SİİRT 
Ş ü r e k a Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilei 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu (B.) 
Cemal Tarlan 

TOKAT 
Zihni Betil (Bşk. V.) 

TRABZON 
Ali Şa'kir Ağanoğhı 
ö. Lûtfi Hoca oğlu 

URFA 
İbrahim Halil Balkıs 
Hasan O rai 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp an 
Selâhaddin Babüroğlu (B.) 
Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara (B.) 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derhal 
Nihat Erim 
Ecvet Güresin (i.) 
Sadi Irmak (Başbakan) 
Sabahattin Özbek (B.) 
Naim Talû 
Halil Tunç 
Bahri ve Üeok 

Ankara 
İstanbul 
Konya 
Niğde 

Samsun 
Tunceli 

Yekûn 

....> 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

33 NCÜ BİRLEŞİM 

i2 . 2 . 1975 Çarşamba 

Saat : 930 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞMA 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

X I . — 1975 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/210; 
Cumhuriyet Senatosu : İ/277) (S. Sayısı : 406) (Da
ğıtma tarihi : 3 . 2 . 1975) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPİLACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




