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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim dört oturum yapan Genel Kurulda; 
1977 malî yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı, 
Ticaret Bakanlığı, 
Çalışma Bakanlığı, 
Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul olundu. 
A. P. ve C. H. P. Grupu başkanlıklarının, Ba

kanlara ayrılan konuşma süresinin sorular dahil 45 
dakikaya indirilmesine dair önergesi kabul olundu. 

10 . 2 . 1977 Perşembe günü saat 9,30'da topla
nılmak üzere Birleşime (10 . 2 . 1977) saat 05'00'te 
son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünalclı 

Divan Üyesi 
Kastamonu 

Mehmet Çamlıca 

Divan Üyesi 
Burdur 

Ekrem Kobay 

» > • • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 09.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İÎIıan (Muş) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimi açıyorum, 

II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

/. — 7977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 11494) 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

A) GİDA TARİM VE HAVANC1L1K BA
KANLIĞI 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komsiyonu raporu (M. Meclisi 1/516; C. Senatosu 
1/514) (S. Sayısı : 636) 

BAŞKAN — Program gereği Gıda ^ Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri Ge-

(1) 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

nel Müdürlüğü, Devlet Meteoroloji bütçelerinin gö
rüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon Sayın Başkanı İsmet Sezgin hazır, Ba
kanlığı (emsilen Sayın Tarım Bakanlığı Müsteşarı ha
zır. 

Sayın üyeler, müzakeresine başladığımız Bütçe ile 
ilgili söz isteyen, sayın sözcüleri arz ediyorum. 

Sayın Kemâl Sanibrahimoğlu, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grupu adına. Buradalar. Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım, Adalet Partisi Grupu adına. 

Şahısları adına söz isteyen üyeleri sunuyorum: 
Sayın İsmail İlhan, Saym İskender Cenap Ege, Sa

yın Hamdi Özer, Saym Hüseyin Öztürk, Sayın Mus
tafa Çelik, Saym Hasan Güven, Sayın Mehmet Feyyat, 
Saym Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Sabahattin Savcı, 
Sayın Nazını İnebeyli, Sayın Fethi Çeîikbaş, Sayın 

— 554 — 
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Hikmet Aslanoğlu, Sayın Hilmi Soydan, Sayın Alâed-
din Yılmaztürk, Sayın Yusuf Ziya Ayrım. 

Söz, Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına, Sayın 
Kemal Sarıibrahimoğlu'nun. TJuyurun Sarıibrahimoğlu. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Adana) — Saygıdeğer senatörler ve misa
firler; 

C. H. P. Grupu adına, Gıda - Tarım ve Hayvan
cılık Bütçesinin eleştirisini yapmak üzere söz almış 
bulunmaktayım. 

Bozuk düzene, MC iktidarı ile millî husumetin 
tahripkâr etkilerini de ekleyen kapitalist düzenin Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının lime lime ol
muş bütçe ve politikasmın eleştirmesini yapmaya ça
lışacağım. 

Eleştirmelerime geçmeden evvel, bazı sayısal ve 
Ekonomik ve politik gerçekleri tespit etmek isterim. 

1977 bütçe gerekçesi, bütçe raporu, Devlet İsta
tistik Enstitüsü, Millî Prodüktivite Merkezi yayınla
rı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve ilgili kuruluşlar 
rapor ve rakamlarına göre; 

217 milyarhk Devlet bütçesinden, Gıda - Tanm 
ve Hayvaucıhk Bakanlığına; 431 674 000 TL. ödenek 
ayrılmıştır. 

Geçen yıla nazaran, % 412 artışı öngören bu ar
tış, 1976 yılına ait ödenek artışındaki 1.68 yüzde ar
tışının % 2 suretiyle kabulü ile cüz'î bir artışı ifade 
etmektedir. 

Tüm bütçe rakamı içinde cüce bir rakam olduğu 
izahtan varestedsr. 

1976 yılı talimini cari faktör fiyatîanyle tespit 
edilen 649 milyar TL. gayrissfî millî hâsılanın % 25'i 
olan 162 milyar TL. tarım sektörü tarafından üretil
miştir. 

1976 yılında 2.1 milyar lira olan toplam ihracatı
mızın % 64'ünü ifade eden 1,3 milyar dolarını ta
rımsal ürünler teşkil etmektedir. 

Genel nüfusun % 60'ı köylerde yaşamakta olup, 
genel aktif nüfus içindeki tarımsal aktif nüfus % 65'i 
bulmakta ve tanm sektöründe çalışan nüfus ise 9 
milyon olup, toplam çalışan 16 milyon nüfusun, yak
laşık °/0 56'sını teşkil etmektedir. 

Tanm sektörü millî gelirimizin, 1948'deki cari 
faktör fiyatları ile % 52,12'sini üretmekte iken, bu 
rakam 1966'da % 38'e "düşmüş ve 1970'te % 30'a ve 
1976'da % 26'ya düşmüştür. Bu düşüş, sanayi sektö
ründeki artış etkeni iîe birlikte, hizmet sektöründeki 
artış ve özellikle tanm ürün fiyatlarındaki nispî dü
şüşün neticesi olmuştur. 

Örneğin; 1950 - 1952 yıllarında buğday fiyatı 30 
kr. dolar fiyatı 280 kr., 1971 yılında dolar 15 TL. 
buğday ise 90 - 100 kr. olmuştur. Oysa ki, bu rakam
lara göre buğdayın 1971'de 170 kuruşa satılması ge
rekmekte idi. 

Cari fiyatlarla 1948'de 439 TL. olan şahıs başına 
millî gelir, 1966'da 2 460 TL. sına ulaştığı halde, or
talama çiftçi geliri 1 437 TL. olmuştur. 

1948'de, çiftçinin ortalama yıllık geliri diğer sek
törler ortalamasının % 38 olduğu halde, 1966'da 
% 33'e düşmüştür. Bu oran, bugüne dek köylü ve 
çiftçi aleyhine düşmekte devam edegeîmektedir. 

Şu tablo göstermektedir ki, son 20 yıllık devre 
köylü ve çiftçinin millî gelirdeki payını azaltmış, şe
hirsel ve endüstriyel çevrelerin, aracı ve tüccarın millî 
gelirden aslan payını almasını mümkün kılmıştır. 

1950 - 1970 yıllan arasında tanm üretim artışı 
% 4.18 gelişme hızı göstererek, 1970'te, 1950'ye 
oranla 2.27 katına ulaşmıştır. Sevindirici gibi görü
len bu artış, aldatıcıdır. Şöyle ki; 

Yıllık ortalama %.18 tarımsal üretim artışının 
°/o 2,5'lik fizikî girdilere! eki artıştan doğmaktadır. 
Emek, arazi, gübre, ilaç, mekanizasyon vs. vibi. 

Fizikî girdilerin artışından doğan üretim artışı
nın dışında % 1.65'lik bölüm ise teknolojik ilerleme 
ve diğer üretkenlik (verimlilik) artışından ileri gel
mektedir. 

Diğer memleketlerde tanmsal gelişimin ilk aşa-
malanuda verimlilik artışının üretim artışına katkısı 
% 80,84 olduğu halde memleketimizde % 39,35'tir. 

Bu karşılaştırma da göstermektedir ki, memleke
timizde tarım kesiminde büyük bir kaynak israfı ba
his konusudur. 

Tarımda nispî bir büyüme olmuştur. Bu büyüme; 
verim artışından ziyade, ekim alanlarının genişleme
si ve kaynak israfından doğmaktadır. Gerçekten; 
ekim alanı genişliği 1927'de 280 410 hektar iken, 
1964'te 2 619 000 hektara yükselmiş ve duraklamıştır. 
Bugün 27 000 000 hektar civanndadır. 

50 yıllık süreç içerisinde, tanmdaki büyümeyi di
ğer ülkelerdeki büyüme hızından soyutlarsak, yanıl
gıya düşeriz. Nitekim, diğer ülkelerdeki verilerle kar
şılaştırdığımızda; tarım alanındaki gelişme hızımızın 
öğünülecek düzeyde olmadığını kolayca saptanz. 

Traktöre düşen dekar miktan; İsviçre'de 67, Ho-
landa'da 95, İsrail'de 432, Yunanistan'da 1 361, Tür
kiye'de 5 044'tür. 

Tarımsal toprakların sulanabilir miktan; İsrail'de 
% 35, Irak'ta % 32, Lübnan'da % 27, Yunanistan' 
da % 11,3, Türkiye'de % 8,5'tur. 
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Dekara kullanılan gübre miktarı kg olarak; Tür
kiye'de 2,5 kg., Belçika'da 53,3 kg. İsrail'de 8,5 kg., 
Yunanistan'da 5,7 kg., Holanda'da 56,3 kg. dır. 

Dekara alman buğday miktarı kg. olarak; Holan
da'da 420, İsveç'te 261, Mısır'da 259, Yunanistan'da 
148, Türkiye'de 90 -130 kg. dır. 

Şu rakamlar göstermektedir ki; tarımsal büyüme 
hızı olarak verilen rakamlar aldatıcı ve övünülür ol
maktan uzaktır. 

40 bin civarındaki köyün yansından fazlası yol
dan, suçlan ve okuldan mahrumdur. Toprak dağılımı 
acı ve ibretamiz bir dengesizlik içindedir. 

1970 rakamlarına göre; 
1 ilâ 50 dekar arazi sahibi köylü ailesi, tüm köy

lü ailesinin °f0 68,'i nispetinde olup, ortalama yıllık 
geliri 2 900 TL. dır. Fert başına yıllık gelir ortala
ması 485 TL. dır. 

51 ilâ 200 dekar araziye sahip köylü nispeti 
% 27,5 olup; ortalama aile geliri 10 300 TL., fert ba
sana yıllık gelir 1 117 TL. dır. 

201 ilâ 1 000 dekar arasında arazi sahibi çiftçi 
yüzdesi % 3,5 olup, yıllık ortalama aile geliri 44 510 
TL. sı, fert başına yıllık gelir 7 417 TL. dır. 

i 000 ve daha yukarı dekar arazi işleyen çiftçi 
sayısı, tüm çiftçi sayısı ortalamasına göre % 1 olup, 
ortalama yıllık geliri 29S 50*0, TL. ve fert başına yıllık 
gelir 49 750 TL. dır. Demek ki; tüm çiftçi ailelerinin 
% 68'inin gelirinin fert basma 100 mislini büyük iş
letme sahipleri kazanabilmektedir. 

Diğer sektörlerde olduğu gibi, tarımsal alanda da, 
büyük bir dengesizlik ve gelir dağılımında baş dön
dürücü bir adaletsizlik süregelmektedir. 

Şu rakamlar, köylü ve çiftçi nüfusunun % 95,5' 
inin, sefaletin kucağına atılmış olduğunun kesin ka
nıtlandır. 

% 68'i teşkil eden cüce işletmelerin fert başına 
günde 130 kr. orta işletmelerin fert başına 390 kr. 
sağlayabildiği bir ülkede; 1961 Anayasasının 2 nci 
maddesinin askıda kaldîğmı iddia etmek caiz ve müm
kündür. 

Çiftçinin etkin şekilde vergilendirilmesi gerekti
ğine ilişkin ve sorumsuzca beyan ve neşriyatın sa
hiplerine bu rakamsal gerçekleri ithaf ederim. 

Üreticilerin, kredi ihtiyaçlarının % 28,5'ini ban
kalardan, f0 16,'smı kooperatiflerden temin ettiği 
gerçeği, % 55,5 kredi ihtiyacım tefecilerden temin et
tiği gerçeğinin acı ve açık kanıtıdır. 

% 50, % 100 afspetindlerine varan faizlerle veya 
alivre satış yoluyla daha da yüksek faizlerle kredi 

bulmak zorunda olan çiftçilerin karanlık kaderine 
üzülmek şöyle dursun, ağlamamak için yürek sahibi 
olmamak gerekir. 

Girdi teminindeki güçlükler ve fiyatlarındaki 
kontrolsüzlük ve artışlar köylünün belini bükmekte
dir. 

Teknolojik gelişmelerin tanmsal çalışmalar ve ge
lişmelerle paralel yürütülmesi ve koordinesi hatıra 
dahi gelmemektedir. 

Kapitalist düzenini dejenerasyonun tipik bir ör
neği Türkiye'mizde sergilenmektedir. 

Buzdolabı, çamaşır makinesi, gazoz fabrikası vs. 
gibi tüketim malları sanayiine harcanan emek ve pa
ra, tanmsal sanayie harcanmamaktadır. 

Evsaf ve teknoloji nitelikleri itibariyle, ölüm ara
cı diye adlandırabileceğimiz binek arabalarının kısa 
şiire içindeki imalât ve satışındaki hız, tanmsal araç 
ve gereçlerin ve özellikle traktörlerin imal ve istihsa-
lindeki hızı geçmiş bulunmaktadır. 

1973 ilâ 1975 tarihleri arasında, 92 282 traktör 
imaline karşılık, aynı tarihler arasında 170 475 oto
mobil imal edildiğini söylemek, bu acı gerçeğin itiraz 
kabul etmez kanıtıdır. 

Bu çarpık tutumu, diğer tanın girdileri istihsali
nin ihtiyacının çok altında olması ile de tespit etmek
teyiz, 

1975 rakamlarına göre; 
Üretilen 

miktar 
İhtiyaç miktarı Ton 

120 000 Ton mücadele ilâcı 37 000 
6 000 000 Ton gübre 2 685 420 

100 000 Adet traktör (Adet) 33 000 

Dışa bağımlı ve iç tüketime dönük kapitalist sa
nayi düzeninin ürünü olan bu gidiş temelinden değiş
tirilmedikçe, üreticinin ve tüketicinin yüzünü güldü
recek bir tanmsal ürün artışının ve tarımsal sanayi
nin kurulmasının imkânı yoktur. 

Dış çıkar çevrelerinin tüm traktör imaline geç
memizi, diğer girdileri tüm ve yerli olarak üretme
mizi istememekte haklı oldukları şüphesizdir. Ekono
mik hayatta yabancının tatlı bir pazan isteyerek terk 
etmesi düşünülemez. 

Millî burjuvazinin, gerçekten millî olduğu takdir
de, bu çemberi kırması ve ihracata dönük ve dışa ba
ğımsız bir sanayi oluşturması gerekir. 
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Esefle ifade edelim ki; adına «Millî» lik yakıştı- I 
nlmak istenen MC iktidarının ekonomik politikası ve 
destekçisi olan burjuvazinin sanayileşme anlayışı; l 
millîlikle taban tabana zıt ve dış sermaye çevreleri ile 
bütünleşmeyi ve bağmıîıiığı öngören sakat bir politl- i 
ka anlayışından ibarettir. Bu çarpık anlayış; 28 yıl
dır, Ford acentakğını başarı ile sürdüren Ziraî Dona
tını Kurumunun elinde bu acenteliğin HEMA Şirketi 
tarafından gasbı olayında bütün acılığı ve dehşetiyle 
gözler önüne serilmiştir. 

Dar ve yetersiz bütçe ve personel imkânları iie 
Ford acenteliğini üretici lehine sürdüren ve montajcı 
ve dışa bağımlı traktör tüccarlarının bir ölçüde de 
olsa üreticiyi soymasını önleyen ve piyasada istikrar 
unsuru olan Ziraî Donatım Kurumunun, MC iktida
rı döneminde bu imkândan mahrum bırakılması, MC 
iktidarının gayri millî politikası hakkında şüphesi 
olan cümle gafilleri uyandırmahdır. 

Hema - Holding Şirketinin iktidar başları ile ya
kın ilişkisi olduğu ve bu ilişkiler sebebiyle Ziraî Do
natım Kurumunun yalnız ve desteksiz bırakılacağı 
C.H.P. li üyeler tarafından Bütçe Plan Komisyonun
da ifade edilmiş ve bu güçlü kimselerin kimler ol
duğu ve etkileri sorulmuştur Sayın Bakandan. Bu 
sorular, nasılsa cevapsız bırakılmıştır. 

Yine bir C.H.P, li üye; en büyük ortağı Emin 
Hattat olduğu ifade edilen Hema - Holding'e, acen
teliğin verilmesinin nedenlerinin, Ford firmasından 
Ziraî Donatım Kurumuna geldiğini söylediği telgraf
ta; 

«Bu kararı Türkiye'deki çeşitli kaynaklardan al
mış olduğumuz tavsiye üzerine, Hema ile, oldukça 
âcil oiarak müzakerelerimizi sürdürmüş bulunuyoruz. 
Hemanın Türkiye'deki Ford Traktör faaliyetlerini 
geliştirmede oldukça muktedir bir ortak olacağına 
inanıyoruz» şeklinde ifade edildiğini söylemiştir. 

Yine anlaşıldığına ve ifade edildiğine göre, Ford 
firması Hema'nm lisans anlaşması alelacele yapıl
mış, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca da uygun 
mütalaa, Maliye Bakanlığı tarafından da tasdik edil
miştir. 

«Kimdir ve kimlerdir Ford Şirketine Hema lehi
ne tavsiyelerde bulunan muteber çevreler?.. Hema' 
ma ortakları arasında olduğu söylenen iktidar baş
larının adam veya yakınları kimlerdir?..» sualleri
nin cevabını Bütçe ve Plan Komisyonunda vermek
ten kaçman Sayın Bakandan tekrar soruyoruz, Lüt
fen cevaplandırsınlar. 

Züraî Donatım Kurumunun tamir aiciyeieri, per
soneli ve tesislerinin yüzmilyonlara varan maliyeti 
olduğu söylenir. Bunlarda mı, hediye edilecektir 
Hema'ya?.. 

28 senedir başarılı bir tatbikatın MC îktidan ta
rafından ve MC'nin millî sanayi şampiyonu bir par
tiye mensup Bakam tarafından baltalanması ve mon
tajcıların rakipsiz bırakılması, hangi millî anlayış
la savunulacaktır?.. 

Ziraî Donatmı Kurumunun 90 bin TL. sına sat
tığı traktörlerin, özel sektör tarafından 50 - 100 bin 
Tl. farkla satıldığı vakıası; bu işlemin altında yatan 
meşum niyet ve niyetlerin kanıtıdır. 

Türk üreticisinin traktör, biçer döğer ve tanm-
sal araç ve gereçleri temini, sömürücü montajcıların 
insafına terkedilmiştir. 

Türk üreticisi, çarpık kapitalizmin insafsız mü
messili MC İktidanndan ruzi mahşerde değil, bu dün
yada hesap soracak, millî iradenin balyozunu baş
larına indirecektir, 

Bu iktidar, sömürücü, aracı - tefeci ve montaj
cıların iktidarıdır. Üreticinin 75 kuruşa sattığı pata
tesin, tüketiciye 5Ö?> kuruşa, 200 kuruşa sattığı sarım
sağın 29 - 30 Tl. sına tüketiciye satılması, bu göz
lemin acı ve ağ?r kanıtlandır. 

Şehirsel nüfus oranı artmakla beraber, halen 23 
milyon civanndaki vatandaş kırsal kesimlerde yaşa
makta ve geçimini tanmsal üretimle temine gayret 
etmektedir. Bunlardan şehirlere veya dış ülkelere göç-
edenlerin topraklan âdeta terkedilmektedir. 

Kooperatifleşmeye dayalı toprak ve tarım refor
mu gerçekleştirilmediği, kredi, sulama, pazarlama, 
gübre ve ilâç ihtiyaçlan temin edilemediği müddet
çe, üreticinin bugünkü sefaletten kurianlması müm
kün değildir. 

Hükümetin, tarım ürünü açığını kapamak ve tü
keticiyi memnun etmek için çeltik, süt ve mamulleri 
ve diğer tarımsal mahsulleri ithal politikası, üretimi 
baltalayan sakat bir politikadır. 

Özellikle kredi, gübre, ilâç ihtiyaçları karşılandı
ğında, hektar başına 10 000 Kg. mahsul almak ola
nağı bulunan çeltik ziraatinin teşviki yerine, ithalât 
ve ekimde gösterilen zorluklar nedeniyle, gerileme
sine amil olunması affedilir bir politika değildir. Ay
rıca, çeltik ziraatinin iyi bir sulama ve gübreleme 
ile çorak topraklarda dahi yapılabilmesi ve çoraklı
ğı giderebilir bir ^etken olması gözden uzak tutulma
malıdır. 
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Genellikle, tohum üretme ve bilhassa çeltik zi-
raahndaki tohum üretim ve ithal konularında Bakan
lık tutumunun yetersiz kalışı, üretim artışım baltala
yan faktörlerdendir. 

Pazarlamanın gerçek bir araştırma, takip ve ilmî 
ve ekonomik verilere dayandırılmamış bulunması; 
başta sebze, meyve ve hayvanı mahsuller oimak üze
re, pek çok tarım ürününün pazar bulamamasına ve 
büyük kısmının heder ve heba olmasına sebep ol
maktadır. 

Tarım ürünleri fiyatlarının oluşmasında, pazar
lamadaki bu yetersizlik ve beceriksizliklerle beraber, 
sanayiciler ve tüccarların etken olması vakıası üre
tici aleyhine olmaktadır. 

Taban fiyatlarının tayininde Tarım Bakanlığının, 
kooperatifler, ziraat odaları ve çiftçi birliklerinin et
kili ve yetkili olması imkânları mutlaka yaratılma
lıdır. Keza, tarımsal kredinin tanzim ve tev
ziini! e, adı geçen Bakanlık ve kuruluşların birinci 
derecede söz sahibi oimasım mümkün kılacak yasal 
koşullar yaratılmalıdır. Bu suretle Tarım Bakanlığı 
kendi çalışma alamna giren sahalarda gerekli yasal 
imkânlarla donatılmalıdır. 

Ortak Pazar ülkeleri ile Amerika Birleşik Dev
letlerinde her çiftçi ailesine yaklaşık 10 000 Tl. sı 
sübvansiyon tanmmakta bulunduğu bir devirde, üre
ticiden sanayici ve tüccara kaynak aktarılması neti
cesini doğuran politika terk edilmelidir. 

Bugünkü sakat tarımsal politika, üretim artışım 
engellemekte ve tüketiciyi nispî olarak fakirleştirmek
tedir. 

Toprak etütlerinin ve haritalarının gereği gibi ya
pılmamış ve sulamanın babadan kalan usullerle de
vam ettirilmiş bulunması, verimli taban arazilerim 
dahi çoraklaştırmaktadır. 

Baraj ve sulama tesisleri yapımında ve projele
rinin hazırlanmasında Tarım Bakanlığının görüşü 
alınmalı ve ziraat mühendislerinin görüşlerine ağır
lık tanınmalıdır. 

Tarımsal gübre, ilâç ve gereçlerinin yurt içinde 
tüm ihtiyacı karşılayacak kapasitede tesisler kuru
larak karşılanması yoluna gidilmelidir. 

Büyük ölçüde ithale bağlı ve bozuk düzen mon
tajcılık, ilâç ve gübre üretimi millî kaynakların isra
fını mucip olmakta ve bu girdileri dağıtımda güç
lükler yaratmaktadır. Bu girdilere, zaman zaman 
başgösteren karaborsa, kredi bulmaktaki zorlukların 
da inzimamı ile kullanımlarım kısıtlamakta, verimi 

düşürmekte ve birim başına maliyeti dünya fiyatları
nın üzerine çıkararak, ihracat imkânını zorlaştırmak
tadır. 

Tarımsal ürünlerin ihracında sübvansiyon tanın
ması zaruret haline gelmektedir. 

Mera hukukunun yurt gerçeklerine uygun şekil
de, bil* an evvel tedvini ile meralann korunması ve 
ıslahı, hayvancılığın gelişmesinin temel şartıdır. 

Yem sanayiinin geliştirilmesi ve hayvancılığa ay-
nlan kredinin sembolik olmaktan çıkarılması ve be
siciliğin teşviki, gerek adet ve gerekse vasıf itiba
riyle hayvancılığın gelişmesini mümkün kılacaktır. 

Tarım kesiminde görev yapan çeşitli kuruluşlar 
bir araya toplanmalı, birbirleriyle uyumlu çalışır ha
le getirilmelidir. 

Ekimin tarımsal ürün çeşitleri açısından yönlen
dirilmesi politikası güdülmelidir. 

Hayvancılık konusunda temelli bir politika sap
tanmalı, üretimden imalâta geçen tarım - sanayi kom
binasyonu kurulmazdır. 

Ziraat Bankası tarım kesiminde çalışanlara borç
lu cari hesabı yöntemi ile kredi ve bankacılık hiz
meti sunacak hale getirilmelidir. 

Tarımsal kredi düzeni tapu teminatı karşılığı ol
maktan çıkarılmalı, üreticinin faaliyetlerine teminat 
gözü ile bakılmalıdır 

Kooperatifçilik, güçlü bir şekilde tarım alanında 
egemen kılınmalıdır. Büyük tarım kooperatifçileri 
güçlendirilmeli, demokratize edilmeli, Devlet ve çı
kar çevrelerinin tasallutundan kurtarılmalıdır. 

Kooperatifler Bankası kurulmalıdır. 
Tarım girdileri fiyatları Hükümet kararnamesiy

le tespit edilmeli ve girdileri, kooperatifler ve Zi
raî Donatım Kurumundan başka kesimler elinden 
alınmalıdır. 

Fennî gübrelerin, kimya sanayiinin hammaddesi 
olması, çeşitli tedbirlerle, özellikle fiyat mekanizma
ları ile önlenmelidir. 

İki yıldan beri yağlı tohum üreticileri üzerine 
Devlet eliyle abanan baskı kaldırılmalı, kayırıcı ve 
pa'ıah yağ ithalâtçılığı terk edilmelidir. 

TMO yeniden düzenlenmeli ve alımlar mahallî 
tüccarların etkisinden ve yönlendirici girişimlerinden 
kurtarılmalıdır. 

Toprak erozyonu konusunda etkin tedbirler alın
malıdır. 

AET pazarlarında, özellikle Akdeniz ülkelerini ve 
mîiğrip ülkeleri ile tarım ürünlerimizin rekabet eder 
miktar, çeşit ve kalitede yetiştirilmeli, ihraçları bu ni-
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telikiere göre teşvik tedbirleri iie mükâfatîandırılması 
politikası tesis edilmelidir. 

Tanına ayrılan ödenekler, tarım kesiminin millî 
hâsdaya katkısı oranında yükseltilmesi ve Tanm Ba
kanlığı yetkisizlik ve etkisizlikten kurtarılmalıdır. 

Ayrıca, Sayın Tarım Bakanının personel tayi-
nindeki politikası çarpık bir zihniyetin ifadesidir. Di
nin ve hatta mezhepçiliğin personel tayininde temel 
faktör kabul edildiği hakkında yaygın ve tekzip edil
meyen söylentiler, Anayasanın layiklik ilkesinin açık 
bir ihlâlidir, 

Anayasanın ve Siyasî Partiler Yasasının, ceza ya
salarımızın dinin ve dinî inançların politikaya araç ve 
a!et edilmemesini emrettiğini hulûsu kalple hatırlat
mak isterim» 

Bütün dilek, temenni ve eleştirilerimizin MC İk
tidarının bölücü mahiyeti ve çarpık kapitalist zihni
yeti muvacehesinde havada kalacağım biliyoruz. An
cak; Türk milletinin ve Türk üreticisinin dertleriyle 
dertlenen ve davalarını benimseyen gerçek bir halk 
iktidarının yakın bir gelecekte gerçekleşeceğine ina
nıyoruz. 

Bu inançla «Ak günler yakındır» diyoruz. 
C. H. P.'nin yakın iktidarı Türk üreticisinin yü

zünü güldürecek ve makûs talihini yenecektir. 
Saygılarımla. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Sanibrahîm-
oğhı. 

Sayın üyeler, zamandan kazanmak için, soru sor
mak isteyen sayın üyeler, sorularını yazılı olarak 
Başkanlık Divanına verirlerse, Sayın Bakana ve uz
manlarına iletiriz, Sayın Bakanın konuşmasına sıra 
gelinceye kadar soruların cevapları da hazırlanmış 
olur. 

Yine soru sormak sayın üyelerin, Divana soru 
soracaklarını bildirmelerini de istirham ederiz. 

Bu arada Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanı 
Sayın Korkut Özal da gelmişlerdir, arz ederim. 

Söz sırası Sayın Yusuf Ziya Ayrım'da. Buyurun 
efendim., 

A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 
(Kars) — Sayın Başkan, Muhterem Bakan, Tarım 
Bakanlığının güzide mensupları, sevgili arkadaşlarım; 

A. P. Grupu adına Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığı hakkındaki görüşlerimizi ifade etmek üze
re huzurunuzu işgal etmiş bulunuyorum. 

Muhterem senatörler; 
Bir bütçeyi tenkit ederken, o bütçe üzerinde ka

ramsar bir tablo çizmekten ziyade, «Acaba bugün 
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bütçesini müzakere etmekte olduğumuz, bu bakan
lığın fakir Türk çiftçisine daha fazla hizmet götüre
bilmesi için ne vermiştik, ne aîdık, geçmişteki du
rum ne idi, bugünkü vaziyet ne merkezdedir, daha 
fazla gelirin Türk çiftçisine aktarılması için ne gibi 
tedbirler almamız lâzım.» gibi hususları dile getirme
miz gerekir. 

Halbuki burada, her bütçede oMuğu gibi, kapi
talizm, emperyalizm, ve sömürücü bir düzenden 
bahsedilir; Et fiyatı yükseltilir, «Vay efendim, niçin 
et fiyatları yükseltiliyor?», patates fiyatı yükselir, 
«Niçin patates fiyatları yükseliyor?» pamuk fiyatı 
yükselince, aynı durumda... 

Muhterem arkadaşlar, bu mahsulleri kim yetişti
riyor? Türk çiftçisi. O halde, bu mahsullerin fiyat
ların yüksek olduğunu görenler, o kısma doğru kay
sınlar, o kısımda.', çalışsınlar. Taban fiyatları tes
pit edildikten sonra artık Türk çiftçisine bir teminat 
olmuştur. Bakın şimdi, bu raporu tetkik ettiğimiz 
zaman görüyoruz; baştan söylediğim gibi, 1962 yı
lında gayri safi millî hâsıla içerisindeki tarımın payı 
26,3 milyar 1973*te 36'ya çıkıyor, 1975'te 39,8'e çı
kıyor, 1976'da 41 milyar lira oluyor, tarım mahsul
lerinin değeri, 

Şimdi Karma Bütçe Komisyonunda müzakereler 
devam ederken, muhalefete mensup bir arkadaşım, 
«2 500 ziraat mühendisine de ne ihtiyaç vardır, zaten 
bunlar ne iş yapıyorîarki?» dedi. Bilhassa muhale
fetin sözcüsü sayın arkadaşa soruyorum; geçen se
ne, evveli sene bölgelerinde «Beyaz sinek» diye bir 
afet türedi, acaba bu husustaki mücadele ne neti
ce vermiştir ve Bakanlık olarak buraya ne gibi mas
raf yapılmıştır, masrafların miktarı nedir, muvaf
fakiyet derecesi ne nispettedir?.. O zaman bu teşki
lâtların çalışıp çalışmadığı kendiliğinden meydana 
çıkar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Her şeyden evvel, tarımın istenilen bir seviyeye 

ulaşılabilmesi için bugün reaîite var. O realite şu
dur: Tanm kesiminde çalışan hale, millî gelirden en 
az pay alıyor; 1/5 nispetinde, yani diğerleri beş alı
yorsa, o bir alıyor. O halde bizim bütün gayemiz, 
bu kesimde çalışan köylü vatandaşların gelir seviye
lerini yükseltmektir. Zaten, muhterem senatörler 
dikkat ederseniz, bu gecekondu bölgelerine, İzmir, 
İstanbul, Ankara'nın etraf ma gelen bu vatandaşlar 
riiçin geliyorlar?.; Eğer bunların gelirleri iyi bir se
viyede olsa, bunlar memleketlerini terk etmezler. 
Bugün Almanya'da en büyük geliri temin eden; yani 
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köylerimize nazaran daha zengin duruma gelmiş olan 
işçilerimiz bile bir dakika, bir saniye o memlekette 
fazla kalmanın hevesi içerisinde değildirler. Bir an 
evvel Anavatana dönmek istiyorlar. Emin olun ki, 
bugün büyük şehirlere gelen birçok köylülerle ko
nuşuyoruz; imkânsızhkiar sebebiyle, birçok tarım 
girdilerinin zamanında eniklerine verilmemeleri, 
kredi politikasının anormal yürütülmesi, taban fiyat
larının olmayışı sebebiyle buraya gelmişlerdir. Biz 
çek gördük, üç kuzunun bizim memlekette 55 liraya 
satıldığı, daha uzak zamanlarda değil, 1969 yıh 
kuraklığındaydı. Üç kuzu... Fakat bugün bir koyun 
1 350 liraya muhterem arkadaşlar. 

Tarımın ihracat içerisindeki yeri de çok önem
lidir; yani mahsûllerinin ihracattaki değerine bakacak 
oîurssk, vazıyet şöyledir; 1974He 851,9 milyon do
lar, 1971'de 793 milyon dolar, 1976'da 1 milyar 
300 milyon dolar. O halde, bir inkişaf vardır. Bir 
karamsar tabloyu yaratmaya lüzum yok. Yalnız ba
zı hususlarda arkadaşlara iştirak etmemek mümkün 
değildir. 

Traktör durumu: Evet, hakikaten traktör karabor
sası olmuştur. Hariçten gelen traktörlerle yurdumuz
daki traktörler arasında bir dengesizlik vardı, 20 - 30 
bin lira kadar bir fark vardı, sonra Hükümet bir ka
rarla bu farkı kaldırdı. Yalnız, şu vaziyet var: 

Şimdi, Arz ve Talep Kanununa göre; bugün oto
mobil sanayiinde olduğu için, diyelim ki, bin lira 
beş hm lira arasımda maaşı olan bir memur da hemen 
bir araba almanın sevdası içerisinde. Köy Kilerimiz
de do ba durum biraz yaygın halde idi; fakat son yıl
larda baktılar ki, ziraî mahsullerinden gelir alınma
dığı takdirde bu işin altından çıkmak mümkün de
ğildir. Yavaş yavaş, hakikaten arazi sahipleri, istih
salde önemli rol oynayacak kişiler traktör ahırıma doğ
ru kaymışlardır. Yalnız şunu ifade edebim ki; 1965'te 
10 bin traktörü kâfi görmüşlerdi bu memlekete, o 
zaman biz A. P. iktidarı olarak 50 bin traktörden 
bahsettiğimizde bize gülmüşlerdi; «Şu memleketi trak
tör mezarlığı haline çevireceksiniz» demişlerdi. Bu
gün 100 bin traktör öngörülüyor, yine istek vardır; 
fakat geçmiş ydlar kadar traktör isteği fazla değildir. 
Öyle tahmin ederim ki, Sayın Bakan bu hususu dile 
getirecektir. 

Şimdi, tarımdaki verimin artıruabihnesi için, bir
takım girdiler var, bunlar müspet tesir icra edi
yor; fskal gübrelemenin, sulamanın, mücadelenin ki
fayetli olduğunu iddia edemeyiz. Bilhassa, bugün 
Tarım Bakanlığının taşra teşkilâtında, ziraat teknis-

yenlMerinde oturmaları artık Türk çiftçisi tarafından 
endişeyle karşılanan, elemanların imkânlarla donatıla
rak bir an evvel Türk çiftçisinin hizmetine bütün güç
leriyle katılmaları gerekir. Mevcut tarım mahsulleri, 
yağ hariç, bitkisel ve hayvansal ürünler bütün ihti
yacımızı karşılayacak duruma gelmiştir, hatta hu
bubat stoku her sene nüfus durumuna göre ayar
lanmaktadır. Biz 13 milyon iken dışarıdan buğday 
aldık, 25 milyon iken aldık, 30 milyon iken, aldık, 
35 milyon iken aldık; halbuki, bugün bu buğdayı dı
şarıdan almak değil, satacak bir durumdayız, ham-
doîsun stokumuz vardnv 

Muhterem arkadaşlar; 

Tarımda kullanılan ziraata elverişli arazi 21,7 
milyon hektardır. Fakat muhalefetteki arkadaşımın 
da işaret ettiği bir hususu var; bir zamanlar bu mem
lekette Ziraat Fakültesinde bir hoca vardı Christian 
isminde. Sonra Alman Elçiliğinde Ziraat Ateşesi 
oldu; Türkiye'yi terk ettiği zaman Alman kütüpha
nesinde bir konferans vermişti. O konferans, Türki
ye topraklarında erozyon hakkında idi. O zaman 
yanında bulunan Profesör Ömer Tarman'a, «Asista
nım» diye hitap etti ve dedi ki, «30 sene evvelki 
asistammmışsın gibi size hitap ediyorum. Çünkü, 
hakikaten sizler memleketinizin topraklarının bu 
memlekette kalması için gayret sarf etmiyorsunuz. 
Bugün erozyon, Türkiye için büyük bir belâdır. Bu 
21,7 milyon hektarın 13 milyon hektarı da erozyona 
maruz durumdadır. Bilhassa, Toprak - Su'yun bu 
hususdaki çalışmaları verimlidir; fakat kifayetsizdir.; 
Bunu hızlandırmak için de Tarım Bakanlığında hiz
met görecek bazı genel müdürlükler de dağınık ha
lindedir. Bunların bir araya getirilmesi, hizmet
lerin tek elde yürütülmesi memleketimizin ziraatı 
için elverişli olacaktır.» 

Muhterem arkadaşlar; 
Yine Toprak - Su Teşkilâtı tarafından arazi kul

lanma haritaları yapıhyor. Biz bugün hakikaten 
gübreyi veriyoruz; 250 bin tondan 8 milyon tona çı
karmışız gübre miktarını.; Zaten istihsaldeki artışın 
sebebi de budur fakat gübreyi verirken her şeyden 
evvel toprak tahlillerinin yapılması, arazi kabiliyet
lerinin tespit edilmesi lâzım. Öyle zannediyorum ki, 
bütün bölgelerimizde bu durum tespit edilememiştir. 
Sayın Bakanın bu konu üzerine eğilerek, bir an evvel 
Türk köylüsünün gelirini artırmada etkin olacak 
bu hususun da çabuklaştırmasını istirham ediyoruz. 

Şimdi, suîamaya elverişli 8,5 milyon hektar ara
zimiz var; fakat arkadaşlar, sulanabilen arazi 1975 
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yılına kadar 2,4 milyon hektar. Yani 1/3'tine ya
kın bir şey. Türkiye'de 650 baraj yapılması gereki
yor, bu 650 barajdan her sene 10 tane yaparsak; 
50 sene bu Türk köylüsünün, Türk halkının bekle
meye takati yok. Senede 50-60 tane baraj yapılma
sı lâzım. İşte, bu beğenmedikleri MC İktidarı bu te
melleri atınca, muhalefet nedense gıdıklanıyor, huy
suzlaşıyor. Artık onlar da iktidara geM&leri zaman 
mecburdurlar bu işleri yürüttürmeye; bunun başka 
çaresi yok. Çünkü bu halk artık o temelleri ya
pacak, o eserleri yürütecek adamlara sahip çıkacak. 
Siz ne kadar kötülerseniz kötüleyin, bugün evet, 
nihayet zihinleri bulandırarak bazı neticeler alınabi
lir; fakat bunların memleketin geleceği için bir fayda 
temin edeceğine ben şahsen kani değilim. Her şey
den evvel arkadaşlar, burada rakamlar konuşmalı
dır. Gübre 250 bin tondaydı* 7 ifâ 9 milyon tona 
çıkmış. Bunun gibi, karşılığında bir rakam verme
niz lâzımdır. 

Taran Bakanlığı hakikaten büyük bir Bakanlık, 
büyük bir teşkilâta sahip bir bakanlık; fakat daha zi
yade sesini duyuran genel müdürlükler, Veteriner 
İşleri Genel Müdürlüğü, Ziraat İşleri Genel Müdür
lüğü, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, 
Ziraî Donatım Kurumu Genel Müdürlüğüdür, diğer
leri ufak çapta hizmet yapmaktadırlar. 

Muhterem arkadaşlar; 
Veteriner ve Ziraat İşleri Genel Müdürlüklerinin 

bazı hizmetleri müşterektir. Meselâ; damızlık hayvan 
hizmetleri vardır fakat bunun lâyıkıyla yürütülmediği 
ve programların aîfcnda kalındığını tespit etmiş bulu
nuyoruz. Sayın Bakandan, gerek tohumluk konu
sunda, gerek bu damızlık hayvan konusunda, iyi 
vasıfta ve verimleri yüksek olan bu damızlık hay
vanların veyahut da tohumun; hayvanın kasaba değil, 
tohumun değirmene değil, muhakkak Türk çiftçisi
ne ulaştırılmasını istirham ediyoruz. Bunun da ba
şında yayım geliyor muhterem arkadaşlarım. Biraz 
yayım işi, eğitim işi geriye atıhyor. 

Şimdi, bir realitedir ki, bazı mıntıkalarda Türk 
köylüsünün yegane yardımcısı Türk kadınıdır. Ziraî 
yayımdan, % 50 okur - yazar olmayan, hatta % 
60 - 70'i okur - yazar olmayan bu çiftçi kadının eği
tilmesi için, yani eşlerine yardımcı olacak bu ka
dınların eğitiimsei için, bilhassa ev ekonomistlerin
den çok fazla yararlanmak mümkündür; Ben teknis
yen olduğum zaman, bu konuyu yakinen tespit 
ettim. Saym Bakanlık mensuplarından istirhamım 
şudur ki, bilhassa bu ev ekonomistlerinin muayyen 
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yerlerde (odalarda oturmaktan ziyade) Türk çiftçi
sinin, Türk halkının hizmetine sokulmasını istirham 
ediyorum. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğümüz, 
1949 yılında 533 sayılı Kanun gereğince kurulmuş, 
tabiî bunun kuruluşundaki anagaye, iyi vasıfta to
humluk, hayvan, fide, fidan vesair gibi vasıflı mal
zemeleri Türk çiftçisine iletmek. 

Muhterem arkadaşlar; 
Birinci Beş Yılık Plan döneminde Türk çiftçisi

nin 2 milyon ton iyi vasıfta tohuma ihtiyacı olduğu 
tespit edilmiştir. O halde, her yıl 400 bin ton to
humluğun istihsal edilip Türk çiftçisinin enirine ve
rilmesi gerekin Bîr ara bu Genel Müdürlük büyük 
bir gayret sarf ederek, bu programı çerçevesinde 
bir miktarı yetiştirmişse de, maalesef Türk çiftçisine 
intikal ettirememiştiri Sebep, yine geliyor eğitime 
dayanıyor. 

Bu üretme çiftlikleri, bilhassa Orta Anadolu böl
gesinde sözleşmeli tohumluk yetiştirmesini öneriyor 
ve program bu şekilde tahakkuk ettiriliyor, şimdi bu
nun Doğu bölgesinde de numunelerini görmek gere
kir. 

Et ve Balık Kurumu çalışmaları son yularda ve
rimli bir şekle gelmiştir. Bilhassa bu yıl taban fiyat
larının ve kredi politikasının müspet netice vermiş 
olduğunu tespit etmiş bulunuyoruz. Sebebine gelin
ce; geçen sene televizyonda «İnsan ve hayvan sefa
leti» diye bazı programlar sergileniyordu. Türk köy
lüsü hakkında iki; fakat o zaman Doğu bölgesinden, 
hemen hemen her gün bir sürü çiftçi ve köylüler 
hayvraılarım satmak için bize geliyorlardı; fakat bu 
yıl bu müracaatlar olmadığından ve kredi politika
sının da iyi bir şekilde yürütülmesinden Kombina
nın iyi çalışmış olduğunu tespit etmekle memnun olu-
yoruz; Bilhassa, geçimini hayvancılığa bağlamış 
oîan Doğu Anadolu bölgelerinde bu programların ge
lecek yıllarda daha büyük kredilerle ele alınmasını 
temenni ediyoruz. 

Şimdi, bir hususa daha dokunmak icap ediyor 
muhterem senatörler, bir aşı mevzuu vardır; kusura 
bakmasınlar, Veteriner İşleri Genel Müdürlüğünün 
inhisarı altında diyeceğim. Yani illâ o Teşkilât ya
pacak... Bugün bakın, doktorun olmadığı yerde 
hemşireler, insan sağlık memurları mükemmel aşı 
yapıyorlar, iğne yapıyorlar; fakat nedense, bu aşı 
mevzuuna gelindiği zaman acayip bir durum var. 
Saym Bakan, artık buna bir çare bulun. İllâ, yok 
100 tavuk bulacaksın, ben senin tavuğunu aşılayaca-
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ğım... Bunu 55'Iik, 25'lik yapın da, 10 lira, 15 lira 
o'sun, köylü abın fazlasını kaldırsın atsın... Sonra, 
öyle bir durum ki, bu aşıların zamanında, bilhassa 
hayvancılığın kesif olduğu bölgelerde temini de bir 
müşkülât oluyor. Bir şap hastalığı çıkıyor yaygın 
halinde, buraya bildirecek, burası aşıyı göndere
cek; o zamana kadar da yaygın hale geliyor. Bu
na, Erzurum'da mı artık bir enstitü açılır; (Bu Elâ
zığ'daki biraz geç öhır) bir imkânlar arayın. Bilhas
sa istirhamımız odur. Çünkü, hayvan varlığının; 
büyük baş hayvanın hemen hemen 1/10'u benim vi
lâyetimde toplanmış durumda. Geçmişte de bunun 
acı tecrübeleri görülmüştür. Bazı yerlerde bu, suiis
timal de edinilmiştir. Onun için bu hususların üzeri
ne eğitinsin; artık halk hayvanını tedavi ettirmek 
için para verecek duruma gelmiştir. Çünkü, bir hay
vanın, b'r sığırın; bugün 3 bin liradan başlayın, 15 
bin liraya kadar değer kazandığı bölgede, böyle 300 -
500 liradan halk kaçınmıyor. Bu husus üzerine lüt
fen eğitinsin. 

Tarım Bakanlığının büyük bir teknik kadroya sa
hip olduğuna kanıyız, imkânlar verildiği takdirde, 
bu kadronun büyük başarılar sağlayacağına da ka-
niyiz. Bu bakımından, Sayın Bakanı ve Teşkilâtım 
hürmetle selâmlar, Bütçenin memleketimiz için ha
yırlı ve uğurlu obuasını temenni ederim. (A. P. sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayrım. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, bir 

durumu arz edeyim... 
BAŞKAN — Aldım. Bir saniye efendim, şimdi 

ona geliyorum. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Ben arz edeyim 

de.. 
BAŞKAN — Sayın Güven, peki efendim. 
Sayın üyeler, söz sırası üzerinde bir ihtilâf var

dır, onu müsaadenizle halledelim. 
Buyurun Sayın Güven; 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler. 

Bu konu için kürsüye geldiğimden üzgünüm. An
cak, bir yöntemin oturması için bazı şeylere dikkat 
etmemiz gerekiyor; sadece bu amaçla buraya çık
mış bulunuyorum. Söz almadan önce, nezaket ku
rallarının hepsini de uyguladım; fakat mecbur kal
dım. 

İki gün evvel Sayın Ege haklı bir uyarıda bulun
dular, «Bu söz alma işini bir sağlam esasa bağlaya
lım. Sabahleyin burada, 9,30 ve lO.ÜO'dan evvel ge

lenler sıraya girsin ve bu sorun çözülsün. Gece veri
liyor, şöyle oluyor, böyle oluyor.» dediler. 

Sabahleyin 9,15'te buraya geldim, kimse yoktu, 
müracaatımı masaya bıraktım. Benden sonra Sa
yın Haindi Özer geldi, 2 nci olarak not ettik, mü
racaatı bıraktık. Ondan sonra Sayın Hüseyin Öztürk 
geldi, müracaatım 3 ncü olarak masaya bıraktık. 
Ondan sonra Sayın Ayrım geldiler, hatta konuşmak 
istemiyordu, «Ne var?» dediler. Köy İsteri Bakan
lığı idi, kendi elimle yazdım 4 ncü olarak oraya 
bıraktım. 

Sayın Karaman buradaydılar... 

SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Başından 
beri. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Başından beri, 
«Ben söz istemiyorum» dedi. «Görüyorsun işte böy
le, arkadaşlar gelmedi, sıra kendiliğinden doğuyor.» 
dedim ve ondan sonra da Divan yerini aîdı. 

Şimdi, sıralamada amaç nedir?.. Öncelikle geliş. 
Sıralamanın mahiyeti bu. Eğer, sonradan gelen öne 
gelirse, bu, sırasızhğı ortaya koyar. Bunun yanı sı
ra, Sayın Kâtip İsmail İlhan Bey masaya geldiğin
de, önünde zaten bu 4 kâğıt var; başka bir şey de 
yokj Eğer başka müracaat varsa, ondan sonra ol-
muştur. Çünkü ondan evvel yok ve biz burada bek
liyoruz. Kendilerine durumu arz ettim; «Ben hepsini 
aynı anda verilmiş kabul ederim.» dedi. Olmayan 
iş olmuş gibi kabul edilmez; verilmenin sırası var, 
zamanı var. Zamanlamaya göre oraya konmuşlardır. 
Kaldı ki, aynı anda kabul edilse edilse, 4 tane edi
lir. Çünkü önünde 4 tane var, ondan sonra olan
lar arkadan gelmiştir, kendinden sonradır. 

Şimdi mesele, öne arkaya geçme sorunu da değü 
de, buna sağlam bir yöntem bulma, itiraz kabul et
mez bir zemine bunu oturtturmaktır. Mesele bu şek
le geldi mi, o zaman oraya oturdu mu 50 taneyi 
birden getiriver, istediğini öne al, istediğini sona al 
gibi bir durumun kapısı açdır. Söylediğim şeylere 
eğer inanılmıyorsa, tanıkları burada... 

BAŞKAN — Rica ederini efendim, estağfurul
lah. Halledeceğiz efendim, endişe buyurmayın Sa
yın Güvenç 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Onun için bu ko
nuyu ortaya getirdim. Mesele, hakkımızın yenmesin
de değil de sistemin sağlam oturmasıdır. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Güven. 
Buyurun Sayın İlhan. 
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Efendim, Saym İlhan da görüşünü arz etsin 
bendeniz de arz edeceğim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Başkan* benim 
de söyleyeceklerim var bu konuda. 

BAŞKAN — Sayın öztürk, halledeceğiz efen
dim, halledeceğiz; hiç endişe buyurmayın. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Daha önce de 
zatıâlinize intikal ettirdiğimiz halde... 

BAŞKAN — Evet biliyorum, halledeceğiz; hiç 
endişe buyurmayın efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sözlerime başlamadan 
evvel, «Senatoda yalnız ve yalnız kürsüden konu
şulur» prensibini bazı arkadaşlara hatırlatmak iste
rim. Kulaklarım gayet hassastır, çok iyi duyarım. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Vicdanınız hassas 
değil. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin Saym 
Öztürk. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Onun için, yerin
de oturup da... 

BAŞKAN — Efendim çok rica ediyorum, şah
siyat yapmadan çok rica ediyorum. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Yerinde oturup 
da oradan söylediği... 

BAŞKAN — Sayın İman istirham edeceğim, bu 
kürsüden söylenen... 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Başkan, 
sahtekârlığı ortaya koyacağım, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim çok rica ederim. Sayın 
Öztürk, istirham ediyorum, çok rica ediyorum efen
dim. Hiç bir şey yok ortada. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yaptıklarını or
taya koyacağım, hem bak ne olacak?.. 

BAŞKAN — Hiç bir şey yok ortada. Sayın İl
han, şahsiyat yapmadan, çok rica ediyorum. Siz, 
Divan Üyesisiniz. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Kaç yıllık ömrüm 
kalmışsa, o ömür boyunca mücadele edersen, be
rim sahtekâr olduğumu iddia edemezsin. Onu size 
söyleyeyim. 

BAŞKAN — Sayın İlhan... 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Edeceğim, ede

ceğim, hem de Tüzükle. 
BAŞKAN — Sayın öztürk, çok rica ediyorum; 

yani bir bardak suda fırtına koparmayalun beycffen-
dikr. Çok rica ediyorum. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
oturduğu yerde bana «Sahtekâr» dediğini duymuş
tum. Bana hiç bir kimse «Sahtekâr» diyemez. 

BAŞKAN — Sayın İlhan çok rica ediyorum. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yapıyorsun da 

söylüyorum, yapmasaydın söylemezdim.' 
BAŞKAN — Efendim, yani ortada hiç bir şey 

yokken, neden meselelerin hali gayet mümkün iken, 
burada meseleler çıkarıyorsunuz?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın 
Başkan, «sahtekârlık» diyemez. 

BAŞKAN — Gayet tabiî denemez efendim, nasıl 
denir?.. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Siz Başkanvekİl-
liği görevi yaptınız, bilmez inlisiniz? 

BAŞKAN — Saym Öztürk, çok rica ederim. Ni
çin bunlara sebebiyet veriyorsunuz, ne var ortada?.. 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bîr şahıs, sahte
kâr olmazsa başkasına söyleyemez. 

BAŞKAN — Bırakın bunları Sayın İlhan, çok ri
ca ediyorum efendim. Gayet büyük hüsnüniyetle 
usul meselelerinin haîü için biz burada çaba sarf eder
ken, ne var ortada yani beyler?.. Çok istirham edi
yorum, 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — İsim yazılmasına 
saat 09,30'da başlanır. 09,30'da geldiğimiz zaman 
önümde, oraya konmuş 4 kâğıt vardı. Bir tane 
Sayın Başkan verdi bir de benim vardı, bir de 
başka bir arkadaşın; aynı şekilde aynı anda elimde 
7 kâğıt var. Her bir kâğıtta 3 isim yazıh. Sayın 
Başkan ile görüştük. Dedik ki, «Şimdi 7 kişi var bun
lara haklı bir çözüm bulmamız lâzım gelir.» Benim 
kendi kanaatime göre, (ki, Sayın Başkanın kanaati 
değişik olabilir, diğer arkadaşların kanaati değişik 
oîabiîir) saat 09,30'da başlamıştır isim yazılmaya. 
Daha evvel, 3 saat evvel oraya götürülmüş olan kâ
ğıt beni bağtemaz, 5 saat evvel oraya götürülmüş olan 
kâğıt beni bağlamaz. Saat 09,30'da başlamıştır. Me
sele budur. Saat 09,30'da elimde 7 kâğıt olduğuna 
göre, ben ona göre işlem yapmaya mecburum. 

Saygılar sunarım. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Yanlış Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Saym üyeler, burada Sayın Güven 

bîr beyanda bulundular. Esasında, benim kanaatime 
göre de uygulamada hata vardu*. 09,30'da müracaat 
edilecektir ve herkes... 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Büz burada sıra
ya girmişiz, kuyruğa girmişiz. 

BAŞKAN — Efendim, kimin evvel, kimin sonra 
konduğunu bilemeyiz. 15 dakika daha sabırla bek-
lenseydi, bu ihtilâfa hiç lüzum kalmayacaktı, bu ihti
lâf doğmayacaktı. 
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Sayın Güven bir beyanda bulundular; Saym Ay
rım buradalar, Saym Karaman buradalar, Sayın Gü
vencin beyanları dışında bir durum olup olmadığım 
Saym Ayrım'dan ben istirham edeceğim efendim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Efendim gel
dim, arkadaş, «konuşmak istiyor musun?» dedi. 

BAŞKAN — Yani Saym Göven'in söyledikleri 
gibidir, diyorsunuz. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Aynen, aynen. 
BAŞKAN — Saym üyeler, burada Divan Üyemi

zin içinde bulunduğu müşkülü kendisi arz etti. Şim
di, 4 tane kâğıt var, sıraya konmuş. Bunların veriliş 
sırasına göre olup olmadığını da bilemez; ancak bu 
beyanlardan sonra durum tavazzuh kesbetmiştir, Sa
yın Ayrım ve Sayın Karaman olayın başından beri 
burada bulunduklarını söylemişlerdir. 

İSKENDER CEıNAP EGE (Aydın) — Saym Baş
kan müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ege, bunlara ilâveten 
•bir şey mî var?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş 
kan zatı âlinize yardımcı olmak için müsaade ederse
niz şunu ifade edeyim. 

Bu binanın içine herkesten önce, vazifelilerden de 
önce geMim, saat 08.30'dan beri bu binanın içinde
yim. Aşağı indiğim zaman saat 9 idi. Bu Bakanlığın 
güzide mensupları gelmişlerdi, onlarla beraber otur
duk; yani iîk gelen benim. Elimde söz atmak için 
kâğfthm vardı. Zstıâîiı.izin ve sizden önce Başkanlık 
yapan Başkanvekillerimn şu kürsüden buyurdukları 
söz üzerine, vaat üzerine, saat 09.30'u bekledim ve Sa
yın Karaman da benimle beraber geldi, oturdu, kah
ve içtik, çay içtik, saat 09.30'a geldi Safiye hanıma 
kâğıdı verdim, hatta 10.00 diye yanlış yazmış, İsmail 
l>2ye gönderdim. 

şimdi benim arz etmek istediğim; arkadaşlarım 
kusura bakmasınlar, bu, bir yanlışlık da olsa birbiri
mize böyle kelimeler kullanmayalım burada. (Gürül
tüler) 

BAŞKAN — Efendim, müsaade edin bitirsin sö
zünü. (Gürültüler) 

Sözümü bitirsin efendim, iki kişi bir anda konuşa
maz. 

Buyurun Saym Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Zatıâlini-

zin yardımcısı olan üye arkadaşları benim zama
nımda hatırlarlar, Cumhuriyet Halk Partili bir kâiip 
üye idi, ben zamanında gönderdiğim halde, «Dolmuş, 
bitti» dedi, ben mesele yapmadım, yapsam da, hak-
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kimdir diyebilirim; ama şurada Divanın üyesi olan 
arkadaşımıza böyle bir ifadede bulunurlarsa, o ifa
deler döner bize de gelir. 

BAŞKAN — Evet efendim. Teşekkür ederim. 
NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Saym Başkan, 

müsaade eder misiniz?.. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, ar
kadaşlarım söylediler; ama yanlışlığın nereden doğ
duğa, bana kalırsa çok açık olarak ortaya konmuyor. 
Sayın Güvencin anlattıklarına bakılırsa kendi anlattık-
lanndan yanlışlık doğuyor. Saat 09.30 olup, Divan bu
raya oturmadıkça kâğıtların oraya konmaması lâzım. 
Kâğıtları sıraya koyacak, numaralayacak kişi, o gün 
görevli olan üyedir. Saat 09.30'a gelip oturum açılır; 
(Burada öyle bir kayıt var, diyor ki, «Oturum açıl
dığı zaman sıraya konur.) kâğıtlar gönderilir, alış sıra
sına göre Divandaki üye numaralar. Kendiliğinden 
buraya geiip, 15 dakika önce sıra vermeyle, saat sı
fırda sıra vermenin ne anlamı var? Rica ediyorum, 
oturum açılmadıkça bir tek üyeye sıra verilmesin. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, tabiî. Ben de Sayın 
Ünsal'm teşhislerine katılıyorum. 

Buyurun Sayın Özfürk. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Saym Başkan, 
usul bakımından yerimden bir şey arz etmek istiyo
rum. 

BAŞKAN — Söz vermiş bulunuyorum efendim. 
Saym Öztürk'e söz verdim. 

Buyurun Saym Öztürk. 
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, de

ğerli üyeler; 
Şimdi, önemli olan sıra konusu değil, bunu bilme

nizi diliyoruz. «Saat 09.3ö*da oturum açılınca..,» de
niyor; doğru. Oturum açıldığı zaman burada 20 kişi 
sıralanmışız; gelenler herhalde geliş sırasına göre du
racak. Yoksa hepimiz birden, 20 kişi birden uzatma
yacağız buraya. Değil mi?.. Bir usul yok mu bunda?.. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, doğru. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Devamla) — Biz de kendi 
aramızda anlaştık, bir sıra koyduk. «Arkadaşlarda var 
mı bir itiraz?» dedik; yok. 4 kişi sıraya girmiş, sonra 
Sayın Ege geldi. Efendim, taın 09.30'da da verirdik; 
fakat daha onca bir uyguîama oldu; Sayın Başkan 
biliyorlar, ben tam 09.30'da oturum açıldığı zaman 
takdim ettiğimde (Daha önceki oturumlarda iîk tak
dim edendim, saat Ö9.3ö*da) bana 8 nci sıra verildi. 
İtirazım oldu, «Sayın Başkan, tan» açıldığı zaman, 
09.30'da verdim; böyle buyurulmuş.» dedim. Dışar-
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dan almış arkadaşım, bir sürü münakaşa oldu. önem
li değil; o geçti, durmadık üzerinde. Biz onu bildiğimiz 
için, kendi aramızda anlaşarak daha önceden böyle 
bir durumu düzene koyduk. Çünkü, daha önce tam 
09.30'da verildiği halde, (Birinde de 12.00'yi 1 geçe 
verdik ki, o zaman öyle alınıyordu.) o anda da 10 da
kika önce, 10 dakika sonra kimse vermediği halde yi
ne bizim sıramız 6 ncı kaldı ve o zaman böyle bir 
sıralama yapmak zorunda kaldık. Çünkü, 30 kiş/i bir
den söz isteyebilir; 30 kişi birden o anda buraya hücum 
ederse, bir düzensizlik olmaz mı kendi aramızda? Bu
nu biz düzene koyduk, böylece sıraya gird'ik. 

Bu konuda, Sayın Niyazi Ümsal'ın söylediğinde isa
bet yoktur, yapılan şey doğrudur Sayın Başkanım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özrürk. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Müsaade eder mi

siniz Sayın Başkan?.. 
BAŞKAN — İîanîhaye devam edemez Sayın Gü

ven, 
Son defa olarak buyurun efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Şimdi efendim, 
bu uygulama geçen sene kalemde olurdu. Sayın İlhan 
kendileri söylesin yanlışsa. Müteaddit defa kendisine 
gittim; önünde benden 5 dakika evvel bir arkada
şsın, 6 dakika evvel yine bir arkadaşım ve sonra ge
len ben oldum mu, saata göre önce gelene sıra veri
liyordu. Şimdi, buradaki yöntem ne?.. Biz geldik, bu
lamadık. Bulamayınca, bunlan verdik ve burada otur
duk... 

BAŞKAN — Anlaşıldı efendim, gayet iyi anla
şıldı. 

Sayın üyeler, şimdi, şu an bütün söz isteyen arka
daşlar, güzel bir tesadüf, buradalar. Bunu, gayet tabiî 
halledeceğiz efendim. Ancak, bu başka türlü de ola
bilirdi. Söze sıra verecek olan Divan üyesi beKrtil-
mişlir bMm kabul ettiğimiz programda. Bu, bir çok 
kargaşalıklara sebebiyet verebilirdi; buraya gelen kâ
ğıdını bırakan arkadaşlarımız burada olmayabilirler
di. Asîolan, bizzat saat 09.30Ma gelmek ve Divanda
ki yelkiîi üye arkadaşımıza müracaat etmektir. Esas 
budur. Bundan sonra bu uygulansın. 

Sayın Giiven'in beyanına, Sayın öztürk'ün beya
nına ve Say m Aynnı'm beyanına Sayın Karaman da 
katılıyorlar, Sayın Ege de lütfediyorlar, herhangi bir 
ihtilâf konusu yapmıyorlar. 

Sıralama1}'! Saym Güvcn'in belirtmiş olduğu gîbi 
yapacağız. Bunu tespit edip, arz edeceğim. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Sayın Başkan, 
sJöz alan kaç kişi var? Burada olanları okuyun, bit
sin. 

BAŞKAN — Efendim, öyle yapıyorum. Hiç me
rak etmeyin. 

NİYAZİ UNSAL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
birinci sıradaki arkadaşımıza izin verin konuşsun, tas
nif ondan sonra yapılsın. 

BAŞKAN — Tasnifi yaptık efendim. 
Sıra tespiti sayın üyelerimizin beyanları şeklinde 

halledilmiştir. Arz ederim. 
Sayın üyeler, grupları adına ikinci görüşme ta

lepleri olup olmadığım soruyorum. 
Sayın Sanibrâhimoğhı, ikinci kez görüşecek mi

siniz? 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — Ko
nuşmak istiyorum; fakat sonra. 

BAŞKAN — Efendim, kişisel konuşmalardan son
ra Grup adına konuşamazsınız. 

Sayın üyeler, gruplar adına ikinci kez konuşma
lar... 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Beş daki
kadır. 

BAŞKAN — Evet, beş dakikadır; yalnız sayın 
üyelerin ilk konuşmalarında kullanmadıkları zaman
larını bu beş dakikaya ekleme usulü var; o kadar 
efendim. 

KEMÂL SARIİBRAHÎMOĞLU (Adana) — O 
halde şimdi konuşayım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sarıîbrahimoğlu. 
Siz ilk konuşmanızda altı dakika noksan kullan

dınız, beş dakika da şimdi var; konuşma süreniz 11 
dakikadır. 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA

HÎMOĞLU (Adana) — Efendim, Sayın A. P. Sözcü
sü aı'katiaşüm, «Mahsul fiyatları artar, itiraz ederler.» 
dedi. 

Sanki mahsul fiyatlarının artması ve Türk üreti
cisinin cebine bir kaç kuruş fazla girmesine biz kar
şıymışız gibi bir hava vermek istediler. 

Halbuki, bizim konuşmamızı iyice dinleselerde, 
aksine, üreticinin cehine daha fazla para girmesinin 
yol ve yönteminin aranmasını ve bulunmasını tavsiye 
etmiştik; yani, üretici patatesi 75 kuruşa satıyor, pa
zarda 500 kuruş, belki daha da fazla. İşte bu aracı
nın haklı olmayan aşırı kârının önlenmesi ve bu hu
susta gerekli pazarlamanın Tarım Bakanlığı ve koo
peratifleri eliyle yapılması tarafımızdan önerilmiştir ve 
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gerek bu fiyat tespitinde, gerek kredi verilmesinde, 
gerek pazarlamada Tarım Bakanlığının ve Tarım Ba
kımlığının değerli elemanlarının kısıtlı yetkilerinin ge
nişletilmesi ve yasal imkânlarla donatılması tavsiye 
edilmiş, temenni edilmiştir. 

Gerçekten, Sayın Tarım Bakanının da Bütçe Kar
ına Komisyonunda gayet açık yüreklilikle ifade et
tikleri üzere. Tarım Bakanlığı, Türkiye topraklarının 
tamamına yaygın bir teşkilâta sahip olduğu ve bü
yük bir görevle yükümlü bulunduğu halde, kredi ko
nusunda Ticaret Bakanlığı söz sahibidir. Kooperatif
leşmede kısmen Köy İşleri Bakanlığı söz sahibidir. 
Pazarlamada keza, Ticaret Bakanlığı büyük ölçüde 
söz sahibidir. Tarımsal sanayiin gelişmesinde Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığı vesair bakanlıklar yetkili
dir. 

İşte bu sene Toprak Mahsulleri Ofisi, nasılsa Ta
nın Bakanlığına alınmıştır ki, onun da imkânları kı
sıtlıdır. 

Tarım Bakanlığına bu kuruluşlar üzerinde denetim 
ve bu politikaların tanzimlinde yetki verilmesi gere
kir ve bu suretle koordine bir çalışmanın, bilerek bir 
çalışmanın yürütülmesi mümkün olur ve Tanın Ba
kanlığı üreticiye etkin şekilde faydalı olur. Sayın Ta
rım Bakanı da açık yüreklilikle Bütçe Karma Komis
yonunda ifade etmiştir. Bu, gerçektir. 

Sonra, baraj yapılır; Tarım Bakanlığı ve Tarım 
Bakanlığının değerli ziraat mühendislerinin, Ziraat 
Odalarının, Ziraat Mühendisleri Odalarının bütün in
şaat ve sulama tesisleri bittikten sonra ha'beri olur; 
«•Buyurun bunu kullanın» yahut «İşte siz de yardımcı 
o'ım» diye. 

İşte biz diyoruz ki, bunda da Tarım Bakanlığına 
danışılmalı, sorulmalı; bölgenin ziraî özelliklerine ve-
saircsine dikkat edilmeli. 

Yani, bundan ürün artışına karşı çıkmamız diye 
h'r şey bahis konusu değil, arkadaşımın iyiniy e tinden 
şüphe etmem; ama bizim konuşmamızı herhalde iyi
ce dinlememişler. 

Sonra, «Beyaz; sinek mücadelesi nasıl re ne mas
rafla yapılmıştır?» diye bana bir sual tevcih ettiler. 

'Hakikaten Çukurova'da, bizim bölgemizde millî 
ve ekonomik bir felâket olarak birdenbire ve ta
rihte hiç görülmemiş tarz ve şekilde üreyen ve Çu
kurova çiftçisini 1974 - 1975 yıllarında gerçekten fak-
ru zarurete iten beyaz sinek belâsı 1976'da bir ölçüde 
azalmıştır, tahribatı da azalmıştır; tamamıyîe ortadan 
kaLkmış değildir. 

Bunda, elbette Tarım Bakanlığının mücadeleleri 
olmuştur. Bu, zaten doğal bir görevdir, görevidir. 
Ancak, anlayabildiğime göre; zaten aşağı yukarı bü
tün Tarım Teşkilâtının da bunun % 180 mücadele 
yöntemini ve ilâcını da bulmuş olduğunu zannetmeni. 
Çünkü, son derece uçucu, tehlikeli, süratle üreyen aca
yip bir mahluk; ama elbette kendi imkânları ölçü
sünde mücadele yapmışlardır. Gerek Türkiye'nin her
hangi bir köşesine ve gerekse, özellikle kendi bölge
me yapılan bir yardımdan ve çalışmadan dolayı el
bette ilgililerine, yetkililerine teşekkürü vazife biliriz. 

Biz, yapıcı bir muhalefet olarak asırlar boyu sö-
mürülmüş üretirinin hizmetine giden herkese teşek
kürü bir borç biliriz. Ancak, şurası muhakkak ki, ba
rajların temelini atmak; plansız, programsız, ödenek
leri ayrılmadan ve yetkililerine ve etkili kişilere danı
şılmadan, özellikle biraz evvel söylediğim gibi, Ta
rım Bakanlığının yetkili mühendislerine ve kuruluş
larına danışılmadan, etüt ve projeleri hazırlanırken, 
bunların fikirleri alınmadan, sümme tedarik ve el yor-
damryle seçim temelleri atılmasına karşıyız. 

Beyler, bu atılan temellerin parası, o fukara köy
lünün sırtından çıkmaktadır. O, millî hâsıladan yev
miye 130 kuruş alan, büyük bir sefaletin ınücadoîes'In'i 
veren, açlıkla pençeleşen Türk köylüsünün sırtından 
çıkmaktadır. İşte buna karşıyız. Biz, israfla, hesapsız, 
kitapsız seçim yatınmlanyîe, yetkililerine ve bilgi sahi
bi mühendislere, kuruluşlara danışılmadan, bütçeden, 
pîartdan, projeleri tasdik edilip, paraları ayrılmadan 
yapılan bu giriş/imlere karşıyız. Yoksa, memleketin her 
karış toprağını sulayan ve üreticinin, binnetice bütan 
Türk milletinin kasasına ve kesesine tek bir kuruşu da
hi fazladan koyan herkese bütün Türk milletiyle bera
ber elbette müteşekkiriz. 

Cumhuriyet Halk Partisi, bu Devletin kuruculs-
rımn partisidir. Bu Devletin temelinde alıırteri, göz 
nuru olan insanların partisidir. Bu itibarla, bu Dev
letin temeline bir taş koyan, hayırlı bir iş yapan 
herkese Cumhuriyet Halk Partisi müzahir olur. An
cak, biraz evvel arz ettiğim gibi, 28 senelik mazisi 
olan ve son derece kısıtlı imkânları ve sermayesiyle; 
(Ki, maalesef bu kısıt uzun yıllardır devam etmekte
dir, az çok bu konuları vaktiyle tetkik etmiş, kanun 
teklif etmiş bir arkadaşınız olarak etüt etmişimdir.) 
özel sektörün ezici rekabetine ve temin ettiği pek çok 
olanaklara rağmen, onun karşısında kısıtlı imkânla-
rıyîe mücadele veren ve üreticiyi özel sektörün ve 
Cenup Aınerüka tipi soyguncu montajcılığın pençelin
den bir ölçüde kurtaran ve Devlete rekabet imkânı 
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veren, fiyatta istikrar teminine imkân veren bir Dev
let müessesesinin hem de milîî sanayiin, ağır sana
yiin, makine imal eden sanayiin şampiyonu bir parti
nin Bakanı ve gerçekten de bu konuda şahsından 
bir şeyler beklediğimiz bir Bakanın devrinde Ziraî 
Donatım Kurumunun faaliyetine son verilmesi ve 
Ford acentalığının bir özel şirkete, dayısı güçlü bir 
şirkete altın tabak içinde hediye edilmesi anlayabil
diğimiz bir husus değildir. 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda ken
dince birtakım makul nedenler bulmuştur; ama bu 
mssikul görünen nedenlerin hiçbirisi, özellikle Sayın 
Bakanın ve Partisinin şampiyonluğunu yapmakta ol
duğu plansız, programsız, paras>z3 pulsuz dahi olsa, 
Sayın Genel Başkanımın da ifade ettiği üzere, ham 
bir yerde dışa bağımlılığa karşı bir zihniyeti, mon
tajcılığa karşı bir zihniyeti ifade ettiği için, sempati 
ile karşıladığımız politikası ile taban tabana zıt bir po
litikadır. 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu, söz süreniz 
bitmiştir. Lütfedin efendim. 

C. H. P. GRUPU ADLNA KEMÂL SARIİBRA-
HİMÖĞLU (Devamla) — Bitiriyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

C. H. P. GRUPU ADINA KEMÂL SARIİBRA
HİMOĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarım, 
C. H. P. Grupu olumlu çalışmaların daha da ilme, 
akla, memleket gerçeklerine ve gereklerine uygun şe
kilde sürdürülmesini ve Tarım Bakanlığının Türk üre
ticisinin makus talühini yenecek bir güce ve organi
zasyona kavuşturulmasını ve taban fiyatı, pazarlama, 
kredi konularımda Türk üreticisini istismar eden, so
yan özel sektör ve sanayi kesimi, tüccar kesimi kar
şısında Türk üreticisini koruyabilir hale getirilmesini 
istemekte, dilemekte ve gerekiyorsa gerekli yasal ko
şulların yaratılmasını istirham etmektedir. 

Bütçe, Devlete, millete hayırlı olsun. 
Saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Sarıibrahim
oğlu. 

YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Grup adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ayrım. 
Sayın Ayrım, sizin söz süreniz; ilk konuşmanızda 

9 dakika noksan konuşumuz, 5 dakika da ikinci söz 
hakkınızdan var, 14 dakikadır. 

Buyurun efendim. 
A. P. GRUPU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 

(Kars) — Muhterem Başkan, sayın senatörler; 

Şimdi, bazı hususları tespit etmemiz lâzım ve as
garî müşterekte birleşmemiz gerekir. 

Şimdi, realite şudur ki; Türk tarımı tamamıyle 
tabiat şartlarının tesirinden kurtulamamıştır. Türk ta
rımını hava şartlarının tesirinden kurtarmak için bazı 
girişimlerde bulunmamız gerekir. 

Biraz evvel ifade ettiğim gibi, Türkiye'de sulan
maya elverişli arazi 8,5 milyon hektardır. Sulanabilen 
arazi ise, bu seneki programlar tatbik edilirse, 2,5 
milyon hektar olacaktır. 

Şimdi arkadaşlar, verimi artırmak için suyun bü
yük rolü olduğu ve sulanan arazilerin büyük istihdam 
meydana getirdiği de hepimizce bilinen bir keyfiyet
tir. 

Bakın şimdi, Orta Anadolu'da, Konya'da şeker sa
nayii oraya gitmeden evvel nihayet arpa, buğdayla 
geçimini sağlayan çiftçiler, 1 dekar buğday ektiği za
man nihayet 1 veya 1,5 işgününe ihtiyaçları vardır, 
yani bu iş için 1 veya 1,5 yevmiye vermek lâzım. İşin 
içine pancar ziraati girdiği zaman durum tamamiyle 
değişmiş bulunuyor. O zaman bunun çapası, sulaması, 
çıkarması, fabrikada işlenmesi için 12 iş günü gidiyor. 

O halde, her şeyden evvel, mademki tabiat şartla
rından kurtarmak istiyoruz, bunun yegâne çaresi, ye
raltı ve yerüstü sularından faydalanmaktır. Yerüstü 
sularından faydalanmanın yegâne yolu da baraj inşa 
etmektir, 

Bu sene Devlet Su İşleri Bölge Müdürlerinin top
lantısında bu'undum. Bu toplantı Mayıs - Haziran ay
lan içerisinde oümuştu, orada Sayın Başbakan konuş
ma yaparken şöyle bir ifadede bulundu: 

«Mı^terem teknik arkadaşlar, sizden bir istirha
mım vardır; bana proje getirin» dedi. 

Neden?.. Çünkü, bundan on sene evvel ekonomik 
oîmr*yan projeler, bugünkü petrol fiyatlarının artma
sı karşısıda ekonomik duruma gelmiştir. 

Şimdi arkadaşım burada diyor ki ,«Bu yapılan ba
ra jîann planı, programı falan yoktur.» 

Bunu hakikaten mi söylüyor? Bir zamanlar Ada
nanda Seyhan Barajı yapılırken yine ayın zihniyet, 
«Bu baraj topraktır; siz üzerinde açılış yaparken akıp, 
hepinizi götürecektir» dedi. Biz o zaman Devlet me
muru idik, bunlar ifade edildi. Arkadaşlar yapmayın 
bunu. 

Şimdi, Boğaz Köprüsünün temeli atılırken bizim 
Ardahan kazamızda bugünkü muhalefetin başı olun 
zat, o zaman Genei Sekreterdi, aynen şöyle bir ifade
de bulundular ; 
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«Ey Ardahan'ın, Posof'un karanlık mağaraların
da gözünü açanlar, bakın sizin haklamzı İstanhuFlu-
lara peşkeş çekiyorlar.» 

Ben de o zaman bir cevap vermiştim, demiştim ki, 
«Arkadaşlar, bu Posof'taki, Ardahan'daki hemşehri
ler, sizin elektrikleriniz mi vardı biz kestik? Yollarınız 
asfalttı biz mi tahrip ettik? Bu geliyorsa, evvelâ siz
den geliyor, siz getirseydiniz iyi ya, biz de devam et
seydik.» 

Şimdi, bu baraj konusu hakikaten biraz endişeli bir 
konu; fakat şey yok. Keban Barajını yapmasaydık, 
Türkiye'nin bugün hali elektrik bakımından ne ola
caktı?.. 

Şimdi arkadaşlar, Karakaya Barajının temeli 
atılıyor; programı olmayan ve milyonlara inal olacak 
bir tesis düşünülebilir mi? Bir teknik eleman olarak 
buna ben akıl erdiremiyorum. Bu, mümkün değildir. 

Arkadaşlar, kimi kandıracağız?.. Artık, Türk köy
lüsünü kandırmanın zamanı geçti, o devirler geride 
kaldı. Türk köylüsü 1950 yılına kadar kandırıldı, on
dan sonra kandırılması mümkün değildi. Bu müm
kün olmayan şeyler üzerinde durup da zihinleri bu
landırmanın faydası yok. Yalnız, bizim yapacağımız 
bir iş vardır; evet, pek tabiî ki nihayet iktidarı muha
lefet methedecek değildir; fakat tenkit ederken de, 
barbarın da biraz yapıcı olması, biraz da bu eserlerde 
emeği geçen bırakın iktidarı, hiç olmazsa teknik kad
royu böyle teşvik edici mahiyette obuası lâzım ki, o 
cserJere daha yeni eserler kataıanm yolunu arayıp 
bulsunlar... Yoksa, burada birbirimizi köîülemiş olu
yoruz. 

Muhalefet Î974 yılında iktidara geldi, Devlet Su 
İşlerinde ne yaptı? Nihayet Genel Müdürü, bir kaç 
tane Genel Müdür muavinini, daire başkanını değiş
tirdi; diğer teknik elemanlar, esas hizmeti yürütenler 
sizin zamanınızda aynı kişiler, bizim zamanımızda da 
zym kişiler... 

Ben şimdi istirham ediyorum; hakikaten şimdiye 
kadar temeli alılan barajlardan hangisinin planı, prog
ramı yoktur? Bu, burada gelinsin açıkça ifade edilsin 
ve benini Hükümetimin yetkilileri de her halde bu
r a verecek cevap bulurlar. 

Saygılarımı sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ayrım. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-

sar) — Sayın Başkan, Grupumuz adına kalan diğer 
zamanı, Grup Yönetim Kurulu üyesi olarak, Grup 
Başkanımız burada bulunmaması dolayısîyîe ifade 
eliyorum, ben tamamlamak istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
İİk defa böyle bir uygulama yapıyoruz, buyurun 

efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Özel bir uygulama. 
BAŞKAN — Özel değil, Sayın Oğuz. Bendeniz, 

grupa tanınan söz süresi olarak mütalaa ediyorum. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, 7 dakika süreniz var efen

dim. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ
LIOĞLU (Afyonkarahisar) — Teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri; 
Hiç şüphesiz ki, yapılmış olan müzakeerîer esna

sında, sadece bakanlıkların bütçelerinin teknik konu-
Iarıyle ilgili değil, bunun ötesinde izlenen politikala
rın da eleştirilmesi yapılmaktadır. 

Bu görüşledir ki, değerli bir arkadaşım, Ziya Ay
rım kardeşimden evvel bir arkadaşım barajlarla ilgili 
bir konuda görüşmemiş olsaydı, bendeniz bu zamanı 
kullanmak lüzumunu duymayacaktım. 

Muterem arkadaşlarım, ülkelerin kalkınmalarında 
üç anatemel vardır. Bu temellerden bir tanesi, eko
nomik bazdır. Bu trionun mutlaka dengeli bir kalkın
ma içerisinde değerlendirilmesi zaruridir. Plan müza
kereleri esnasında bu kou düe getirilmiştir, planların 
uygulanmalarında, onun icra programlarında dahi na
zarı dikkatten uzak tutulmamıştır. 

Bunlardan bir tanesi, ekonomik sektörde tarım 
sektörü, ikincisi endüstri sektörü, üçüncüsü hizmetler 
sektörüdür. 

Türkiye'nin geleneksel ekonomik yapısı içerisinde 
tarımın değerini idrak etmemek mümkün değildir. Bun
dan evvel Birinci Beş Yıllık Plan müzakereleri esna
sında tarıma verilmiş olan değer, yatırımların mate
matiksel ifadesi içerisinde kendisini bulmuştur. Birin
ci Plan tarıma çok ağırlık vermişti; yatırıma ayrılmış 
tahsisatların °/Q 17,7'sini, '•% 18'irii tarıma öngörmüş
tü ve o zaman kalkınmanın tarımdaki hedefi de % 4,2 
idi. İkinci ve Üçüncü Plan dönemlerinde ise, tarım git
tikçe yerini endüstriye vermiştir. 

Bunun münakaşası yapılırken deniyordu ki, «Dün
yada hiç bir ülke tarımla kalkınmamıştır» Ama onun 
yanında bir gerçek daha vardı ki, sanayileşmiş, en-
düstrileşmiş, meselelerini halletmiş olan ülkelerin tü
mü, tarımda en yüksek düzeye gelmiştir, tarıma lâyık 
olan değeri vermişlerdir. Şayet, tanma değerini verme
miş olan bir kalkınmış ülke görebilirseniz, (Dünyada 
bu mümkün değildir) o zaman konuşmalarınız hak
lıdır. 
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Bunu niçin söylüyorum? 1995'lerin perspektifine 
oturtulmuş olan Üçüncü Beş Yıllık Pianda tarımdaki 
insangücünün % 65'lerden % 40'a inmesini ve tarım 
girdilerinin de °/0 20'ye gelmesini hedef görmüştür. 

Sayın Ziya Ayrım arkadaşımın dediği gibi, Türki
ye'de tarım ekstansif metotlara göre uygulanmaktadır, 
entansif metot dediğimiz, tarımın modern girdilerini 
bünyesinde kemaliyle değerlendirmiş bir tarım düze
yine gelmedik; ama bunun çabaları içerisindeyiz. 

Bu itibarla, tarımın baş unsurları olan toprak ve 
su kaynakları, Türkiye'nin ekonomisinde, Türkiye'nin 
kalkınmasında öncelik taşır. Burada 50 barajı tenkit 
eden arkadaşlarıma, ben de Ziya Ayrım arkadaşımın 
ifade ettiklerine muvazi olarak birkaç söz söylemek 
istiyorum. Çünkü; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün
de, bilhassa barajlar konusunda sekiz yılını harcamış 
bir arkadaşınız olarak bu konunun ehemmiyetine işa
ret etmek istiyorum. 

Türkiye'de 26 bölgede yapılmış olan çalışmalarla 
24,5 milyon hektarlık arazinin; çayır, mera, kayalık 
vesairenin dışında mevcut olduğu tespit edilmiş. Bu
nun topografik olarak kullanılabilir, ziraata elverişli 
olan kısmı ise 18,5 milyon hektardır. Şayet, sulama 
imkânı olsa, 13,5 milyon hektar araziyi rahatlıkla sula
mak mümkün. 

Bugün ekonomik kıstaslar içerisinde, tekniğin ka
bul ettiği sulama ölçüleri içerisinde 6,9 milyon hek-
tarlık; yani 69 milyon dönümlük arazinin sulana
bilir halde olduğunu görüyoruz ve bugün mevcut 
olan sistem içerisinde bunu sulamak mümkün. Ar
kadaşımın dediği gibi, 2,4 milyon hektarı da bugün 
halen sulanıyor. 7 milyon 100 binlik kısmı modern 
şebekelerle Devlet Su İşleri tarafından sulanmış, 3 
milyon 900 bin dönüme de yine sulama projeleriyle 
eî atıtmış ve hemen hemen önümüzdeki yıl; yani 1977 
yılı içerisinde bu projeler devreye girecektir, bite
cektir. Böylelikle, Türkiye'de 1 milyon dönümü aş
kın 1 milyon 400 bin dönüm civarında Devletin mo
dern sulamaları vardır. Bunun yanında da özel sek
törün yaptığı sulamal&r 2;5 milyon dönümdür. 

Şimdi, şuraya gelelim: «50 barajın temeli yok, 
şu yok, bu yok. »i deniyor. 
Ka* akaya barajının temelini atmadan evvel 51 mil
yon liralık pul yapıştırılmasını gazetelerde âdeta bir 
tefrika halinde okudunuz. Devlet 51 milyon liralık 
pul yapıştıracak, projesi olmayacak, planı olmaya
cak, hem de yabancı bir şirkete ihale edecek... Dev
let haysiyetinin, Devlet itibarının, Devlet ciddiyetinin 
manası nerede kalıyor? Bunu söyleyen arkadaşların 
her şeyden evvel insaf etmeleri lâzımdır. 

Adıgüze! Barajını, 1 müyar liralık büyük bara
jın temelini atıyorsunuz, bu barajı müteahhite veri
yorsunuz, ihale ediyorsunuz, ihalesi yapılıyor.. Bu 
söyledikleriniz Devlet ciddiyetiyle mümkün de
ğil-

BAŞKAN — Sayın Karaaçağhoğlu, süreniz bit
ti efendim. Lütfen bağlayınız. 

A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOGLU (Devamla) — «Planı, projesi yok» demek, 
aslında yapılanları inkâr etmek demektir. Türkiye' 
nin 600 - 650 baraj imkânı var; bunu 15 yılda yap
maya mecbursunuz. Taksim ettiğiniz zaman, 50 
barajı bir yılda yapmak zarureti doğuyor. Ekono
mimizin temeli budur. 26 milyon köyde oturan in
sana hizmet götüreceksiniz. Bunların hepsinin pro
jesi var, planı var 48 tanasinin ihale dosyalan ha
zırlanmış, 2-3 tanesinin de hazırlanmak üzeredir. 
Her şey bir günde olmaz, kademeli olarak yapı
lır. Her şeyi bir günde ihale etmek mümkün değil, 
zaman içerisinde ohır. Kanunlar sizi bağlamış, pro
tokol sizi bağlamış ve zaman sizi bağlamıştır. Bu 
itibarla, geliniz asgari müştereklerde birleşelim. 
Her şeyi kötü görmeyelim, her yapılan millet için, 
memleket için, vatan içindir. Niçin daha az yaptınız 
d üye bu kürsülere gelip hükümetleri eleştirin. 

Saygılar sunanm. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Karaağaçlıoğ-
lu. 

Sayın üyeler, gruplar adına görüşmeler bitmiştir. 
Kişisel görüşmelere başlıyoruz. Ancak, söz isteyen sa
yın üyelerin sayısı 6'yı geçmiş olduğundan İçtüzü
ğümüzün hükümlerini uygulayacağız. Bu sebeple, 
söz isteyen sayın üyelere hangi konuda söz istedik
lerini sormak için bir tespit yapacağız. Sıra ile so« 
rayorum efendim. 

Sayın İlhan?,. Lehinde, Sayın Karaağaçhoğfu?.. 
Lehinde, Saym Hamdi Özer?.. Üzerinde, Sayın Hü
seyin Öztürk?... Aleyhinde, Sayın Mustafa Çelik?.. 
Üzerinde, Sayın Hasan Güven?.. Aleyhinde, Sayıtt 
Mehmet Feyyat?.. Yoklar. Sayın Ege?.. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş
kan ben saat 8.30'da geldim, buraya mı düştüm?.. 

BAŞKAN — Efendim, arz edeyim. Siz, sıranızı 
Sayın Karaağaçhoğlu'na vermişsiniz. Önergeniz var. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Onu ka
bul ediyorum. Yani, şöyle olacak diye düşündüm; 
siz bana soracaksmız, ben de, «Sıramı arkadaşıma 
verdim», diyeceğim.. 
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BAŞKAN — Hayu-, önergeniz olduğu için, ben 
kabul ettim onu efendim. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) —' Bir nok
tayı hatırlatmama müsaade eder misiniz?.. Efendim, 
müzakerenin ciddiyeti bakımından, lehinde, aleyhin
de, üzerinde konuşmanın ayrı bir maksadı vardır. 
Lütfen arkadaşlar buna göre konuşsunlar. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, merak buyurma
yın. 

Sayın Savcı?... Üzerinde, Sayın înebeyli?... Yok
lar. Sayın Çeîlkbaş?... Üzerinde. Sayın Aslanoğlu?.. 
Yoklar. Sayın Hümi Soydan?.. YokFar. Saym Alâ-
eddin Yıîmaztürk?... Yoklar. Saym Yusuf Ziya Ay
rım?.. Yoklar. Saym Ali Oğuz?... Lehinde. 

Efendim, lehinde ilk konuşacak olan sayın üye
ye söz vereyim, ondan sonra ben tasnifi yapar ve 
Genel Kurulumuza arz ederim. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Devlet 
Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü, Devlet Me
teoroloji Genel Müdürlüğü bütçesinin lehinde Sa
yın İShan, buyurun efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Saym Başkan, değer
li senatörler; Tarım Bakanlığının güzide mensupla
rı, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

Benden evvel söz alan grup temsilcileri grupla
rının görüşlerini dile getirdiler. Bir bağımsız üye 
olarak ben de, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı bütçesi üzerinde şahsî görüşlerimi dile getire
ceğim. 

Türk tarımının bugünkü durumunu daha iyi an
layabilmek için son 30 yı&k tarımsal gelişmeye 
kısaca bir göz atmak gereğini duyuyorum. 

Devlet İstatistik Enstitüsünün tespitlerine göre, 
Türk tarımının temel ürünlerinde bundan otuz yıî 
önceki üretim miktarları ortalama şu rakamlarla be
lirlenmektedir: 

Buğday 3,5 milyon ton, tüm hububat üretimi 6 
milyon ton, kü tü pamuk üretimi 80 bin ton, şe
ker pancarı 890 bin ton, patates 500 bin ton, ayçiçe
ği 80 bin ton. 

Bu temel ürünlerde son yıllardaki ortalama üre
tim miktarlarına ait tespitler ise şöyledir: 

Buğday 16 milyon ton, tüm hububat üretimi 
25 milyon ton, pamuk üretimi 500 bin ton, şeker 
pancarı 7 milyon ton, patates 2,5 milyon ton, ay
çiçeği 500 bin ton, 

Bu temel ürünlerde 30 yıl önceki üretim mik-
tarıyle bugünkü üretim miktarlarını karşılaştır
dığımızda, ortalama 7-8 katsayılı üretim artışları

nın gerçekleştiğini, toplam tarımsal üretimin bü
yük ölçüde arttığını görüyoruz. Diğer tarla ve bah
çe ürünlerindeki artışlar da aynı ölçülere uygun
dur. 

Son 30 yılda tarımsal üretimini bu ölçüde ar-
tırabiîen ülkeler dünyada çok az. Üretim miktar
ları arasındaki mukayese, son 30 yıl içinde tarım
sal ürünîer istihsalini en hızlı biçimde artıran ül
kelerin baş sıralarında Türkiye geliyor. 

VerimliSiikîe sağlanan gelişmeler de önem ta
şıyor. Meselâ; ortalama dönüme buğday verimi 
30 yıl önce 85 kilo iken, bu miktar bugün 150 kilo
yu aşmış, 1976 yılında 200 küoya yaklaşmıştır. Şe
ker pancarında şeker verimi 1 500 kilodan 3 500 ki
loya, ayçiçeğinden 90 kilodan 130 kiüoya, pamukta 
70 kilodan 250 - 300 kiloya ulaşmış bulunmakta
dır. Hayvansal üretim, tarla ve bahçe ürünlerinde 
olduğu kaaar hızîı gelişmemiş, nispeten daha dü
şük bir gelişme seyri takip etmiştir; fakat bu dalda 
da genel üretim miktarları üç kata yakın oranda 
artmış bulunmaktadır. 

30 yıî içinde Türkiye'nin nüfusu 19 milyondan 
41 milyona yükselmiştir. Bu büyük nüfus artışı
nın yanında, 30 yıl içinde fert başına düşen orta
lama tarımsal üretim de, önemli ölçüde artmıştır. 
Halen Türkiye'de fert başına ortalama günlük ka-
2ori tüketiminin 2 700 kaloriyi aştığı tahmin edil
mektedir. Dengesiz beslenme vardır; fakat ortala
ma günlük kalori tüketiminin gelişmiş ülkelere ya
kın bir düzeye ulaştığını söylemek mümkündür. 

Tarımsal ürün ihracatı büyük ölçüde artmış
tır. Hâlâ genel ihracatımızın % 70'i tarımdan gel
mektedir. Şayet» nüfusumuz böylesine yüksek bir 
artış seyri takip etmeseydi, Amerika'dan Rusya' 
ya kadar uzanan gelişmiş ülkeler kuşağındaki nü
fus artış nispeti Türkiye'de de aynen seyretseydi, bu
gün toplam nüfusumuz 25 milyonu aşmaz; fakat 
bugünkü üretim düzeyinde Türkiye, yılda 5 milyar 
doîar civarında bir tarımsal ürün ihracatı potansi
yeline kavuşmuş olurdu. Tabiatiyle, fert başına or-
ta"ama yıllık gelir payı da o nispette yüksek olur
du. 

Sayın Başkan; kıymetli senatörler; 
B>az önce arz ettiğim gelişme tablosuna rağ

men, Türkiye tarımının gelişme hızını yeterli bul
mak imkânı yoktur. Tarımsal gelişmede de bölge
ler arasındaki dengesizlik de büyüktür. Bütünüy
le Doğu Anadolu orman içi bölgeleri, genel ge
lişimin çok gerisinde kaîmıştır. Gelişme, çok par-
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tili demokratik düzeni benimseyen ve bu düzen 
içinde gerçek sesini duyurabilen çiftçimizin eseri
dir. Devletin altyapı yatırımları daima yetersiz 
kalmıştır. Gelişme, yönetme ve teknik bilgi götür
me çalışmaları yönünden, gayet tabiî ki, başta 
Köy İşleri ve Tanm Bakanlığı olmak üzere, diğer 
kuruluşların büyük etkisi oSmuştur. Köy yolları so
runu çözümlenmemiş, çiftçinin kredi imkânları ye
terince geliştirilmemiş, ürünlerin pazarlaması ye
terli fiyat düzeyine ulaştırılması sorununa hiçbir 
dönemde ciddî bir önem verilmemiş, sulama, taş
kın koruma, toprak muhafaza ve drenaj gibi ko
nulardaki gelişme çok yavaş ve düzensiz olmuş
tur. Bu konulara ayrılan yıllık bütçe imkânları 
ekonomik esaslara uygun biçimde kullanılmamış, 
lüzumsuz, yersiz bürokratik israflarla harcanmış
tır. 

Hemen şunu belirtmek istiyorum ki; bugüne ka
dar kalkınma planlarında ve hükümet programların
da Doğu Anadoluya yatırımların yapılacağı de
vamlı oSarak programda yer almış olduğu halde, 
bu Hükümet gelinceye kadar ciddî olarak Doğu 
Anadoîuya yaürmı yürütütmemiştir. Senelerden 
beri «Muş'ta bir şeker fabrikası.» diye bağırıyo
ruz, senelerden beri «Muş'ta bir et kombinası.» di
ye yalvanyoruz; senelerden beri Muş'ta, geri kalmış 
yöre olan Muş'ta, Türkiye'nin en geri kalmış oîan 
5 ilinin içinde sayılmış olan Muş'ta, hiçbir yatırım 
yapılmamıştır. 

Ben, huzurunuzda çok açık ve samimî olarak 
görüşlerimi belirtmek mecburiyetindeyim. Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanı Korkut Beyefendi, iki 
sene evvel geldiler Muş'ta Yem Sanayi Fabrikası
nın temelini attılar. Kendilerine şükran borcumuz 
vardır. 27 Ağustos 1976'da Sayın Erbakan'îa bera
ber geldiler, senelerden beri rüyasını görmekte ol
duğumuz şeker fabrikasının temelini attılar; şük
ran borcumuz vardır. Üç seneden beri devamlı ola
rak bu yüce kürsüden, «Muş şeker fabrikası», diye 
konuları dile getirdik, Allah'a çok şükür geçen se
ne bu imkâna sahip olduk. 

10 dakikalık bir sürem olduğu için çok acele et
mem lâzım ve gayet tabiî ki zamanımı ona göre 
kullanmam lâzım, kusura bakmayın. 

Tarım Bakanlığının, deniz ve iç sularda balık 
üretiminin artırılması sorununa da daha yakın bir 
ilgi ile eğilmesi gerekir. Meraların ıslâhı meselesi 
en kısa zamanda ve ciddiyetle el ahnnıalıdır. 
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Dünya Kalkınma Bankası, Dördüncü Hayvancı
lık Projsi çalışmalarının yapılmakta olduğunu öğ
renmiş bulunuyorum. Hayvancılık potansiyeli çok 
geniş olan Muş'un da bu proje kapsamına alınması
nı istirham ediyorum. 

Doğu Anadolu'da; Kars'tan, Erzurum'dan, Ağrı' 
dan sonra Muş, hayvancıhk potansiyeli bakımın
dan dördüncü, beşinci iller arasında sayıîmakta-
tır. Tanm Bakanlığının halen Ankara ve birkaç 
büyük ilde toplanmış bulunan teknik eleman, zi
raat mühendisi ve veterinerlerinin, asıl üretim böl
gelerine ve özellikle Doğu Anadolu'ya dağıtılması
nın faydalı olacağı aşikârdır. Sayın Bakanımızın bu 
konuda işbaşına geldiği andan itibaren ciddî bir 
çalışma içinde olduğunu biliyorum; fakat buna 
rağmen dile getirmek durumundayım. 

Muş'ta kurulmuş bulunan Yem Fabrikası için 
Sayın Bakana teşekkür ederim. 

Sayın Başkan, muhterem senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ge

lecekte sahip olacağı kalabalık teknisyen grupun-
dan, çiftçimizin daha çok yararlanmasını, çiftçiye 
daha yakın bir çalışma ve Bakanlığa tahsis edilen 
bütçe kaynaklarının daha verimli kullanılmasını 
sağlamak zorundadır. Tanm Bakanlığının bu ça
lışmasının 1976 ürününü de görmüş bulunmakta
yız. Çünkü, gerçekten elde edilen 16 milyon tonluk 
bir hububat mahsulünün. Türkiye'de bugüne ka
dar rekor seviyesine ulaşmış olduğunu belirtebili
riz. 

Artık çiftçimiz, dünyadaki en ileri teknolojiyi 
uygulama arzusu ve idraki içindedir. Bakanlığın 
hizmet anlayışının da bu seviyeye ulaşmış oldu
ğunu görüyoruz. 

Gıda - Tanm ve Hayvancıhk Bakanlığının bu
günkü mekanizasyona ve hayvancılığı geliştirmeye 
yönelen çalışımdan; girdi, tohum, gübre ve kredi 
sağlamanın önemi yolundaki idrakti, olumlu çalış
malarını görüyoruz. Bugünkü olumlu çabalann, ge
lecekte daha ileri seviyelere ulaşması dileği ile Gı
da - Tanm ve Hayvancıhk Bakanlığı bütçesinin 
Türk Milletine, ve aynı zamanda kıymetli ve çok 
takdir ettiğim Bakanlık mensuplarına hayırh, uğur
lu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Efendim, konuşma sırasını arz ediyorum: 
İkinci sırada aleyhinde Sayın Hüseyin Öztürk, 

üçüncü sırada üzerinde Sayın Hamdi Özer, dör
düncü şurada lehinde Sayın Kâzım Karaağaçhoğhı, 
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beşinci sırada aleyhinde Saym Hasan Güven, al
tıncı sırada üzerinde Sayın Mustafâ Çelik, yedin
ci sırada lehinde Sayra İskender Cenap Ege, seki
zinci sırada üzerinde Saym Sabahattin Savcı, do
kuzuncu sırada lehinde Saym Ali Ouğz. 

Aleyhinde Saym Hüseyin Özîürk, Inryurun efen
dim. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Başkan, 
Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri ve Gıda -
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı mensuplarını say
gı ile selâmlıyorum. 

Sayın Bakanın şahsında ve çalışma sisteminde, 
gerçekten olumlu gelişmeler görüyorum. Bunun en 
açık örneğini, geçen sene bir heyet'e Güneye; Alata 
Teknik Ziraat Okulu için gittiğimizde. Güney iMe-
rinue gördük. Bilhassa Antalya, Mersin, Adana çev
resindeki vatandaşın gübre ihtiyacını temin etme 
ve çeşitli olanakların yaratılmasında gördüğümüz 
durumu da Saym Bakana geldiğimizde kıvançla arz 
etmiştik. Saym Bakanın Cumhuriyet Halk Partisi 
dönemindeki Bakanlığı da dahil, şimdi Milliyetçi 
Cephe döneminde yaptığı Bakanlığı süresini de kat
tığımız zaman; bilhassa Antalya çevresinde yapü-
ğ; hlzmzi'm, şimdiye kadar yapılan hizmete denk 
olduğunu söyleyebilirim. Fakat bunun yanında, Sa
ym Bakandan bazı şikâyetlerimi yahut şimdiye 
kadar gelen düzensizliğin ve programsızuğm sonu
cu olan bazı durum-ari da arz etmek istiyorum. 

Bunlardan bir tanesi; hâlâ tarım ürünleri fiyat-
Zarının, ancak mahsul alınacağı bir zamana getiri
lip söyleşmesinin ve vatandaşın daha önceden ne 
ekmesi gerektiği üzerinde aydmiaiıimamasmın bü
yük zararları vardır. Dafea ekim başlamadan önce, 
hangi ürün üzerine, hangi fiyatîarm konacağı, ihti
yacın ne olduğu beilrtilirse, vatandaş ekimini ona 
göre yapar *-c bu, Türkiye içki, ekici lçlns üretici 
içli! çok çok faydalı olur. 

ikincisi; tohumluklar zamanında verilmiyor ve 
yetişmiyor. Saym Bakan bunu bir derece önlemiş; 
ama yine de işliyor. Bilhassa eski A. P. döneminde 
çok kötü bir işleyiş vardı; tohuma ihtiyacı olma-
yan insanlar tonlarca alıyor, bunun tüccarkğmı ya-
p;yorIardı. Bunu, bu kürsüde birkaç defa da ör
nekleriyle dile getirdim ve maalesef yine de bir çö
züm getirememiştik. Bunun üzerinde yine dlkaik 
durulması ve tohumluğun zamanından önce ekici-
ye, üreticiye ulaştırılması lâzımdır. 

Kredi düzeni yetersizliği devam etmektedir. 
Kredi ilmeni, 30 yıl Önceden alınmış bir kredi dü-
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zenidir. Ufak tefek rötuşlarla bir şeye benzetil
miş; ama tatmin edici görükmenıektedir. Yani va
tandaş aldığı normaî tanın kredisinin işe yaraya
cak şekilde kullanılmasını sağlayabilmeli ve fay-
daîı olmalıdır aldığı kredi, bir şeylere yaranıalıdır. 

Bu arada tanm teknisyenlerimiz vardır; ilçelere 
döldurrauşuzdur, sayılan çok; fakat faaliyetleri yok. 
Faaliyetleri neden yok?.. Sayın Bakanla da bir ko
misyonda bir iki defa görüşmek imkânını bulduk; 
bir çare bulacakîarnnş. Çok sayıda mezun oluyor
muş, başka yerde kalmaması için oralara verili
yormuş; ama bu kadar çok olmasına rağmen, bil
hassa mahsullerin çeşitli otlar ve böceklerle tü
kendiği zamanlar, harap olduğu zamanlar da, bu 
vatandaşîanmız nedense buralardan çıkıp da köy
lere kadar gidip, bu hastalıktan önleyici tedbirle
rin alınmasında üreticiyi aydınlatmıyorlar, bazı ola
naklar sağlamıyorlar. 

Tarım ilâçlarının geçen sene pahah O'Iuşu da, 
bilhassa Sivas çevresinde çok gördük, san çiçek 
gibi bazı bitkilerin ve bazı böceklerin hakikaten 
ekinüeri çok harap ettiğini ve köylülerin bu yüz
den gerekli verimi alamadığından zor durumda kal-
dıklanm gördük. Bilhassa tarım ilâçlarının ve tek
nik elemanlara! bu konuda iyi çalışmasında fay
da görüyorum. 

Üretim çiftliklerinin kuruluş amacına bir tür
lü ulaşamadığım görüyoruz. Bugün de üretim çift
liklerimizin aynı şekilde yürüdüğünü; çok masraf, 
EZ verim, ama çevreye de yaphklannı telkin edip 
benimsetecek güçte yahut yeterlikte oîmadıklan 
ortaya çıkmaktadır. 

Gübrede b!r sıkıntı çekildi bir arahk, soma
dan Saym Bakanın gayretiyle bu giderildi; fakat 
Saym Bakandan bir şeyin bir türlü açıklanmasını 
duyamadık. Geçen sene gübrede sıkıntı çekildi, 
gübre fiyatlarında fazla bir artış gözükmedi. Ken
tlisinin cîe Cumhuriyet Halk Partisi Koalisyonun da 
Tarım Bakam olarak bulunduğu sırada gübredeki 
pahalılaşmanın, petroldeki % 300 - 400 artışın, ham
maddede % 500 artışın nedeniyle oîduğu dünya
ca bilinirken, Sayın Bakan da bu gübre fiyatları 
teklifinde bunların neden olduğunu o zaman Hü
kümet içinde rahat rahat ortaya koyarken, kamu
oyunda bunu, Cumhuriyet Haik Partisi zamanında 
iüân e ditmiş bir pahalı gübre satışı şeklinde bırak-
masmûa ve bunun nedenlerini kamuoyuna açıkla
mamasında ben Sayın Bakanı suçlu buluyorum. Çün
kü. bu işin o zaman da başında olan kendisi idi, 
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teklif kendinindi. Tabanda ve üstte teklif ettiği üç 
fiyattan hangisinin uygulandığı ve niçin uygulandı
ğı, Hazinenin ne kadar zarardan kurtulduğunu da 
açıklamasında fayda bekliyoruz. 

Sivas'ta bir et kombinası yapılmaya başlan
mıştır; fakat bir türlü nedense bu et kombinası ta
mamlanıp, tam faaliyete geçmemektedir. Bu Ocak 
ayı içerisinde bilhassa Yozgat'la Sivas arasında 
Ocak ayının 15'inden sonraki günlerde birkaç de
fa yol tamamen tıkandı, binlerce kişi yolda kaldı, 
Buradan hareket ederken; birinde ben de vardım, 
meteorolojiden aldığımız bilgiye göre hareket et
tik. 

Sayın Bakanın atamalarında dileğim, partizan-
Iık yapmaması oîacak. Ümran Çöîaşan gibi bir küşi-
nin alınmasından sonra meteorolojiden verilen bü
tün haberlerin isabetsizliğini takdir etmeyen kal
madı Türkiye'de. Biz bunun acısını yolda kaSarak 
çektik. Birkaç defa, hatta geçenlerde İstanbul'dan bu 
tarafa hareket ederken, aynı durumu orada da gör
dük. Meteorolojiden aldığımız haberle yola çıkış, 
sonra fırtına ve tipi... Yani, öyle durumlar var ki, 
meselâ yine bizim çok çalışkan bir Teknik Ziraat 
Müdürümüz vardı ismi Ali Okutandı. Bu arkadaş 
a'ındı merkezde pasif bir göreve verildi. Bütün Si
vas ve çevresi bu arkadaşın çalışmasından ve taraf
sızlığından memnundu. Yani, büyük bir partizan
lık yapılıyor ve hem de seçkin insanlar kenara itili
yor. Bu, doğru değil. 

Ayrıca, Cuma günleri daireye gittiğiniz zaman 
saat 10.00 - 11.30'dan sonra sorumlu kimse bula
mıyorsunuz. Hadis olarak da ortada, önce maişet, 
sonra ibadet. Oysa ki, biz iş yaptıracağız, saniyeleri
miz ve dakikalarımız önemli, gidiyoruz orada iş yap
tıracak kimseyi bulamıyoruz. Daireler boşalmış, ta
kunya sesleri... Yani, bir devlet dairesinde miyiz, 
yoksa bir mescitte miyiz diye bazen üzülüyor in
san. Sayın Bakanın bunu bir disipline koymasında 
fayda buluyorum. Biz ibadetlerine bir şey demiyo
ruz; ama işlerin de aksamamasında fayda var. 

Yine, yüksek ziraat mühendisi bir arkadaşın 
mektubundan Sayın Bakana arz ederek bir örnek 
vereceğim; bu, somut bir örnek olduğu için arz edi
yorum. Bu arkadaşımız kura ik Kırşehir, Çiçek
dağı Ziraat Okuluna atanıyor. Bu okulda 1972 - 1973 
yıEarı arasında ikinci müdür muavini iken, 1973 yı-
ümda Tokat'a atanıyor. Burada 9 ay ikinci müdür 
muavinliği yapıp, 1974 Eylülünde de Sifrt'e b:rlnci 
müdür muavini olarak 10 nen dereceden verili

yor; ziraat yüksek mühendisi kadrosu ile. Siirt'e gi
debilmek için bu vatandaş; götürmek zor, oradan 
temin ederim diye evindeki eşyalarını satıyor. «Bu
nu her an ispata da hazırım.» diyor mektubunda. 
«Devlet adına kendileriyle mücadele ettiğim arka
daşlarım i onore edildiler bu çalıştığım yerde, beni 
de Van Ziraat Okuluna sürgün ettiler. Bir yıîhk mü
dür ^muavini iken Van Ziraat Okulunda Müdür olan 
sınıf arkadaşıma muavinlik yapamayacağımı Ge
nel Müdüre arz ettim.» diyor. «Millî Selâmet Parti
sinin Siirt aday adayları şikâyet ettiler beni. Bunlar
dan birisi Karayolları Şube Şefi, diğeri de Kuzu 
inşaatın ortağı. Kuzu inşaatın ortağı, Silvan - Ma-
iabadi köprüsü arasındaki yolun inşaatını yapı
yor 1,5 milyona. Karayolları Şube Şefi ekipmanı 
olarak çalışıyor. Karayolları Şube Şefi, okulun dö
ner sermayesinden 100 tane civciv alıyor, okula 
bırakıyor; fakat müdür ayrılıyor, civcivlerin okula 
parası veriliyor; ama bu arkadaş müdür muavini 
olarak gelince beslenmesi için ondan bir miktar pa
ra aîmak zorunda kalıyor ve karşı karşıya düşü
yorlar. Öteki Millî Selâmet Partisi aday adayı Mah
mut, Petrol Ofisi Siirt bayiidir. Bu okulun yakıtını 
fueî - oile çeviriyorlar ve yakıtı ondan alıyorlar. 
Bu vekâkt eden muavin arkadaşımız, Petrol Ofis
ten alınmadan parasını vermemek istiyor, şikâyet 
ediliyor.». Yani, devlet adma arkadaşımızın yap
tığı bu, yasalara uygun bir hareket. Bu arkada
şımız başka yere verilmek üzere oradan alınıyor, 
Köy işleri Bakanlığına geçmek için müsaade isti
yor. Bir Aralık da ilgili arkadaşlara hatırlattık; 
fakat bir türfü muvafakatini da vermiyorlar. Bu ar
kadaş başka yerde çok daha iyi iş bulacak kabi
liyette bir insan. Böylece, müspet çalışan ve Devlet 
adısıa her türlü harcamanın yerinde olmasını iste
yen bir insan, müşkül duruma düşürülüyor. 

Bunun yanında, Tarım Bakanlığında siyasî yön
de partizanlıkla yapılan atamaların çok okluğu yay
gın haMîedir. Bunun, Millî Selâmet Partisine, Sayın 
Bakana güç kazandıracağını sanmıyorum. Kamu
oyunda çok aksi, ters tepkileri oluyor. Bunun üze
rine daha fazla gitmemesini ve mağdur olanların, 
mağduriyetlerinin giderilmesini diliyor, hepinizi say
gı ile selâmlıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Öztürk. 
Efendim, görüşmekte olduğumuz bütçenin üze

rinde görüşmek üzere Sayuı Haindi Özer. 
Buyurun efendim. 
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HAMDI ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
yın senatörler; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe
si üzerindeki görüş ve dileklerimi kısaca sunaca
ğım. 

Gerçeği belirtmeliyim ki, bu Bakanlık çürüme
ye yüz tutmuş bir iktidarın, sağlam kalan tek orga
nıdır. Bu nedenle bu Bakanlığı eleştiriye kalkışma
dan, temennilerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sayın senatörler; 
Biliyoruz ki, kırsal kesimlerdeki nüfusumu

zun oram her yıl biraz daha düşüş kaydettiği hal
de, bugün yine de % 65'i bulmaktadır. 

Tarım sektöründe çalışan bu insanlar, diğer eko
nomik sektörlerde çalışanlardan 5 kat daha fakir
dir. Kalkınmada bölgeler arasında dengeyi ve sos
yal refahı tabana yaymayı amaç alan sosyal hu
kuk devleti, bu korkunç dengesizliği biran önce gi
dermeye çalışmalıdır. Bunun için, sanayileşmeye 
hız vererek kırsal alandaki nüfus oranını % 50'ye 
indirme yollarını bulmalıdır. 

Tarım üreticilerinin giderlerini ucuza mal ettir-
melidir. 

İşletmeyi pahalı durumdan kurtarmalıdır. 
Kredileri yeterli ve adaletli bir dağıtıma tabi 

tutmalıdır. 
Tarımı ilkel biçimden teknolojik bir hüviyete 

sokmalıdır ve tarım sanayileşmelidir. 
Bir toprak, yatırım ölçüsünde ürün verir. Bir 

tarlayı, on tarla ve bir vatanı on vatan büyüklü
ğüne ulaştırmanın tek yolu, toprağı verimli hale 
getirmektir. 

Türkiyemiz 400 milyon insanı besleyecek bir 
potansiyele sahiptir. Yer altı ve yer üstü kaynakla
rımızı kullanmasını, daha doğrusu onu beslemesini 
ve sağmasını bilmeliyiz. 

Toprak bize ne vermek istiyorsa, onun sesini 
duymalıyız. Haşhaş ve tütünde okluğu gibi, yasak
lama ve kısıtlamalarla toprağa kelepçe vurmaya
lım. 

Ziraî mücadele işinde daha titiz, geniş kapsam
lı ve çiftçileri eğitici bir çalışma uygulayalım. 

Tarım meslek okullarının her kademesinden ve 
her dalından mezun olanları boşluğa terk etmeye
lim, göreve alalım ve ve onlardan yararlanalım. 

Besiciliği teşvik ve desteklemede hasis davran-
mayalım.. 

Et ve Balık kurumlarını çile kuyruğu olmaktan 
kurtaralım. 

Saym senatörler, bunun üzerinde biraz durmak 
istiyorum. Daha ucuz ve daha güvenilir bir parça 
et almak için yuttaşlarımız Et ve Balık bayilerine ko
şar. Bu mesafe uzak olduğu için, yol masrafı yü
zünden alacağı bu mal ucuzluğunu kaybeder. Çok 
az sayıda oldukları için kuyruklar uzar gider ve 
bazen bekleyenleri kalp sektesine uğratır. 

Şu halde, et ve balık bayiilerine daha az tahsis 
yapılmak, miktarlarını çoğaltarak yaygın hale sok
malı ve hemen her mahallede bir bayi bulundurul
malıdır. 

Sayın senatörler; 
Bir daha huzurunuzda arz edeceğim; haşhaş al

tınlarımıza ambargo koyan Amerika Birleşik Dev
letlerine karşı mülkiyet hakkımızı koruyalım. Ma
latya'nın tarihi ürünü olan haşhaşın özlemini çe
ken Malatya halkı haşhaş ekimini istiyor. Bu hak
kın kendilerine teslim edilmesini diler, Yüce Se
natoya saygılar sunarken, bütçemizin millete, mem
lekete hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepinize tek
rar saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Özer. 
Sayın Karaağaçhoğhı buyurun efendim, lehin

de, 
HtLMt SOYDAN (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Sayın Soydan, yoklama yaparak 

tespit ettik, o anda salonda bulunmuyordunuz, özür 
dilerim efendim. 

Buyurun. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem 
üyeleri; 

Bundan evvelki konuşmalarımın devamı şeklin
de telâkki buyuracağınız görüşlerimi arza çalışa
cağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece barajları yapmak, bir bakıma belki bü

yük bir mesafe katetmek, toprak, su kaynaklarının 
değerlendirilmesi bakımından hakikaten büyük hiz
metler ifa etmiş olmak demektir. Sulamanın yanın
da enerjiyi de hedef alan bu çalışmaların, Türki
ye'nin dengeli kalkınması içerisinde ekonomik geliş
meyi, ekonomik büyümeyi takviye edici, ona temel 
teşkil edici nitelikte olduğu her türlü izahtan vares
tedir. Ancak ne var ki, barajların depolanmasına mu
vazi olarak, suların toplanmasına muvazi olarak» sula
maları da toprak su kaynaklarının dengeli bir şe
kilde değerlendirilmesi bakımından esas almak 
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lâzım. Ona muvazi olarak, sulama şebekelerinin de 
Türkiye'de süratle intacına gidecek yatırımlara te
vessül etmek lâzımdır. 

Bu görüşledir ki, biz Hükümet olarak, Adalet 
Partisi olarak aslında bu meselelere îâyık olan de
ğerin barajlara verdiğimiz değer istikâmetinde de
ğer vermeye devam etmekteyiz. Aşağı Fırat proje
si namı altında büyük bir proje vardır ki, Karaba-
ba barajjmdan yapılacak olan sulamalarla, Türki
ye'nin değil, dünyanın sayılı sulama şebekelerinden 
birisini teşkil edecektir. Allah kısmet ederse, Ur-
fa'nm kurtuluşu tarihi olan 6 Nisan tarihinde bu 
büyük projenin 27 kilometrelik olan ve iki kamyo
nun rahatlıkla gidip gelebileceği 6 milyar 600 mil
yon liralık îlk etabı ihale edilecektir. Bu suretle, 
çalışmaların birini diğerini tamamlayıcı nitelikteki, 
bir diğerinin öbürünü daha gelecekte tamamlaya
cak nitelikteki gayretleri devam edip gitmekte
dir. Bu arada Suütansazı Bataklığının kurutulması 
ve o mıntıkada sulamaların temini ile ilgili 10 mil
yar liralık büyük bir yatırımın da çalışmaları baş
lamış, fiilî olarak işe girişilmiştir. 

Beyşehir göiünden yapılacak olan sulamalarda 
hakeza Konya ovasının sulaması ile jîgili olan ça
lışmalar da 10 milyar liralık yatırımla, muhtelif üni
teleri tamamlanmış, 1908'Ierde Ferit Paşa zamanın
da başlayan bu sulama modem bir şebeke haiinde 
genişleyerek, buğday ambarı dediğimiz Konya ova
larını mamureye çevirecek, o Karapınar çöllerini 
de, Toprak - Suyun yapmış olduğu çalışmaları da
ha da geliştirerek, cennete çevirecek şekilde Türk 
ekonomisine katkıları bulunacak hizmetlerdir. 

Arkadaşlarım, 
«Tarım, aslında Türkiye'nin temel meselelerini 

teşkil ediyor.», demiştim. O halde, tarım politikası
nın da Türkiye'de izlenen iç politikaların ağırlığım 
teşkil etmiş olması lâzımdır. 

Şayanı şükran o!an şudur ki, bugün Tarım Ba
kanlığının başında bulunan çok değerli, hakikaten 
ciddî çalışmaları iîe Devlet adamlığına yakışır gö
rüşleri iîe iîmî ve şahsî yetenekleri iîe bu Bakanlığa 
iyi bir veçhe vermek gayretinde bulunan Bakanı cid
den tebrik ederim ve o kuruluşun yüksek seviyede ça
tışan arkadaşlarımızın da cansiperane çalışmalarını, 
ilmin, tecrübenin ve inancın ifadesi olan hizmet
lerini takdir etmemek mümkün değildir. Sadece bir 
Devîet görevi olarak değiî1, bir vatan görevi olarak 
kendilerine mevdu olan hizmeti en iyi şekilde yap
mak için gayret gösterdiklerini görüyoruz. Ne var 

ki, Türkiye'nin sınırlı olan kaynakları içerisinde, her 
şeyi yapmanın mümkün olamadığını da ifade etmek 
lâzımdır. Yapılamayanları, samimi inançlar içerisin
de, samimî gayretler içerisinde, iyi niyetler içen
i n d e hizmete yönelik geri kalışlar olarak kabul 
etmekte yarar vardır. 

Şimdi Sayın Bakandan şunu arzu ediyorum; 
tarımla iîgili olan hizmetlerin çoğu birtakım Devlet-
sektörleri içerisinde ikinci bir dublükasyona sebe
biyet verecek şekilde zaman ve kadro israfının öte
kinde malı israfa da sebebiyet verecek şekilde de-
vam etmektedir. Kendilerinin hakikaten ciddî çalış-
îışmaları içerisinde, Türkiye'nin tarım politikalarını 
Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisinde değerlendire-
biîecek şekilde bu konuyu eie almalarında büyük 
yararlar vardır. Dördüncü Beş Yıllık Planın hemen 
aref esinde bulunuyoruz; yarın bu planın müzakere
si yapıiırken, mutlaka tarımın, hayvancılık sektö
ründe tarımın, teknik girdilerde ekipman, kredi, 
ilaçlama, türlü nedenleriyle; hatla piyasalamaya 
kadar giden, marketinge kadar giden bütün mese
lelerini, et de dahil olmak üzere, ele alacak entegre 
bir plan görüşü içerisinde, entegre bir gelişme planı 
görüşü içerisinde, master plan seviyesi içerisinde 
değerlendirmekte yarar vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Başka bir konuya değineceğim; çünkü zaman 

çok dar. 
Türkiye'nin hayvan potansiyeli çok fazla. Ne var 

ki, bu hayvan potansiyelinin büyük olmasına rağ
men, Türkiye'nin bundan îâyiki veçhile faydalana-
madığı aşikârdır. Yapılan et kombinaları ve dışa dö
nük birtakım çalışmalarla, teknoloji ve sermaye 
alış - verişi içerisinde bu gelişmeyi sağlayıcı tat
bikatları memnuniyetle izliyoruz. Almanya ile yapıl
mış olan tatbikatı çok iyi bir şekilde değerlendir
mek istiyorum. Ancak ne var ki; hayvancılığı mut
laka ıslah etmekte ve Türkiye'nin yok olan petrolü 
yerine ikâme edebilecek en büyük endüstri daîı ha
line getirmekte yarar vardır ve Hükümetin, Türki
ye'nin her vilâyetinde bir kombina olması felsefe
sine, fikrine ve inancına katılmamak mümkün de
ğildir. Yalnız nevarki o hayvanı mera besiciliğinden 
çok ahır besiciliğine intikal ettirecek şekiîde yem sa
nayiini süratle geliştirmek lâzımdır. Bugün 12 fabrika
dan 215 bin ton civarında bir yem elde ediyorsunuz; 
halbuki Türkiye'nin ihtiyacı çok fazladır. Bir Bul
garistan'da 6,5 - 7 milyon ton yem istihsal ediliyor. 
O halde çok gerilerdeyiz. Meralar kaşektik hale gel-
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nıiş, âdeta çölleşmiştir. Bunların üzerinde mutla
ka tarım kadrolarının, bilhassa teknisyenlerin sü
ratle çalışarak mera gelişmesini yapması lâzım
dır. Mera gelişmeleri üzerinde süratle ve süratle 
çahşmak, hayvancılığın değerlendirilmesi bakımın
dan zaruridir. 

Et kombinasının çalışmalarını da hakikaten mem
nuniyette görüyoruz. Sayın Bakanın bütçe müzake
relerinden söylediği gibi, % 12'kr civarında piya
sanın ihtiyacını karşılayan bu müessesenin 1977' 
deki programının yüzde 27,7 gibi, hakikaten yüz
de yüz artırılmak suretiyle piyasadaki arz ve taîep 
dengesi içinde fiyatların istikrarını sağlamaya ma
tuf olan gayretlerini de memnuniyetle görüyoruz, 
kendilerine teşekkür ederiz; ama artık Türkiye'de 
bu kâfi değil. Çünkü, piyasa mekanizmalarını kont
rol edecek yasal tedbirlerin çok gerilerde kalmış 
olması ve bugün ceza ve müeyyidelerin çok çok za
yıf kalması karşısında, Türkiye'de et, büyük çap
ta istismar ediliyor ve televizyon ekranlarına gele
cek kadar; affedersiniz, millete türlü etleri yedir
mek suretiyle değil ihtiyacı temin etmek, zaruri ih
tiyaçlarını bir parça bulabiîmk isteyen insanların 
samimî arzu ve talepleri içerisinde yenmeyecek ni
telikteki etlerin de piyasada satılmış olması keyfi
yeti üzücüdür. 

O halde, Devletin burada âmme karakteri taşı
yan bu hizmete ağırlık vermesinde mutîâk ve mut
lak zaruret vardır. 

ilâç konusu ile ilgili de, Zirai Mücadelenin ça
lışmalarına değinmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tarımın en büyük amacı, mahsûlü sıhhatli bir 

şekilde istihsal edebilmektir. Adana civarında ba
kıyorsunuz, bir ak sinek çıkıyor, pamuk tarlalarım 
mahvı perişan ediyor. Bunu mutlaka Devlet gö
revi olarak kabul etmek lâzım. Çünkü; dış ticaret 
tediye muvazenemizde 1 milyar 200 milyon dolar
la, 1 milyar 960 milyon dolar olan Türkiye'nin tica
ret hacmi içerisinde en büyük ağırlığı teşkil eden 
nesnelerden birisi tarım ürünleridir. O halde, mut
laka bir görevi olarak bu metahı kullanmak ve zi
raî mücadeleyi daha efektif, daha güçlü bir halde 
mutlak ve mutlak milletin, çiftçinin ayağına gö
türmekte zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya daha değinmek istiyorum. Türkiye' 

de çiftçinin ihtiyaçlarından bazıları da, ekipman
dır, ziraî kredidir. 49 milyar olan zirai kredinin ki-
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fayetini kabul etmek mümkün değildir. 26 milyon 
çiftçinin ihtiyaçlarını temin etmek gerekir. Hatta 
öyle oluyor ki, öküzünün tekini dahi alamayacak 
derecede bir krediyi Ziraat Bankasından alıyorlar. 
Bu itibarla, bu kredi hacminin de Türkiye'nin bütün 
imkânları içerisinde olabileceğinin en büyüğü ol
duğunu kabul ediyoruz, ama ileriki yıllarda mutla
ka buna da başka bir yön vermek lâzım. 

Bu arada traktör konusuna değineceğim. Türki
ye'de başlı başına bir sıkıntı kaynağı olan, bil
hassa çiftçilerimizin büyük çapta şikâyet ettikleri 
konulardan bir tanesi de traktördür. Bu traktör sa
tışını spekülatörlerin elîerinden kurtarmak lâzım
dır. Aslında, memleketteki 30 bin civarında olan 
üretimi 100 bine çıkarmak gayedir, hedeftir, bunun 
yatırımını yapmak şarttır, ama bu yatırımın; istih
sale geçinceye kadar kaybedeceğimiz zamna içeri
sinde, bunu Zirai Donatımla mı ohır, bir başka 
Devlet teşekkülü ile mi ohır, Devletin kontrolü al
tında Türk köyKisüne ucuz olarak, zamanında ve 
arz ve talebi dengeleyecek nitelikte temin edilme
sinde zaruret vardır. Bunu yapmadığımız müddet
çe birtakım insanlar fahiş fiyatlarla bu traktörleri 
satacaklar ve netice itibariyle kâr kazanacaklar ve 
Türk tarımı da muhtaç olduğu, döver - biçer de 
dahil oîmak üzere, ekipman da dahü olmak üzere, 
bu makinelerden mahrum kalacaklardır. 

Muhterem arkadaşlarını; 
Sayın Bakanın, sanırım ki Zirai Donatımı çekir

dek yaparak bunun etrafında bu kabil hizmetleri 
koordine edecek bir kuruluşu kurmak suretiyle, Türk 
köyîüsüne doğrudan doğruya; Tarım Kredi Koo
peratiflerinden mi olur, Pancar Kooperatiflerinden 
mi olur, Zirai Donatımdan mı olur, yoksa üçünü 
birleştirmek suretiyle bir müessese, bir kuruluş 
mu kurulur; tek yolda Devlet kanalı ile bunları çift
çiye intikal ettirmek suretiyle ucuz traktör satma
yı temin etmek, öze! sektörün satışına da karma 
ekonomi düzeni içinde haklarını mahfuz tutarak, 
onların da bu fiyat seviyesinde satışını temin ede
cek bir denge nizamım getirmek yoluna girmesi 
lâzımdır. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçhoğlu, söz süreniz 
bîtti, lütfen efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlıyorum, efendim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Aslında tarım, tabiî kredi, ekipman diye söyle

diğimiz birtakım ekonomik girdilerin yanında, bir 
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de tecrübe ve tecrübeli elemanların tarla başına 
gitmesi ile ohır. Tarla başına mutlaka teknik per
sonel gitmelidir ve bu gidişi sağlamak için Sayın 
Bakanın atmış olduğu adımları memnuniyetle kar
şılıyoruz. Köylünün yanında olmalıdır, köylüye gös
termelidir; sulamanın, tohumun ve istihsal edilmiş 
olan ürünün muhafazası ve piyasalanması hakkın
da köylüyü teçhiz etmek lâzımdır. 

Bîr noktayı daha işaret edip, buradan ayrılıyo
rum. Sayın Bakandan rica ediyorum; Türkiye'de 
bir nebat paterninı tespit ettirsinler. Türkiye'de Zi
raat Bankası vasıtası ile verilmiş olan kredileri, bu 
nebat patenimin Türkiye'nin ekonomik şartları içe
risinde hangi bölgede, hangi mahsûlü ekeceğini 
şart koşmak suretiyle, bunları daha rantabî bir hal
de kullanılma imkânına kavuştursunlar. 

Bir de, seracılıkla ilgili olan konularda Sayın 
Bakanın nazarı dikkatini celp ederim. Türkiye'de 
jeo - termal imkânlar mevcuttur. Denizli'de olan 
imkânlar, bugün Afyon'da da vardır; uzun yıllardan 
beri Bakanlığa yapmış olduğumuz müracaatlar sa
nırım ki, kuvveden fiile çıkamadı. Hava var, su 
var; soğuk havalarda güneşin bulunduğu yerlerde 
bu jeo - termal enerjiden istifade ederek, yeraltı bu
harından istifade ederek buralarda seracılığın ge
liştirilmesi yolunda, hiç olmazsa demostratif ma
hiyette bir çalışmaya girişmekte yarar vardır. 

Sözlerimi burada bitirirken, Tarım Bakanlığı büt
çesinin memlekete, millete, Devîete hayırlı, uğurlu 
olmasını Cenabı Haktan diler, hakikaten ciddî ça
lışmaları ile ciddî gayretleri ile başta Bakan olmak 
üzere, Bakanlığın bütün mensuplarını tebrik eder, 
saygılar sunarım. (A. P. sıralarından «Alkışlar») 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Karaağaç-
hoğîıı. 

Aleyhinde buyurun Sayın Hasan Güven. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 

Senatonun sayın üyeleri; 
Türkiye'de nüfusumuzun % 60'a yakın bir kesi

mi elan köylerde oturup, tannıla uğraşmaktadır. Ge
ne, çalışanlar yönünden soruna baktığımızda, 14 mil
yon 400 bin çalışan nüfusun 8 milyon 700 bini tanm 
kesiminde olur ki, bunun da devamlı iş bulanının sa
dece 500 bin civannda olduğu kabul edilirse, 8 mil
yona yakın insan köylerde işsiz durumdadır. Gelir 
dağılımındaki adaletsizliğin en çarpıcı örneğini bu 
sektörde görüyoruz. Gayri safi yurt içi millî hâsıladan 
fert başına 4 200 lira düşmesine karşın, tanmdaki 
kişi başına düşen miktar 1 750 liradır. Halbuki, hiz-

I metler ve sanayi kesimindeki miktar ise, 7 580 lira-
I dır. 
I Çalışanlar yönünden bu karşılaştırmayı yaptığımız 
I takdirde, köyde çalışan kişiye gayri safi yurt içi millî 
I hâsıladan düşen tanmda 4 740 lira, sanayi ve hiz-
I metler kesiminde 23 140 liradır. Görülüyor ki, ta-
I nm kesimi ile sanayi ve hizmetler kesimi arasında 
I son derece, gelir dağılımı yönünden, emeğin dağıtıl-
I ması ve değerlendirilmesi yönünden bir uçurum mev-
I cuttur. 

I Öncelikle bu uçurumu kapatıcı tedbirleri almamız 
I gerekmektedir. Planlı dönemde yatırım, örgütlenme, 
I tarımsal üretimde önemli artışlar olduğu gerçeğini 
I kabul ediyoruz. Ancak, bu, hiç bir zaman plan he-
I deflerine uygun bir düzeye ulaşmış değildir. Bunu et-
I kileyen en büyük sorun da, toprak reformunun Ana-
I yasanın öngördüğü yapıda çıkmamış olmasıdır. Top-
I rak sorununun Anayasanın öngördüğü istikamette 
I bir an evvel çözülmesi, tanm kesimindeki gelir artış-
I lannın plan hedeflerine uygun bir şekilde gelişmesi-
I ni sağlayacaktır. 
I Modernleşme, gelişme, mülkiyetin yaygınlaşması, 
I pazarlama, üretimle ilgili gıda sanayii, kooperatif-
I leşme, pazar için üretim, ulaşım ağı, pazarlama alt-
I yapı tesisleri, fiyat istikran ve etkin kredi politikası 
I tedbirlerinin biran evvel akılcı ve gerçekçi bir yön-
I den çözülmesi gerekmektedir. 

I Planlı üretim hedeflerine uygun projelerin yapıl-
I ması, küçük çiftçilere kooperatifler eliyle yardımın 
I yaygın ve ihtiyaç hedeflerine yönelik bir şekilde ve-
I rilmesi gerekmektedir. Hayvancılık, yem sanayii, yağ-
I lı tohum, balıkçılık, teknolojiyi iyileştirerek destekle

me ahmlan yolu ile bu sorunların da gene çözülme-
I si gerekmektedir. 

Aynca, bugün modern bir şekilde ileri teknoloji 
I ile tarımdan yararlanmamız gerektiği ortamda perso-
{ nele de çok ihtiyaç bulunmaktadır. Meslek okullan-
I nın daha yaygın, daha kaliteli eleman yetiştirecek şe-
I kilde hazırlanması, bunun yam sıra radyo, televiz-
I yon, basın yolu ile de halka öğretici bilgilerin veril-
I raesi gerekmektedir. Tanmda teknoloji ^geliştirici, 
I modern girdileri çoğaltıcı teşebbüsleri olumlu karşı

lıyoruz. 1973 yılında 156 bin traktör varken, 1975'te 
| 240 bine, 1976 yılında 310 bine, 1977'de de 100 bin 
I ilâve edileceği belirtilmektedir ki; bunlar yerinde ted-
I birlerdir. 
I Gene daha çok döviz kaybını önlemek amacı ile 
I tarımla ilgili aletlerin yurt içerisinde yapımını, ha-
I sırlanmasını da olumlu karşılanz. Tanm aletleri ve 
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makinelerinin yapılma amacı ile Adapazarı'nda Bah
çe Traktör Fabrikası, Erzurum, Urfa, KırklarelI'nde 
tarım aletleri ve makineleri fabrikalarının yapım 
projeleri hazırlandığı belirtiliyor. Biran evvel bu pro
jelerin fiiliyat safhasına geçmesini bekliyoruz. 

Tarımsal faaliyetlerle ilgili olarak komşumuz ül
kelerle iieri tarım tekniği ile tanm ziraatını yapan 
ülkelerle ilişkiler geliştirilmededir, Yugoslavya, Ro
manya, Bulgaristan, Irak, Suriye Tanm bakanları ile 
ikili görüşmeler, işbirliği anlaşmaları ve karşılıklı 
uzman mübadelesi de yerinde hareketlerdendir. 

Asıl önemli olarak üzerinde durmamız gereken 
bir sorun da, AET ile olan ilişkilerimizdir. 20.12.1976 
tarihinde Türkiye AET arasındaki anlaşma hiç bir 
zaman Türkiye için sevindirici, Türkiye için ümit 
verici nitelikte değildir. Bunun yanı sıra, AET böl
gelerinde Türk işçilerinin serbest dolaşma haklan yö
nünden de ümit verici hiç bir gelişme görülmemiş
tir. 

Ortak Pazara dahil olmayan, genellikle Akdeniz 
ikliminin hâkim olduğu ve bizim yetiştirdiğimiz ürü
nü yetiştiren memleketlerin mahsûllerinin Ortak Pa
zar ülkeleri tarafından alınması i!e onun üyesi olan 
Türkiye'nin ürünlerinin Ortak Pazar ülkeleri tarafın
dan shnması arasında hiç bir ayncahk yoktur. B*z 
üye, onlar üye değil. Kaldı kî, onların ürünleri daha 
iyi şartlarla alınmaktadır. Devletlerarası ilişkilerde, 
tabsatiyîe en evvel gözeteceğimiz, Türk Devletinin, 
Türk Milletinin yaran: yoksa Ortak Pazar üyelerinin 
yaran değil. 

Bundan kısa bir süre Önce bir açık oturumda Sa
yın Tarım Bakanı tarafından verilen çarpıcı rakam
lar vardı. Aklımda kaldığına göre, ilişki kurduğumuz 
bu devletlerle yaptığımız alış - verişlerde Türk Mil
letinin kazancı 17 milyon dolar, buna mukabil Ortak 
Pazar ülkelerinin kazancı 400 milyon dolar civarın
da seyrediyordu. 

Bunun yanı sıra, gene çarpıcı bir örnek verdi
ler; Türkiye'nin ziraî ürünlerinin bu Ortak Pazar 
memleketlerinde satışı sonucu temin edilen miktar 800 
milyon dolar civannda iken, Ortak Pazar ülkelerinin 
Türkiye'deki ihracatı, zannedersem 3 milyar dolar 
civarında oluyordu ki, yani dört misli, O halde bu 
karşılıklı ilişkilerde Türkiye'nin hiç bir kazancı olma
yıp, ashnda onların ortak olma durumu devam eder
ken, Türkiye'nin onlara pazar olma durumu mevzu
bahis olmuştu. Biran önce Türkiye lehine bu ilişki
lerin geliştirilmesi, değiştirilmesi ve Türk çiftçisinin 

mahsulünün daha iyi şartlarla satış imkânlarının 
aranması gerekmektedir. 

Tarım politikasının daha iyi yürütülebilmesi için 
bir de birlik ve beraberlik içerisinde ele alınması ge
rekmektedir. Kredi sorunu Ziraat Bankası eliyle, Ti
caret Bakanlığına bağlı. Toprak reformu, ayrı bir 
teşekkülde. Taban fiyat sorunu daha başka bir Ba
kanlığın elinde. Türk tarımının en iyi bir şekilde üre
time, üretimden sonra pazarlamaya dönüştürülebil
mesi için bütün bu etkin, birbirine paralel tedbirle
rin alınmasında teşkilât yönünden birliğe de şiddetle 
ihtiyaç olduğu kanaatindeyiz. 

Günümüzde dış ödemeler dengesi alabildiğine 
açık vermektedir. Sayın Karaağaçhoğhı da belirttiler, 
bugün ihracatımızın % 60'ı tarımdandır. Ancak, 
kısa devrede planın öngördüğü hedefleri gerçekleş
tirecek bir sanayie yöneleceğimize göre, dış alımlar-
daki açıklarımız şiddetle artacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Güven söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlıyorum 
Sayın Başkanım. 

O halde, bu açığı kapatacak sektör aramak mec
buriyetindeyiz. Bu sektörün başında tanm gelmek
tedir. Bu amaçla, tarım faaliyetlerini daha hızlandır
malı ve üstelik sanayie tarımdan kaynak aktarmak 
mecburiyetinde olduğumuzu da unutmamamız ge
rekir. 

Kısaca bir iki cümle ile de sulama faaliyetlerine 
temas edeceğim. 

Türkiye'de 8,5 milyon hektar arazi sulamaya mü
sait olduğu halde, 1976 yılında sulanan arazi mikta
rı 2 milyon 400 bin hektardır. 1977 yılında ancak 
2,5 milyon hektara çıkarılabileceği düşünülürse, 
demek ki Türkiye'de sulanabilecek arazinin ancak 
% 27-28'ni sular durumdayız, gerisi atıl durmakta
dır. Bu mümbit ovaların imkânlarını çoğaltmak için, 
Türk ekonomisine büyük bir katkıda bulunacak ve
rimi elde etmek için bu sahadaki faaliyetlerin de da
ha çok hızlanması gerekmektedir. 

Tarım Bakanlığının Bütçesinin Türk halkına, 
Türk köylüsüne, Bakanlığa hayırlı, uğurlu olması
nı diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Çelik. Üzerinde efendim. 
MUSTAFA ÇELİK (Afyonkarahisar) — Sayın 

Başkan, Say m Senatörler; 
Huzurunuza bir konuya, haşhaş konusuna değin

mek için çıkmış bulunuyorum. Bilindiği gibi, haşhaş-
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in anayurdu olan Türkiye'de 1971 yılında haşhaş eki
mi yasaklandı. Bu yasaklama, Amerika Birleşik 
Devletlerinin baskısı ile oldu. O zamanki iddiaya gö
re, Amerika'daki uyuşturucu maddelerin hammede-
si Türkiye'den gidiyordu. Türkiye'de haşhaş ekimi 
yasaklanırsa, hammadde kaynağı kuruyacak, bu su
retle Amerika'deki uyuşturucu maddelerin kökü ka
zınmış olacaktı. 1974 yılma kadar bu yasak devam 
etti. Ne var ki, Amerika'daki uyuşturucu maddeler 
azalacağına, çoğaldı. Bu arada 1974 yılına girildi; 
Cumhuriyet Halk Partisi, Millî Selâmet Partisi Koa
lisyonu tarafından Türkiye'de haşhaş ekimi tekrar 
serbest bırakıldı. 

Bu olayların yankılarını hepimiz birlikte yaşadık, 
Amerikan senatörleri haşhaş tarlalarını bombalama
yı istemeye kadar işi vardırdılar. İçeride milliyetçi 
olduğunu iddia eden bir partinin başkanı, «Ameri
ka'dan izin aldınız mı?» diye sordu. Şimdiki Baş
bakan muhalifet lideri olarak, «Bu karar ne getirir, 
ne götürür, iyi düşünmek lâzımdır.» diye kendine has 
bir üslupla olaylara değindi. Aleyhimize yoğun bir 
kamponya başlatıldı. Devrin Başbakanı Sayın Ece-
vit, «Ülkemizde neyin ekilip neyin ekilemeycceğine 
biz karar veririz, bizim maksadımız dünya gençliği
ni zehirlemek değil, fakir Türk köylüsünün kazancı
nı) artırmaktır.» diyerek, çok haklı ve yerinde bir 
kararla haşhaş ekimine geçildi. O zaman da Tarım 
Bakanı Sayın Korkut Özal'dı, bu olayların içinde 
idi; bugün de kendileri Tarım Bakamdır, Türkiye' 
de haşhaş konusunu en iyi bilen kişilerden birisi de 
kendisidir. 

Sayın senatörler; 
Bunlar, hadiselerin dış kısmı. Şimdi bir de Tür

kiye'deki duruma bakalım. 1971 yılında haşhaş eki
mi yasaklanırken, Toprak Mahsulleri Ofisi Kanu
nunda değişiklik yapılmış, haşhaş ekicileri için çok 
ağır hükümler konmuştur. 1974-1975 yılında 5 750 
ton haşhaş kapsülü elde edildi. Her çiftçi ailesine 
üç dekarlık ekim izni verildi. Fakat beş metre, on 
metre fazla ekim yapıldı diye veya beyannamesini 
vaktinde vermedi diye 4 519 ekici mahkemeye veril
di; 6 ay ile 3 yıl arasında hapis cezası, 1 000 ilâ 5 000 
lira arasında para cezası aldı, 4 400 dekar haşhaş da 
imha edildi. 

1976 yılında 1 122 üretici, gene çok az miktarlar
da fazla ekim yaptı iddiası ile mahkemeye verildi, 
gene yukarda saydığım cezalan aldı, 1 329 dekar 
haşhaş da imha edildi. Bu çiftçilerin suçu, ya beyan
nameyi vaktinde vermemek veya izin verilenden 5 

veya 10 metre fazla ekim yapmaktır. Türkiye'nin 
kadastro durumu hepimizce malum; köylerde dekar 
pek kullanılmıyor, dönüm kullanılıyor. Bunun da 
ölçüsü her yerde değişik. Çok küçük bir fazlalıktan 
dolayı çiftçilerimiz bu ağır cezalara çarptırılıyor. 

Bu sene, 1977 senesinde yeni bir durum ortaya 
çıktı. Haşhaş Ekim Yönetmeliğine göre, ekiciler 1 
Temmuz ile 30 Eylül tarihleri arasında Toprak Mah
sulleri Ofisine ekecekleri alam gösterir belgelerle bir
likte, haşhaş ekme dilekçesini verirler. Umumiyetle 
dilekçeleri de muhtarlar toplu olarak Ofise teslim 
ederler. Türkiye'nin muhtelif yerlerinde 60-80 kadar 
muhtar, 4 bin kadar çiftçinin dilekçesini Toprak 
Mahsulleri Ofisine zamanında teslim etmemişlerdir. 
İki gün geç vermişlerdir, beş gün geç vermişlerdir, 
dolayısıyle hiç bir kabahatleri olmayan bu 4 bin ci
varındaki haşhaş ekicisi çiftçi, kaçak haşhaş ekme 
durumuna düşmüştür. Bu 4 bin çiftçinin haşhaşları 
mart ayında imha edilecek, kendileri de yukarıda 
arz ettiğim cezalara çarptırılacak, en kötüsü olarak 
da, bir daha haşhaş ekemcycceklerdir. Kendilerinin 
hiç bir kabahatleri olmadığı halde bu duruma düş
müşlerdir. Bu durumdan kurtulmaları için tarafım
dan ve Millet Meclisindeki arkadaşlarım tarafından 
bir Af Kanunu teklifi yüce Meclislere sunuldu. Bü
tün çabalarımıza rağmen bu kanun teklifi Millet 
Meclisi gündeminde 15 nci sıradan yukarıya çıkama
dı. 

Şimdi sayın senatörler, haşhaş tarlada büyüyor, 
korku da çiftçimizin, üreticimizin yüreğinde büyü
yor. Hiç suçu olmadığı halde, altı aydan üç seneye 
kadar hapis yatacak, bin liradan beş bin liraya ka
dar para cezası ödeyecek, haşhaşları imha edilecek 
ve ömürleri boyunca bir daha haşhaş ekemeyecek-
ler. 

Bizce bu işin çözüm yolu şudur: Türkiye'de haş
haş ekimi, hiç olmazsa, ekime izin verilen illerde 
serbest bırakılmalıdır. 

Bu sene bizzat tetkik ettim; bir dekarlık tarladan 
haşhaş üreticisi 4 bin - 7 bin, hatta 11 bin liraya ka
dar kâr elde etti. Bu, orta Anadolu çiftçisi için, çok 
büyük bir rakamdır, Türkiye için de çok büyük bir 
rakamdır. Türkiye'de hiç bir üründen dekar başına 
4 bin - 7 bin, hatta 11 bin lira kazanç elde edilmez, 
edilemiyor. 

Ne kadar yasaklama yapılırsa yapılsın, üretici 
b u ' sebeplerden dolayı haşhaş ekmeye devam ede
cektir. Aslında haşhaşın ekim sahalarım tahdit et
meye gerek yoktur. Haşhaşta asıl kontrol edilecek, 
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çizimdir. Sayın Bakan da bunu çok iyi bilirler, zi
raatçı arkadaşlarım da bilirler, haşhaş ekilen viiâyet-
lerdeki arkadaşlar da bunu bilirler. Üç yıllık tecrübe
ler de göstermiştir ki, Türk çiftçisi haşhaşını çîzme-
mekte, çizmek istememektedir. Haşhaş çizilmeyince, 
ham afyon elde edilmez; dolayısıyle uyuşturucu mad
delerin hammaddesi olan afyon sütü elde edilmez, 
Nitekim, Birleşmiş Milletler Uyuşturucu Maddeler
le Mücadele Komisyonu durumu yurdumuzda tet
kik etmiş, «Türkiye'de ham afyon üretilmediğin?, 
kontrolün tam olduğunu» dünyaya ilân etmiştir, 
İşin doğrusu da budur? fakat Amerika'daki uyuştu
rucu maddeler, Türkiye'de haşhaş hammaddesi el
de edilmediği halde, artmasına devam etmiştir, 

1975'te ürettiğimiz haşhaş kapsülünü kiloda dört 
lira civarında bir kârla hemen sattık. Bu seneki haş
haş kapsüllerimizi satmakta geçen seneki kadar ser
best değiliz. Dünya üzerindeki büyük altı tane ilâç 
fabrikası bir araya geldiler; geçen sene kilosunu iki 
dolar civarında sattığımız haşhaşımıza bu sene 1,5 
dolar vermekteler. 1976 yılında elde ettiğimiz 14,5 
bin ton civarındaki haşhaş kapsülünün şu ana ka
dar 8 bin tonunu satmış durumdayız. 

BAŞKAN — Sayın Çelik, söz süreniz bitti. Lüt
fedin efendim. 

MUSTAFA ÇELİK (Devamla) — Bağlayaca
ğım efendim. 

Sevinilecek bir durum, doğu bloku ülkeleri de 
Türk haşhaşlarına, haşhaş kapsüllerine alıcı olarak 
piyasaya gîrmjştir. Geçen sene iki dolar verdikleri 
haşhaş kapsüllerimize bu sene 1,5 dolar veren iiâç 
fabrikaları, haşhaştan elde edilen kodeinin fiyatını, 
geçen seneden bu seneye İki misline çıkarmışlardır. 
Geçen sene kodeinin fiyatı 13 bin lira idi, bu seneki 
kodein fiyatı 22 bin liradır. Bizim haşhaşlarımıza iki 
doları çok görenler, haşhaştan elde edilen kodeinin 
fiyatım iki misline çıkarmışlardır* 

Bundan korkmamak gerektir; aynı duruma buğ
dayımıza da yapıyorlar, 1978 yılında hizmete gire
cek olan Afyon ilinin Bolvadin ilçesinde yapılan aî-
koîoit fabrikası 20 bin ton haşhaş kapsülümüzü iş
leyecektir. Düns'a piyasalarında bu konuda söz sa
hibi olacağız. Toprak Mahsulleri Ofisinin bu konu
da sıkıntıları olduğunu biliyorum en büyük sıkıntı
ları depolamada; fakat bu sene geliştirilen bir presle
me ve paketleme makinesiyle bu işi de büyük ölçü
de ha? yoluna koymuşlardır. 

Sayın Bakanın haşhaş ekimininin serbest bırakıl
ması eğiliminde olmadığım biliyorum. Yalnız, bu 

ekimin serbest bırakılması Türk ekonomisine çok 
büyük katkılar sağlayacaktır. Dileğimiz, bir an ön
ce Af Yasasının Yüce Parlamentodan çıkması ve 
Hükümetin haşhaş ekimini serbest bırakmasıdır. 

Bu bütçenin Türk Milletine, Gıda-Tarım ve Hay
vancılık Bakanlığı mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Çelik. 
Sayın üyeler, altı sayın üye konuşmuş ve şu an

da bir yeterlik önergesi verilmiştir. Ancak, Sayın Ba
kana yazılı olarak tevdi edilmiş bazı sorular vardır; 
Sayın Mumcuoğra'Run, Sayın Çelebi'niıı, Sayın 
Önerin, Sayın Sanibrahimoğlu'nun soruları yazılı 
olarak sorulmuş ve Bakanlığa tevdi edilmiştir. Bun
lar zapta geçmek üzere okunacaktır. Bu arada Sa
yın Çelebi ve Sayın Savcı da, Sayın Bakandan sözlü 
olarak soru sormak istemişlerdir. Bu soruların mua
melesinin tekemmülü hakkı saklıdır. 

Yeterlik önergesini okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesinin 

tümü üzerinde yeterince görüşülmüştür. Müzakere
lerin kifayeti hususunun oya vazedilmesini arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Manisa 

Orhan Süersan 
BAŞKAN — Efendim, önergenin aleyhinde söz 

fsîeyen var mı?.. Yok. 
Yeterlik önergesini oylarınıza sunuyorum. Kabul 

c :':::* ler o,. Kabul emmeyenler... Yeterlik önergesi 
kabul edilmiştir. 

Şimdi, zapta geçmek üzere soruları okutuyorum, 
sonra sayın Bakanı kürsüye davet edeceğini. 

Yüce Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Trakya'da, özellikle Tekirdağ'da satın alınıp açığa 

depo edilen buğday ve ayçiçeği ürününün «vahim» 
sözcüğüyle nitelenecek biçimde ziyana uğradığı gö
rülmektedir. 

1, Depolama işleminde kusurlular hakkında ne 
g'bi işlem yapıldığının, 

2. Devam eden ziyanın bertaraf edilmesi için ne 
gibi önlemler alındığının Sayın Gıda - Tarım ve Hay-
vfî?îcıhk Bakanından sorulmasına delâletlerinizi arz 
erlerim. 

Saygi'pnmla. 
Tekirdağ 

Hayri Mumcuogkı 
Not : Yazılı olarak da yanıt verilebilir. 
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BAŞKAN — Bakanlık tarafından «Ayçiçeği Ti
caret Bakanlığına aittir, diğeri yazılı olarak cevapîa-
nacaktır» denmiştir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Gıda - Tarım ve Hay

vancılık Bakanınca cevaplandırılması için aracılığınızı 
dilerim. 

Saygılarımla. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 
Sorular : 
1. 3 1 . 3 .1975 tarihinden bugüne kadar Bakan

lığınız merkez örgütünde, daire başkanları dahil, üst 
kademe yöneticilerinden kaçının görev yeri 'değiştiril
me $ Ur? 

2. Merkezden taşra teşkilâtına atanan veya mer
kezde görev değiştirilenlerden boşalan üst kademe gö
revlere açıktan atama yapılması söz konusu mudur? 

3. Merkezde üst kademelerde yeri değiştirilen ve
ya taşraya atananların adlarıyîe, ayrıldıkları ve atan
dıkları görevler nedir? 

4. Atama veya nakillerle boşalan yerlere atanan
lar kimlerdir? Hangi görevden, hangi göreve getiril
mişlerdir? 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Bakan tarafından 
bu soruların yazılı olarak cevaplandırılacağı bildiril
miştir. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bakan tarafından cevap

landırılmasına müsaadelerinizi saygıyîe rica ederim. 
Siirt 

Süreyya öner 
Soru : 
Haklarında yapılan idarî işlemler sebebiyle Damş-

taya başvuran Bakanlık mensuplarındı aldıkları ba 
kararlan Bakanlık infaz etmediğinden, ilgililer tazmi
nat davası açmışlardır. Açılan bu gibi tazminat dava
ları sebebiyle Bakanlık şimdiye kadar kaç liraya mah
kûm olmuştur? Mahkeme masrafı ve avukatlık ücre
tiyle birlikte bu miktar bugün neye baliğ olmakta
dır? 

BAŞKAN — Bu soruların da yazılı olarak cevap
landırılacağı bildirilmiştir. 

Saym Başkan 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Adana 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

1. Çukurova harasının fuzulî işgal altında bulu-
\ nan ve güçlü kişilerin elinde bulunan arazisi miktarı 
[ ııedir? 

2. Ba arazilerin fuzulî işgalden kurtarılması için 
ne gibi tedbirler ve işlemler düşünülmüştür? 

S 3. Çükuruva'da pancar ekimine müsaade düşü
nülmekte midir? 

4. Soya ziraatinin geliştirilmesi için atman ted-
j birler ne* irilir? 

5. Çukurova'da narenciye ve sebze ziraatinin ge-
| îişiiriînıesi, yaygınlaştırılması ve mahsulün pazarlan-

loası konularında alman tedbirler nelerdir? 
| 6. Buğday fiyatlarının 1 Haziranda açıklanabile

ceğine dair Toprak Mahsulleri Ofisi Yasası hükmü
nün değiştirilerek, daha erken tarihlerde ilân ediîme-

i £'"£:! tcn*'n etmeyi düşünmekte misiniz? 
7. Çukurova'nın yaklaşan pamuk, gübre ve mü-

ı cndeîe i'âç'arımn yeterince temini Ve zamanında da-
I ğî.fcmı konusunda alınan tedbirler nelerdir? 
I BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
j Ssym Bakan, söz süreniz, sorulan sorulara cevap 

süreri de dahil olmak üzere 45 dakikadır. Lütfen göz 
cVnlindo bulundurulmasını rica ederim. . 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
1 KORKUT ÖZAL (Erzurum Milletvekili) — Muhte-
I rem Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Büt
çesi daîayısıyle burada yapılmış olan konuşmaları, or
taya stîlen görüşleri ve eleştirileri cevaplandırmak 

j üzere huzurunuza çıkmış bulun~ayorum. 
Müsaade ederseniz, sorulara cevap vermeden, or

taya atılan hususlar hakkında görüşlerimi belirtmeden 
önce, tarımın genel durumu ve taşıdığı önem üzerin
de; zannediyorum belki soruları genel çerçevede de-
s^rtendirnıeye de imkân vereceği bakımından, bir ge
nci tarif yapmak ve değerlendirme yapmak lüzumu
nu hissediyorum. 

Bu sene, bizim için önemli bir senedir. Büyük 
Millet Meclisinin bir kanadı bu sene yeni bir seçimle 
yenilenecektir, Dolayısıyîe bu bütçe, Millet Meclislimi
zin yasama süresi içinde onayladığı son bütçe ola
cak. 

Türkiye'miz, gerek iç, gerek dış ilişkileri bakı
mından büyük önem taşıyan bir döneme girmiş bu
lunuyor. Bu önem taşıyan dönemin içinde de ikti
sadî konular, istemişe de, istenilmese de, diğer ko
nularla yakından bağlandığı için, büyük önem taşı
yor ve Türkiye'nin geleceği hakkında verilecek ka-

| rarlarda iktisadî konuların ağırlığı her yıl biraz daha 
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artıyor. Bizim iktisadımızda tarım, önemini korumak
tadır ve inanıyorum ki, daha çok yıllar tarım, Tür
kiye'nin en önemli kesimi olmakta devam edecektir. 
Bunun sebeplerini şöylece hatırlatmak istiyorum. 

Halen Türkiye'nin en büyük üretim yapan, millî 
gelirine en büyük katkıda bulunan kesimi tarımdır. 
millî gelirimizin % 25'i tarımdan elde edilmektedir. 
Türkiye'nin çok büyük önem taşıyan dış ticaretinde, 
özellikle cari işlemlerde, tarım en büyük ağırlığı teş
kil ediyor. Doğrudan doğruya veya dolaylı olarak ih
racatımızın hâlâ % 90,'ı tarıma bağlanıyor. Türkiye' 
de kurulmuş ve kurulmakta olan pek çok önemli 
sanayi, meselâ; gıda sanayi, meşrubat sanayi, sigara 
sanayi, tekstil sanayi, şeker, et, süt gibi konulardaki 
çeşitli sanayiler tarıma dayanmaktadır ve büyük bir 
kesimi teşkil eder. 

Diğer taraftan, tarım, kendi başına diğer sanayi
nin önemli bir pazarıdır; gübre, ilâç, makine, ulaş
tırma hizmeti gibi. En önemli bir sorun, Türkiye'nin 
hâlâ, bu kadar gelişme olmasına rağmen, nüfusunun 
!% 6C'ı tarımla iştigal etmektedir. 

Tarımda gelir dağılımı, biraz evvel yapılan ko
nuşmalarda da ortaya getirildi; üzüntüyle ifade ede
lim, hâlâ diğer kesimlere olan durumunu, yani aşağı 
olan durumunu korumaktadır. Başka bir ifadeyle, 
Türkiye'de bugün tarım kesiminde fert başına millî 
gelir, tanm dışı kesimlerin fert başına millî gelirin 
sadece 1/5'i seviyesindedir. Bunun neticesi olarak, 
Türkiye'de çok yönlü sorunlar çıkmaktadır ve bu so
runların hepsinin temelinde, Türk ekonomisinin ta
rımla, diğer kesimler arasındaki ilişkilerinin sağlıklı 
bir şekilde kurulamamış olması yatmaktadır. 

Sanayileşmemizin, şehirleşmemizin dengesizlikle
rinin temelinde de, tanm yapımızın düzeltilememiş 
olan bozuklukları bulunmaktadır. Dolayısiyle, şu be
yanı yapmak herhalde fazla olmuyor; tarımın çok 
yönlü meselelerine çözüm getirilmeden, Türkiye'nin 
hiç bir kalkınma hamlesinin, ne şekilde olursa olsun, 
başanya ulaştırılması mümkün değildir. Güçlü ve her 
bakımdan bağımsız bir Türkiye'nin meydana getiril
mesinde de, tarım kesimiyle ekonominin diğer kesim
leri arasında bu çok yönlü etki ve sorunların zaman 
ve mekân boyutlarında sağlıklı çözümlere ulaştırıl
masının hayatî bir önem taşıdığını artık bütün ilgili, 
sorumlu ve yetkililerin çok iyi ve gerçekçi bir şekilde 
anlamaları ve anlamakla yetinmeyip, bunun çareleri
ne de samimî bir şekilde eğilmeleri bir zorunluk ha
lini almıştır. Bu zorunluğun idraki ve Türkiye'nin 
bundan sonraki kalkınma çabalarının bu idrak için-
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deki planlama ve icrasının, uzun yıllardır özlemi çe
kilen bir dinamizmin Türk tarımına yön vermesini 
temin edeceğine inanıyorum. 

Burada konuşan arkadaşlar, çizginin bulundukları 
tarafına göre, iyimser veya kötümser konuşabildiler, 
genellikle ifade edeyim; Türkiye'deki iktidar - mu
halefet ilişkilerinde objektivite, bulunması gereken 
ölçülerde bulunmuyor. Aynı konu hakkında muhale
fette iken başka, iktidarda iken başka konuşabiliyo
ruz. Bunu zannediyorum alışkanlıklar veyahut bir 
yerde Türkiye'de politikanın altı çok kalın çizilmiş 
birtakım beyanlarla yürütülmesi mecburiyetinin his
sedilmesi teşkil ediyor. Şahsen buna katılmayan bir 
insanım. İnanıyorum ki, söylediğimiz sözü, çizginin 
neresinde olursak olalım, aynı şekilde söyieyebilme-
liyiz. İktidar veya muhalefet oluşumuz, bazı gerçek
leri dile getirmekte veya gerçeklerin sadece bir kıs
mını söylemekle iktifa etmekte bizi zorlamamalıdır. 
Türkiye'nin çok sorununun temelinde de maalesef, 
hatta sokakta bugün yapılan kavgalann temelinde de 
bunu aramak mecburiyetindeyiz. 

Bugün Türk tarımı ne denildiği kadar kötü, ne 
de hakikaten bizi memnun edecek kadar iyidir. Bazı 
rakamlar vermek istiyorum; Türk tarımının gelişmesi 
nasıl bir seyir takip etmiştir. 

Konuşmamın hemen başında şunu söyleyeyim; 
bir suçlu arama veya birini Ulâ kötüleme gayretinin 
içinde de bulunmamak gerekiyor. Bugüne kadar çok 
şey yapılmıştır, yapılmak istenmiştir. 1950'den evvel 
de Türkiye'de tarım vardı, 1950'den sonra da vardır. 
Diyebilirim ki, burada konuşan muhalefet veya ikti
dar milletvekillerinin mensup oldukları partilerin 
hepsi, bu tarımsal faaliyetlerde şu veya bu şekilde 
vazife almışlardır. Vazife alanların, inanıyorum ki, 
o vazifeyi yürüttükleri müddetçe iyi niyetle hareket 
ettikleri muhakkaktır ve aksi sabit oluncaya kadar 
onların bu iyi niyetlerinden kimsenin şüphe etme
mesi gerektiğine de inanıyorum. Aksi ispat edilmek 
de; bence birtakım zanlarm, hatta suizan mertebesi
ne varacak zaniann iddia veya hüküm gibi ortaya 
konulmasından çok, birtakım matematik olarak ifa
de edilecek, daha iyinin olduğu halde, daha iyiye ger
çek olarak ulaşılabildiği halde, buna gidilmediği ve
ya burada bir maddî hatanın, bir politika hatasının 
açıkça yapıldığının ortaya konulması gerekiyor. Ben, 
Türk tarımını şöyle görüyorum : Türkiye, temel ya
pısı itibariyle bir tanm memleketi, İkinci Cihan Har
binden sonra, bütün dünyada olduğu gibi, Türkiye' 
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de de tarımın yanuıda başka kesimlerin daha büyük 
ağırlık kazanması ihtiyacı bir daha kendini belikliyor 
ve Türkiye tarımının yanında diğer sahalara da eği
liyor. Bu eğilmesinde, tarımı da ihmal etmiş diyeme
yiz, Hatıralarımızı yokladığımız zaman, Türk tarı
mında pek çok gayretlerin 1930'îardan bu yana ya
pıldığı muhakkaktır; çıkarılan kanunlar, kurulan ku
ruluşlar ve birtakım ortaya konulmaya çalışan hedef
ler gibi. 

1950 - 1960 arasında Türk tarımında ana motifin, 
eksiansif, yani yayılarak tarımın gelirini arttırmak ol
duğu ve bu yayılmada da makineleşmenin kaçınıl
maz bir yol olduğu ortaya çıkmıştır. İlk defa Türk 
tarımına büyük miktarda traktör ithal edilmiştir ve 
hakikaten, tarıma açılmış sahalar biraz da belki aşırı 
olarak büyütülmüştür. Rakam takdim etmek isterim : 
1950'de Türkiye'deki toplam tarım sahası 16 milyon 
hektar iken, 1955'de bu rakam, 5 sene sonra sadece, 
23 milyon hektara çıkmıştır; yani 7 milyon hektar 
bir saha artışı olmuştur. 196ö'da ise, ikinci bir beş 
senede ise, 25 milyona çıktığını görüyoruz. Artma 
hızı azalmıştır; çünkü gaye noktasına varmıştır. Bu
gün Türkiye'deki toplam tarım arazisi 28 milyon hek
tar civarındadır. Rakamı takriben veriyorum; bu 28 
milyon hektarın takriben 25 milyonu tarla ziraatı 
şeklinde, 3 milyonu da bağ, bahçe ziraatı şeklinde iş
lenmektedir ve az çok gayesine 1960'larda yaklaşmış
tır. 1960'lardan sonra, özellikle 1962 planlı dönemin
den sonra, Türk tarımında eniansifenin, yani yoğun 
tarımın gayretlerini görüyoruz. Bu gayretlerin plan
larda ifade edildiği veya arzu edildiği gibi, çok olum
lu neticeler verdiğini veyahut hayal edilen neticeleri 
verdiğini ifade etmemiz mümkün olmasa da, bazı ra
kamların hepimizi memnun edeceğine inanıyorum. 
Ben bunu, bir geçmiş devrin savunucusu olarak de
ğil, bazı gayretlerin hakkım vermek arzusuyla bura
da yapıyorum. Şunu burada ifade edeyim ki, her za
man ifade ettiğim gibi, elde edilen neticenin hatası 
ve kusuru, sadece ve sadece o işi götüren bir baka
nın şahsında toplanamaz. Bu, kollektif bir iştir. Bu
gün, sadece Tarım Bakanlığının kadroları 60 bin ki
şidir. Benden şikâyet ettiğiniz, «Şu kadar kadro de
ğiştirdi.» dediğiniz rakamlar da bir kaç yüzün için
dedir. Devletin çalışma ataletinin içinde bu neticeler 
elde ediliyor, dolayısıyîe, birinin bu hadiseleri büyük 
bir şekilde değiştirmesi, verilen zaman boyutları için
de zaten mümkün değildir, ama yapılan gayretlerin 
olumlu neticelerini de, kim yaparsa yapsın, inkâr et- 1 
memek lâzım. I 

Bazı rakamlar, zannediyorum Muhterem Heyeti
nizi enterese edebilir, bunları ifade edeceğim. 

Türkiye'nin toplam nüfusu, 1962 planlamanın baş
ladığı dönemde 29 milyon civarında, şu anda 42 mil
yondayız. Aktif nüfus enteresandır. Tarımda 1962'de 
9,2 milyon aktif nüfusumuz var. Bu rakam halen 8,7 
milyondur. Türkiye'nin nüfusu bu kadar artmış ol
masına rağmen, aktif nüfusumuzda bir azalma var
dır tarım kesiminde. Buna mukabil diğer kesimlerde 
27 milyon olan aktif nüfus, bugün 5,7 milyona çık
mıştır. Bu, aslında olumlu bir gelişmedir. Bu geliş
me belki biraz da keyfi olmuştur, biraz evvel ifade 
ettiğim gibi zorlanmıştır; fakat netice budur. 

Mil?î gelirimiz; ki önemli bir indikatördür, sabit 
rakamlar??, veriyorum millî geliri 68 Türk Lirası ola
rak 1962'de 69 milyar olan (68 lirasıyla) millî geliri-
miz 1976'da 173 milyar liraya çıkmıştır. Aradaki ra
kam, bakıldığı zaman % 6,8 net bir artış hızı vardır 
bütün plan döneminde. Fakat bunda tarıma ve diğer 
kesimlere baktığımız zaman deminden beri şikâyet 
edilen bir gelişmeyi görüyoruz. Tarımdaki millî ge
lir artışı, 26 milyar Türk Lirasından 41 milyar Türk 
Lirasına çıkarken, tarım dışı kesimlerdeki gelir artı
şı 42 milyardan 132 milyara çıkmış bulunuyor. Biraz 
evvel bu kesimlerdeki aktif nüfus rakamlarını ver
dim. Dolayısıyîe, tarım kesimi devamlı olarak fert 
basma milli gelirde gerilemektedir. Şöyle ifade ede
yim; 1962'de tarım kesimindeki bîr insan, ortalama 
Türkiye'nin millî gelirinin °/0 5ö'si civarında bir im
kân temin ederken, bugün bu rakam % 40 seviye
sindedir. Ortalamanın °/0 40'ına düşmüştür tarım ke
simi. 

Şimdi, nüfus başına gelirlerde; tabiî bu rakamlar
la bakarsanız, yine sabit rakamları vereceğim 68 
Türk Lfrasıyîe; tarımda nüfus başına 1962'de 5 800 
lira oîan gelirimiz, 1976'da 12 bin liraya çıkarken, ta-
ıımda ve diğer kesimlerde bu değer maalesef birbiri
ni tutarlı olarak izlememiştir. Tarımda 2 850 liradan 
4 740 liraya çşkmış, (Aktif nüfus başına veriyorum 
bu rakamları) diğer kesimlerde ise 16 bin liradan 23 
bin liraya kadar yükselmiştir. 

Önemli bir hususu biraz sonra cevap vereceğim 
sayın 'konuşmacıların dikkatine arz ediyorum. Bir hek
tar başına Türkiye'nin geliri artmıştır. Bu, verimlili
ğin artışıdır. Net gelir artmışür; sabit fiyatlarla art
mıştır. 1968'de ortalama bir hektardan 1 500 Türk 
Lirası alan Türk tarımcısı, bugün bu 1 500 rakamını 

| 2 080'c çıkarmış oluyor sabit parayla. Eğer diğerîe-
I riyîe alırsak, tabiî çok daha dağınık bir rakam çıkı-
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yor. Başka bir ifadeyle, takriben hektar başına gelir 
artışımız da, yine sabit para kıymetiyle, yılda % 
2,4'lük bir artış vardır. Bu rakam, kabili münakaşa
dır. Yüksek midir, az mıdır; fakat fiili bir neticedir 
ki, bir rakam hektar başına gelir artışımızda gerçek
leştirilmiştir. 

Güzel bir gelişme de şudur : Türk tarımında en-
tansife artmaktadır. Tarla ziraatından daha entansif 
olan ziraata doğru; bağ, bahçe ziraatına doğru, tarla 
ziraatında da sanayii ürünlerine doğru bir kayış var
dır. 

Girdiler için bazı rakamlar vereceğim; Heyetinizi 
inanıyorum ki memnun edecek; iki konuşmacı arka
daşımız da değindi. 

Türk tarımında traktör, mekanizasyonun ana un
surudur, tek basma belki pek çok şey ifade etmiyor; 
çünkü tek basma traktör, sadece bir çekme aracıdır. 
Traktörden gerçek yararı elde ermek, birtakım tarım 
makine ve aletlerinin ona akuple edilmesini gerektiri
yor. Bu sahada çok ileri olduğumuzu söyleyemiyo
rum; fakat hızla açığı kapamaya çalışıyoruz. Fakat 
traktör tek basma çiftçinin emrine bir işgücü, bir üre
tim gücü olarak düşünülürse, 1962'de, yani Plana baş
ladığımız yılda Türkiye'de 44 bin traktör varken, 
içinde bulunduğumuz yılın sonunda bu rakam 315 
bine ulaşmış bulunuyor. İnşallah gelecek sene bunu 
400 bine aşıracağız. 

Sulama sahalarımız plan dönemi başında 1 mil
yon 280 bin hektar iken, şimdi 2 milyon 450 bin hek
tara ulaşmış bulunuyor. 

Bir rakamı ifade edeyim; traktör başına 1962'de 
5 284 hektar düşerken, şimdi traktör başına bu sene 
782 hektar düşmektedir. Bu da, bence çok olumlu 
gelişmedir. Başka bir ifade ile Türkiye, artık geliş
mekte olan memleketlerin tavanını zorlamaktadır bu 
noktada ve bir bakıma gelişmiş olan bir memleket 
görüntüsü vermektedir; en azından Türkiye'nin bazı 
bölgelerinde. 

Bir kanımı burada ifade edeyim; geçenlerde Al
manya'nın bu mevzudaki Bakan Yardımcısını Türki
ye'ye davet ettik, kendisi Türkiye'nin çeşitli bölgeleri
ni gezdi. Sonunda bana yazdığı mektupta diyor ki, 
«Ben Türkiye'de bu kadar kesif ve bu kadar başanlı 
bir tarım olduğunu tahmin edemiyordum.» Özellikle 
Ege Bölgesi ve Marmara Bölgesindeki tarım hakkın
daki onun kanaatidir. 

Şunu ifade edeyim; Türk tarımı, bugün bizim dü
şündüğümüzden çok daha hızlı bir potansiyelin, bir 
patlamanın içindedir ve bunun temelinde Türk tarım-

i cısmm, yani Türk köylüsünün dinamizmi yatmakta-
I dır. Şunu geçen gün bir yerde ifade ettim, gururla ifa-
I de ettim. Bu ara tavukçuluk mevzuunda karşılaştı-
j ğım bir manzarayı sizlere ifade etmekte ve burada 
I kayıtlara geçirmekte hakikaten büyük kıvanç duyu-
I yorum. 
I Bundan üç sene evvel yahut üçbuçuk sene evvel 

Tavşanlı'da modern manada bir tavukçuluk yoktu. 
I Buraya ilk defa bu Hibrit dediğimiz melez ırklarda 
I tavukçuluğu modern bir şekilde getiriyorlar, 1973'te. 
I Bir kooperatif kuruluyor ve bu kooperatif süratle 
I gelişiyor. Bu kooperatifin üç senede aldığı mesafeyi 
I anlattığımız zaman, ayda Ankara'ya 6 milyon yumur-
I ta sevk edebilecek bir kapasiteye çıkıyor ve bugün 
I tek başına bu Tavşanlı'daki kooperatif, bizim orta-
I lama kurduğumuz yem fabrikalarının altı misli kapa-
I sitede yem fabrikası kapasitesi İşliyor, işlemek duru-
I raunda. Bunu burada Türk tarımmdaki büyük patla-
I ma potansiyelinden örnek olarak veriyorum. Her 
I yerde, eğer şartlan optimize ederseniz, eğer köylü-
I müze; onu böyle bir şeye zorlayarak değil, önünü 
I açarak ve kendisine pazar - üretim ilişkisini sağlıklı 
I bir şekilde kurarak yardım ederseniz, inanıyorum ki 
I Türk tarımcısı bizim beklediğimizden ve düşündüğü-
I müzden çok daha başanlı neticeler alabilecek güçte

dir. 

I Gübre mevzuunda da çok kötümser olmayalım. 
j Buradaki verilen rakamlardan çok daha iyi rakamla-

nm var. 1962'de Türkiye'de bütün kullanılan gübre 
I 214 bin tondu ve bu hektar başına 12 kilo bir rakam 
I veriyordu; o zaman işlenen araziye. Şimdi bu sene-
j ki rakamımız, 5,5 milyon tondur gübrede; fiilen kul-
I landtğımız rakam. Bu, hektar başına 12 kilo yerine 
I 283 kilo ortalama bir değer veriyor. Yani bu, Türki-
I ye'deki gelişme potansiyelinin bazı indikatörleridir. 

Bu bakımdan muhterem senatörler, şunu bilmeni
zi isterim ki, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri, Türk 
tarımcısına, Türk köylüsüne hizmetleri dengeli, ba
şarılı ve ona yol gösterici, yardım edici, onu bir di
lenci durumundan, bir müteşebbis haline geçirici şe
kilde yardım ederlerse, o zaman biz onların arka-

I sından biraz zor yetişiriz kanaatindeyim. 

I Şimdi, burada başka bir noktayı da belirtmek isti-
I yorum. Türkiye'nin bazı önemli ürünlerde üretimîe-
! ri hakikaten bizlere memnuniyet veriyor. Meselâ hu-
I bubat rakamlarım, şurada planlı dönemde birkaç ra

kamla arz edeceğim. 
1962'de Türkiye'nin hububat üretimi 14,6 milyon 

J ton; buğday, arpa ve diğerleri. 1965'te bu rakam, üç 
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sene sonra, gene 14,6 milyon ton. 1970'e gelmişiz, 
Î559 milyon ton. 1974'te 16,9 milyon ten. 1975'te 22,1 
milyon ton, 1976'da 24,4 milyon ton. Son iki sene
nin artışına dikkatinizi çekiyorum. Bunda da gene, 
1975 ve 1976 yıllarının temelindeki fiyat politikamız 
yatıyor, girdi politikamız yalıyor ve bu politikala
rın neticesini ben takdir etmiyorum; dünyanın en bü
yük buğday araştırma, geliştirme merkezlerinin birisi, 
Meksika'daki Smith'in Başkanı, «Biz hayranlıkla iz
liyoruz, Türkiye'nin hububat alanında yaptığı aşama
yı» dedi. Bunu tenkit etmede yahut takdir etmede 
ben hiç bir siyasî nokta görmüyorum; bu, ortak bir 
basandır, hepimizin ortak başarısıdır ve bundan he
pimiz herhalde iftihar duyarız. 

Bir yerde ben, Türkiye'nin mısırdan daha çok 
pamuk ihraç ettiğini söylediğim zaman, çok kimse 
inanmadı bana. Türkiye, bugün dünyanın en büyük 
pamuk ihracatçılarından bîridir. 245 bin tondur 1962 
üretimi. Bu sene bir ara 600 bin tona kadar çıktık, 
pamuk krizinden evvel, 1974'te 600 bin tondu Tür
kiye'nin üretimi; lif olarak konuşuyorum. Bu sene 
470 bin tondur. Gelecek sene ben 650 bin, 700 bin to
na getirebileceğimize inanıyorum. Fiyat politikası ye
rine oturmuştur; eğer bir aksilik olmazsa, önümüzde
ki sene pamukta bir büyük üretim yılıdır. 

Şeker pancarı: 2 milyon 700 bin ton 1962'de, bu 
sene 9 milyon 300 bin ton Türkiye şeker pancarı üret
miştir ve Türkiye bugün dünyanın en büyük şeker 
üreten memleketleri arasına girmiştir. 

Ay çiçeği: 1962'de 60 bin ton olan ayçiçeği, bu
gün 540 bin ton üretilmiştir. 

Narenciye: 300 bin ton olan 1962'deki değer, bu
gün 1 milyon tona ulaşmıştır. Aynı şekilde, meselâ 
cima, 322 bin tondan 990 bin tona çıkmıştır ve et 
üretimimiz dahi, (Ki, geçmiş yıllarda en az ilgi gös
terdiğiniz bir sahadır.) Toplam, tavuk dahil, 453 bin 
tondan, 868 bin tona çıkmıştır ve bu rakamlara bak
tığımız zaman şu gerçeği görüyorum: Türkiye, dün
yanın en büyük nüfus artış nispetlerinden birisine sa
hip olmasına rağmen ve tarımdaki nüfusunu süratli 
olarak başka sahalara aktarmasına rağmen, gıda me
selelerinde kendine devamlı olarak; bazı arızî sene
ler hariç, yetebilmesini bilmiştir. Hatta ben daha 
ileri gidiyorum; başarılı bir politika ile Türkiye in
şallah, önümüzdeki yıllarda tarım ürünlerinde; işlen
memiş değil, mümkün olduğu kadar işlenmiş birta
kım ürünleri pazarlayacak durumdadır. 

Birkaç gün evvel Bürüksel'de idim; Türkiye'nin 
bu sene dışarıya sattığı pamuk İpliği değeri 300 mil

yon dolan buluyor. Türkiye, pamuk ipliği olarak bu 
sene 300 milyon dolarlık dışarıya ürün satmıştır. 
Bundan birkaç sene evvel bu rakamı düşünmek müm
kün değildir; ama ben inanıyorum ki, bundan bir
kaç sene sonra akıllı bir politika takip edersek, belki 
Türkiye 1 müyar dolarlık tekstil satacaktır. Ondan 
sonra, 1 , 5 - 2 milyar dolarlık konfeksiyon malı sata
caktır. Buraya gitmesi lâzımdır; yoksa pamuk sat
makla yahut işlenmemiş mallar satmakla bîr büyük 
gelecek yoktur tarımda. 

Türkiye'nin bu genel politikası içinde, inanıyorum 
ki, istikbale baktığımız zaman tarımda; «Akıl için 
yol birdir.» dendiği gibi, beli: şeylerin yapılması lâ
zımdır. Bu belli şeyler nedir? Benim kanaatim, bu
nun temelinde çiftçinin önündeki dar boğazların açıl
ması yatar. Şimdi, hepimiz konuşuyoruz; işte mü
hendisler, teknisyenler, memurlar, umum müdürler 
hep konuşuyoruz; fakat bîr yerde unutmayalım ki, bu 
fonksiyonu fiilen yapan insan tarladaki çiftçidir ve 
eğer o tarladaki çiftçinin problemini biz halledemi-
yorsak, istediğimiz kadar böyle muğlak, sofistike çok 
sistemler geliştirelim, bir yerde yürümemiz mümkün 
değildir. 

Üzüntü ile ifade ediyorum; bugüne kadar çok yıl
lar Türkiye'nin kavgası çiftçi seviyesinde olmamış ve
yahut olmuşsa da yeterli derecede olmamış; kavga 
daha çok üst seviyelerde olmuş, meseleleri üst sevi
yelerde çözmeye, kâğıt kalem üzerinde çözmeye çalış
mışız çözüm benim kanaatim, çiftçinin önündeki dar bo
ğazları pragmatik, yani günü gUnüne meseleyi halleder 
şekilde çözmekten geçiyor. Çünkü; Türkiye Cumhu
riyeti Hükümetinin öyle bir bürokrosisi vardir ki, be
nim Bakanın bulunduğu mevkide çiftçiye uzanan 
noktaya kadar o kadar kapiier, su geçmez kanallar 
vardır ki; ben bunu söylüyorum, hangi bakan gelir
se gelsin bu mevkiye, bürokrasinin o kapiier kanal
larından köylüye ulaşamaz kolay kolay. O zaman ya
pılacak şey; doğrudan doğruya baypas edip bu siste
mi, atlayıp, yanından, doğrudan doğruya köylünün 
önündeki dar boğazları açıp, onu kendi kaderi ile 
başbaşa bırakmadan birtakım imkânlarla teçhiz edip, 
yapabileceğinin en iyisini yapmaya muktedir kılmak
tır ve ben ifade edeyim, Bakanlığa geldiğimden beri 
uygulamaya çalıştığım politikanın temeli de budur. 
Köylünün, tarımı yapan insanın meselelerini hallet
mek gerekir. 

Nedir köylünün dar boğazı?... Üç tane ben ana-
darboğazı görüyorum: 

Birinci, malının değeri. Geçmiş yıllarda maalesef 
Türk tarımında tüketiciyi öne alan bir tarım politi-
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kası izlenmiştir; ette sütte, anaürünîerde üreticiyi dü
şünmemiş, «amanın piyasadaki tüketici fiyatları art
masın» diye, üretime gayet olumsuz bir şekilde eği-
linmiştîr. Buğdayın fiyatı, etin fiyatı, tüketiciyi düşü
nülerek tespit edilmiştir. Bu politika bir yerde Tür
kiye'yi darboğaza sokmuştur; buğdayda olduğu gibi, 
ette olduğu gibi. Biz fiyatları dalma üretimi cazip kı-
cak bir noktaya getirmeye mecburuz. Nereye kadar?. 
Üretim rasyonalize oluncaya kadar. Rasyonal bir 
üretim düzenine ulaşıncaya kadar desteklemeye 
mecburuz onları. Aksi takdirde, «Sen ucuz 
üret» dediğimiz zaman, gittikçe geriye doğru 
kapanan, iptfdaiîeşen bir düzene iteriz onu. Bugün, 
meselâ hayvancılıkta niye iyi bir üretim düzeni yok
tur?. Hayvanlıkları iyi değildir, lüzumundan fazla 
meraları yüklüdür, meraler iyi değildir. He-
pisinin temelinde su vardır; çünkü bu işi, atılım ya
pacak bir fiyat politikası iie desteklememişizdir. 
Merayı kurtarmak istiyorsak, hayvan sayısını azalta
caksın. Hayvan sayısını azaltmak istiyorsanız iyi ırk
lara gideceksiniz. İyi ırklara gidecekseniz, iyi fiyat 
vereceksiniz. İyi fiyat vermek için de ne yapacaksı
nız? Belli bir süre bunu sübvansiye edeceksiniz. 

Politika budur. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz ve 
size şükranla ifade edeyim, bunu yaptığımız her yer
de beklediğimizden çok daha iyi cevaplar alıyoruz, 
Bir rakam veriyorum; meselâ ette sadece uyguladığı
mız bir taban fiyat politikası, Et - Balık Kurumunun 
aldığı vasati karkas ağırhğmı iki buçuk sene içinde 
105 -110 kilo cuanndan 146 - 150 kilo civarına çı
karmıştır. Yani % 40 birdenbire verimde vasati bir 
artış olmuştur. Biz bunu yeterli görmüyoruz, iki üç 
misline çıkaracağımda inanıyoruz; fakat karşı gördü
ğümüz, çiftçiden ge'en reaksiyon fevkalâde olumlu
dur. Bu darboğazı hallettik. Tamamen hallettik mi? 
Hayır. 

Şimdi, sayın konuşmacılar dediler ki, <Taban fi
yatlarım önceden ilan edelim.» Yüzde yüz katılıyo
rum. Aslında Türkiye'de taban fiyatı ilân etmiyoruz 
biz. Bugün ilân ettiğimiz taban fiyat, yön verici bir fi
yat değildir. 

Biz, o gün için çifçiye ne vereceğimizi hesaplayıp, 
onu ilân ediyoruz. Şimdi, tütünü ilân edeceğiz. Ne 
vereceğiz tütüne?.. Ekmiş, biçmiş, getirmiş önümüze 
koymuş, şimdi ben ona fiyat takdir ediyorum... Bu, 
tarımı yönelten bir fiyat değildir, bu, doğrudan doğ
ruya çiftçiye o günkü sosyo - ekonomik politika için
de ne verebileceğimizin ölçüsüdür. Herhalde fiyat po
litikamızın bundan çok daha güçlü ve dinamik olması 
lâzım. Bu yola götürmeye çalışıyoruz. 

En büyük sorun nedir?.. Bu politikalar bir yerde 
vahdet içinde değildir, dağınıktır ve bir yerde politi
kanın hareket noktaları farklıdır. Bunu ben, şunun 
veya bunun kusuru olarak görmüyorum; kimse kim
seyi tenkit etmesin. Bu sözleri konuşan insan iki Hü
kümette de taban fiyatı tespit etil; C.H.P. Koalisyo
nunda da, bugünkü Koalisyonda da. Ben, davranış
ları yakından gören bir insan olarak söylüyorum ki, 
burada, meselâ bakanların, Başbakanın davranışına 
geldiği zaman çok büyük fark bulamıyorsunuz. Çün
kü; sistemin bugüne kadar geliştirilmiş ananeleri içiiî-
de çok farklı hareket etmeniz mümkün değildir. 
Birtakım şartlanmaların, birtakım alışkanlıkların, tra-
disyonların içinde hareket ediyorsunuz. Akıllı politi
ka; benim kanaatim, bunu zaman boyutu içinde ma
kul olan noktaya yaklaştırmaktır. Bu da tabii bir yer
de politik gücünüze, muhalefetin size meselelerde yar
dımcı oluşuna bağlıdır. Eğer muhalefet, iktidara bu 
noktada yardımcı olmuyorsa, aslında kendine de yar
dımcı olmuyordur. Yarın o muhalefet iktidar olduğu 
zaman aynı şeylere kendisi muhatap olacaktır. Bu ba
kımdan ben inanıyorum ki, olumlu istikametteki şeyle
re hep beraber yardımcı olmalıyız. Hiç bir kimseyi 
kınamadan konuşuyorum. 

Aksi takdirde şunu ifade edeyim, Türkiyede'ki, 
taban fiyat politikası bir dejenerasyona doğru gidi
yor ve Türkiye bugün dünya ticaretinde, ya parasının 
değerini çok sık sık değiştiren Güney Amerika dev
letleri gibi bir duruma itilir veyahut da üretimini 
büyük ölçüde darboğaza sokar. Bunlardan kurtulmak 
istiyorsak, taban fiyat politikamızı, ucuz politikahk-
tan çıkarmalıyız; yani seçmene selâm, köylüye selâm 
değildir. Köylünün hakiki menfaati, kısa vadede yük
sek paralar alması değildir. Köylünün hakiki men
faati, altyapısının geliştirilmesidir. Köylünün hakiki 
faaliyeti veya menfaati, üretim gücünün artırılması
dır. Bu politikalarla onu çok sarstığımız kanaaîında-
yım. Bir tanesi pamuktur. Bundan bir kaç sene evvel 
perişan olduk; birden bire fiyatları olduğu gibi köy
lüye inikas ettirdik, herkes pamuk ekti, fiyatlar bir
denbire düştü. Mecburen aşağı indirdik, ortada kaldı, 
kuyruklar oldu, bir felâketti... Bunun sorumlusu kim
se değildi; uygulanan politikanın götürdüğü bir nok
ta idi. 

Bunun gibi çok misaller verilebilir. İnanıyorum ki, 
hani bugün bir yerde içine ekonomik bakımdan en
tegre olmayı düşündüğümüz Ortak Pazarda bu mev
zuda apayrı bir poltika uygulanır ve o politikaya 
kendimizi her halde adapte etmemiz gerekir; eğer on
ların pazarında onlarla rekabet edeceksek. 
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Şimdi, köylünün ikinci darboğazı kredidir. Şuna 
katılıyorum ve bunun açıkça ifade ediyorum; biîgüiî 
çok acayip bîr şeydir, fakat fiili neticedir, yıllar boyu, 
iktidarlar kim olursa olsun tarımdan daima öbür ta
rafa kaynak aktarılmış. Tarım zayıf, tarım güçsüz, ta
rım gittikçe çukura düşerken, biz tutmuşuz tarımdan 
diğer kesimlere kaynak aktarmışız. Bu poîiiikadan 
herkes sorumludur. Ziraat Bankasına büsçedcn veril
mesi gereken paraları dahi Yüce Meclisler, ertelcmiş-
tir habire, bu sene de belki erteleyecektir. 

Tarıma kaynak vermeyince, tefecinin eline tabii 
düşer. Yani tefecinin eline düşmesinde kimse kimseyi 
suçlamasın, götürdüğümüz sistem tefeciye itmiştir. 
Bakın biz bu sene faizsiz kredi uygulaması yaptık 
ve tek gayemiz o fakir adama ulaşabilmekti. Çok 
büyük darboğazlar geçtik; vakit müsait olsaydı anla
tırdım, nerelerden geçerek o köylüye ulaşabildik ve 
ben zannediyorum düşük bir inkılâp oldu onu yapa
bilmemiz. Riskini de göze aldık. İnanıyorum ki, kredi 
mekanizmasını böyle gelişigüzel rakamlarla; dışı zi
raat, içi fiilen ticaret görülen kredi sistemi ile götür
memiz mümkün değildir. Dünyanın hiç bir yerinde bu 
şekilde kredi sitemi goturulmuyor tarımda. Biz kendi 
tarımımızı bir yerde mahkûm etmişizdir, kötü bir 
kredi sistemiyle. «Köylü efendimiz» diyoruz, köylü 
şudur, köylü budur ama köylüye fiili hizmet götür
mek geldiği zaman, maalesef bunu göîüremiyorıız. Bu 
sözleri konuşan için şunu diyebilirsiniz; «Tarım Ba
kanlığı süresince üç senedir ne yaptınız.» Yapabildiği
mizi, gücümüzün yettiğini yapmaya çalıştık, biraz son
ra rakamları vereceğim; ama bunlan yapabildiklerimizin 
en iyisi diye nlteleyenıiyorum. Daha iylerinin yapıla
cağına inanıyordum ve inanıyorum. Fakat Türkiye-
nin bugünkü konumu bugünkü sosyo - politik dav
ranışları bundan daha iyisine el vermedi. 

BESİM ÜSTÜNEL (İstanbul) — Siz düzen de
mek istiyorsunuz, «Bu bozuk düzende olmaz» demek 
istiyorsunuz. 

BAŞKAN — Efendim lütfen müdahale etmeyin. 

GİDA - TARIM YE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, herkes ta
biî kendi terminolojisini kullanıyor; ben belli slogan
ların hep dışında tutmaya çalışıyorum. 

Şimdi tekrar ifade edeyim; bununla hiç bir görüşü 
karşıma alıyor veya itham ediyor değilim. 

KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkaraîılsar) 
— Her şey mükemmel olmaz ki... En iyisi yapılmış 
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BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın, mü
saade buyurun efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) - - Üçüncü nokta, 
girdi meselesidir. Girdiler meselesinde Türk tarımın
da önemli bir darboğaz geçildiği kanaatındayım. «Gir
di» dediğimiz zaman, krediyi de dahil edersiniz gir
diye, onu ayrıca konuştum; çiftçinin bu işi yapması 
için gerekli, emrine verilmiş imkânlar. Tohumluktan 
tutun, ziraî mücadele sistemine kadar, hasat siste
mine kadar. 

Türkiye tarım girdilerinde, özellikle son yıllarda 
a'ktîf bir politika izliyor. Bu politikanın da başarılı 
olduğuna inanıyorum; aldığımız neticelerle. Traktör 
sayısı arttı, gübre kullanmamız artıyor. Ziraî mücade
lede ben kötümser değilim. Meselâ Sayın Sarıibra-
himoğlu dediler ki, «Bu mücadele fena olmadı iyi 
oldu.» Aslında o mücadele; ben kendi Bakanlığım 
için söylemiyorum, çok kimsenin «İmkânsız» diye ka
bul ettiği bir mücadeleyi başardık. Bu başarının belki 
% 100 bize ait değil; ama çok büyük emekler sarfe-
dildiğin'i söyleyeyim. Dünyanın bir çok memleketi 
ba kadar başarılı olamayabiliyor beyaz sinek karşı
sındaki mücadelede. 

Bugün san ot mücadelesinde çok büyük aşama
lar geçti, Türkiye'nin hububat üretiminin artırılmasın
da onların da hissesi var. Ben isterdim; geçen sene 
tayyareyle çok yerde denediğimiz, bu sene inşallah 
daha geliştireceğimiz, çiftçinin hiç ilâç atmadığı ye
re şimdi tayyareden, ona gayet az bir külfet yükle
yerek, ot mücadele ilâcı atacak hale geldik. Bunlar 
çok güzel şeylerdir, iyi gelişmelerdir. 

Girdi politikasında benim kanaatim, girdileri ne 
çok ucuz, ne de çok pahalı; belli bir .optimumda tut
mak lâzımdır. Çünkü, girdi sübvansiyonunun bir yer
de gayri iktisadî işletmeler geliştirmesine mani olmak 
lâzımdır. 

Türk tarımının geleceği ne olacaktır?.. Türk tarı
mını sanayileştirmemiz lâzım. Sanayileştirme deyince, 
bîn, fabrikalar kurmak anlamında konuşmuyorum. Sa
nayileşme, bugün yeni bir toplum düzenidir. Sanayi
leşmiş bir toplumda her şey başka türlü yapılıyor; ha
yat başka türlü yaşanıyor. Türk tarımında da sana
yileşmiş bir yaklaşımla, meselelere eğilmemiz lâzım. 
Enerjiyi yüksek ölçüde kullanacağız, mekanizasyona 
gireceği/, otomasyona gireceğiz bir belli perspektif 
içinde. 

Ben size şunu söyleyeyim, sanayileşmiş memleket
ler en çok insan istihdam eden memleketlerdir. Bu-
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gün dünyanın en çok sanayileşmiş memleketlerinin j 
hepsi dışarıdan işçi ithal ederler; Amerika da eder, 
Japonya da eder, Avrupa da ediyor bugün ithal. Ya
ni sanayileşme istihdama karşı değildir, bilâkis çok 
daha geniş istihdam alanları doğuran bir sahadır. Hiz
metlere doğru büyük bir kayış vardır sanayileşmiş 
toplumda ve Türkiye sanayileşecektir. 

Söylendiği için şimdi iki cümle ile şunu söyleye
yim; Tüîiklye'nin sanayileşme hamlesi, inanıyorum ki 
başlamıştır. Bu sene, geçen sene, gelecek sene ataca
ğımız fabrikaların temelleri, Türkiye'nin sanayileş
mesinin birtakım mihraklarıdır, tamamı değİMir ve 
eğer bu fabrikaları biz başarı île bitirirsek, gelin bun
dan hepimiz millet olarak sevinelim ve bunun kay
naklarını bulmada, zamanında bitirmede, modern tek- j 
rıoloji transferini, Türkiye'de teknoloji birikimini sağ
lamada elbirliği yapalım. Başka türlü bir yaklaşımın 
Türkiye'nin yararına olacağına inanmıyorum ve poli
tikamızın bu noktada da bazen hiç alışılmadık boyut
lara gittiğini ve birtakım güzel teşebbüslerin dar po
litik görüşlerle karalanmaya çalıştığını gördükçe de 
üzülüyorum. 

Muhalefet Liderinin bir sözünü burada ifade et
mek isterim. «Bunların hepsi başarılı tesisler olacak
tır biz gelirsek» diye, biraz evvel arkadaşımın da ifa-
de ettiği gibi, bunu burada iyi bir nokta olarak ifade 
ediyorum. Türkiye'nin yararına olan her noktada bu 
diyalogu daha iyi kurabüsek. Çünkü unutmayınız ki, 
hepimiz insanız. İnsanlar nihayet makineler değildir, 
insanların motivasyona, teşvike ihtiyacı vardır. İnsan
ların bazı zor yerlerden geçerken yardıma ihtiyacı 
vardır. Bu yardım, para yardımı değildir, maneviyat ! 
yardımıdır. Zor yerde karşılaştığınız zaman, en azın- j 
dan gölge etmeme noktalarını insan isteyebiliyor. ; 
Kim yapıyorsa hizmeti ona yardımcı olmamız lazım
dır. 

Şimdi efendim, müsaade ederseniz, sorulara kısaca 
değineceğim. 

Sayın Srnibrahiınoğlu'nun konuşmasında bazı 
noktalar var. Şunu ifade edeyim; Bakanlığımıza b'âtçe 
olarak değerlendirirseniz, Bakanlığımızı cılız görebilir
siniz; cılız bir Bakanlık görülür, Bütçenin % 1 - 2'si. 
Fakat biz başka kaynakları harekete geçirdik. Bu
gün Türkiye'de Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakan
lığı, belki çoğumuzun görmediği kadar büyük bir ak-
tivîtenin içindedir; bazı rakamlar vereceğim. 

Bizim Bakanlığımızın bir kısmı Bütçeden geçer, 
çoğu da geçmez. İktisadî Devlet Kuruluşlarımızın 
hrribirisiniiî Bütçe ile ilgisi yoktur. Meselâ bir Ziraî 

1 Donatım Kurumunun Bütçe ile iigili para durumu 
yoktur, tamamen ayrı bir İktisadî Kuruluştur. Bir Et 
- Balık, bir Toprak Mahsulleri böyledir; yedi tane 
kuruluşumuz vardır. Bunlarla, konsolide bütçe ile be
raber alırsak; 1973 senesinde Bakanlığımıza o tarih
te bağlı bütün kuruluşların yatırım, hizmet arzı, per
sonel giderlerinin toplamı 5 milyar 300 milyondu; ya
ni bu kadarlık bir imkân vardı. 1974'le bu rakam 6,5 
milyara çıktı, 1975'te yani bu Kükümeie gevdiğimiz 
zaman iki hamle yaptık, bazı şeyleri hızlandırdık, ba
zı kuruluşları bünyeye aldık, 1975'te bu rakam 18 
milyara çıktı. Bunlar Bakanlığın harekete geçirdiği 
kaynakla olmuştur. 1976'da bu rakam 31,3 milyar ola
rak gerçekleşti. Bu Bütçe yılında da 1977'de Türk 

i çiftçisine Bakanlığımız 43 miîyarhk imkânı götürecek
tir; Bütçesi ile kuruluşu iîe. Bir başka İfade ile 1973' 
ün 5.2 milyarına karşılık, 43 milyara çıkmış oluyor 3,5 
sene zarfında. Zannediyorum bu hepimizin memnun 
kalacağı bir husustur. Yeter midir?.. Hayır, bu yetmez 
ve yetmediğini ifade etmiştim. 

Taban fiyatları mevzuunda Sayın Sarılbrahimoğ-
Iu'na kahlamryorum. Aslında, taban fiyatlarındaki 
son yıllardaki gelişmeleri ifade etmemiz lâzım; biraz 
sonra dokunacağım. Aslında taban fiyat politikamız, 
eski hataları da tashih edecek boyutlara ulaşmıştır ve 
çiftçimize bugün verdiğimiz taban fiyatlar, aslında geç
miş yıllarda aşağıdan geçmiş olan konjonktürü bugün 
iyi, olumlu bir noktaya getirmiştir. 

Demin de ifade ettim, bugün tarım aleyhinde bir 
gelişme var; sosyal ve ekonomik gelişme. Bir yerde 
tarım ve tarımdaki nüfus, Türkiye'nin en düşük gelir 
kademesinde. Bu doğru; ama bu hepimizin kabahati. 

I Yani Milliyetçi Cephe Hükümeti geldikten iki sene 
sonra ını oldu bu iş?>. Yok. Daha evvel Eceviî Kü-
kümelinde iken mi oldu?.. Yok, Düzeldi mi?.. Hayır. 
43 senede düzelir mi?.. Belki. Yani banlar 3 - 4 se
nelik boyutlarda düzelmeyecek sosyo - ekonomik so
runlardır. Türk tarımının altyapısı belki bin senede 
bu noktaya varmıştır, onu oradan iki senede çıkara
mazsınız. Ama olumlu bir yana koymamız lâzım, koy-
nıaya çalıştığımız kanaahndayım ve ortak bir başa
rı olarak. «Tarımı sanayileştirme» dediğim zaman, 
bir gün »inanıyorum ki, tarımdaki millî gelir, öbürü ile 
mukayese edilir hale gelir. 

J Bir misal vereyim; Ahnanya'daki tarım nüfusunun 
millî geliri, diğerinin % 70'idir. Fransa'da % 50'dir, 
İspanya'da % 4ö'hr, bizde % 2ö'dir. İngiltere'de 
% 125'tlr. İngiltere'de tarım, öbür kesimlerden çok 

i daha iyi hak gelmiştir. Biz de oralara ulaşacağız, 
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Sayın Sanîbrahimoğlu'nun verdiği bazı rakamları 
düzelHinı. Meselâ; «Traktör başına 5 bin hektar.» de
di, 800 civarındayız şimdi. Türkiye'de sulanan araziler 
küçük deği'; % 30'unu sulayabiiiriz tarım arazileri
nin. Halen bunun % lö'u sulamaya açılmıştır, % 8,5 
rakamı düzeltilmek gerekiyor. Gübre miktarları 2,5 
kg. değildir, 28 kg. olarak gerçeklendi. Sayın Sanib-
rahînıoğlu belki net hakiki madde miktarını vefse, o 
da şimdi verdiği rakamın 2,5 mislidir, 5,6'dır. Mese
lâ dekara alman buğday verimi % 90 - 130 kg. di
yorlar, bu seneki dekara verimimiz 163 kg.'dır. 

Bunlar güzel şeylerdir; yani rakamlar hızla deği
şiyor, bazen biz de takip edemiyoruz bunları ve bu, 
d eliğimiz gibi, bizim çiftçimizin eseridir. 

Önemli bir noktaya gelelim, Tarımda vergi me
selesini söylediler. Biz, «Vergi» derken, gücü olandan 
alacağız; Anayasamızın kaidesi. Herhalde Sayın Sa-
rıibrahlmoğîu, bizim fakir çiftçiden vergi alacağımı
zı düşünmez; ama o zengin de değil. Kendi konuş
masının bir yerinde, «Büyük ağalar» diye bahselti-
ğinfden de vergi alalım. Eğer almıyorsak bîr yerde 
haksızlık oluyor. Bunu almanın yolunu bulmamız lâ
zım. Çünkü Türkiye'de dengesizliğin bir yolu da ta
rımın içimdeki dengesizliğin bir yolu da bu vergileme 
sisteminin bozukluğudur. 

Şimdi, Ziraî Donatımın bir traktör meselesi var. 
Burada zabıtlara geçmesi için; Sayın Başkan, vakti 
doldurduk ama, biraz müsamaha göstermenizi rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Efendim vaktiniz doldu, şimdi bir 
oylama yapacağım, müsaade ederseniz. 

Sayın üyeler, çalışma süremiz şu anda bitmiştir. 
Ancak bitmek üzere olan bir bütçenin nihayetine ka
dar oturumun devamını oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenîer... Kabul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Lütfen soru sormak isteyen üyeler var Sayın Ba
kan, bağlayınız. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim kapatmaya 
çalışıyorum, zannediyorum, sizin lütfunuzu çok faz
la suiistimal etmeyeceğim. 

Bu traktör mevzuunu ben Bütçe Karma Komis
yonunda izah ettim. Zannediyorum açıkça izah et
tim; ama benim izah etmemin yenmediği anlaşılıyor. 
Bir hadisede daima iki uç vardır; yani ışığı ne kadar 
tutarsanız tutun, omı görmek için bir de göz lâzım
dır, sesi ne kadur çok yükseltirseniz yükseltin, onu 
dinleyecek, anlayacak bir kulak lâzımdır. Bazı hadi
selerde biz duvara konuştuğumuzu zannediyoruz, fa

kat neticede ayın mesele tekrar geliyor; üzüldüğümü 
ifade edeyim. Bazen kendi kendime soruyorum; aca
ba meseleyi biz mi anlatamadık. Bir defa daha an
latacağım. Ford, Ziraî Donatım Kurumu ile bir an
laşmanın içinde değildir, hiçbir zaman; yani muka
veleye bağlanmış, montaj sökünde dahi uzun bir bağ
lantısı yoktu Ford'un. Aralarında bir mutabakata 
varmışlar, o parçalan gönderiyor, Donatım Kurumu 
da bunları monte ediyor, piyasaya satıyor. Böyle bir 
anlaşma vardı. 

Biz, işbaşına geldiğimizde bir özel şirketle, Ford ve 
bizim Ziraî Donatım Kurumu bir anlaşmaya girmiş
ler Yabancı Sermaye Kanununa göre. Yine montaj; 
yani bu montajı daha fennî yapmak üzere, araya bir 
de yabancı ortağa ek bir özel kuruluş da giriyor. 
Bunu götürmemeye karar verdik. Böyle modeller ça
lışır, çalışmaz; kabüi münakaşadır. Biz, «Böyle mon
tajcılıkla gitmek istemiyoruz.» dedik. Biz teknoîoji 
işitiyoruz ve teknolojiyi bir yerde % 100 Türkiye'de 
işitiyoruz. Taşıma su - değirmen meselesinin çıkışı gi
bi. Ford'u sıkıştırdık, önce razı olmadı, «Ortak olur
sam gelirim, olmazsam gelmem.» dedi. Uzun müza
kereler oldu. Unutmayın ki, 1966'dan beri bu Zi
raî Donatımın fabrika işi konuşulur, planlara girer; 
ben işe geldiğimde 1974 senesidir. 

İşbaşına Genel Müdür olarak yeni bir arkadaş 
getirdik. Hani tenkit edilen tayinlerden birisidir. Ar
kadaşımız bu meseleye temelinden girdi ve takdirle 
yadederim huzurunuzda. Şimdi üniversitedeki işine 
dönmüş bir arkadaşımızdır; fakat bu meselede elin
den geleni yaptı. Bir yerde şunu söyleyeyim; arka
daşlarımız, hem yabancı şirketleri, bilhassa Maîty 
Nationel dediğimiz çok uluslu şirketleri kötü niyetîi-
likle itham ederler, ondan sonra, «Niye onlarla ortak 
gitmiyorsunuz?» diye bizi suçlarlar... Bu da çelişki 
oluyor. Yani eğer bunlar her yerde iyiniyetli ise, niye 
hepsine karşı çıkmıyorsunuz yahut çıkıyorsunuz?.. 
Ford'un iyiniyetini de, kötü niyetim' de değerlendi
recek değilim; fakat bir yere vardık, Ford bizimle 
«Teke tek girmeyeceğim.» dedi. 

Şimdi, bir mektup yazmış; bu mektubu arkada
şım burada metnine koymuş; işte biz bunu bazıları
na danışarak verdik, «Kimi; Bakan bilir mi?..» diyor. 
Ben onun - kaf asındakin'i ne bileyim, kime danıştı... O 
kadar samimiyetim de yok kendisiyle. Yabancı bir şir
ket kime danışıp bu kararı vermiş, o sualin muhata
bı ben değilim. Ben bazı şeylerin muhatabı olmayı 
memnuniyetle kabul ederim; ama insanların kalbin
den niye o fikirler geçiyor, niye böyle bir olaya var-
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dılar, bunların muhatabı ben değilim. Nitekim, böyle 
bir mektubu ben araştırıp bulmadım. Bu mektubu bu
lan arkadaşım da, buraya kadar getiren arkadaşım da 
o sualin cevabı da olması lâzım. Onun elindeki im
kânlar benden daha fazla görünüyor bu sualin ce
vabını bulmakta. İsterdim ki, şu sebepten diye ortaya 
koysun. 

Şimdi, Ziraî Donatım traktör yapacak ve i'isans 
üzerine yapacak; ortaklık yok. Bunun anlaşmasını da 
bitirdik. En az EAS Ford kadar iyi bir traktör de 
Türkiye'de monte edeceğiz. İki traktör yapıyoruz, bir 
tane değil. Bunların hepsinin planlarına geçildi. Ya
ni Ziraî Donatım çürüğe çıkarılmış, atılmış gibi bir 
durum yek. Ziraî Donatım bugün bir kaç milyarlık 
trc-'ktör fabrikası yapmak durumundadır. Bir tanesi; 
eğer giderseniz Adapazarı'nm orada Sakarya köprü
sünü geçer geçmez şöyle sol tarafa bir bakınız İs
tanbul'a giderken, o yükselen büyük tesis bizim trak
tör faîbrlkamızdır, montajhane değil. Onun g'übi, da
ha büyüğünü bir tane orada yapacağız. 40 000 trak
tör üreteceğiz inşallah ve bunların hepsini de Türki
ye'de kendi teknisyenlerimizle yapacağız ve bunlar
dan biz iftihar duyuyoruz. Ama Ford değilse, Ford 
başının çaresine baksın. Ben Ford'a tabi olamam, be
nim politikam Ford'a tabi olmakla gitmez. Ford be
nim şartlarıma gelmezse silkeler atarını. Genel Mü
dür arkadaşım bunu yapmıştır. «Gidemedik, şartları 
öyle ki bizi oyalıyor. İki senedir bir türlü bağlama
dı.» dedi. Ben bunları bu Yüce Mecliste konuşmak is
temem; fakat çok uluslu şirketlerin tenkit edilen taraf
larının bir kısmına ben de katılıyorum. Onların ken
dilerine göre poli likaları var, objektifleri var. Biz 
onların dışına çıkabildiğimiz yerde, güçlü bir hareket 
noktası bulduğumuz yerde yaparız. Bunu yaptık ve 
ifade ediyorum, Türkiye Ziraî Donatım Kurumu bir 
gün Türkiye'de Grasnıt, yani tabandan itibaren; de
mirinden, hammaddesinden başlayıp, Türkiye'ye trak
tör verecek yola girmiştir. İnşallah bir kaç sene sonra 
bu traktörler Türkiye'nin sokaklarında, tarlalarında 
görülecektir. 

KEMÂL SARÎİBRAHİMOĞLU (Adana) — He-
ma'nın ortağı kim Sayın Bakan?.. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim ben şu
na girmek istemiyorum; Hema bize muhatap değil
dir. Yani Hema'mn benimle hiçbir işi yoktur. Hema, 
bu şiıketi kurarken, Ford'Ia konuşurken, Ziraat Ba-
kanîığıyle, Tarım Bakanhğıyle bir ilişkisi yoktur. Me
selâ demin bir beyanınız oldu, cevap vermek isteme

dim. Sanayi Bakanlığından lisans meselesi geçmez, 
geçmemiştir de. Maliye Bakanlığından geçmiştir; çün
kü Devletin her yerinde bir usulü var. Yani çeşitli ku
ruluşlara muhataptır; ama bize muhatap değildir. He
ma'mn ortağı kimdir, Ford iîe ne bağlandı?.. Bun
ları ben bilecek durumda değilim, çünkü muhatabı 
ben değdim, bunun muhatabı, Sanayi ve Maliye Ba
kanlıklarıdır. O bütçelerde, ya da o sayın Bakanlara 
sorarsınız, inanıyorum kî, bunların hepsine gerekli 
cevaplan vereceklerdir. 

Bir şeyi söyleyeyim; ama söylemeye bir yerde 
mecbur olduğum için söylüyorum. Türk çiftçisin'in 
ezildiğine katılıyorum. Kapitalizmden şikâyet ediyo
ruz ve kapitalizmin savunucusu olarak gösteriyorsu
nuz Milliyetçi Cephe Hükümetini. Diyorsunuz ki, 
«Bu Milliyetçi Cephe Hükümeti, çarpık kapitalizmin 
insafsız mümessilidir.» Bunu benim kabul etmem, 
özür dilerim, mümkün değil. Bunun sizin söylemenizin 
de bir yerde mümkün olmaması lâzım. Yanî, kimse 
kimseden bazı meselelerde daha vatanperver olduğu
nu iddia edemez. Bizim yaptığımız hizmetler veya gö
türdüğümüz politikanın böyle yuvarlak ifadeler için
de tenkit edilmesini, ben bir yerde yanlış buluyo
rum. Bir misal vereyim : 

Halk Partisi Koalisyonunda, işte bu kapitalizm 
dediğiniz, çarpsk kapitalizmin organlarından birisi, 
bir yabancı menşeli banka, Osmanlı Bankasını ister
sek Devlet eline alabilirdik. Ama sizin kadronuzdan 
bir Maliye Bakanı bunu yapmadı. Şimdi, siz çarpık 
kapitalizmin savunucusu mu oldunuz onu yaptınız di
ye?.. Yani bunları bu şekilde koymamız yanlıştır. Ve 
ben bunu tekrar söylüyorum, fevkalâde hürmet etti
ğim bir insandır C. H. P. Grupu adına konuşan sözcü 
ve tenkitlerinin dozu ne olursa olsun, hepsini oiuu:.a 
olarak karşıladığımı ifade edeyim; fakat bazı ifade
ler Türkiye'de kullanılmamalı. Çünkü, bunları siz koy
duğunuz zaman belki burada bir üslubun içinde bu 
alışılmış gidiyor; ama bu üslubun içinde kamuoyuna 
indiğiniz zaman, bizler kötü insanlar, çirkin insanlar, 
memlekete hıyanet eden insanlar görüntüsüne bürü-
nüyoruz, Buna kimsenin hakkı yok. Yani vatanper
verlikte eğer birbirimizle yarış yapacaksak, gelin bu
nu iyilikleri söyleyerek yapalım, kötüleyerek, çamur 
aîarak değil. Biz, Milliyetçi Cephe Hükümetinin, bir 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olduğunu söylüyoruz, 
Meclislere dayanan, halka dayanan bir Hükümet ol
duğunu söylüyoruz. Yanlışı varsa hesabın yeri de bu
radır; açıktır bütün hesap kapıları. Benim kararımı 
beğenmezse Danıştay bozuyor, buradan çıkardığımız 
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kararları beğenmezse Anayasa Mahkemesi bazuyor; 
bütün organlar çalışıyor. Niye birbirimizi karalıyo
ruz?.. Ve bunun ne gibi olumlu bir neticemi oluyor, 
ben bilmiyorum. Türkiye'deki politikayı her zaman bi
raz daha gerilere itiyoruz. Yani bu yaklaşımla Tür
kiye'deki poîîtikayı taş devrine iteriz. O zaman sopa
larla birbirimize hücum etmemiz lâzım; üzüntü ile 
söyleyeyim, sokaklarda bu hale de dönüyoruz. Hal
buki biz Türkiye'ye hizmet etmek istiyoruz. Bizden 
iyi hizmet eden varsa, ona da yerimizi bırakmaya ha
zırız. Bunu her zaman yaptık, yarın da yaparız. Çün
kü, hizmetin hırsı yoktur. Hizmet eden insan, hizme
ti yapabildiği müddetçe oradadır; ama hırslı insanın da 
1?"irmeti yoktur. O hırs ile gelir oraya hizmet yapmaz, 
başka şeyler yapar gider. 

Biz her zaman ifade ettik, bize bu vazifeyi veren 
kurullar, istediği zaman bu vazifeyi bizden alırlar; 
ama biz kendi kendimize hizmet yapabildiğimiz müd
detçe onu bırakmayız. O da, nöbeti, emaneti bırak
mak oluyor. 

Eferidim, bu noktayı bağlıyorum ve şurada sayın 
konuşucunun bütün tenkitlerini cevaplandırmam müm
kün değil. Bir kısmına yazılı'cevap vereceğime burada 
söz veriyorum; çok güzel noktalar var. Ben, daha çok 
neler yapma gerektiğinde fikirlerine umumiyetle ka
tıldığımı söylerim. Yani, tenkit edilen, nelerin yapıl
ması gerektiğinde umumiyetle farkımız yok; fakat, 
en büyük sıkıntımız nedir biliyor musunuz?.. «Şun
ları yapalım.» dediğimiz halde, bunların nasıl yapıla
cağında hep ihtilâf etmişizdir. Efendim, işte Türk ta
rımına kaynak aktaralım... «Bunda ittifak halindeyiz, 
gelin aktaralım.» dediğimizde, yani nasıl'ına girdiği
miz zaman bir kuruş kaynak akmamıştır. Bütün me
sele, neleri söylemek değil, bunları nasıl yapacağı
mızda en azında bir yolda ittifak etmemiz lâzımdır; 
bu olmamıştır. 

Sayın Ayrım'ın söylediği hususlar, genellikle bi
zim olumlu çalışmalarımıza eğildi. Ancak, bazı nok
talara değindiler; meselâ teknisyenlerin hizmet im
kânı. Ezelî derttir, her sene konuşulur. Şunu bura
da ifade edeyim; ziraat teknisyenlerinin meselesini, 
ben zannediyorum, en olumlu bir şekilde halletmeye 
çalışan bir yola girdik. Bunların sayısını senkronize 
ettik ihtiyacımızla; ikincisi, bunların iş sahalarını ge
niş ölçüde açıyoruz ve birtakım kategorik davranış
ları şartlanmış tutumları da gideriyoruz. inanıyorum 
ki, bir kaç sene sonra bu arkadaşlarımız hem çalış
tıkları işten memnun olacaklardır, hem de üretici 
olacaklardır. 

Toprakların tahlili meselesi; bunu Sayın Sarıîbra-
himoğîu da dile getirdi. Buyurun, bir tane misal vere
yim : 

Şimdi, ben Tarım Bakanıyım, tarımdan sorumlu
yum, gübreyi ben dağıtırım, ama toprak işine karış
mam, toprak işi benim işim değildir, «'Köyişîeri» di
ye bir Bakanlık kurulmuştur inönü'nün Başbakanlığı 
zamanında. Niye kurulduğunu anlamış değilim ve ku
rulması ile Türkiye'de mesele halledilmiş değildir. Çok 
kuvvetli bir politika aracı elde edilmiştir. Köyişîeri 
Bakanlığını elde eden parti veya kuruluş çok kuv
vetli bir araç eMe eder ve politik amaçları her sene 
biraz daha akan bir kuruluştur, üzüntü ile ifade ede
yim. Çünkü, tabiatı böyledir. Konu bakanlığı olmaz, 
fonksiyon bakanlığı olması lâzımdır. Belki fonları 
Köyişîeri Bakanlığında birikip, diğer icraatçı daire
lerin entegrasyonu bozulmasa idi daha iyi idi; bu
gün elektrik işinde yaptığımız gibi. Dolayısıyle, ben 
gübreyi dağitırım; ama gübrenin nasıl kullanılacağı
nı söylemem. Bunun gibi çok aksaklıklar var, düzelt
mek lâzım. 

Bir kanun teklifi duruyor; yardım ederseniz elbir
liği ile çıkarırız. Yetki kanunudur, bütün bu darbo
ğazların hepsini halleder. Bu yasama döneminde çık
maz kartuk olursa, gene uğraşırız, kimin gücü varsa 
çıkarırız ve onunla zannediyorum bu işi götürürüz. 

Sayın Ayrım'ın diğer hususlarına aynen katılıyo
rum ve kendilerini yazılı oîarak cevaplayacağım. 

Sayın İlhan'ın söylediği hususlara bir şey ilâve 
edeyim : Bugün hakikaten hizmet gitmemiş Doğu 
îller'ine şunu temin ettiğimizi zannediyorum; Doğu il
lerinin hepsine birer kombine, hayvancılığın hâkim 
olduğu yerlere kurulmuştur, kurulmaktadır, hiçbiri 
kombinasız değildir. Yem fabrikaları durumunda, süt 
fabrikaları durumunda aynı benzerlik vardır. 

Sayın Hüseyin Öztürk beyin bir iki noktasına 
kısaca değineceğim. Taban fiyatlara cevap verdiğimi 
zannediyorum. DÜÇ mevzuunda katılmıyorum; 
DÜÇ'e yeni bir şekil verdik. Devlet Üretme Çift
likleri bugün yepyeni bir hamlenin içindedir; ama bu
nun olumlu neticelerini belki bir iki sene sonra ala
cağız. Devlet Üretme Çiftlikleri bugün hakikaten ye
ni bir iş anlayışına getirilmiştir, daha da ittirilecek-
tir bu mevzuda. Yani kendi çiftliğinin içinde bir fil
dişi ku'e yapmanın yerine, dışarıya ekstansiyon ya
yım yapmak, köylünün önünde gitmek, köylüye fii
len yardımcı olma yolunu tercih etmişizdir. 

Bir şey söyleyeceğim; bu tayinlere hep dokunul
du. Şuna inanabilirsiniz ki, savunuyorum, yaptığım 
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hiçbir tayini bir partizan düşünce ih yapınamışnn-
dır. Alisini ispat edenler varsa, buyursunlar, o tayi-
rrlmJen vazgeçiyorum. Yalnız şunu da söyleyeyim, 
acaba bunu siz söylerken bu tayinlerden muhatap 
olanların davranışlarını da biliyor musunuz?.. Acaba o 
işleri yapanlar, böyle, çok mazlum kimseler midir, 
•hiçbir şeye karışmazlar mı, vazifelerini hakkıyla ya
parlar mı, haklarında rapor yok mudur?.. Yani me
seleyi daima çift taraflı görmek lâzımdır. Bakın ben 
açığını; bana gelin ispat edin, deyin ki, «Şunu Ba
kan bej , sen partizanlıkla yaptın.» o tayini geri ala
cağımı genel ifademle söylüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 13 dakika geçti, lütfen 
bağlayın efendim. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA
NI KORKUT OZAL (Devamla) — Bitiyor efendim 
iki sual kaldı. 

Çölaşan mevzuu... Şimdi şunu size söyleyeyim; 
eğer Türkiye Cumhuriyeti Devlet Meteoroloji İşleri 
bir Sayın Çöîaşan'ın varlığına kaldı ise, zaten orayı 
k&pahp kilit asmak lâzım. Yani o kadrolarda çok 
değerli insanlar var; yalnız o insanlar çıkıp kamu
oyunda gösteriş yapmıyorlar, yani satışları yok. Ve 
ben sunu sîze teinin ederim; değişen bir şey yoktur, 
belki iyileşen çok şeyler vardır. 

Bunlarm rakamlarını da söylerken, «Aşağı düştü» 
dediler. Eskiden de kalanlar da vardı, biz de çok yol
da kaldık. Yani bu gibi böyle sübjektif değerlerle 
bir koca teşkilâtı değerlendirmeyin. Yalnız size şunu 
söyleyeyim; bugün Türkiye Cumhuriyeti Devlet Me
teoroloji Genel Müdürlüğü görmemizi istediğimiz 
noktaya doğru gidiyor. Koca bir ağacın altında cı
lız fidanlardan kurtulduk. Hani gölge eden, hiçbir 
ş?yi büyütmeyen durumdan kurtulduk, bir sürü in
san yetlşü. Türkiye'nin geleceğini böyle birtakım şöh
retlere bağlamaya hakkımız yok. Biz, Türkiye'de kini
şiz kadrolar yetiştirmeye mecburuz. Türkiye'nin hiz
metlerini de onlar görecektir; ama böyle bir kaç ia
ne dikilmiş direk, altında hiçbir şey yetişmiyor... Bu
na her zaman karşı olduk, bundan sonra da karşı 
olacağız. Altında ot bitirmeyen ağacı keserler. Kes
meye mecbursunuz, orada bir münbit arazi var, niye 
göîge etsin, kimseyi yetiştirmesin?.. Biz, oraları geç
tik ve zanned.yorunı, başardı bir yoldayız. 

Diğer hususlara konuşmamda değindiğim için gir
miyorum. 

Bir özel mesele getirdiniz; Cuma namazı. «11.30' 
da kimseyi bulmuyoruz.» dediniz. Bir kere böyle bir 
şeyi ne zaman nıüşahade ettiğinizi, bir gün o saat-
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ta ben de geleyim de gidip görelim; herhangi bir ca
ma günü li.30'da gelin bana. Ben bunu biraz böyle 
özenti gibi görüyorum. Çünkü, ben bizim kadromuz
da bu dediğiniz çapla, böyle herkesin takunya giyip ab-
deste gideceğine, yakın gören bir insan olarak, ihti
mal vermiyorum; böyle bir şey yok. Yalnız şunu hoş 
görün; bir insan inanıyorsa, bırakın inandığını yâşa-
s:-n. Nas;I siz diyorsanız ki, hizmetler yapılsın; yalnız, 
hizmetleri görürken herkes tabiî hakkını vermeye ça
lışır. Size şunu temin ederim ki, bu şekilde tenkit et
meyi düşündüğünüz veya kafanızdan geçen insanların 
çoğu, cuma için ayırdıkları vaktin çok misillerini ge
celeri, sabahlım çalışarak o müesseseye verirler. Çün
kü, onların inançlarında bir hakkın yenilmesi yoktur 
ve kimse de bir devletin hakkım yemez. Buna geiin 
hürmet edelim. Türkiye'de güzel ananeler gelişiyor. 
İnançlarını bırakın yaşasınlar. Jimmy Carter kiliseye 
gitti, kitaba basıp yemin etti, diye herhalde oranın 
sosyal düşeni, layikliği değişmedi. Yani layiklik anla
yışımızı çok geliştirelim, herkese hürmet etmesini öğ
renelim, inançlara hürmet edelim. Bir gün siz, ne is
tiyorsanız onu bulursunuz. Yani size hürmet edilme
sini istiyorsanız, saygı duyulmasını istiyorsanız, Siz de 
başkalarını inançlarında serbest bırakın. Ben sizin o 
niyetle konuştuğunuzu katiyen ileri sürmedim; yalnız 
böyle konuşanlar var, onlaradır cevabım. 

Sayın Karaağaçlıoğlu'nun bir beyanına bir şeyi 
söyleyip geçeceğim; traktör fiyatları ucuz mudur, pa
halı mıdır mevzuunda bir rakam veriyorum. 

1970 senesinde bir Ford 5000 model traktör 67 bin 
lira idi. Bir hektardan çiftçi 2 060 lira alıyordu; yani 
32,5 hektar sahanın ürünüyle bir traktör alabiliyordu. 
Şimdi, 1976'da bir traktör 137 bin liraya çıkmıştır; 
fakat hektar başına gelir 8 400 liradır; doîayısıyîe 32,5 
hektar yerine 16,5 hektarın ürünüyle bir traktör asa
bilmektedir. Bundan daha iyi bir ucuz politika takip 
edemezsiniz; fiyatını yarı yarıya indirimsizdir ve bu
rada çok zorluyoruz, sanayii zorluyoruz; yani ucuz 
deyip, bir gün sanayii batırabiliriz. Daha ucuzlatma
mız mümkün değildir ve ben bunu büyük başarı gö
rüyorum. Yani, girdi fiyatlarım katiyen mutlak ra
kamlarla değil de, mukayeseli rakamlarla değerlen
dirmemiz lâzım. 

Sayın Hasan Güven'e konumuzla ilgili söylediği 
olumlu şeyler için teşekkür ediyorum. Bir noktaya işa
ret etmek isterim. 

Türkiye'de toprak ve tarım reformunu herkes bir 
sihirli değnek olarak görebilir. Kişisel kanımı söylü
yorum; toprak ve tarım reformu Türkiye'de daha 
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başarılı olup olmayacağı bugünkü deneme modeliyle 
belli olmayan bir sabadır. Eğer bütün ümitlerimizi 
ona bağlarsak, korkarım ki, Türkiye'nin tarımını daha 
çok seneler statik durumda bırakırız. Onun için ben 
şu üç sahaya da eğiünmesini söylüyorum. 

Çiftçi başına verimi artırmada, çiftçinin elindeki 
araziyi artırmak. İkincisi, çiftçinin verimliliğini artır
mak. Üçüncüsü, çiftçinin fiyat hareketini artırmak; 
yani girdisini ucuz, gelirini pahalı yapacak bir sistem 
kurmak çok daha pragmatiktir, çok daîıa iyi netice 
verir. 

Toprak ve Tarım Reformunu her şekliyle dene
memiz lâzım. Ben, toprak ve tarım reformuna karşı 
değilim. Yalnız, eğer belirli ölçüler içinde yapılmazsa 
bu reform başarısız olur, ümitleri de götürür. Onun 
için dikkatli davranmak lâzımdır. 

Sayın Hamdi Özer'in söylediği bir konuya değine
ceğim. Haşhaş ekim sahalarının gelişimi tabiî yalnız 
Tarım Bakanlığının işi değil, bir Hükümet karandır. 
HüSkümet o kararı bugüne kadar vermiş değildir. Ve-
rdbîiirse, o zaman tabiî yeni sahalarda haşhaş ekilir. 

Scyın Çelik'in haşhaş konusunda arz ettiklerine 
geleyim. Bir noktayı burada hepinize ve zapta geç
mesi için söylüyorum; iki gün evvel Cenevre'de idim. 
Cenevre'de bu narkotik mevzuunda bir Komisyon 
vardır; onun toplantısında bir hitapta bulundum. 

Şimdi, «Haşhaş ekimini serbest bırakalım» demek 
meseleyi halletmiyor. Durum şudur : Dünyada haşha
şın iki türlü talebi var; biri illegal dedikleri gayri ka
nunî kaçak talebi, bir de legalize olmuş talebi; yani 
ilâç hammaddesi talebi. 

Dünya ilâç hammaddesi talebi belli bir yerdedir, 
hızlı artmaz. Belli bir yefdedir, bu, belli bir gelişme 
gösterir. Burada her yer kendine bir saha ayırmış
tır. Meselâ, Türkiye yasaklamadaydı sahasını muhafa
za edendi, yasakladığı için bunu kaybetmiştir. Şimdi, 
yeniden o sahayı açmaya çalışıyoruz, zorluyoruz. Hin
distan gelmiş, girmiştir; fakat bence şimdi çok daha 
endişe verici bir gelişme var, haberiniz olsun. Orada 
beyan ettim, burada da beyan ediyorum. 

Şimdi, bu haşhaşın bir cinsi var, Lâtince ismi Pa-
paver Braktetaum'dur. Bu Papaver Braktetaum dedik
leri daha küçük kapsülleri olan, bundan çizme ile af
yon üretilmesi mümkün olmayan, buna mukabil ko
deinin hummaiddeleriııden biri olan tebain üretmeye 
yarayan bir cinsi. 

Şimdi, bizim gördüğümüz, Amerika bunun ekimi
ni Amerika'da serbest bırakmak istiyor. Amerika 
eğer bunu serbest bırakırsa; ki, Amerika dünya haş 

haş ithalinin % 50'sini yapar; o zaman biz haşhaşla
rı nereye satacağız, ne yapacağız?... îllegal yollara da 
götürmeyi de düşünmüyoruz. Biz buna karşı çıktık 
ve Amerikalılara dedik ki, bunu yaparsanız, dengeyi 
bozarsınız. Bırakın da bazı şeyleri biz üretelim, hep
sini siz üretmeye gitmeyin. Yani, aldı, verdi; bunu 
ifade ettik; arkadaşlarımız da söylediler. 

Ben bu bakımdan şunu söyleyeyim; meseleyi dü
şünürken, evet, çiftçiye güzel gelir geliyor. Ben de 
biliyorum. Bunu orada tutmamızın bir sebebi de var; 
ama bunu yayarsanız, o zaman kadastrof oluyor; ya
ni her zaman bir felâket halini alıyor. Bütün mesele 
dengeli gidebilmektedir. 

Meselâ size bir misal vereyim; bugün tütünde Tür
kiye'nin önünde bir büyük sorun var. Tütünde nedir 
bu sorun biliyor musunuz? Haşhaşın benzeri. Geçen 
sene biraz iyi fiyat verdik; millet bir gitti, geçen se
ne 198 bin ton olan üretimimiz bugün 300 bin ton 
oldu. Türkiye'nin kendi kullanması 70 bin ton, geçen 
seneden stoğu var, 60 bin ton. Satamamış; çünkü, 
dünya piyasalarında bunun bir talebi var. Bu sene 
300 bin ton geliyor; bunu 70 bin tonunu kendisi tü
ketsin, haydi 100 bin tonunu tüketsin, 200 bin tonu
nu ne yapacaksınız; eğer tedbir alamazsanız 260 bin 
ton stoğa gidiyorsunuz. 260 bin ton stokun da değe
ri 14 - 15 milyar liradır. Buyurun, çözümü zor bir 
problem. 

Yani, meselelere eğilirken daima bütün yönleriyle 
eğilmeye mecburuz. Çiftçiyi memnun etmeyi ben de 
istiyorum; ama bu çiftçiyi memnun etmek bir yerde 
çiftçinin tabanındaki toprağın altını eşmek olursa, o 
zaman onu düşünmemiz lâzım. Bu bakımdan şuna 
inanabilirsiniz; ki, Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Ge
nel Başkanının gene burada bir kadirşinaslık olarak 
yaptığı bir jesti ifade edeyim, Alkoloit fabrikasının 
açılış töreni dolayısıyle bana yazmış olduğu bir mek
tupta, hizmetlerimizin hepsini takdir ettiğini ve bu 
istikamette yapılan çalışmaların ta baştan beri izle
nen politika ile tetabuk halinde olduğunu; yani iki 
amacı; gerek çiftçinin bundan dolayı gördüğü zararın 
önlendiğini, gerekse dünya kamuoyundaki güvence
nin tam manasıyle tesis, edildiğini ve Türkiye'nin dün
yayı zehirlemeye yönelmiş bir memleket olmadığının 
kesin bîr şekilde tescil edildiğim kendileri beyan et
tiler ki, gerçek de budur. Biz bunu perçinliyoruz. 

Şimdi, bu durumun Türkiye için tabiî çok büyük 
avantajı var. Türkiye'nin dış meselelerini düşünür
ken, daima bütün unsurlarla düşünmeye mecburuz^ 
Türkiye bu noktada çok iyi bir mesafe almıştır, bu 
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mesafesini muhafazada ilk yapacağı şey, nizamlarına 
itaattir. Ben nizamsız eken çiftçiye müsamaha etti
ğim gün, size temin ederim, bîr daha nizam koya
mam. Nizamı bozduğunuz gün, bir daha nizam ge
tirmeniz mümkün değildir. Çünkü, Türkiye'de nizam 
bozulursa iğne deliğinden deve geçer. Bunun yüzler
ce misali vardır. Nizamları sımsıkı tutmaya mecbu
ruz. Çünkü, o nizamları biz koyuyoruz, sizler koyu
yorsunuz. Bir gün geç getird'ği takdirde, ona verir
sem, o gün diyecek ki, «İki gün geç getirene de ver; 
üç gün, bir ay bir sene... Canım, serbest bırak, her
kes eksin. «Eksin, sonra ben ne yapacağım, o haş
haşı?... Bunların hepsi bir nizam meselesidir ve ben 
burada çiftçiden yana olduğumu zannediyorum. Çün
kü, o nizamsız ekimlerin sonunda bir yerde yasakla
maya kadar gitti Türkiye Cumhuriyeti Hükümetleri. 
O yasaklamaya şahıslar gitmedi, Hükümetler gitti. 
Şu zorla, bu zorla; ama gittiler, bunu yasakladılar. 
Demek ki, yanlışın sonu bir yerde duvardı. İnşallah 
tekrar oralara götürmeyeceğiz. Öyle bir sistem kura
cağız ki, çiftçiye azamîsini veıeceğiz, ekimi rotasyo
na bindireceğiz. Türkiye satabildiği azamî malı dı
şarı satacak. Bunda hiç şüpheniz olmasın ve bunu iş
lenmiş olarak satacak ve bu sattığı maldan gelen bü
tün gelirleri de üreticisine götürecektir. Biz arada kâr 
müesseseleri kurmuyoruz. Alkoloit fabrikasının ama
cı budur, ikinci derivasyon düşündüğümüz fabrikala
rın amacı budur; yani o bölgenin halkına bunu bir 
aset olarak, bir aktif olarak koyacağız; fakat bundan 
ileriye gittiğimiz zaman, ben korkarım ki, kendi 
hareket noktamıza zıt düşeriz. 

Bununla sözlerime son veriyorum. Hepinize teşek
kür ediyorum. Müsamahanız için tekrar teşekkür edi
yorum Sayın Başkan. (A. P. ve M. S. P. sıralarından 
alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. Yal
nız Sayın Sanibrahimoğlu arkadaşımız yedi adet soru 
sormuştur, bunu da yazılı olarak mı cevaplandıracak
sınız? 

GIDA .. TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Efendim, uygun gö
rürseniz yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Sayın Çelebi arkadaşımızın bîr soru
su vardır. 

Sayın Çelebi, efendim lütfen aşağı sıralara, ön sı
ralara gelip sorar mısınız? Tutanaklara iyi geçmesi
ni temin açısından rica ediyorum. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S, 
Ü.) — Sayın Başkan, Tarım Bakanlığının görev ala-
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nına giren birtakım işlerin dağılmış olmasının yarat
tığı yarar veya zararı sormak istiyordum. Sayın Ba
kan konuşmasında, ben sormadan cevabını vermiş ol
dular. Ziraat Bankası, Toprak Su gibi teşekküllerin; 
yani bunların fonksiyonlarının dağılmasından doğan 
zararları belirttiler. 

Birinci sorum şudur: Sayın Bakanın büyük vatan
daş kitlesini ilgilendiren bu hizmeti yeniden tek elde 
toplamak veya bir koordinasyon kurma yönünde ne 
gibi girişimleri olduğunu öğrenmek istiyorum. 

İkincisi, bugünkü Hükümetin kurulmasından son
ra Tarım Bakanlığının üst kademelerinde görevli per
sonelden istifa edenler olmuş mudur, istifa gerekçe
leri nedir? Onu öğrenmek istiyorum. 

Üçüncüsü, üst kademeye getirilen yöneticiler ara
sında (Hiç birisini tanımıyorum, herhangi bir itha
mım da yoktur. Yalnız söylenen ve yazılanı Sayın 
Bakana iletiyorum ve soruyorum, tabiî cevap istiyo
rum.) Bugünkü iktidar partilerinin bir kısmının ve
ya hepsinin aday listelerinde yer almış şahsiyetler bu
lunduğu ifade edilmiş, iddia edilmiştir. Böyle kişiler 
var mıdır? Varsa, kimlerdir, hangi partiden, aday ol
muşlardır? 

Şimdi vakit bir hayli geçmiştir; Sayın Bakan di
lerlerse yazılı cevap da verebilirler. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Saym Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Vazgeç
tim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı soru sormaktan vazgeç
tiler. 

Sayın Bakan, Sayın Çelebin'in sorularına yazılı 
olarak mı cevap vereceksiniz? 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
KORKUT ÖZAL (Devamla) — Bir tanesine üç cüm
le ile burada zabıtlara hemen geçmesi için cevap ve
receğim. 

Tarım Bakanlığının bir politika kuran ve uygula
yan bakanlık haline getirilmesi, benim şahsî bir ob
jektifim değil, Türkiye tarımının, Türk ekonomisinin 
zaruri bir talebidir. Eğer, bunu yapamazsak, demin 
arz ettiğimiz mahzurlar daha da büyür. Bunun için 
bir girişimimiz olmuştur. Açık konuşuyorum; çok 
kanatlı hükümetlerden bazı tasarıların geçirilmesi zor
dur. Çünkü, her Hükümet kanadı kendine göre bir 
denge arar. Bu bakımdan ben, bu girişimimi bir tek
lif halinde Yüce Meclisin Anayasa Komisyonuna ka
dar getirdim. Bu bir yetki kanunudur. Eğer bu yetki 
kanunu bu yasama döneminde çıkarsa, iki sene müd-
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detle Türk tarımının en önemli yasal problemlerinin 
olumlu istikamete götürülmesi sağlanmış olacaktır. 

Sizin buyurduğunuz, «Filân kuruluş şuraya mı 
bağlı olmalı? Tarım Bakanlığının koordinasyon yet
kisi ne olmalı?» gibi soruların cevabının hepsi, hat
ta daha fazlaları bu teklifte mevcuttur. Bu teklif ka
nunlaştığı takdirde, Ta'nm Bakam değil, Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin çıkaracağı kararname ile 
bu saha iki sene müddetle düzenlenecek ve sonra ke
sin bir kanunla şekillenecektir. 

Arz ederim efendim, 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. (A. P. 
ve M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

Efendim, son söz Sayın İskender Cenap Ege'nin. 
Sayın Ege?... Yok. 
Sırada Sayın Sabahattin Savcı vardır. 
Buyurun Sayın Savcı. 
SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 

Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üyeleri; 
Gıda - Tanın ve Hayvancılık Bakanlığı ile bağh 

genel müdürlüklerinin 1977 malî yılı içerisindeki büt
çeleri üzerinde ben de şahsım adına, «Son söz üye
nindir» esasına dayanarak görüş ve temennilerimi 
yüce huzurunuzda arz etmek istiyorum. 

Bu vesile ile sözlerime başlamadan önce, sizleri 
derin saygılarımla selâmlarım. 

Çok muhterem arkadaşlarım, şu saatta ve çok kıy
metli Bakan arkadaşımın güzel konuşmalarından son
ra konuşmak, son sözü atmak, hem içinde bulundu
ğum, omuz omuza çalıştığım Türk çiftçi ve köylüsü
nün arasından geldiğim şu güzel Bakanlık mensupla-
rıyle yıllarca çalıştığım için bu saatta heyecanlıyım; 
fakat zaman darlığı dolayısıyle bunun bir talihsizlik 
olduğuna da kaniim. 

Muhterem arkadaşlarım; ama bununla beraber 
ben bütçenin rakamları, ziraî istatistik rakamları içe
risinde geniş çapta bir tahlil yapıp, sizleri fazla işgal 
etmiş olmayacağım. 

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın iki büyük kıta-
ssnı birleştiren ve çok önemli stratejik mevkide bulu
nan şu güzel yurdumuz, tabiî yapısı ve kaynakları ba
kımından çok şanslı bir ülke olmasına ve nüfusunun 
da % 70'e yakınının köye, toprağa bağlı bulunmasına 
rağmen, bugün itiraf edelim ki, tarımda özlenen bir 
düzeye ulaşılmadığım ifade etmek gerekir. 

Herkesin dediği gibi ve bildiği gibi, yurdumuz 
tam bir tarım ülkesi karakterini henüz muhafaza 

edegelmektedir. Esasında Türkiye'nin millî ekonomi
sinde tarımın payı büyüktür, özellikle, başta hubu
bat olmak üzere, diğer ziraî faaliyetlerde üretim ge
nel açıdan meteorolojik şartlara, bitki, hayvan hasta
lık ve zararlılarına bağlı olarak yıldan yıla birtakım 
değişiklikler göstermektedir. 

Şunu belirtelim ki, tarımdaki bu istikrarsızlık 
genel ekonomimize de tesir etmektedir. Tarımda mo
dernizasyonun olumlu sonuçlarını da insafla kaydet
mek gerekir. Medenî ve demokratik bir düzen içe
risinde planlı kalkınma dönemlerini idrak etmekte 
olan memleketimizde, her yıl y0 2,8 gibi bir oranla 
artan bir nüfus ekonomik gelişine çabalarını elbette 
güçleştirmektedir. Artan nüfusun gıda ve sanayi ham
madde ihtiyacını karşılamak zarureti karşısında, ta
rıma gerekli önemi vermek ve bu alanda daha çok 
yatırım yapma imkânı ile teknolojik gelişmeleri uy
gulamak mecburiyetinde olduğumuz da bir gerçektir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İlk Beş Yıllık Planda tarım sektörüne ağırlık ve

rildiği belirtilerek, o zaman iki yıllık büyüme hedefi 
olarak % 4'lük bir hız alınmış, fakat gerçekleşme 
% 3,2 olmuştur. Tabiatıyle, bunda teknolojinin, hava 
şartlarının büyük rolü vardır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planda, «Kalkınma Politikası
nın İlkeleri» kısmında, «Tarım sektörünü, üretimden 
tüketime kadar bütün aşamalarında bir reform tutu
mu içinde; diğer sektörlere net kaynak aktarabilecek 
güce ulaştırmak, tarımdaki gelişmeyi, ekonominin ih
tiyaçlarına yeterli bir duruma getirmek esas olacak
tır.» şeklinde bir ifade vardır. 

Arzu edilen, tarımda rantabiliteyi sağlayacak ge
lişmenin süratlendirilmesi, mülkiyete dayanan ziraat 
işletmelerinin kurulması, ziraatte işgücünün diğer 
sektör faaliyetleri içerisinde değerlendirilmesidir. 

Diğer taraftan, tarımla ilgili, çiftçiliği kendisine 
meslek edinmiş bulunan kimselerin sosyal güvenlik 
imkânlarına kavuşturulması, üzünlerimizin tabiî ve 
benzeri afetlere karşı korunması için bir sigorta sis
teminin getirilmesine şiddetle ihtiyaç olduğunu yine 
bu Bakanlığın çalışmaları arasında görmekteyiz. 

Çiftçinin, tabiî afetler dolayısıyle uğradıkları za
rarları ve mağduriyeti de bilmekteyiz. Bu bakımdan, 
Bakanlığın bize tevdi etmiş olduğu raporlarda, bu 
hususlarda hazırladığı kanun tekliflerinin Meclis gün
demine kadar getirildiğini de memnuniyetle müşahe
de etmekteyiz. 
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Muhterem arkadaşlarım; 
Millî ekonomisinin dayanağı tarım olan memle

ketimizde, Gıda - Tarım ve Tayvancıhk Bakanlığı gi
bi, Türk sosyal hayatının en önemli ve büyük hiz
metlerini bünyesinde toplayan ve kalkınma esprisi 
içerisinde planlı dönemdeki gayretlerimizin en büyük 
ağırlığını taşıyan bu Bakanlığın bütçesi, elbette ki, 
arzu ettiğimiz rakamlara baliğ olmuş değildir; ama 
bununla beraber, 1975 yılında faraza, bütçesi; cari 
ve yatırım harcamalarıyle, sermaye teşkili ve transfer 
harcamalarıyle beraber, 2 milyarın üzerinde; 3 mil
yara yakın iken, 1976 yılında 3 milyarı geçmiş, 1977 
yılında da 4,5 milyara yakın bir rakama baliğ olmuş
tur. 

Görülüyor ki, büyük hizmet sahası olan bu Ba
kanlığın, arzu edilen tarımsal gelişmeyi sağlayabile
cek bir malî güce kavuşturulduğunu da iddia etme
miz mümkün değildir. Bu Meclis, bugünkü büyük 
bütçe içerisinde, iîeriki yıllarda elbette ki, tarım sek
törüne daha büyük önemle, daha büyük rakamları 
tefrik edecektir kanaatindeyiz. 

Bilindiği üzere, Tarım Bakanlığı 1937 yılında çı
karılan 3203 sayılı bir Teşkilât ve Vazife Kanunu ile 
«Memleketimizin tarım politikasını uygulamak, ta
rımda üretimi düzenlemek, ıslah etmek ve bunları 
geliştirmekle» görevli kılınmıştır. Düşününüz, bugün 
şu kıymetli, dinamik hizmeti ifa eden teşkilât, başta 
sayın Bakanımız oîmak üzere, bu Teşkilât Kanunu 
ile hizmet etmenin çabası içerisindedir. Fakat biraz 
evvel muhterem arkadaşlarımın soruları da şunu or
taya koydu ki, artık 1937 yılında çıkarılan bu Teşki
lât Kanunu ile Türk çiftçi ve köylüsüne hizmet et
mek imkânı kalmamıştır. O halde, muhterem Baka
nımız, tarım teşkilatındaki ve diğer bakanlıklardaki 
dağınık halde bulunan üniteleri bir araya getirmek 
suretiyle, yetkiyi tek bir elden eîe almak ve bu Ba
kanlığın görevlerini köylüye, çiftçiye en güzel şekilde 
ulaştırabilmek imkânlarını düşünerek, bir yetki ka
nununun çıkarılması zaruretine inanmıştır. İşte, ben 
ve 36 arkadaşım da bir yetki kanunu teklifini bun
dan birkaç ay evvel yapmış bulunuyoruz ve halen bu 
kanun teklifimiz bizim Anayasa Komisyonunda mü
talaa, müzakere safhasına gelmiştir. 

Çok muhterem arkadaşlarım; 
Memleketimizde, tarımsal politikanın tespitinde 

bence en önemli kriter, halkın beslenmesidir. Bu da, 
artan tarımsal ürünler ihtiyacını karşılayabilmek için 
yeni arazi ekme gayretlerine paralel olarak, toprak
larımızdan daha fazla verim sağlamak suretiyle ola

caktır. Halkımız ea iyi şekilde, dengeli gıda madde
leriyle, bir gıda rejimi içerisinde beslenmesini temin 
edemediği takdirde, sanayileşmek zorlaşacaktır. Bu
nun içindir ki, yine Bakanımızın belirttiği gibi, tarım
da sanayileşmek esastır ve bu bizim kalkınma ham
lemizde de büyük rol oynayacak, önem taşıyacaktır. 

Ben şunu ifade edeyim: Nobel ödüllerinin yaratı
cısı İsveçli Mucit Alfrod Nobel, yeryüzünde aç in
san kalmaması için, açlıkla mücadeleye büyük değer 
vermiş ve bunu şu sözlerle ifade etmiş olduğu için, 
ben de belirtmekte fayda buluyorum. Diyor ki, «Ben
ce yaşayan insanların karnını doyurmak, ölüler şere
fine abideler dikmekten daha önemlidir.» Dünya me
deniyetinin geleceğinin, bütün insanlık için iyi bir 
hayat seviyesinin sağlanmasına bağlı olduğunu da 
kabul etmemiz gerekir. 

Bugün memleketimizde tarımsal üretim, beşli yıl
lık planlarda tespit edilen seviyeye ulaşamamakla be
raber; hedefe yaklaşmaktadır. Bu hedefe yaklaşmak
ta, insangücü olarak, teknik eleman olarak bu Ba
kanlıkta çalışan arkadaşlarımız büyük gayret sarfet-
mektedirler. 

Şu halde problem nedir?.. Problem, özellikle hay
vansal üretimde de su ürünlerinde de görülmektedir; 
bunun da belli başlı nedeni, tabiat şartları ve tek
nolojik gelişmenin arzu edilen seviyede olmayışıdır. 
İşte son yıllarda bunun için buğday ithaline de gidil
memesi, elbette ki sevindiricidir. Tabiat şartlariyle 
beraber, bilhassa teknolojik gelişmeler, yüksek verim
li tohumluk kullanılması, sulanan ve gübrelenen sa
haların artırılması, ilaçlamaya hız verilmesi, bitki ve 
hayvan hastaîıklariyle mücadeleye önem verilmesi, 
çiftçinin eğitilmesi gibi Bakanlık teşkilatının göster
diği gayreti ben olumlu yönde mütalâa etmekteyim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, söz süreniz bitti, lütfen 
bağlayınız efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. 

Muhterem arkadaşlar; 
Türkiye tarımında bir numaralı problemin kurak

lık olduğunu, bu şartlar altında verimin artırılmasını 
sağlayacak başlıca faktörün de şüphesiz ki, sulama 
olduğunu kabul etmek lâzımdır. Yeraltı ve yer üstü 
servetlerin gelişimi bakımından, bu suların da üretim, 
bent ve baraj vesaire gibi birtakım imkanlarla Hükü
met politikası içerisinde mütalâa edilmesi uygun gö
rülmektedir; ama araştırma, eğitim, öğretim ve yayın 
kuruluşları arasında sıkı bir koordinasyon sağlanma
sı, kanaatimce bu Bakanlığın en önemli vazifelerin-

_ . 59;; „.„ 



C. Senatosu B : 35 

den ve hatta verimli, rantabî hizmetlerinden biri ola
caktır. 

Her kademedeki teknik ve idarî personelin zaman 
zaman eğitilmesi, eğitim merkezlerinde modern ve 
teknik ziraat metotlarının ve bilgilerinin köylüye ve 
çiftçiye ulaştırılması, araştırma ve meslek okullarının, 
kendi konularıyle ilgili faaliyetlerine devam ederken, 
çiftçilerin de kısa ve uzun süreli kurslar suretiyle 
eğitilmesi zarureti vardır. Bu bakımdan, hizmetin kö
ye götürülmesi esası düşünülerek, teknik ziraat mer
kezlerinin kurulması, zaten Teknik Teşkilât Talimat
namesinde de belirtildiği gibi, kanaatimce esastır. Bu 
konuda taşst ile çeşitli eğitim ve öğretim araç - gereç
lerinin de temini, Bakahğm esas vazifelerinden biri 
olmalıdır. 

Gerek hayvancılık, gerekse diğer sektörlerdeki 
hizmetler de birbirini tamamlayıcı mahiyettedir. Bil
hassa kalkınmada öncelikli yöreler ile hayvancılık 
bölgelerinde bu hususta önem ve ağırlık verilen yer
ler için de Bakanlığın hassasiyet gösterdiği cihetle, 
kendilerine müteşekkiriz. 

Hayvancılık sektöründe faizsiz olarak kredi mev
zuunda Bakanlığın başarılı bir yolda olduğunu da 
müşahade etmekteyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Meclis gündeminde bulunun kanunları bütçe ra

porunda görmekle memnuniyetimizi ifade etmek is
terim, Tarım alanında, üreticiye her türlü hava tah
minlerini bildirmek ve üretim emniyetini teminle, 
halkın günlük hatta haftalık mesaisini ayarlamak için 
yurt çapında rasat ve etütleriyle ilgili kuruluş ve ba
kanlıklar bu konudaki yardımları yapan Meteoroloji 
İşleri Genel Müdürlüğünün de hizmetlerini takdirle 
karşılamakta olduğumuzu belirtmek isterim. 

Burada şunu da ifade etmek istiyorum ki, Toprak 
Mahsulleri Ofisi, Et ve Balık Kurumu gibi teşekkül
lerin, Tarım Bakanlığına bu devrede bağlanması, uzun 
yıllar meslektaşlarımızın arzuladığı ve çiftçinin has
ret kaldığı konulardan biri idi. Şu halde, bunun ya-
nıbaşında, diğer bakanlıklarda mevcut bulunan Köy 
İşleri ve Ziraat Bankası gibi, çiftçinin mutlaka hizme
tinde beraber olması gereken ünitelerin de bir çatı al
tında toplanmasında büyük fayda ve zaruret vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimin sonuna gelirken, sizleri bu kısa za

manda rahatsız etmeden, şunu ifade etmek istiyorum 
ki; memleketimizin topyekûn kalkınmasının, tam ve 
şuurlu bir şekilde teşkilâtlanma çiftçi kitlesinin var-
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ligiyle mümkün olduğunu belirtmek lâzımdır. Bunun 
da fedakâr ve yurtsever aydınlarımızın, köylere yö
nelmeleri ve hizmetin en iyi şekilde köye götürülme-
siyle mümkün olacağına inanıyoruz. 

Köy ve köylü meselesini biz, bir beşeriyet ve me
deniyet davası olarak telâkki ediyoruz ve inanıyo
ruz ki, Türkiye'nin refahı, Türk çiftçisinin refah ve 
saadetinden doğacak ve bunun yolu da yine köyleri
mizden geçecektir. 

1977 yılı Gıda - Tanm ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçesinin memleketimize, bu Bakanlığın güzide men
suplarına, Türk çiftçi ve köylüsünün hizmetinde bu
lunan diğer bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, Yüce Heyetinizi hürmet ve muhabbet
le selâmlarım. (A. P. ve M. S. P. sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Sayın üyeler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçesi 

ile Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü ve 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü bütçele
rinin görüşülmesi bitmiştir. Bütçeler, teker teker oy
lama işlemine tabi tutulacaktır. 

Evvelâ Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçesinin bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza 
sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir; bölümler okunup, oylanacaktır. 

Buyurun efendim. 

GIDA TARIM VE HAYVANCILIK 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 100 565 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiş lir. 

111 Bitkisel ve hayvansal üretim, 
kontrol ve pazarlamanın geKş-
tirjlmesi 4 244 927 000 

I BAŞKAN — Bölümü oyları-
I niza sunuyorum. Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... Ka-
j bul edilmiştir, 
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Bölüm 
(Prog.) 

9C0 

Lira 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 167 182 000 
BAŞKAN — Bölümü oylan
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmişüir. 

Hayırlı olsun. 

a) Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesi: 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji işleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylannıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölümleri okutuyorum : 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ GENEL 

(A) CETVELİ 

Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 

Lira 

57 786 300 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

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

111 Meteorolojik rasat ve analiz 
hizmetlerinin düzenlenmesi ve 
geliştirilmesi hizmetleri 203 960 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

500 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 3 126 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genci Müdürlüğü Büt
çesi de kabul edilmiştir. Bütçenin Milletimize ve ku
ruluşlarına hayırlı olmasını dileriz. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/516; C. Senatosu 1/514) 
(S. Sayısı : 636) (Dağıtma tarihi : 31 . I . 1977) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler...- Kabul edilmiştir. 

Maddeler okunup oylanacaktır. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 
Yılı Bütçe Kanunu \Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 134 854 000 
fira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum: 

DEVLET ÜRETME ÇİFTLİKLERİ GENEL 
MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ 

Lira 

111 

112 

900 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 45 254 850 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Taransal üretimde verimliliğin 
artmlması D. Ü. Ç. de zirai 
mahsul üretim 36 113 950 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sumıyorom. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

D. Ü. Ç. de zirai mahsullerin 
değerlendirilmesi ve pazarlan-
ması. 51 131 200 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler. 2 354 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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BAŞKAN — 1 nci maddeyi biraz evvel bölümleri 
okunup kabul edilen (A) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 134 854 000 lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum : 

B - CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 88 854 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 46 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel bölümleri okunup ka
bul edilen (B) işaretli cetvelle birlikle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştir. 

Mailde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğünce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşit
lerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine göre, 
tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da de
vanı olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 
ile bu kanunun bazı maddelerini değiştiren ve buna 
bazı maddeler ekleyen kanunların uygulanmasından 
doğan istihkaklar için bütçeye konulan ödenekler yet
mediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı içinde ger
çekleşecek gelir fazlalarını karşılık göstermek suretiy
le (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gıda - Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlıktan yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Ksnun tasarısının ayrıca açık oylaması yapdacak-
tır. 

Bu suretle Tarım Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesi 
bitmiştir. 

Sayın üyeler; 35 nci Birleşimin birinci oturumuna 
ayrılan süre bitmiştir. Saat 14,45'te toplanmak üzere 
35 nci Birleşimin birinci oturumunu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 13.40 

• • • • 
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İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14,42 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 

» ' 
BAŞKAN — 35 nci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/516; C. Senatosu : 
J/514) (S. Sayısı: 636) 

3. — Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Ko
misyonu raporu (M. Meclisi: 1/514; C. Senatosu : 
1/512) (S. Sayısı: 634) 

4. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel 
Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (M. Meclisi: 1/517; C. 
Sena/osu : 1/515) (S. Sayısı : 637) 

BAŞKAN — Saym üyeler; 
Daha önceki oturum ve birleşimlerde, açık oyla

ması yapılacak olduğu bildirilen 636, 634 ve 637 sıra 
s:ıyılı tasarıların açık oylaması yapılacaktır. Açık oy-
lama, evvelâ küreler dolaştırılmak bilâhara küreler 
kürsüye konmak suretiyle yapılacaktır. 

1. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/494 
Cumhuriyet Senatosu: 1/492) (S. Sayısı: 614) (!) 

B — BAYİNDİRLİK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu ra
poru (M. Meclisi: 1/513; C. Senatosu: 1/511) (S. 
Sayısı: 633) 

BAŞKAN — Programımızdaki sıraya göre, Ba
yındırlık Bakanlığı Bütçesinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon?.. Hazır. 
Bayındırlık Bakam Sayın Fehim Adak?.. Hazır. 
Saym üyeler; bu hütçt üzerinde söz isteyen sayın 

üyeleri bilgilerinize sunuyorum : 
Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına Sayın Ali 

Cüceoğlu, 

(î) 614 S. Sayılı basmayazı 3 . 2 , 1977 tarihli 
23 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

Adalet Partisi Grupu adına Sayın Ömer Naci 
Bozkurt. 

Şahısları adına söz isteyen sayın üyeleri sunuyo
rum : 

Sayın Talât Doğan, Sayın Hasan Güven, Sayın 
Hamdi Özer, Sayın İsmail İlhan, Sayın İskender Ce
nap Ege, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Hilmi 
Nalbantoğlu, Sayın Oral Karaosmanoğlu, Sayın Sü
leyman Ergin, Sayın Şebib Karamullaoğlu, Saym Alâ-
eddin Yılmaztürk, Saym Selâhaddin Babüroğlu, Sa
yın Ali Oğuz. 

Efendim, ilk sıra Cumhuriyet Halk Partisi Grupu 
adına Sayın Ali Cüceoğlu'nda. 

Buyurun efendim. 
Sayın üyeler, bu arada Sayın Bakandan sormak 

istediğiniz soruları, konuşmalar yapılırken lütfeder 
Başkanlığa verirseniz, biz de Sayın Bakana ve Teş
kilâtına sunarız. Sayın Bakanın konuşmalarına sıra 
gelinceye kadar sorularınızın cevapları da hazırlanmış 
olur efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU (Gi
resun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde Cumhuri
yet Halk Partisi Grupu adına söz almış ve partimi
zin görüşlerini arz etmek üzere huzurunuza çıkmış 
bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığı kamu hizmeti gören, niteliği 
yönünden de tam bir yatırımcı Bakanlıktır. Geniş bir 
faaliyet alanı vardır. Bakanlık genel bütçeye dahil 
kuruluşlara ve özel idarelere ait yapı işlerini, demir
yolları inşaatım, karayolları inşaatını, limanlar ve kı
yı tesisleri inşaatım, hava meydanları inşaatını, akar
yakıt ve tabiî gaz boru hatları ve tesisleri inşaatım 
esaslı onarımlarını yapmak ve yaptırmak gibi görev
lerle yükümlü kılınmıştır. 

Bu kadar geniş bir alana yatırım yapabilen ve 
elinde geniş bir kadrosu bulunan Bakanlığın, bu iş
leri yapabilmesi için Bayındırlık Bakanlığı Yapı İş
leri Genel Müdürlüğü vesair hususlar için, Bakanlık 
bütçesine 3 milyar 828 milyon 829 bin lira tahsisat 
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ayrılmış olduğunu görüyoruz ve Türkiye'nin en bü
yük ve en önemli konularından biri olan Karayolları 
içinde 13 milyar 200 milyon Türk lirası tahsisatın ve
rilmiş olduğunu, bütçeyi incelediğimiz zaman görüyo
ruz ve yıl içerisinde diğer bakanlıklardan aktarma 
suretiyle de 6 milyar 123 milyon liralık bir ödenek 
daha diğer bakanlık bütçelerinden konmuş bulunuyor. 
Heyeti umumiyesini topladığımız zaman 23 milyar 
151 milyon 861 bin Türk liralık bir bütçesi olduğu
na tespit" etmiş bulunuyoruz. Geçen yılki bütçeye gö
re, bu sene konulan ödenekte bir artış varsa da, bu 
artışın yeterli olmadığı kanısındayız. 

Değişen hayat şartlan ve fiyat dalgalanmaları, öy
le tahmin ederiz ki, önümüzdeki plan - bütçe uygu
lama döneminde bu farkı da alıp götürecektir. Çün
kü, halen ülkede büyük bir enflasyon havası hüküm 
sürmektedir. 

Sayın senatörler; 
Biraz evvel Bakanlığın geniş inşaat sahasını ifade 

ederken belirtmiştik; bunlardan Demiryollarını ele 
alalım. 

Bakanlık, bugün memnuniyetle ifade etmek iste
riz ki, önemini hissetmiş olduğu için demiryoluna 
yön vermiş bulunmaktadır. Geçen yıl bütçesindeki 
uygulamayı tetkik ettiğimiz zaman, bütçe raporunda 
görüyoruz ki, demiryolları için geçen yıl ayrılmış 
olan 422 milyon 900 bin Türk liralık ödenek, 
30 . 11 . 1976'ya kadar harcama nispeti ele alındığın
da, bunun 151 milyon 502 bin Türk lirasının sarf edil
miş olduğunu ve gerçekleşme oranmmda çok düşük 
bulunduğunu görürüz. Hükümet, geçen seneki büt
çesinde ve bilhassa Bayındırlık Bakanlığı, demiryol
larına çok önem verdiğini ifade etmiş olmasına rağ
men, bu harcama ve gerçekleşme gösteriyor ki, ye
terince bunun üzerinde durulmamıştır. 

Yine, limanlarla ilgili olarak, geçen seneki uygu
lamayı görecek olursak, burada da ayrılan ödeneğin 
593 milyon 751 bin lira olduğunu; fakat 30.! .1976'ya 
kadar harcama nispetinde 279 misyon lira olarak tes
pit edildiğini ve bunun da gerçekleşme oranının dü
şük olduğunu görürüz. 

Hava meydanlarında da aynı sistem caridir. Yine 
1976 ödeneği §51 milyon iken, (Düz olarak rakam
ları veriyorum) 30.11.1976'ya kadar harcama 383 mil
yon olarak tahakkuk ettirilmiştir. 

Bilhassa önemle üzerinde durmak isterim, Plana 
alınmış, inşaatı öngörülmüş olan Dalaman Havaalanı 
inşaatı için 1976'da ayrılan ödeneğin 91 milyon lira 
olduğunu görüyoruz; fakat bunun 555 bin liralık kıs-
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minin uygulanmış olduğunu tespit ediyoruz bütçeden. 
Bu yavaşlamanın ve aksamaların nedenlerini elbette Ba
kanlık kendi bünyesinde takdir eder, bizleri de ay
dınlatmış olur. 

Yine, makine, teçhizat alını, bakım ve onarımı 
işleri için (ki, bu Bakanlığın en büyük derdi olarak 
bütçe içerisinde görünüyor; makine parkı noksanlı
ğı) geçen yılki bütçeye 176 milyon 80 bin Türk lira 
ödenek konmuş, ancak 97 milyon liralık bir alım ya
pılabilmiş. Binaenaleyh, işlerin gecikmesinde engel 
olarak gösterilen makine parkının tahsisatı olmasına 
rağmen, istenilen seviyede bir uygulamanın yapılama-
mış olduğunu anlamış bulunmaktayız. 

Devlet ve diğer kamu hizmetlerine ait binalar için 
geçen sene toplum ödenek 5 milyar 102 milyon 81 bin 
Türk lirası iken, Kasım 1976 sonuna kadar yapılan 
harcama 2 milyar 633 milyon 652 bin Türk lirası 
olarak tahakkuk etmiştir ki, bunun tümünü ele aldığı
mız zaman (sektörlere göre değişir bu) meselâ; tarım 
ile ilgili sektörde % 38, gıda % 34, ulaştırmada °/0 

42, turizmde % 21 - 22 konutta % 51, eğitimde 
58, sağlıkta °/0 55, harita ve tapu kadostroda 
% 91, genel idarelerde % 40'dır. Heyeti umu
miyesini yüzdeye vuracak olursak, gerçekleşme
nin °/0 52 olduğunu görürüz. Bu da bugün için kal
kınma hamlesi yapmak özere faaliyete başlamış olan 
ve iddialı olan Hükümet için yeterli bir uygulama de
ğildir kanısındayız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Hızlı bir kalkınırsa dönemine girdiğimiz program 

bütçe ile alınan sonuç hiç de başarılı bir sonuç ol
masa gerek. Bütçelerde yapılan tenkitler, verilen ce
vaplar, tetkik edildiğinde bu başarısızlığın sonuçla
rım, bilhassa teknik personel sorunu, ihale işlerinde
ki aksaklıklar, avans limitlerindeki kısıtlayıcı, don
durucu kararlar, Sayıştay vizesi, muayifet sınırı, dö
viz tahsisi ve transfer durumu, vasıta teminindeki 
güçlük, cari ödenek ihtiyacı, işçi ücretleri gibi bir ta
kım faktörlere bağlamakta olduğumuzu görürüz. Ha
kikaten 3 yıllık bütçe eleştirisini incelediğim zaman, 
müşahade ediyorum ki, tenkitler hep aynı nokta üze-

I rinde toplanıyor, cevaplar aynı şekilde veriliyor, her 
| sene geliyoruz dert aynı dert, engefieyic'i sebepler aynı 
j engelleyici sebepler, alman tedbir yok.. 

I Teknik personel sorunu üzerinde duruluyor ve 
hakikaten bugün Bayındırlık Bakanlığında en büyük 

| soran haline gelmiş bir konudur bu, Maaîesef, bu-
| nun engellenmelerinin ortadan kaldırılması için, haîM 
i için şu güne kadar gerekli bir atılımda buluRiılmamış-
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tir. Nitekim bütçenin, Bütçe Karma Komisyonundaki 
müzakeresinde Sayın Bakanın verdiği cevaplar yine 
aynı niteliktedir; yacağız, edeceğiz, iştirak ediyoruz 
tenkitlerinize, haklısınız.. Ama haklı olan kim? Bu 
belli değil. Eleştirilerin, burada yapdan konuşmaların 
sunucunda Bakanlığın bundan gerekli istifadeleri et
mesi ve âcil tedbirleri alması ve bunun için de lüzum
lu teklifleri süratle Meclislere gelirip, kanunlaşmasını 
sağlamak zorunluluğunda olduğu kanısındayız. Bu 
yapılmadığına göre, bu müzakerelerin hikmeti vücudu 
kalmadığı kanısını da taşıyorum. 

Şimdi, derdimiz belli; tespit edilmiştir. Bunu Ba
kan da itiraf ediyor, konuşmacılar da itiraf ediyor, 
Bütçe tasarısını açtığımız zaman oradaki rakamlar da 
itiraf ediyor; ama, henüz bir randımanlı çalışma döne
mine maalesef giriîememiştir, programlarla dahi kesin 
sonuca varacak bir tedbir, bir çare halen alınama
mıştır. 

Hükümet bu işe ciddî olarak eğilmeli, (kanaati
mizi ifade ediyorum.) bütün bu engelleri ortadan kal
dıracak tedbirleri süratle Meclislere teklifler halinde 
getirmelidir. 

Bugüne kadar Bayındırlık Bakanhğıyle ilgili sü
rat sağlayacak bir tedbirin de Meclislere getirilmiş 
olduğunu tespit etme olanağına sahip olamadım. Hep 
lafta kalıyor. Hep, günlük tedbirlerle günü gün et
me politikası uygulandığı kanısında olduğumuzu da 
ifade etmek isterim. 

Yıllardır 2490 saydı İhale Kanununun yetersiz
liğinden bahsedilir. Milletvekili olduğum dönemde-
de bu kanunun hazırlanmış olduğu, Meclise gele
ceği söylendi, söylendi, söylendi; ama Parlamento
dan ayrılalı 6 sene oldu, senatör oldum, bugün huzu
runuzdayım, hâlâ bu kanundan haber yok ve bütün 
engellemelerin nedeni de bu kanun olarak vasıflandı
rılıyor. Bayındırlık hizmetinin yeterince görülememe-
sinin nedeni bu kanun; ama bu kanunu çıkarmak 
için, bu kanunu süratle geçirebilmek için hiç bir te
şebbüsün olmadığı kanısındayım. Ancak teklif ba-
kanhklararası yazışmaya tabi tutuluyor; hazırlanı
yor, komisyona geliyor, ondan sonra kadük oluyor. 
Tekrar hazırlanıyor, geliyor, maalesef bugüne kadar 
bir sonuç alınmış değildir. Bunların üzerinde sürat
le durulmak zorunluluğu vardır ve öyle tahmin edi
yorum ki, inşaallah Öyle değildir, bu 2490 sayılı Ka
nun bütçe müzakerelerinde âdeta bir kurtarıcı, can 
kurtaran simidi gibi rol oynuyor. Bütün Bakanlık 
teşkilâtı bütün hükümet bu kanuna sarılıyor; «Ka
nun işlemiyor, onun için bu işi göremiyoruz..» 
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Muhterem arkadaşlar; 
Cidden bunun üzerinde önemle durulmasını ve 

I süratle bu kanunun Meclislerden geçirilmesini talep 
etmek en tabiî hakkımız olsa gerek. Bununla ilgili 

I bir hatıramı söylemek isterim: 

Muhterem arkadaşlar; 

Trabzon Hava Meydanı inşaatını bundan 15 gün 
j evvel gördüm. Trabzon Hava Meydanı inşaatında 

müteahhidin almış olduğu ilk kısım halî vaziyette du-
ıayor; fakat bu yılın birimlerine göre almış oldu
ğu ihaleyle ilgili kısmı sür'atle ikmal etmek için çalı
şıyor. Sordum orada, dikkatimi çekti; «Bunun birim 

I fiyatları yüksek, müteahhitin burada kâr etme ola-
j nağı var. Diğeri batmış zaten, belki de tasfiyeye gi

decek». dediler. Biz de, kamu hizmeti görmesi bakı-
I mmdan, meydanların bir an evvel faaliyete geçmesi

ni, tıkanıklıkların kaldırılmasını ümit eder haldeyiz. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bakanlığın en önemli, üzerinde en fazla durulan 

ve en büyük harcamayı yapan genel müdürlüğü Ka
rayolları Genel Müdürlüğüdür. Karayolları Genel 
Müdürlüğü, karayolu yapımını, köprüleri, bunlarla 
ilgili her türlü tesislerin yapım, bakım ve onarım iş
leriyle meşgul olur. Yol, mal ve hizmetlerin müba
delesini sağlamakta ekonomik kalkınmamızda önem
li yeri olan bir şeydir. 

Diğer taraftan yolun, devletin vatandaşlara sağ
lamakla yükümlü olduğu hizmetlerin yurdun en üc
ra köşelerine kadar düzenli bir şekilde götürülmesini 
sağlayan bir sosyal fonksiyonu da vardır. Yol aynı 

j zamanda yönetimin ihtiyaçlarının yerine getirilme
sinde; yani devletin işlemesinde de önemli bir araç
tır. Türkiye bugün hâlâ yol planlamasının ilk aşama
sında bulunmakta, halkın sosyal ihtiyaçlarını karşı
layacak yolların yapımına çaba göstermektedir. 

Ekonomik kalkınmanın gerekli kıldığı yol ihti
yaçları yeni yeni ortaya çıkmakta, bilhassa kamu is-

I teklerinde yol, bugün birinci sırayı işgal etmektedir. 
| İlleri ilçelere bağlayan, her mevsim emniyetli bir ge

çiş sağlayacak, asgari standartta bir yol ağı hâlâ ger
çekleştirilememiştir. Çok illerimiz tek yönlü trafik 
akımına dahi emniyetle geçit vermeyen yollarla il
çelere bağlıdır. Bucak merkezleri için durum, daha 

j da fecidir. Bugün değil il merkezleriyle ilçe ve bu
cakları illere bağlayan yolların pek çoğu taşıdığı 
trafiğin gerektirdiği geometrik ve fizikî standartlara 

| dahi uygun değildir. Bunu bakanda kendi konuşma-
[ sında kabul etmiş bulunuyor. 

602 — 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 O : 2 

Önümüzdeki yıllarda şehirleşme daha da hızlana
cak, büyüyecek, devlet yollarının şehir geçişlerinin 
halli, inanıyorum ki, Bakanlık için büyük bir prob
lem teşkil edecektir. Önemli bu geçişlerin trafik yö
nünden önemli sorunları ortaya çıkaracağı da tabiî
dir. Bugün 59 303 kilometre olan devlet ve il yollara 
gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. Gelişmekte 
olan ülkelerin bazıları dahi bizden ileri durumdadır. 
Kamunun hızla artan talepleri, toplumun her kesi
minden yasama ve yürütme organlarına yansımakta 
ve bunun tabiî sonucu olarak da yıllık programlar
daki proje sayıları hızla artmaktadır. Şu anda dahi 
Karayolları Genel Müdürlüğünün rasyonel bir çalış
mayla altından kalkamayacağı bir seviyeye bu gel
miştir. Her yıl bitirilen iş sayısının çok üstünde yeni 
iş talepleri önlenememekte Karayolları bünyesi ta
rafından ve program yükü giderek Karayolları Ge
nel Müdürlüğünü programsız ve plansız çalışmaya 
zorlamakta ve yatırımların bu nedenle de ekonomik 
yararlarını azaltmakta, ülkeye olan maliyetleri önem
li oranlarda artmaktadır. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Planlama, Etüt ve 
Proje mühendisleri sayısının giderek azalması sonu
cu, şu anda proje yapmakta bir hayli zorlanmakta
dır Karayolları ve nitekim Karayolları 1977 yılı Büt
çesiyle ilgili raporda da bunu tespit etmek mümkün
dür. 1976 yılı içinde bir kaç yol projesi de özel fir
malara ihale edilmiştir. Özel firmalara ihale edilen bu 
projelerin dahi yeterince randıman sağlayacak bir 
şekilde istihsali mümkün olmamaktadır. Bunun da 
nedeni, ihale edilecek projeleri kontrol edecek 
uzman mühendis tahsis etmekte Karayolları güçlük 
çekmektedir. Öyle görülüyor ki, bu yolu da yeterin
ce kullanamaz duruma gelecektir ve halen de gel
mektedir. Bu da işlerin gereksiz yere uzamasına ve 
önemli maliyet artışlarına sebep olmakta, projelerin 
ekonomik olma niteliği de kaybolmaktadır. Planla
ma hizmetlerinde de eleman temin etmekte güçlük 
çekilmektedir. Gerçek maliyet tahminleri ve öncelik
lerinin tespiti için yapılan fayda, maliyet etütlerine 
gerektiğince ağırlık verilememesine ve sağlıklı he
sap sonuçlan elde edilememesine sebep teşkil etmek
tedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün Karayollarında «İzmir geçiş» olarak plan

da gösterilmiştir; etüt-proje ve çalışmaları yapıl
maktadır. Avrupa oto yolu, Anadolu oto yolu fizi
bilite etütleri yapılmaktadır. Karayolları deniz yol
ları ve demiryolları geçişini de kapsayan ikinci bo

ğaz köprüsü, yurt içi trafiğine ilâve olarak Avrupa 
yönünden Türkiye'ye ve Türkiye'den Avrupaya gi
den trafiğin bir kısmım Çanakkale Boğazından ge
çilmesini planlayan yol, yine Karayolları Genel Mü
dürlüğüne ayrılan yatrırım, tavanlarının artış oran
lan, paranın değer kaybı, fiyat artış nedenleriyle et
kili sonuca ulaşamamaktadır. 

Devlet yollan: 
Bu yollan biz yine, raporda görüyoruz, ekspres 

yollar (ki, bunlar Haydarpaşa-Gebze arasında) ve 
diğer devlet yolları, yine il yollan olarak planlamış 
bulunmaktayız. 25 935 kilometre olan il yollarından 
halen 18 728 kilometresi her mevsimde geçiş verir 
durumdadır. Karayolları Genel Müdürlüğü bugün
kü personel durumuna göre bu hizmetlerin bütçe yı
lı içerisinde tamamlanarak ihtiyaçlann yeterince gi
derileceğini ümit etmek hayâl olur. Buraya gelmiş
ken limanlardan da bahsetmek isterim. 

Bugün limanlar karayolu nakliyeciliğinde de önem 
kazanmıştır. Türkiye Asya ile Avrupa arasında köp
rü vazifesi gören bir ülkedir. Bugün Karadeniz li
manlarında nakliye için bekleyen, hatta boşaltma 
imkânı bulamayan bir sürü gemilerin, mal boşalt
mak üzere sıraya girmiş olduğunu görmekteyiz. Bu
rada karayollarının önemine tekrar geçiyorum. 

Senelerce evvel yapılmış Giresun Limanı, kara-
yoilarıyle dahile bağlı olmadığı için, halen kapasi
te bakımından çalışmaz haldedir. Bu limanın çalış
ması için müteaddit teşebbüsler olmuş, Sayın Cum
hurbaşkanının Karadeniz gezisinde Harşıt yolu üze
rinde önemle durulmuş, Karayolları Genel Müdürü 
yol güzergâhım tespit etmek üzere gitmiş ve bunun 
bir başlangıç olarak ele alındığı ve süratle ikmal edi
leceği ifade edilmiş olmasına rağmen, hâlâ Harşit 
üzerinde yapılmış bir çalışmaya raporda ve bütçede 
rastlamamış bulunmaktayız. Şayet bu bağlantı sağ
landığında Giresun Limanının süratle çalışmaya ge
çeceği ve dolayısıyle Trabzon'dan dolaşmak sure
tiyle İran'a yapılacak nakliyenin, daha kestirme ve 
daha ucuz olması bakımından, buradan geçme ola
nağını sağlayacağı inancındayız. Bilhassa Bakanlık
tan bu yol üzerinde önemle durulmasını ve süratle 
halledilmesini talep etmekteyiz. 

Yine Karayollan Trabzon Bölge Müdürüyle bir 
vesileyle yaptığım görüşmede, haberleri olmayan bir 
konuyu buraya aktarmak isterim. Görele İlçesinin 
Çanakçı bucağına giden taa imparatorluktan kalma 
bir yol vardır. Bu karayollarına geçmiştir, seneler-
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dir hâlâ iptidai vaziyetinde durur. Bu yolun ilerisini 
Orman İşletmesi yapmıştır ve yapmaktadır. Bu yol 
70 kilometreyle Kürtün'de, Harşıt'tan gelen yola bağ
lanmaktadır; sahilden 70 kilometre.. Armalit açıldı
ğı takdirde: Yani Giresun Limanından gelecek bir 
kamyon bu yol yapıldığı takdirde, bu yoldan kolay
ca Erzurum'a ulaşma olanağını bulacak ve dolayı-
siyle Giresun Limanı faal bir vaziyete geldiği gibi, 
Trabzon Limanının yükü de hafiflenecek ve diğer 
limanların yapımı sonucunda bu bölgede büyük bir 
ekonomik faaliyet göze batacaktır. 

Sayın senatörler; 
Karayollarının bu kadar geniş ihtiyaçlarını (bah

settiğim nedenler sebebiyle) yapacak kadro noksan
lığı gerekçesiyle savuşturmaya olanak yoktur. Neden 
yoktur? Sayın Bakanın Bütçe Komisyonundaki ba
sılı konuşmasında, «Karayolları Genel Müdürlüğü
nün dış ülkelerde iş yapabilmesi için kararnamenin 
yayınlanması üzerine gerek Libya'da ve gerekse Suu
di Arabistan'da yol inşa edebilmek için hazırlıklar 
tamamlanmış, teşebbüslere geçilmiş ve ihalelere İşti
rak edilmişsede netice henüz alınmamıştır.» demekte
dir. Şimdi Karayollarının yurt içi görevini yeterin
ce yapamadığını ve bunun gerekçesini personele 
bağlayan Bakanlığın, kendi ülkesinde yapamadığı iş
leri dış ülkelerde yapmak üzere, dış ülkelerde ihaleye 
girmesinin nedenini anlayamıyoruz. Ya Karayolları 
Teşkilâtı bugün memleket içerisinde çalışamaz du
rumdadır veyahut memlekette bizler kandırılmakta
yız. Mademki dış ülkelerde ihaleye girip yol yap
mak gücünü kendisinde görebiliyor Karayolları, o 
halde evvelâ yurt içindeki görevini ikmal etmelidir, 

Muhterem arkadaşlar; 

Bütçe hakkındaki görüşlerimiz şimdilik bundan 
ibarettir. Hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar s-
narım. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Cüceoğlu. 
Adalet Partisi Grııpu adına Sayın Ömer Naci 

Bozkurt. 
Buyurun efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER NACİ BOZKURT 
(Gümüşhane) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı kat
ma bütçeli bir kuruluş olan Karayolları Genel Mü
dürlüğü Bütçeleri hakkında Adalet Partisi Grupu-
nun görüş ve temennilerini arz etmeye çalışacağım. 
Bu vesileyle Yüksek Heyetinizi saygı ile selâmlamak
tan şeref duyarım. 

Sayın Başkan; 
1848 yılından beri Nafıa Nezareti, Nafıa Vekâ

leti ve Bayındırlık Bakanlığı ad ve ünvanîarıyîa vazi
fe gören bu Bakanlık, vatan sathını değerli hizmet
leri ile imar etmiş ve daha mamur hale getirmenin 
gayreti içinde olmuştur. Bilhassa İstiklâl Harbinden 
sonra bazı bölgeleri enkaz yığını haline getirilmiş 
yurt topraklarında Nafıa Vekâleti ve Bayındırlık 
Bakanlığının faaliyetleri bugünkü modern Türkiye' 
nün meydana gelmesinde anaunsur olmuştur ve yur
dumuzun ekonomik ve sosyal sahalardan inkişafının 
ve bilhassa millî savunmamızın temelini teşkil eden 
karayolları, demiryolları, hava meydanları, liman ve 
kıyt tesisleriyle akaryakıt ve tabiî gaz boruları hat
ları ve tesisleri inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, 
genel bütçeye dahil kuruluşlara ve özel idarelere ait 
yapı işleri, Bayındırlık Bakanlığının görevlerinin esa
sını teşkil eder. Bu hizmetlere duyulan ihtiyaç her se
ne büyük nispetlerde artarak devam etmiştir. Nite
kim Bakanlığın 1924 yılı bütçesi 17 milyon lira iken, 
1977 yılı bütçesi, aktarmalar ve Karayolları bütçesi 
ile birlikte 23 milyar lirayı geçmiştir. 

Bakanlık yukarıda belirtilen hizmetleri ifa 
etmek Ü2ere bünyesinde Yapı İşleri Genel Müdürlü
ğü, Denıiryollar Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğü ile Bakankğa bağlı katma 
bütçeli Karayolları Genel Müdürlüğü şeklinde teşki
lâtlanmıştır. Şimdi müsaadenizle bu kuruluşların ifa 
ettikleri görev ve faaliyetlerine kısaca temas ede
lim, 

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü: 
Devlet binalarının etüt, proje, keşif, inşaat, ba

kını çalışmalarım yürüten ve yaptığı geliştirici çalış
malarla ülkenin bina yapımıyla ilgili bütün faali
yetlerinde yol gösterici sorumluluğu olan bir kuru
luştur, Devlet ve diğer kamu binalarının en ekono
mik şekilde inşaaşı maksadıyla üniversitelerle müş
terek çalışmaların rürdürü'mesi, bilhassa araştırma 
Eaboratuvarlarının 1975-1977 ydında tamamlana
cak şekilde kurulmasına başlanılmış olması, ayrıca 

I güneş enerjisinden istifade edilmesi tatbikatına geçil
mesi, akaryakıt ve kömürden tasarruf için ısı tecriti 
mevzuunda devam ettirilen çalışmalar bu kuruluşun 
takdirle karşılanması gereken faaliyetleridir. 

DemoryaHar Limanlar Hava Meydanları İnşaat 
Genel Müdürlüğü: 

Memleketimizin idarî,, iktisadî, askerî, sosyal ve 
turistik durumlarıyla karayollarının ulaştırma poîi-

j tikasmdakî yerini ve bunların tamamının ilerideki 
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gelişme imkânlarını da gozönünde bulundurmak su
retiyle Devletçe yaptırılmaları tasarlanan demiryol
larının, her türlü kıyı tesislerinin, hava meydanları
nın ve boru hatlarının yatırım, teknik projelerini ha
zırlamak ve bu projelere ilişkin her türlü etüt ve 
araştırmaları yapmak, yatırım programları gözönün-
de tutularak ihalelerini tenıün etmekle görevli bu Ge
nel Müdürlüğün, demiryollarının kitle nakliyatında, 
ulaştırma emniyetinde ve karada yapılabilen sürat
te rakipsiz bir mertebeye çîkanîmalarıiîi, deniz ulaş
tırmasıyla ilgili yapılacak her türlü kıyı tesislerinde 
tam bir korunma emniyetiyle ileri bir aktarma fonk
siyonunun sağlanmasını, hava ulaştırmasıyla ilgili 
yapılacak liman ve meydanlarda ulaşım vasıtala
rının yaklaşma, iniş ve kalkışlarında tam bir emni
yeti ve yerüstü hizmetlerinde sürat ve kolaylığı ve bu
na bağh, iyi bir sirkülasyonu sağlamasını, tabiî gaz
lar ile petrol müştaklarının boru hatlarıyla uzak me
safelere naklinde tam bir emniyet, sürat ve ucuzlu
ğun sağlanması, dar imkânlarıyla büyük bir kalkın
ma gayretinde bulunan memleketimizde millî serve
ti kıymetlendirme bakımından iş ve hizmetlerin mo
dern inşaat ekonomisi prensiplerine göre yapılması
nı ve bu cümleden olmak üzere yapılacak tesislerin 
en iyi kalitedeki unsurlardan oluşmasmı, en kısa za
manda tamamlanmalarım, mümkün olduğu kadar 
ucuz ve fakat değerinde elde edilmelerini teminde 
gösterdiği hususî titizliği memnuniyetle müşahade 
etmekteyiz. 

Demiryolları: 

Demiryolları yaşadığım-z günlerde olduğu kadar 
gelecekte de en lüzumlu ve en önemli taşıma siste-
temidir. Hükümetin bütün yönleriyle daha çok önce
lik taşıyan bir demiryolu şebekesinin geliştirilmesi 
ve daha yüksek standartlara göre yapımındaki isa
betli görüş ve tutumu son derece faydalı bulmakta
yız. Bu görüşe uygun olarak kalkışıma planlarında 
yer alan ve modern işletme şartlarına muvafık vasıf
ta inşaatları devam eden İzmir şehir içi geçişi, Div-
riği-Sivas demiryolu hattı, Söğütîüçeşme istasyon ta
dilâtı, Karakaya Barajı demiryol varyantı, Arifiye -
Sincan demiryolu inşaatı; (Bu inşaat yaklaşık ola
rak 12 milyar proje bedelli olup, bu işin 814 milyon
luk bir kısmının ihalesi yapılmıştır.) Proje 1981 yı
lında tamamlanacaktır, Ankara-İstanbu! arasındaki 
seyyahat müddetini 9 saatten 4 saate İndirecek olan 
bu projenin zamanında bitirilmesi ancak yeterli öde
neğin ayrılmasıyla mümkün olabilecektir. 

Kıyı tesisleri inşaatları: 
Yurdumuzun üç tarafının denizlerle çevrili olma

sı ve ayrıca tstanbul ve Çanakkale Boğazlarının çe
şitli yönlerdeki önemi, milletlerarası geçit yolu üze
rinde bulunması, deniz ulaştırması, turizm ve balık
çılık yönünden sayısız imkânlara sahip bulunmakta
dır. Diğer ulaştırma yollarıyla ayrılmaz bir bütün 
teşkil eden sahillerimizin deniz ulaştırması altyapı 
tesisleri, yurt ekonomisi ve içtimai hayatımız bakı
mından fevkalâde ehemmiyet kazanmaktadır, İnşa
atları ikmal olunan ve halen devam eden liman, ba
rınak, balıkçı, limanları, turistik limanlara rağmen 
günden güne artan ihtiyaçlar büyük nispette yeni te
sisler yapılmasını gerektirmektedir. 

Hava Meydanları: 
Yurdumuzda standartlara uygun ve hızlı gelişme 

içinde bulunan uçakların iniş ve kalkışına müsait ha
va ulaştırmacılığının ihtiyaçlarına cevap verecek uzun 
vadeli yatırım programında ele alınacak hava mey
danları ile başta, bazı arkadaşlarımızın seçim bölge
si dedikleri, benim de vatanımın vatanı diye tavsif 
edeceğim Gümüşhane Vilâyeti olmak üzere 21 ili
mizde stol tipi hava alanlarına ait çalışmaların sürat
le inşaatlarına başlanabilecek safhaya getirilmesi hava 
ulaştırmasında memleketimiz için büyük bir merha
le teşkil edecektir. 

Sayın Başkan; 
Bayındırlık Bakanlığı ile ilgili görüşlerimizin bir 

kısmını arz ettik. Müsaade buyurursanız burada bü
tün Cumhuriyet Hükümetlerinin Bayındırlık hizmet
leriyle ne derece ilgilendiklerini, bunu nasıl bir va
tan vazifesi bildiklerini 1339 tarihinden bugüne ka
dar kurulan hükümetlerde elde edebildiklerimin bir 
kısım pasajlarını arz etmeye çalışacağım. 

Sene 1339 Fethi Bey Reisliğinde teşkil edilen 
İcra Vekilleri Heyetinin Programının bayındırlıkla 
ilgili kısmından bir bölümü arz edeyim: «Memleke
te umuru nafıa için girecek olan sermayelere azamî 
teshilatı iraeye hazırız.» ki, o zamanlar yabancı ser
mayeye karşı büyük bir alerjinin hüküm sürdüğü bir 
devir. 

Sene 1341 Yine Ali Fethi Bey Başkanlığında ku
rulan İcra Vekilleri Heyetinin Programından nafıa 
ile ilgili kısımlar: «Karadenizden şark vilâyetimize 
doğru yapılacak demiryollarının inşaasım temin ede
cek tedbire tevessül etmek vazifemizdir. Yol ve köp -
rülerin inşaasım, sıhhati umumiyeyi ve dolayısıyle 
iktisadı milliyeyi pek ziyade alâkadar eden, ticaret-
gâh limanlarımızın yapılmasını görmenin ne kadar 
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derin bir ihtiyaç ve ne kadar hararetli bir arzuya ma
kûs olduğunu iâkre hacet görmem.» diyor. 

Sene 1930 İsmet Paşa Hazretleri Başvekilliği al
tında teşkil edilen îcra Vekilleri Heyetinin Progra
mı: «Efendiler, demiryolu uğrayan yerlerde fiyatlar 
ağırlaşmadı. Yardımları vasıtalara yetiştirmekte güç
lük çekmedik. Malatya ve Elâzığ'da bugünkü paha
lı fiyatlar bir iki sene sonra normal fiyattan farklı 
olmayacaklardır. Meselâ Elâzığ, çok iyi mahsûl ol
duğu zaman gönderip satamaz, fena mahsûl olduğu 
zaman da getirip ucuza geçinemez.» 

Sene 1938 Celâl Bayar'ın Başvekilliği altında teş
kil olunan İcra Vekilleri Heyetinin Programı: «Şef 
direktifini vermişlerdir. Bu direktif şimendifer inşaa-
sı işlerinde rehberimiz olacaktır. Sivas, Erzurum ve 
Diyarbakır, Irak ve İran hatlarının inşaatına mev
cut kanunların ahkâmı dairesinde devam edeceğiz. 
Şefin yol inşaatı hakkındaki işaretlerini tahakkuk 
ettireceğiz. Bunun için 100 kilometre kadar bir kısmı 
kalmış olan 652 kilometrelik İran transit yolunun 
memlekette başlanmış ve başlanacak asfalt yolların 
geçit vermeyen nehirler ve büyük sular üzerinde in-
şaasına veya tamir veya tadiline lüzum görülen köp
rülerin ve diğer umumî ve hususî karayollarının bir 
inşa planı vücuda getirilecek, bütçe imkânları nispe
tinde tahakkukuna çalışılacaktır.» 

Sene 1943 Şükrü Saraçoğlu Başvekilliği altında 
teşkil olunan İcra Vekilleri Heyetinin Programı. Rah
metli Şükrü Saraçoğlu'nun programında kendileri
nin vatan sevgisini ve kendilerini bu hizmete iten bü
yük bir mananın da içinde bulunması bakımından 
müsaade ederseniz o kısmını da arz etmiş olayım: 
«Vaktiyle İzmir'in atlarla çekilen tenekeden tram
vayları bile yabancı bir şirketin imtiyaz mevzuu sa
yılmıştı. Bugün vatanın dört bucağında muntaza
man işleyen trenler, yer yer kurulan fabrikalar sa
dece Türk bilgisi tarafından yaratılmıştır. Biz Tür-
küz, Türkçüyüz ve daima Türkçü kalacağız. Bizim 
için Türkçülük bir kan meselesi olduğu kadar ve lâa-
kall o kadar bir vicdan ve kültür meselesidir. Biz 
azalan ve azaltan Türkçü değil, çoğalan ve çoğaltan 
Türkçüyüz ve her vakit bu istikamette çalışacağız.» 

Sene 1946 ve onu takip eden yıllara, çok yakın 
olması bakımından hafızalarda tazeliğini muhafaza 
ettiğinden, onlara fazlaca temas etmiyorum. Yalnız, 
Bayındırlık hizmetleri, yüksek malumlarınız olduğu 
veçhile kalkınmamızın alt yapısını, anaunsurlarım 
teşkil eder. O halde, müsaade ederseniz, bu mevzu
da bazı hususları sadece hatırlatma bakımından 
arz etmeye çalışacağım. 

j İktisadî kalkınma hızı ile kamu yönetiminin ge
lişme seviyesi arasında yakın bir ilişki olduğu ma
lumlarınızdır. Devlet kuruluşlarının faaliyet hedef
lerini daha iyi seçmelerini ve seçilen hedefler için 
kaynakları daha verimli şekilde kullanmalarını sağ
lamaya yönelmiş bütün tedbirleri almak, kaynakların 
hiç bir israfa meydan vermeden kullanılmasında yö
netimin büyük rolü vardır. Kamu yönetiminin mües
sir olmaması, değerleri önemli miktarlara ulaşan 
kaynakları israf etmesi demektir. 

Bu arada Yapı İşleri Genel Müdürlüğünün ya
tırımları artmış olmasına rağmen, cari masrafların-

j daki artışın buna muvazi devam etmemesi bakımın
dan, şu hususu da ifade edeyim ki, yatırım giderle
ri ile cari giderler arasında yakın bir münasebet var
dır. Yatırımları yürüten kuruluşlar, esas olarak cari 

j ödeneklerle finanse edilir. Diğer yandan, gerek be
lirli bir yatarım ve gerekse cari faaliyetin gerçekleş
tirilebilmesi için belirli miktar ve kalitede personel 

I uygun bir teşkilât ve faaliyetleri aksatmayan yöne-
I tim metotlarının var olması gerekir. Bu unsurlar ile 

hedef arasında iyi bir münasebet yoksa, hedef ger-
I çekleşemez ve kaynak israfı ortaya çıkar. 

Yurdumuzda bir hedefi gerçekleştirmek için, lü-
I zumlu kaynaklan sağlama ve bunları gerektirdiği 

şekilde kullanma bakımından bir çok engel mevcut
tur. Bunların bazılarını arz etmeye çalışayım. 

I Devlet ihale sistemi kaynak edinmeyle ilgili iş
lemleri bazı usullere bağlanmıştır. Bu usullere çok 

I zaman lüzumlu malların zamanında ve istenen kalite-
I de sağlanmasını güçleştirmektedir. Personel sistemin

deki hareketlilik azlığı, belirli hedefler için gerekli 
I personelin sağlanmamasını ve lüzumsuz olanların 

uzaklaştırılmaması hemen hemen imkânsız duruma 
I girmektedir. 

Hazine nakit işlemleri, devlet faaliyetlerine pa
ralel bir şekilde yürütüîmemektedir. Bunun sonucu 

I olarak, satın alman malların veya görülen hizmet
lerin karşılığım vaktinde ödeyememe durumuna dü-

j gülmektedir. 

Ek ödenek ve transfer işlemleri de faaliyetlerle 
I müessir bir şekilde irtibatlandırılamamaktadır. 

Günümüzde yönetici çok zaman hedefler üzeri-
J ne teksif olacağı yerde, mevzuat ile savaşma mecbu-
I riyetindedir. Mevzuatımız suiistimalleri önlemek için 
I müessir olmaktan önemli ölçüde vazgeçme esası üze-
I rine kurulmuştur. Mevzuatın iş yapmayı temel tu-
1 tan duruma getirilmesi, hizmetlerin daha iyi görül-
I meşine yardımcı olacaktır. 
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Mesuliyet korkusu, hiç bir zaman devlet hizmet
lerini aksatacak dar bir anlayış ve fena bir tatbikata 
müncer olmamalıdır; ama bugün ne yazık ki, dev
let hizmetinde vazife alan pekçok görevli, hizmetin 
daha iyi görülmesinden ziyade, mesul olup olmaya
cağı hususlarını ön plana almaktadır. 

Bunun dışında yatırımları Bayındırlık Bakanlığın
ca yürütülen bakanhk idare ve kuruluşların zamanın
da arsa temin etmemeleri veya temin edilen arsala
rın bazılarının imar durumlarının veya mülkiyet 
belgelerinin olmayışı; bazı yatırım projeleri için tah
sisat kifayetsizliği sebebiyle aktarma yapmak yoluna 
gidildiğinde, Devlet Planlama Teşkilâtının görüşü
nün alınması, bilahâra Maliye Bakanlığının bütçe 
yönünden muameleyi yürütmesi en az 1,5-2 ay gibi 
bir zaman almaktadır. Bu durum müteahhit firmala
rı tereddüde düşürmekte ve işin yavaşlamasına sebep 
olmaktadır. 

Bayındırlık Bakanlığı teknik ve yatırımcı bir ku
ruluştur. Yatırımları gerçekleştirmesi, yeter sayıda 
kabiliyetli ve tecrübeli personel istihdamıyla müm
kündür. Ücretlerin kifayetsizliği sebebiyle bir kısım 
teknik personel çok daha fazla ücret veren özel sek
töre kaymakta veya yurt dışına gitmektedir. Bu iti
barla, Teknik Personel Kanununun bir an önce çı
karılması ve sözleşmeli personel alabilme imkânları
nın sağlanması, hizmetlerin daha iyi yürümesi için 
lüzumlu görülmektedir. 

Sayın Başkanım, affedersiniz vaktim daha ne ka
dar var? 

BAŞKAN — Efendim 9 dakikanız daha var. İkin
ci konuşmayı yapmak istemezseniz 5 dakika da ora
dan hakkınız var. Eğer Cumhuriyet Haîk Partisi söz
cüsünün ikinci konuşmasından sonra konuşmak is
terseniz 9 dakikanız var. 

Şu anda 9 dakikanız var, ona göre siz tanzim bu
yurunuz. 

A. P. GRUPU ADINA ÖMER NACİ BOZ-
KURT (Devamla) — Değerli arkadaşlarım; 

Bayındırlık Bakanlığının ana bünyesiyle ilgili gö
rüşlerimiz hakkında kısaca maruzatlarımı arz etmeye 
çalıştım. 

Şimdi izin verirseniz, Karayollarıyle ilgili, kısa da 
olsa. bazı hususları arz etmeye çalışayım. 

Karayolları Genel Müdürlüğü, Bayındırlık Bakan
lığına bağlı katma bütçeli bir kuruluştur. Bu kurulu
şun amaç ve görevini kısaca izah edersek, yaptığı iş
lerin değerini daha iyi anlamak mümkün olacaktır. 

Yurdumuzun sosyal, ekonomik, idarî ve turistik 
durumlarını, deniz, hava ve demiryollarının ulaştır
ma politikasındaki yerini, gelecekteki gelişme imkân
larını ve savunma ihtiyaçlarını gözönünde bulundu
rarak yapılması zarurî görülen karayollarının, köp* 
riilerm ve sanat yapılarının yapımı, devamlı bakım 
ve onarımı ile gerekenlerin işletilmesi; 

Yollarla ilgili her türlü tesisin yapımı, bakımı, 
onarımı ve işletilmesi; 

Yolların her mevsimde emniyetle geçişe açık bu
lundurulması, gerekli her türlü trafik işaretlerinin ko
nulması suretiyle trafiğin düzene sokulması ve kont
rol edilmesi; 

Yol boylarının geliştirilmesini ve dinlenme yerle
rinin kurulmasını sağlamak; 

Devlet yolları ağına giren yol ve köprüleri seçip 
teklif etmek, yol güzergâhlarını tayin ve tespit eyle
mek veya değiştirmek; 

Hazırlayacağı planlara göre yolları ve köprüleri 
inşa ve ıslâh etmek, emniyetle kullanılmasını sağla
yacak şekilde sürekli bakım altında bulundurmak. 

Türkiye'nin gerek jeopolitik yapısı ve gerek to
pografyası yol inşaatı yönünden büyük güçlükler arz 
etmesine rağmen, Karayolları teşkilâtı her türlü tak
dirin üstünde, büyük bir feragat ve fedakârlıkla dev
let ve il yolları olmak üzere, bugüne kadar 60 bin ki
lometrelik bir yol ağı inşa etmiştir. 

Kurulduğu günden beri, faaliyete başladığı gün
den beri bütün vatandaşların gönlünde büyük bir sev
gi ve takdirle yer alan Karayolları, zaman içinde ma
kinelerin yıpranması, personelin diğer kuruluşlara 
kayması ve bilhassa program bütçe ile ödeneklerin 
istenildiği seviyede alınamaması gibi sebeplerle son 
yıllarda yavaşlamış gibi görünür ise de, yine de bü
tün milletimizin gönlünde müstesna bir yeri olduğu
nu kabul etmek lâzım. Denebilir ki, Türkiye'de Ka
rayolu ve Sıtmasavaş bu milletin işinde gösterdiği bü
yük basandan dolayı hiç bir zaman unutamayacağı 
iki anakuruluştur. 

Karayollarının kalkınmada ve cemiyetin sosyal 
münasebetlerinde yerini izahtan vareste bulurum. 

Bütçenin tetkikinden Karayollarına ayrılan tahsi
satın, bilhassa istimlâkla ilgili hususların yeterli ol
madığı kanaati doğmaktadır. 

Memleketimizde büyük hizmetlerini devam ettir
mesi ancak bu kuruluşun ihtiyaçlarını karşılamakla 
mümkün olabilecektir. 

Bilhassa son yıllarda emtia, işçi ücretleri ve mal
zeme fiyatlarındaki artışlar bu kuruluşun tam bir ve
rim içinde çalışmasına engel olmaktadır. 
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Yurdumuzun halen birçok il ve ilçelerinin anayol- j 
lan, denebilir ki, yaz ve kış rahatlıkla seyahat edebi
lecek imkândan mahrumdur. Bugüne kadar devletin 
ve içtimaî zaruretlerin ortaya koyduğu ihtiyaçları gi
dermeye çalışan kuruluşların bundan sonra artık 
memleketin topyekûn kalkınmasıyla ilgili hizmetleri 
ve bütün yol ağlarını birbiriyle irtibatlandıraeak ve 
birbirini destekleyecek hale getirmesi, ancak bu ku
ruluşların imkânlara sahip olmasıyle mümkün olabi- ! 
îecektir. j 

Her ne kadar bütçeler ihtiyaçlara göre değil, im
kânlara göre hazırlanmakta ise de, mevcut imkânla- j 
rm tevziinde ve kullanılışında bazı teşekkül ve mües
seselerin, bugüne kadar alışılagelmiş değerli hizmet- i 
lerini geriletmeyecek şekilde tevziinde büyük isabet 
olduğu kanaatindeyiz. 

Bendeniz uzun yıllar Anadolu'da vazife görmüş 
bir arkadaşınız olarak şurasını arz edeyim ki, Ana
dolu'da uzanan karaşerit veya her asfalt, her şose, 
her toprak yol, Karayollarına şükran ifade eden âde
ta birer satır gibidir. Bu kuruluş, bugün geldiğimiz 
noktada, büyük emeği olan, âdeta onu iten müstesna 
bir teşkilatımızdır. j 

Bütçenin Bayındırlık Bakanlığına ve Karayolları j 
Teşkilâtına, büyük milletimize ve vatanımıza hayırlı 
olması dileğiyle Yüksek Heyetinizi tekrar saygılarım- i 
la selâmlarım. (Alkışlar) j 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. 
Diğer Gruplar adına söz isteniyor mu efendim?.. ! 
ALÎ CÜCEOĞLU (Giresun) — Bir hususa daha | 

temas edeceğim. 
BAŞKAN — Buyurunuz efendim, 6 dakikalık da-

ha zamanınız var. j 

C. K. P. GRUPU ADINA ALİ CÜCEOĞLU I 
(Giresun) — Sayın Başkan, sayın senatörler; j 

Biraz evvel Grupum adına yaptığım görüşmede j 
temas edemediğim bir iki konuya daha temas etmek 
ihtiyacım duyduğum için, yeniden huzurunuza çık- j 
mış bulunmaktayım. j 

Bütçe Komisyonunda yapılan müzakerelerde Ka- î 
rayollan Genel Müdürlüğünü deruhte etmiş bir sayın j 
milletvekilinin konuşmasında dikkatimi çeken bir j 
nokta oldu. Der ki, bu sayın konuşmacı; «İkinci Beş | 
yılda Edirne - İstanbul - Ankara - İskenderun oto yo- i 
?u programa alınmıştı» İkinci beş yıl bitti, Üçüncü j 
beş yılda bitiyor, dördüncü beş yıla başlamak üzere- j 
yiz; 1 4GÖ kilometre olan bu yoldaki yapılan hizmet-
îeri değerlendirdiğimiz zaman, neticede 65 kilometre- j 
Hk kısmın yapıldığını görüyoruz. Bu yolun bitmesi ; 
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için yılda 1 milyar lira ayırsak dahi, yetmiş sene son
ra ancak bu yol biter. 

Sayın Bakan da verdiği cevapta, bunu teyit edi
yor, «Doğrudur» diyor. Bugün Türkiye'de trafiğin en 
kesif olduğu yol İstanbul - Ankara oto yoludur. Biz 
hayal ediyoruz, vatandaş seviniyor, bütün otobüs iş
letmecileri yolun çift yapılacağı için bir ümit içinde; 
fakat görüyoruz ki, bu konuşmacının bu biraz evvel 
okuduğum beyanı. Sayın Bakan tarafından da verilen 
cevapta kabul edilmiş, aynen, «evet» denmiş, «Yet
miş senede ancak biter, 1 milyar ayırsak bile...» 

Sayın arkadaşlarım; 
Eğer bu minval üzere bu yol yapılacak ise, yol 

yapıyoruz diye vatandaşı kandırmayalım. Ciddî ola
rak bunun üzerine eğilelim. Her gün trafik kazası 
olan bu yolda, hergün vatandaş canım, memleket ser
vetini kaybederken, bu ağırlığın nedenini anlamak 
zordur ve müşküldür. 

Buna bir noktayı daha ilâve etmek istiyorum. TIR 
kamyonlarının geçişlerinde ülkeye yaptığı zararı dün
kü Günaydın Gazetesinde okudum. Bir yıldaki zara
rı Karayoîlanmıza 1 milyar 900 milyon lira. Bakan
lığın açıklamasına göre (Gazete doğru yazıyorsa ta
biî) 1976 yıh içinde Kapıkule'den giren 53 926 adet 
muhtelif ülkelere mensup TIR kamyonlan, akarya
kıt farkı ve yol geçiş ücreti olarak 306 milyon 908 
bin 830 lira ödemiş bulunmaktadırlar. Yani bu mik
tar, yapılan zararın tam altıda biri. Şimdi görüyoruz 
ki, biraz evvel yetmiş yılda dahi yapamayacağımız 
bu yolu, bu kadar imkânsızlıklar içerisinde bocalar 
iken, devletlerarası ilişkilerde bir tedbir almaksızın 
büyük zararlarla memlekette milletin sırtına yıkmayı 
anlayamıyorum. 

Avusturya Hükümeti bu konuda o kadar titiz dav
ranmış ki, yolun kullanılmasını ve geçecek kamyon
ların miktarını, kapasitesini hesap etmiş ve o miktar
dan sonra gelen TIR kamyonlarının nakliyesini tren
lerle yaptırma3a başlamıştır. Şimdi, biz hem geri kal
mış ülkeyiz, hem yol yapma olanaklarından mahru
muz, hem bu yolların bir yılda 1 milyar 900 milyon 
liralık zarar yapacak şekilde kullanılmasına göz yu
mabiliyoruz. Bütün bunların tedbirlerinin süratle alın
masını ve gereğinin yapılmasını, bilhassa bu İstan
bul - Ankara yolunda binlerce vatandaşın hergün öl
düğü trafik kazalarını engelleme bakımından sürat 
kaydedilmesini temenni eder, tekrar saygılar suna-
nm, 

Bütçenin hayırlı olmasını dilerim. (C. H. P. sıra
larından alkışlar). 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Cüceoğlu. 
Adalet Partisi Grupu adına ikinci kez söz iste

yen?.. Yok. 

Sayın üyeler; 
Kişisel görüşmelere geçiyoruz. SÜZ isteyen sayın 

üye sayısı 14'ü bulmuştur. 

Bu arada Sayın Hasan Güven söz sırasînı Sayın 
Selâhaddin Babüroğîu'na, Sayın İskender Cenap Ege 
söz sırasını Sayın Sırrı Turanlı'ya vermişlerdir. 

Şimdi, bu sıraya göre sayın üyelerimizden bütçe
nin lehinde, aleyhinde, üzerinde olmak üzere hangi 
tarzda konuşacaklarını tespit için bir yoklama yapa
cağız efendim : 

Sayın Talât Doğan?.. Yoklar. 
Sayın Selâhaddin Babüroğlu?.. Üzerinde. 
Sayın Haindi Özer?.. Lehinde. 
Sayın İsmail İlhan?.. Üzerinde. 
Sayın Sun Turanlı?.. Lehinde. 
Sayın Kâzım Karaağaçhoğiu?.. Üzerinde. 
Saym Hilmi Nalbantoğlu?.. Aleyhinde. 
Sayın Oral Karaosmanoğiu?.. Yoklar. 
Sayın Süleyman Ergin?.. Üzerinde. 
Saym Şebib Karamullaoğiu?.. Yoklar. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk?.. Yoklar. 
Sayın Hasan Güven?.. Yoklar. 
Saym Ali Oğuz?.. Lehinde. 
Saym İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 

Efendim, bendeniz sıralamayı yapıncaya kadar le
binde söz alan Hk sayın konuşmacı Saym Hamdi 
Özer. 

Buyurun efendim. 

HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan, sa
ym senatörler; 

Bayındsrhk Bakanlığı Bütçesi üzerinde kısaca gö
rüş ve dileklerimi sunacağım. 

Ülkeyi bayındır hale sokmayı amaç alan bu Ba
kanlık, hemen her yıl bütçedeki programı ile hepimi
zi sevindirmekte; fakat yıl sonunda hayal düşüklüğü
ne uğratmaktadır. Bunda iki ihtimale yer vermek zo
rundayız. Ya yapılacak işin hesabı yanlış yapılıyor, 
ya da hizmetler ihmal ediliyor. Her iki halin sebebi 
bir noktada birleşir. Ya personel yeteneksizdir, ya da 
isteksizdir. Yeteneksizdir; çünkü, işin ehli işin başın
dan alınmış, yerine ehliyetsiz gelmiştir. Ya da tatmin 
edilmediği için işin ehli çekip gitmiştir. İsteksizdir; 
çünkü, kişi kendi yeteneğine uygun işe lâyık görüş-
memiştir, ya da tatmin edilmemiştir. 

I Programım yıl içinde tam olarak, uyguianamayı-
i ş;nı üçüncü bir ihtimali daha var. O da, yıl içinde 
j bazı zorlamalarla program plan hedefinden saptırıl-
) m:şür, 

Saym senatörler; 
j San Sayın Bakanı gerçekten çok severim. Onun 
) yumuşak ve kibar karakterinde partizanlık oiacağma 

asla ihtimal veremem. Çünkü, gerçek müslüman ve 
m'Miyctçi bir kimse, milletin fertleri arasında ayırım 
yapiîîEz ve oııüann rızklarında adaletsiz davranamaz. 
Fakat maalesef, toplumda kraldan çok kral geçinen
ler bunu yapmakta ve gençlerimize bukalemum aşısı 
yapmaktadır. Bundan bir süre önce Bakanlığa ve ba
zı bağh kuruluşlarına 62 kişi alınmak istenmiş. Bu-
îian üzerine herkes selametçi görünmenin şartları ne 
ls2} onu talim etmiştir. 62 kişi alınmış, alınmış; ama 
ırıasîesef bunlardan sadece ikisi Millî Selâmet Partili, 
60 i«şide CHP.'lidir. 

Burada gülmek değil, ibretle düşünmek gerekir. 
Demek kl3 bir toplumda adaletsizlik başlarsa, riya ve 
yalana kapılar açılır, herkes tanınmaz hale girer. Hiç 
kimse kendisi olmak haysiyetini gösteremez. İşte bu 
folum bir toplumun ve bir milletin çökmesine sebep 
o!bi', 

Saym senatörler; 
Oa konular üzerinde çok hassas davranma zorun-

dayı.~. Doğru dürüst ve mert bir milletin çocuklarına 
olduğu g!bi görünmeyi ve göründüğü gibi olmayı aşı
layabil, Hiç kimse, riyakârdan sadakat beklemesin. 
E'yaîT-m ve yalanın sadakati olamaz. 

Bu girişimden sonra dileklerimi özetleyeceğim : 
i i . Teknik personel günün şartlarına ve işin ka-
! rakterine uygun olarak, mutlaka tatmin edilmeli. Be-
J yln ihracının önüne geçilmelidir. 

2. Programda bulunan işler zamanında ve nok-
j sansız olarak yapılmalıdır. Bu arada kendi bölgemde 

yalardan beri programa alındığı halde bitirilemeyen 
idlerin de ba takvim yılında ikmalini bilhassa istirham 

S ediyorum : 
I 1, Malatya Hekimhan. 
| 2. Malatya - Arapkir. 
| 3. Darende - Hekimhan. 
| 4. Akçadağ - Doğanşehir. 
i S. Malatya - Arguvan - Arapkir. 

6. Malatya - Pötürge ve Doğanyol - Tepehan. 
! 7, Akçadağ - Levent. 
I 8, Hekimhan - Kurşunlu. 
I Bunlar ilk anda çok fazla gözükür; ama bu yıl-
| lardan beri programdadır, fakat hiçbirisi tamamlana-
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mamıştır. Yollan biran evvel tamamlamak için, bil
hassa Sayın Bakanıma da özel olarak notlar vermiş
tim, lütfetmelerini istirham edeceğim. 

Ayrıca, halkın sağlığına ve çevredeki bitkilerin 
kurumasına yoî açan Arapkir ve giriş - çıkış kesim
lerine Eski Malatya - Yaygın Konak ve Dilek kasa
balarına giren ve çıkan yolların asfatlanmasmı diliyo
rum. Bu da yıllardan beri dileğimizdir. 

Doğanşehir -. Erkenek kasabası içinde uzunlaması
na geçen Malatya - Maraş şosesinde ıretuvar ve ge
çit yerleri yapılmalıdır. Burada her yıl birkaç kurban 
verilmektedir. 

Malatya istasyonunda taşıt araçları için aitgeçit 
ve yayalar için üstgeçit yapılmasını diliyorum. Bura
da da her yıl birkaç araç ve insan kurban edilmekte^ 
dii. Gerek Erkenek'de ve gerek bu istasyonda bir
çok insanların bu yüzden sızlanmaları olmuş, müra
caatları olmuş; fakat sonuçsuz kalmıştır. 

Sayın senatörler; 
Çok önemli bir dileğimiz de, Malatya sivil ha

vaalanının onarılması ve hizmete açılmasıdır. Sayın 
Bakanıma bu hususları her fırsatta duyurdum ve 
vaadler akhm. İnşallah bu duyuru ve bu vaadler bu 
yıl güîeryüzîe son bulur. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin milletimize, mem
leketimize ve mensuplarnıa hayırlı ve uğurlu olması
nı dile*', hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Özer. 
Saym üyeler, yaptığımız tespite göre sırayı arz 

ediyorum : 
İkinci sırada Sayın Hilmi Nalbantoğîu, üçüncü sı

rada Sayın Selâlıaddm Babüroğîu, dördüncü sırada 
Sayın Sırrı Turanlı, beşinci sırada Sayın İsmail İl
han, altıncı sırada Sayın Ali Oğuz, yedinci sırada Sa
yın Kâzım Karaağaçlıoğlu, sekizinci sırada Sayın Sü
leyman Ergin bulunmaktadırlar. 

Sayın Hilmi Nalbantoğîu, aleyhinde. 
Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBATOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, saym senatörler, hepinizi saygıyla selâmla
rım; 

Bu Bakanlık Bütçesinin eleştirisini 1976 yılında 
bendeniz yapmıştım. Gerek Bütçe Karma Komisyo
nunda, gerek Genel Kurulumuzda Bakanlık bütçesi 
üzerinde diğer saym konuşmacılar benden daha çok 
iyi eleştiriler ortaya koydular. Ne yazık ki, konuş
tuklarımızın hiç kai'e alınmadığını görüyoruz. «Kim 
okur, kim dinler, varak-ı milır-i vefayı» diyesi geliyor 
insanın. Yine de bir iz bırakır, bir ikaz olur düşün

cesiyle söyleyeceğim, kusara bakmayınız. Ayrıca o 
konuşmamdaki savlan tekrarlamış sayınız. 

Yoî ve yapı, liman ve meydan, yatırım payların
da kalkınmada öncelikli yörelerin; yani geri kalmış 
bölgelerimizin gereksinmelerine önem verilmiyor. 
Ben, örnekler vermeyeceğim. Bakandan açıklama is
tiyorum. Geçen yıl ile bu yıl arasındaki bu yöreler
de iller itibariyle yatırımlarda ne gibi artım sağladı
nız? Tabii, bu açıklamalarınızı verirken yöre illerinin 
gösterge değerlerini de birlikte verirseniz çok mem-
nan oluruz. Örneğin; kabaca Türkiye'mizde kilomet
re kare başına 80 metre yoî olduğu söylenir. Her ile 
isabet eden uzunluk ne kadardır? Seneler ve iller iti
bariyle ne gibi bir gelişme sağlanmıştır ve 1977 yılı 
bu rakamları ne miktar değiştirecektir? 

Kaldı ki, programınıza ve bütçenize aldığınız bir 
yoî için koyduğunuz ödeneklerin de bir şey ifade et
memeye başladığı görülmektedir. 1976 iş sezonunda 
bana göstermiş oldunuz. 1974 yılından beri program
da olan, örneğin; Oltu, Narman, Pasinler yolu an
cak Ekim 1976 yıîmda ihale edilmiştir. Neden? Bunu 
ve bu yol için 1974, 1975, 1976 yıllarında konan öde
nekleri nerelere sarf ettiniz? Bunun izahını da yap
manız! istirham ediyorum. 

Yukarıda arz ettiğim kilometre karedeki yol uzun-
î aktarı verilirse, görülecektir ki, birçok illerimizde yol 
eksikliğini Türkiye ortalamasına kavuşturmak için 
senelerdir bekleyen yollar öncelik kazanacaktır. 

Yol gereksinmesi planlamasını, trafik sayımına 
bağlayan planlamacılarınız ha kuraldan biraz ayrıi-
3iikr lütfen. Z^ra, Elâzığ, Bingöl, Muş arasında gün
de beş adet oîo trafiğine bakıp da o yol yapdmamış 
olsaydı, bugün hala aynı adet oîo rakamı trafik sa
yım İmriîalannszda çizgi şeklinde sürüp gidecekti. Bu 
yol yapıldıktan sonradır ki, şimdi trafik beş otodan 
3 bin otoya yükselmiş, meşhur deyimle Bingöl'ün, 
Mut'un alt yapısının bir unsuru yerine getirilmiş ol
duğundan, o illerimizde fabrikalar da yapılmaya baş-
îiimışhr. 3 yıl sonra, inşallah Muş'tan, Bingöl'den 
yorganını omuzlayıp da gelip Ankara'nın kirli hava-
sım artık teneffüs etmek, gecekondularda perişan ol
mak külfeti de kalkacaktır. Erzurum, Van, Bitlis, 
Sürt ve lıstta Mardin böyle değil mi Saym Bakanım? 

Bir de kalkınmada öncelikli yörelerdeki personel 
azlığının üzerinde durmak istiyorum. Bölge Müdür-
iüîderindeki teknik personel sayılarını açıklayıp za
manınızı almak istemiyorum. Doğu ve Güney Doğu
daki bölge müdürlük ve il müdürlüklerinde teknik 
eleman sıkıntısı daima çekilmiştir; bu gidişle de çe-
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kilecektir. Buna bir çare olarak; bu bölgelerde çalı- ı 
şan personel 2012 sayılı Kanundan yararlandırılabi
lir. 5434 sayılı Kanunun 32 nci maddesi kapsamına j 
alınabilir. Bu kanun kapsamına doktorları sokarsa- ı 
nız, Doğuya doktor gitmez; ama teknik personel gi
der. 

Ayrıca, kalkınmada öncelikli yörelerde çalışan tek
nik personelden vergi kesiimeyebilir ve heîe tüm tek
nik personel için yeni bir teknik personel kanunu çı- ı 
karılması ise, artık şart olmuştur. ; 

Sosyalizasyon bölgesinde çalışan yeni mezun bir 
doktor 13 - 14 bin lira alırken, bu yörelerdeki yük
sek mühendis, mühendis, mimar 4 - 5 bin liraya ça
lışmaz. Kaldı ki, Sağlık Bakanı 13 - 14 bin liraya 
sosyalisazyon bölgelerine doktor bulamadığını da söy
lediler. Mühendisler ferağatkârdırlar; ama İş gezileri 
sırasında arabasının şoförünün yemek parasını vere
meyecek durumda olduklarından üzüntülüdürler. 
Doktorların beğenmedikleri 13 - 14 bin liraya bunları 
kavuşturursak, hem sıkıntıları, hem üzüntüleri, hem 
de mühendis bulamamak sorunu ortadan kalkacak
tır. 

Ayrıca sayın bakanım, siz ve Karayolları Genel 
Müdürünün de dün burada Sayın Senatör Halil Tunç' 
un konuşmasını tutanaklardan buldurarak okumanızı 
tavsiye etmekteyim. 

Bu vesileyle burada konuşulmuş olan konuların 
önemine ben de katıldığımı ifade etmek isterim. 

Bu vesileyle sizleri saygı ile tekrar selâmlarken, 
Bütçenin memleketimize, milletimize, tüm Bakanlık 
camianıza uğurlu olmasını Tanrıdan diler, tekrar say
gı ile selâmlarımı sunarım. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-
iu. 

Sayın Babüroğlu, üzerinde. 
Buyurun efendim. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşla
rım; 

Bu Bakanlık Bütçesi üzerinde, Bütçe Komisyonun
da da arkadaşlarım ısrar etmişlerdi, bazı sorunları 
dile getirmemi; reddetmiştim. Bu kez de konuşmak 
istemiyordum; fakat on dakikaya bazı konuları sı
kıştırma zorunluğu, daha doğrusu arkadaşlarımın 
tavsiyesiyle çıkmış bulunuyorum. 

Sayın Bakan, İmar İskân Bakanlığına devrettiği
niz yüksek dereceli kamu görevlilerinin orada uygu
ladıkları ihale sistemlerini ve oradaki tutumlannı 
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İmar - İskân Bakanlığı Bütçesinde yer yer, ad ad 
göstererek sergilemiştim. 

İmar - îskâniığı ile Bakanlığınız arasında işlerin 
yüıüüilmesi yönünden önemli bir ayrıcalık vardır. 
Sizde önemli işlerin büyük bir kısmı, örneğin; bayın
dırlık müdürlüğünde biter, örgütlerde biter, Bakana 
kadar gelmez; ama İmar - İskân Bakanlığında sorun
lar, Bakanlığın özelliği ve kuruluş lüzumu nedeniyle 
genellikle siyaset adamlarının ağzına kadar gelir ve 
erken gelir bakanların gözünün önüne. Bu nedenle 
İmar - İskân Bakanlığına giden arkadaşlarınızın, 2490 
sayılı Kanunun da üzerinden kalkınca, uyguladıkları 
sistemdeki serbestileri beni kuşkuya düşürmüştür ve 
âdeta insanın diyeceği geliyor ki, acaba Türkiye'de 
yoîsuziuk, usulsüzlük ve hırsızlık telâkkisi mi değiş
ti? Çünkü bizim, yolsuzluk, usulsüzlük dediğimizi 
onlar diyemez oluyorlar ve yasalar karşısında böyle. 
Zamanım az olduğu için fazla sergileyemeyeceğim; 
ama sizin oradaki ihalelerde abudikli ihaleler, «abu-
dikli - mabudikli» diyorlar; bu, müteahhitler arasın
da anlaşarak iş üzerinden para almadır. Şimdi, eski 
memurlarınız İmar ve İskân'da artık doğrudan doğ
ruya istedikleri adamı çağırıp, istedikleri adama iş
leri vererek bazı çirkin, kuşku yaratıcı işlemler yapı
yorlar. Sizin Bakanlığınızda aşağıya doğru inmenizde 
yarar var. Sizin Bakanlıkta yukarıda kalıyor işler. 
Bir iki işe de eğileyim dedim sizden. Şu anda kürsüye 
getirecek kadar ciddî dokümanım olmadığı için açık-
larn;yorum, Fakat bir memleket sorunudur. Lütfen, 
bu alışkanlığı; eski alışkanlığını getirmişler varsa, si
zin Bakanlık da incelenmeye muhtaçtır. Sizden İmar 
ve İskân Bakanlığına gelenlerin cesaretini görünce 
konuyu dile getirdim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Önemli bir soruna değinmek istiyorum. On daki

kaya sığmayacak bir sorun olduğunu biliyorum. Ula-
ŞUÎI sistemlerini tesis ederken, teknolojimiz yabancı
dır. Kullandığımız makineler, kullandığımız araç ve 
gereçler ve patentler yabancıdır. Sayın Bakanın ti
tizliğini, sınıf arkadaşım olarak dürüstlüğünü kesin 
olarak bilmekteyim; ama ola ki, kendi partisinin de 
çök benimsemiş olduğu, makine yapan fabrikalar sis
teminin dışında iş makinelerini; yani yol makineleri
ni, liman makinelerini, bu türlü makineleri dışında 
tuta... 10 yıldan beri üzerinde durulan bu soruna lüt
fen eğiliniz. Karayolculuğu da, deniz yolculuğu da 
dışarıdan patentli, dışarıdan teknolojili, dışarıdan ma
kine getirilerek kalkınacak nesne değildir. Ekonomi-

[ miz fark etmeden erir. Yolu yapanlar asfaltı görür-
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!er övünürler, belki seçim alırlar; ama 4 yıl sonra, İÜ 
yıl sonra ekonomi erezyona uğrar. Onun için temel
den çözünüz. Sayın Erbakan'ı, eleştireceğim yanlan 
var, ama ba sanai politikasının temel amacı yönün
den katlarım. Bu durumda belki 10 ysl sonra bitecek 
İşi şimdiden başlatıyor, başka çaresi yoktur, günün 
koşullarına uyuyor. Lütfen iş makineleri sanayiinde 
siz geride kalmayınız. 

Karayolları: 
Asanda kara yolculuğu önemli bir ulaşım politi

kası olmakla beraber, Türkiye'de yoğunlaştırılacak 
bsr politika olmamalıdır. Ekonomileri bizden daha ile
ride olan ülkeler dahi kara yolculuğu geride bırak
mışlardır. Aslında onlar tramvayı ve demiryolu, kara 
yolculuğu beraber götürmüşlerdi. Otomobillerini pa
zarlamak için bizim ülkemizin hiç bir şeyi olmadığı 
zamanlarda ülkemize kara yolculuğu sokmuşlardı. 
Zarar yok, anaistikametler bitmiştir. Artık kitle ulaş
tırmacılığına kesinkes eğilmek zorundayız. Batı ülke
lerinin en güzel şehirlerinde dahi, televizyonda görü
yorsunuz tramvay vardır. Bizi kandırmışlardır, biz İs
tanbul'dan tramvayı almışızdır ve tramvayın vatman
larını, teknisyenlerini şimdi İsveç'te, Belçika'da kul
lanıyorlar. Ben kısa dönem Bakanlığımda, İstanbul' 
daki tramvayın artıklarıyla Erzurum'da üniversiteyi 
şehre bağlamak için çalışma yaptırdım. Bu konuda 
eski uzmanlardan kimseyi, bulamadım; Batılılar al
maşlar. O yönden dikkatli davranmanızı rica edece
ğim ve burada da teessürlerimi ifade etmek istiyo
rum, 

Değerli arkadaşlarım; 
Kitle ulaştırmacılığına Amerika dahi özenirken ve 

uygulamaya başlarken petrol bunalımından sonra, 
Sayın Bakanın İstanbul, Ankara arasında yapılacak 
elektrikli tren için 1 milyarlık bir ek yatırımı, kendile
ri belki pek teşne oümadilar, Bütçe Karma Komisyo
nuna getirildiği zaman oylarla reddedildi, Öte yanda 
3 3 milyarlık para yok denilmişti. Köy İşleri Bakan
lığına ilâve ediSdi. Ben, Köy İşleri Bakanlığına para 
ilâve edilmesin demiyorum, yanlış anlamayınız, ancak 
eğer prfyorite, eğer bir öncelik gerekiyorsa, ekonomi
miz yönünden ele ve köye daha fazla hizmet yapma 
yönünden de bu Bakanlığın İstanbul ve Ankara ara
şsın kısaltacak hizmete, elektrikli (hava kirlenmesi 
yönünden de) tren hizmetine erken başlamasını sağ
lamak gerekirdi. 

Yine bu Bakanlığın yapacağı kamulaştırma hiz
metlerini bir başka bakanlığın freni elinde, dreksîyo-
nu elinde tutması son derece yanlış bir yönetim biçi-
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midir. Son derece yanlış bir hükümet etme sistemidir. 
Maliye Bakanlığı lütfettiği takdirde kamulaştırma pa
rasını Bayındırlık Bakanlığı kullanabilecektir. Ondan 
sonra hizmetler açılacaktır. Bir sora düşününüz, su 
debisi 900 melrcmikap; bir yerde boruya bağlıyorsu
nuz, kısryorsonuz, 900 metremikap suyu aynı zaman
da olamazsınız. Bu debi aynı hızla akmaz, hayâl et
meyiniz. Karayolları hizmeti 1977 yılında bu neden
le aksayacaktır. Hele bu Hükümet bu konstrüksiyo-
nu ile bu anaiomisiyîe kaldığı takdirde hizmet yürü
mez. 

Zannediyorum ki, acele ettiğim için on dakika-
dzn daha kısa bir asmanda konuşmam; bitirdim. Kı
saca özetlemek gerekirse; 

1. İhale sitemlerinize lütfen dikkat ediniz. Ben 
2-^ym Kırsa? ve İskân Bakanına bir türlü konuyu an-
1$. tKi^ndun. Belge belge söylediğini halde gelip bura
da geçiştirdiler. Zannediyorum, ya Birleşik Meclise 
sorîiso götüreceğim, soruşturma önergesi olarak ya 
buraya getireceğim. Soruşturma önergelerinin işleme
diğim de biliyorum, yatıyor yüze yakın önerge. Fa
kat sırf kamuoyuna bu eski hizmetleri bilen biri ola
rak bu kürsüye getirdiğim sorunların belgesiz olma-
cbğma,, bıı kürsüye getirdiğim sorunların, hele itham-
iı sorunların fotokopileri, belgeleri, imzaları olma
dan dile getirmeyen bir insan olduğumu ispat etmek 
için dosyayı hazırlattırıyorum; Senatonun huzuruna 
getireceğini. Size de haber veririm. Aynı uygulama
lı? eğe? sizde de varsa, kamu varlığı epey talan edi-
llyor demektir. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Tefekkür ederim Sayın Babüroğlu. 
Sayın Turan!», lehinde, 
Buyurun efendim. 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 
Muhterem Başkan, değerli üyeler; 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Bütçesi ha
kikaten memleketin kalkınmasında, memleketin alt
y a p ı m kendisine vazife edinmiş ve büyük bir şevk 
içinde çahşan bir teşkilâta sahip bulunmaktadır. Bu 
bakımdan Baymdırhk Bakanlığı camiasına ve Kara
yolları mensuplarını gönülden tebrik ve takdirlerimi 
arz ederim. 

Sözlerime başlamadan evvel burada benden evvel 
konuşan Sayın Babüroğîu'nun dokunmuş olduğu bir 
husus hakkında müsaade verirseniz, Adalet Partisi
nin bir mensubu olarak cevabı vazife telâkki etmek
teyim. 
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Bîr taraftan kalkacaksınız İstanbul Köprüsüne 
«Hayır» diyeceksiniz ve İstanbul Boğaz Köprüsünün 
bir azınlığa, bir mutlu azınlığa hizmet eden bir tesis 
olarak propagandasını yapacaksınız, diğer taraftan 
İstanbul ve Ankara arasında yapılacak olan motor
lu trenin, köylüye de hizmet götüreceğini ve bu ba
kımdan Köy İşleri Bakanlığına yapılmış olan ilâve
nin tenkidini burada yapacaksınız,.. Bunlar, öyle 
tahmin ediyorum ki, birbirini nakşeden hususlar
dır. Sayın Bahüroğlu'nun Devlet adamlığına ve aynı 
zamanda olgunluğuna da bu şekildeki bir polemiği 
yakıştırmadığımı arz etmek isterim. 

Bu hususa değindikten sonra, kendi seçim bölgem
le ilgili olan bazı hususları müsaadenizle arz etmek 
isteyeceğim, 

Hakikaten karayollarının memlekette yapmış oldu
ğu hizmetler büyüktür. Bu hizmetler benim de seçim 
bölgeme gelmiştir ve dünle bunu mukayese ettiğimiz 
takdirde hakikaten iftihar edilebilecek bi'r seviyeye 
yükselmiş bulunmaktadır, ama bu demek değildir ki, 
eksiklerimiz;, noksanlarımızı taîcp etme hakkımızı da 
Grtadan kaldırmaktadır... 

Adıyaman bölgesi yol bakımından hakikaten geri 
kalmış olan bir yerdir. Bu bakımdan Sayın Bayındır
lık Bakanlığının ve Karayollarının bu geri kalmışlık 
üzerinde titizlikle durmasını bilhassa istirham edece
ğim. 

Adıyaman'ın Kuzey bölgesinde iki ilçe, üç tane bu
cak bulunmaktadır. Bunlar ilçe olarak Çelikhan ve 
Gerger, bucak olarak da Kuyucak, Koçali ve Sincik 
bucaklarıdır. Bu bucaklardan ikisi Adıyaman'a, biri
si de Kâhta ilçesinde bağlı bulunmaktadır. Bu yollar 
il yolu olarak görünmektedir. İl yolu olması hesabiy
le anayol, il yolu yapılmadıkça, bitmedikçe bu dağ 
mıntıkasında esasen mahrumiyet içinde yaşayan ve 
yolsuzluktan mütevellit diğer hizmetlerin gitmesi 
mümkün olmayan bu bölgeye hiç bir Devlet hizmeti 
gldememektedir. Hatta sağlık meseleleri bile ölümle 
neticelenmektedir, Devletin eli buraya kavuşamamak-
tadî'r ve bu dağ mıntıkasına dağılmış olan köyler, bu 
anayol yapılmadığı için YSE tarafından da bu kılçık 
yolların ele alınması mümkün görülmemektedir. 
Defalarca karayollarını ve bu hususta Sayın Bakam 
da, ondan evvelki bakanları da rahatsız ettim. Bu
nun YSE ile beraber ele alınarak bu dağ mıntıkasın
da yaşayan vatandaşlarımızı terakki eden Türkiye'de 
kendi nasiplerini alması hususurcda yardımcı olmala
rım ve bu' hususta ilgililere gerekli direktifin verilme
sini istirham edeceğim. 

Dağ yolu olarak Çelikhan - Yeşilyurt yolu vardır. 
Buna bir tahsisat konulmuştur. İstirhamım yine şu-
dur: Bu yolun üzerinde bütün Çeîikhan'ın köyleri 
bulunmaktadır, Bu yol için Çelikhan'dan Yeşilyurt'a 
doğru tahsisatın konulması ve yine YSE ile teşrikime-
sai etmek suretiyle YSE'nin de buna göre kendi va
zifesini yapması hususunda yardımcı olmalarını is
tirham ediyorum. 

Adıyaman - Çelikhan yolu üzerinde Kocalı, Ku
yucak nahiyeleri vardır. Bu seneki programı tetki
kimizde yine buraya konulmuş olan tahsisatın kâfi 
olmadığını ve bu suretle bu yolun daha uzun bir müd
det bitmeyeceği görülmektedir. Bu hususta da titiz
liklerini bilhassa istirham edeceğim. 

Kâhta - Sincik yolu da aynı mahiyettedir. Bu dağ 
ramtıkasmdaki nahiyenin hiç bir köyünün karayoluy
la irtibatı yoktur. Buralara halen katır sırtında gidil
mekledir. 

Bir de Gerger ilçemiz vardır. Buraya tayin edilen 
memurlar haklı olarak burayı bir menfa yeri olarak 
kabul ederler. Sebebine gelince, Sonbahardan itiba
ren yazm sıcak günlerine kadar Gerger'e gitmiş olan 
bir kişinin diğer yerlerle temas temin etmesi; mede
ni vasıtalarla temas etmesi mümkün değildir. Kış gü
nü traktörlerle adam başına 100 lira vermek suretiyle 
Kâhta ile Gerger arasında nakliye yapılmaktadır. 

Şimdi, böyie okluğuna göre, diğer yerlerde daha 
iyi yollar yapılsa bile bu mıntıkada yaşayan insan
lara Devlet hakkıyîe müşfik elini uzatmadığı tak
tirde bu bölgede yaşayan insanların lıastalarıyle, bu 
bölgede yaşayan insanların mesut insanlar olarak ya
şamasının mümkün olmayacağını takdirlerinize arz 
ederim. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesinin ve Karayolları 
Bütçesinin memleketimiz, milletimiz ve karayolları 
camiası için hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ede
rim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Turanlı. 
Buyuran Saym Babüroğlu. 

SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, az evvelki konuşmam 
bir kişisel konuşma idi. Bugünden, teknik üniversite
den mezun olduğum güne kadar Boğaz Köprüsü veya 
Boğaz geçişinin lehinde olmayan bir makalemi bul
dukları takdirde ben burayı bırakıp gideceğim. Ken
dileri acaba buna tanık olurlarsa özür dileyecekler 

| mi? Senatoda da bunu zaman zaman anlatmıştım. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim; tavzih et
miş oldunuz. 

Söz sırası Sayın İlhan'da. 
Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAÎL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer

li senatörler, Bayındırlık Bakanlığının saygı değer 
üyeleri; hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Grup temsilcileri Bayındırlık Bakanlığı Bütçe ta
sarısı üzerindeki düşüncelerini dile getirdiler. Ben de 
bir bağımsız üye olarak aynı tasarı hakkındaki fikir
lerimi belirteceğim. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Bayındırlık Bakanlığı, Türkiye'nin mimarını ger

çekleştirmekle görevli ve görevleri büyük ehemmiyet 
taşıyan bîr Bakanlıktır. Bayındırlık hizmetleri; yani 
Devlet binaları, yollar, havaalanları, okullar bakı
mından Doğu Anadolu yeterince ilgi görmemiş bir 
vatan parçasıdır. 

Bir Doğu Anadolu vilâyeti olan ve seçim çevrem 
bulunan Muş ili de bayındırlık hizmetleri bakımın
dan bugüne kadar yeterli pay almamış bir ilimizdir. 
Muş ili ilçeleri arasındaki karayolları, Muş ili için
deki il yollan yetersizdir. Bugünkü standartlara uy
gun değildir. Bakımları yeterli ölçüde yapılmamakta
dır. Bu yolların bir kısmı kış boyunca kapalı kalmak
tadır. Bayındırlık Bakanlığının ve Karayolları Genel 
Müdürlüğünün Muş'taki karayollarına ve il yollarına 
daha fazla ilgi göstermesini talep etmekteyim. 

Muş'taki Devlet kuruluşlarına ait binalar yeter
siz ve bakımsızdır. Muş'ta köylerde, ilçelerde ve mer
kezlerdeki ilk, ortaokul ve lise binaları ihtiyacı kar
şılamamaktadır. 1966 depreminde yıkılan köy okul
ları hâlâ yapılmamıştır, öğretim çok soğuk kış şart
ları içinde barakalarda sürdürülmektedir. Bu mese-
leîelere daha yakın ilgi gösterilmesini talep etmekte
yim. 

Muş'ta vasıflı Devlet memuru çalıştırmak müm
kün değildir. Çünkü, bunun sebepleri arasında ko
nut yetersizliği ve kiraların pahalılığı vardır. Başta 
hâkim, savcı ve il idare görevlileri olmak üzere bü
tün Devlet memurları kirahk yer bulmakta sıkıntı 
çekmektedirler. 

Bu genel konuşmamdan sora, bu yüce kürsüden 
müteaddit defalar dile getirdiğim Muş'un yol mev
zuunu ayrıca burada dile getkmek istiyorum. 

Şu anda birkaç kelimeyle Muş'un yol durumu
nu huzurunuzda dile getireceğim. Bulanık — Abdur-
rahmanpaşa Köprüsü yolu şu anda kapanmıştır. Kış 
olduğu için ancak kızakla hasta olan vatandaşı Ab-
durrahmanpaşa Köprüsüne taşımak mümkündür. 

Çünkü yol üzerinde bulunan 25 - 30 köy halkı an
cak kızakla Abdurrahmanpaşa Köprüsüne gelecek 
durumdadır. Abdurrahmanpaşa Köprüsü esasında 
Muş - Erzurum il yolu üzerinde olan bir köprüdür. 

Muş - Varto - Erzurum yolu: Ben bilhassa Sayın 
Bakandan istirham ediyorum, Genel Müdürdün istir
ham ediyorum; çok güvendiğiniz, itimat ettiğiniz bir 
kişiyi, bir müfettişi şu anda Muş'a gönderin, Varto' 
ya kadar gitsin. Eğer yol hakkında Türkiye'nin en 
berbat olan yolarının başında geldiğini söylemezse, 
ben istifa etmeye hazırım. Eylül ayında taşınmış olan 
kum, kardan sonra, yağmurdan sonra yolu çamur du
rumuma sokmuştur. 8,5 milyon lira ayrılmış idi, 1976 
yılında bu yol için. Fakat maalesef 18 Ağustosta 
bsna gönderilen mektupta, ihale edilmemiş olduğu 
yazılıyordu. 

Malazgirt - Aktuzla - Karaçoban - Hınıs - Er
zurum yolu: Muş halkı 250 kilometrelik bir yolu kat-
etmek zorundadır; çok kısa olan bu yol yapılmadığı 
için. Senelerden beri Bulanık'tan, Malazgirt'ten, Er
zurum'a gitmek isteyenler Ağrı üzerinden gitmekte
dir. Halbuki Karaçoban yolu yapıldığı takdirde, Hı
nıs üzerinden gayet kısa yoldan gitmek mümkün
dür. 

Muş - Kızılağaç - Kulp - Diyarbakır yolu: Yine 
aynı durum burada da vardır. Muş'tan, Kızılağaç 
ve Kulp yolu üzerinden Diyarbakır'a gitmek müm
künken, çok kısa bir yolken, Muş, Bitlis, Siirt üze
rinden 250 - 300 kilometre bir yolla Diyarbakır'a 
gitmek sorunu vardır. 

Saym Bakanımıza 2 - 3 sene evvel istirhamda bu
lunmuştum; Muş'u Van Bölge Müdürlüğünden ahp 
da Erzurum'a veyahut da Elâzığ'a verin diye. Çün
kü Van'dan Muş'a hizmet gelmiyor. İstirham ediyo
ruz; yani bu hususta yardımlarını bekliyoruz. Çün
kü, Muş halkı gerçekten yolsuzluktan dolayı çok bü
yük bir sıkıntı içindedir. 

Muş - Bitlis yolu, asfaltı her yıl bozulur ve her 
yıl yapılır. Hattâ hazan yapılmaz da iki sene geçer 
aradan, yine yapılır. Sayın Erbakan Beyefendi üe 
Malazgirt - Bulanık yolu üzerinden Muş'a gelmiş
tik. Bu yolu Başbakan Yardımcımız ve sayın bakan
lar beğenmediler. Halbuki ben Bulanık - Muş yolu
nun yapılmasını ileri sürmüyorum. Çünkü, Sayın 
Başbakan Yardımcısı Erbakan tarafından beğenil
memiş olan o yoî bizim en iyi yolumuzdur. 

Malazgirt - Ahlat yolu: Efendim, kusura bakma
yın, mühim olan buraya intikal eden durum değil; 
mühim olan oradaki yapılan iştir. Bir - iki kamyon 
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kum atılır, gidilir. Ondan sonra buraya bir rapor 
gelir; efendim, kumlandı diye..* Sayın Genel Müdür 
Beyefendiye iki sene evvel her hakle, Malazgirt -
Bulanık - Varto yolu kardan kapalı olduğu için 
geldik başvurduk. Malazgirt'ten gelen haber şuydu: 
«Yolu açtık...» Halbuki açılmamıştı. Bilhassa tek
lifim şudur: 

Âcil olarak yapmamız lâzım gelen Bulanık - Ab-
durrahmanpaşa köprüsü yolunun kış süresince açdt 
kalması; kar dolayısıyîe. Çünkü kışın başka yapı
lacak şeyimiz yok. Muş - Varto yolunun çok ber
bat olması dolayısiyle şu anda, çünkü, kum taşın
dı, tam manasıyla dağıtımı yapılmadan kar ve yağ
mur yağdı, çamur durumunda. Muş yol sorununu 
burada en azından on - onbeş defa dile getirdim. Bu 
sorunun kati olarak çözülmesi için, âcil olarak ele 
alınması gereken çok konu var, Abdurrahmanpaşa -
Bulanık yolu, Muş - Varto yolu... Diğer yollar da 
uzun süreli yollar; ama işe başlamadıktan sonra 
her hangi bir iş yapmalı mümkün olmadığına göre, 
bu yol sorununa eğilmenizi istirham ediyorum. 

Bayındırlık Bakanlığının 1977 Bütçesinin Bayın
dırlık Bakanlığı mensuplarına, Türk Milletine ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmalrım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Buyurun Sayın Oğuz. 
ALÎ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Yüce Se

natonun muhterem üyeleri ve Bayındırlık Bakanlığı
mızın mümtaz mensupları, cümlenizi hürmet ve 
muhabbetle selâmlarım. 

Bütçesini müzakere etmiş bulunduğumuz Bayın
dırlık Bakanlığımızın 1977 yılı Bütçesi üzerinde gerek 
grupları adına, gerek şahısları adına arkadaşlarımız 
kıymetli fikirlerini ortaya koydular. Ben de şu kısa 
müddet içerisinde bu bütçe üzerindeki görüş ve te
mennilerimi yüksek huzurunuzda arz etmeye çalışa
cağım. 

Bakanlığımızın üç mühim umum müdürlüğü üze
rinde arkadaşlarımız yapılan hizmetlerin yerinde ve 
isabetli olduğu hususunda görüşlerini arz ve ifade 
ettiler. Bilhassa yanı ve imar işleri üzerinde fazla 
bir söz söyleme imkânı olmadığı anlaşıldı. Devlet 
Demiryolları, limanları L'iman'arı ve Hava Meydan
ları üzerinde de bazı arkadaşlarımızın temennileri ol
du; ama asıl büyük ağırlığın Karayolları üzerinde tek
sif edilmiş olduğunu müşahade ettik. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karayolu taşsmacsîığı bilhassa memleketimizde bir 

hayli gelişmiş olduğu için, bunun üzerinde arkadaş

larımız görüş ve mütalâalarım arz ve ifade ettiler. 
Bilhassa geri kalmış bölgelerdeki hizmetlerin gecik
mesinden yakınan arkadaşlarımız oldu ve bunların 
süratle yapılması lüzumuna işaret edildi. Ben de 
bugün bir ölüm yolu haline gelmiş bulunan Anka
ra - İstanbul arasındaki yolun bir an evvel ikmal edil
mesinin ehemmiyeti üzerinde durmak istiyorum. 

Takdir edersiniz ki, gazetelerde ve bilhassa 
TRT'de her gün çeşitli kazaların sergilendiği bu yo
lun ehemmiyetini ne kadar ifade etsek yine de bu 
işin vahametini ortaya koymak mümkün değil. Da
racık bir yol üzerinde her gün milyonlarca vasıta
nın akıp gittiği ve bunlar üzerinde bilhassa sık sık 
kazaların vaki olduğunu düşündüğümüz zaman, bu 
meselenin bir an evvel halledilmesinin ne kadar ehem
miyetli bir konu olduğu kendiliğinden ortaya çık
mış oluyor. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu karayolu üzerinde vasıtasıyla seyreden arka

daşlarımızın hepsi bilirler ki, daha İstanlbuPdan çık
tınınız andan itibaren yol kenaırîraında kaza yapmış 
küçük ve büyük bir sürü vasıtanın diz'Miğini görür
sünüz. Hele Azaphane Deresine girdiğinlîz zaman 
dereye yuvarlanmış bir sürü vasıtayı müşahade eder
siniz. Bunlar gerek bizim, gerekse karayolumuz 
üzerinde seyreden diğer memleketlerin millî servetinin 
eridiğini ve canların kaybolduğunu gösteren birer 
ibret tablolarıdır. Ama ne var ki, eldeki mahdut 
»mkânlar çerçevesi içerisinde bu yolun ancak kenar
larındaki o ham kısmın bir parça genişletildiğini ve 
bazı yerlerde de ancak asfaltının yenilendiğini veya 
p.çıîan çukurların doldurulmasından ibaret kaldığı, 
İstanbul'dan İzmit istikametine doğru yürüyen yo
lun da bir kısım köprülerinin ve toprak tesviyesinin 
y a k m ı ş olduğunu müşahade ediyoruz. Ankara'dan 
da bir kırk kilometrelik kısmın başlandığını ve top
rak tesviyesinin yapılmış olduğunu müşahade ediyo
ruz. Bu tempo içerisinde ne zaman biteceğini tah
min etmek mümkün değil; ama çok uzayacağım gös
teren emareler ortada mevcut. İstanbul'dan başla
yıp bugün Gebze'ye kadar gelmiş olan yolun, tah
min ediyorum ki, on seneden fazla bir mazisi var. 
Her sene nihayet karınca yürüyüşü ile Gebze'ye ka
dar geldi dayandı; ama ondan öbür tarafa ne kadar 
zamanda gider, onu bilemiyoruz. Bir an evvel açıl
malında veya açılıncaya kadar hiç olmazsa tevsîatınm 
yapılarak kazaların önlenmesine çalışılmasında sayıl
mayacak kadar faydalar var. Bilhassa bütün dün
yanın bugün paralı taşımacılığa, parafa otoban sis-
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temine geçtiği şu günlerde ne yapıp yapıp, hiç ol
mazsa Ankara çıkışını ve İstanbul çıkışını hallet
mekte fayda var; can emniyetimiz ve mal emniye
timiz bakımından zaruret var. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Bu mevzuda üzerinde durulması gereken mühim 

bir yoî mevzumuz da, Ankara - İstanbul demiryolu
nun elektrifikasyonu meselesi... Ortaya atıldığı za-
mcn hepimizi memnun eden ve bu yolun dört saate 
indirilmesi gibi bir güzel hizmeti de ortaya getir
mesi bakımından dikkatimizi çekmişti. Biliyorsunuz 
ki, uçakla dahi istanbul'a iki buçuk - üç saatta git
mek mümkün oluyor. Hava alanına bir saatta, ora
dan kırkbeş dakikada İstanbul'a, oradan da bir -
• fc'rbuçuk saatta İstanbul'a indiğimiz zaman, üç -
üçbuçuk saatlik bir yolu uçakla kstetmiş oluyorsunuz 
nerede ise. Bu yol inşa edildiği takdirde, çek bü
yük bir hizmetin getirileceği aşikâr; ama gelin görün 
ki, beş senede ikmal edileceğini ve 12 milyar 700 
nıüyon sarf edileceğinin bayan edildiği bu yolda, hı\-
güa hsüen daha 60 milyon liralık bir sarfiyat yapıl
mış bulunuyor. Bu senenin bütçeline de 600 mil
yon gibi bir rakam kcmı'muş. 12 milyar 700 milyon 
mr*î görünüşü olan bu yolda, eğer beş senede ik-
ÎKCI ediEecekse mutlaka her seneye ikibuçuk milyar 
koymanın zarureti var; ama bugün konulmuş oîan 
600 milyon hiç bir şeyi ifade etmiyor. Bütçe Kar
ma Komisyonunda 1 milyar talep edildiği zaman da
hi, ik5buçuk milyara karşı! k, bu bir milyarın bu
günkü mevcut imkânsızlıklar içerisinde verileni iyece-
ği ifade ediliyor, ama arkadaşlarımızın da bir kıs
mının da ifade ettiği gibi, Köy İşleri Bakanlığının 
bütçe:.'r-e üçbuçuk milyar lira ilâve edilebiliyor. Biz 
tabiî köyümüze hizmet gelsin istiyoruz. Oraya ko-
nu'muş cumasından da büyük memnuniyet duyuyo
ruz; ama siz onu, ikibuçuk milyarı hiç olmazsa bu
gün başlatılmış oîan bu kadar mühim bir hizmete koy
mayıp da üçbuçuk milyarın tamamını götürüp Köy 
İşleri Bakanlığının bütçesine koyarsanız, oradaki 
hizmetin de yapılamıyacağ: aşikâr ortaya çıkmış olur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kerayoüarmaî mühim bir problemi de, bu sene 

istimlâk için lüzumlu olan 1 milyar liranın bütçesine 
konulamrmış olması meselesi. Bu bir milyar lira 
istimlâk hizmetleri için zarurî bir paraydı. Eğer ka
rayolları bugün bu bir milyar lirayı alıp Maliyeden 
istimlâk için kulîanamazsa, istimlâk edemediği güzer
gâh üzerinde de hiç bir yol yapım hizmetlerini geti
remeyecek demektir. Bu da, müzakere mevzuu et-

a 
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tiğîmiz bütçenin bugünkü görünüşü içerisinde bir ta
lihsizliktir veya bir haksızlıktır. Bunu da bilhassa 
dile getirmekten memnuniyet duyuyorum. 

Arkadaşlarımız bilhassa bugünkü teknik eleman 
yokluğu üzerinde de ızdıraplarmı dile getirdiler. Bu 
hakikaten mühim bir mesele. İlgililerin ifade ettiği
ne göre ya yeni mezun olmuş arkadaşlarla veya yo
rulmuş elemanlarla bu işleri yürütmenin zorluğu içe
risinde olduklarını ifade ediyorlar. Ellerindeki çok 
kıymetli elemanların ya İktisadî Devlet Teşekkülle
rine veya özel teşebbüslere gitmesi neticesinde işle
rinde çok zorluk içerisinde yürütüHüğünü ifade edi
yorlar. Ne pahasına olursa olsun, hiç olmazsa önü
müzdeki yıllarda bu kuruluşlara rahatça personel 
kullanımı imkânını verecek rahatlıkların getirilmesine 
zaruret olduğu anlaşılıyor. Bu eğer getirilemezse 
teknik eleman olmadan bu hizmetlerin yapılması da 
mümkün değil. 

Muhterc m arkadaşlarım; 
Bu hizmetlerin ifası sırasında bazı partizan bare-

keî'eriîi yapılmış olduğunu bir arkadaşım ifade etti. 
Hem Muhterem Bakana iltifat etti, hem de etrafın
daki çok kıymetli elemanlarının partizanca hareket 
ettiğini beyan etti. Biz buna inanamıyrouz; inan-
mamsz da mümkün değil. Hatta çok enteresan da 
b^r Rtlçel verdi. 60 eleman alınmış; bunların hepsi 
Millî Selâmet Partilidir diye alınmış; ama 58 tanesi 
Cumhuriyet Halk Partili çıkmış... Ben o arkadaşı
ma hemen bir tespit yapmak isterim. Cumhuriyet 
îÎ3rk Partili ile Mîllî Selâmet Partilinin farkını her
kes Mir. Hattâ kör olanlar da bilir. Onun için ken
d i n i n de bilmesi lâzım. Bugün böyle bir yola hiç 
b'!r kimsenin g?tınesi mutasavver değildir, tasavvur 
da edümsz, mümkün de değildir. Bugün müracaat 
edenler ne partisine, ne durumuna, ne şekline, ne 
ksvrfctine, ne görünüşüne bakılarak alınmış değil
dir. Hele böyle altmış kişinin birden Selametçi di
ye rfınması hususundaki ısrarı kabul etmek mümkün 
de değiM'r. Hem Bakanın ve etrafındakilerin çok 
ır.ümtaz insanlar olduğunu ifade edeceksiniz, arka-
sînrîsn da partizanca hizmetler gördüğünü beyan ede
ceksiniz... Bu bir tenakuzdur. Bunlardan bilhassa 
çekinmek ve bu sözlere dikkatlice yanaşmak lâzım. 
Bu kadar gayretli ve makul hizmetleri getiren bir eki
bin yaptıklarından dolayı onlara hiç olmazsa şükran-
terımızı ifade etmek varken, onları partizanca faa
liyetler gösteriyorsunuz şeklinde itham etmenin isa
betli olmadığını kabul ediyorum. 

Bu Bütçenin Bayındırlık Bakanlığımıza ve o n m 
mümtaz mensuplarına ve milletimize hayırlı hizmet-
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ler getirmesini temenni eder, Yüksek Heyetinizi hür
met ve muhabbetle selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Oğuz. 
Sayın üyeler; 
Altı sayın üyemiz konuşmuş ve iki tane yeterlik 

önergesi verilmiştir. Ancak, önergenin muameleye 
konulmasından evvel Sayın Mumcuoğlu, Saym Ta
lât Doğan ve Saym Süreyya Öner yazı ile Bakanlık
tan soru sormuşlar, sorular Bakanlığa tevdi edil
miştir. 

Şimdi, bunların okunması işlemi yapılacaktır. 

KÂZIM KARAAGAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkan, yeterlik önergesi okunmadan 
evvel bir hususu şifahi olarak Sayın Baltandan sor
mak istiyorum. 

BAŞKAN — Peki efendim, yazıyorum; size de 
o imkân tanınacaktır, okunmadan sordunuz efen
dim. 

Ayrıca Sayın Çelebi ve Sayın İlhan, şu anda da 
Saym Karaağaçhoğlu Sayın Bakandan sözlü olarak 
soru soracaklarım beyan etmişlerdir. Bu üyelerimi
zin hakları saklı kalmak kaydıyîe önerge oylamaya 
konulacaktır. 

Ancak, önerge aleyhine söz isteyen salın üye 
var mı efendim?.. Yok. Olmadığına göre yeterlik 
önergelerini okutuyorum: 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Gruplar görüşlerini açıklamış, altı saym üye ko

nuşmuştur. Kifayeti müzakere kararı alınmasını arz 
ve teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Afyonkarahisar 

Kâzını Karaağaçhoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 

Ömer Ucuzal 
Eskişehir 

BAŞKAN — Önergeler aleyhinde söz isteyen sa
yın üye?.. Yokj 

önergeleri oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
Etmeyenler... Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Soruların tutanağa geçmesini temin açısından, 
yazılı olanları okutuyorum: 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık Saym Bakanı 

tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi saygıy
la arz ederim. 

Tekirdağ 
ITayri Mumcuoğlu 

1. YSE tarafından yerel olanaklardan yararlanıl
mak suretiyle, 4 yıl evvel açılan ve aslında Tekirdağ -
Gelibolu sahil yolunun en çetin bölgesini teşkil eden 
ve askerî ve turistik önemi büyük olan Tekirdağ -
Uçmakdere - Gaziköy (Şarköy) yolunun yağışlı ha
valarda çok tehlikeli bir durum göstermesi bakımın
dan ne vakit Karayollarına alınacağının; 

2. Stabilize ve bakımı da yetersiz olan Hayra
bolu - Malkara yolunun keza ne vakit asfalt kapla
tılma işine başlanacağının? (Yaz aylarında güzergâh
taki köyler toz topraktan barınılmaz hale geliyor)* 
Yaz, kış araçlar özellikle civar ilçelerden de Alpullu'yai 
gelmek için uzun mesafeler katetmek zorunda ka
lıyor.) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Saym Bayındırlık Bakam 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaa
delerinizi ve gereğini rica ederim. 

Rize 
Dr. Talât Doğan 

Soru 1. Rize ili Derepazarı bucağı şehir içi ne 
zaman bitirilecektir 1977 yılında ne kadar ödenek 
tahsis edilmiştir? 

2. Çayeli ilçesi Kaptanpaşa - Başköy, Çamlı-
lıemşin - Ayder - îlıca, Rize Merkez, Andon - Ilıca 
turistik yolları ne zaman bitirilecektir? 1977 yılında 
bu yollar için ayrı ayrı ne kadar ödenek tahsis edil
miştir? 

3. Rize - İspir hudut kesimi (99 kilometre) yo
lu ne zaman bitirilecektir? 1977 yılında ne kadar 
ödenek tahsis edilmiştir? 

4. Rize ili Pazar ilçesi Hemsin bucağının 8 kilo
metrelik yolu Pazar - Hemsin - Ortaköy projesi ne 
zaman bitirilecektir? 1977 yılında ne kadar ödenek 
tahsis edilmiştir? 

5. Rize - Ka'kaııdere yolu ile yol ayrımı Çamlı-
hemsin yolu ıslahı ve asfaltlanması ne zaman yapı-
kcaktır? 

6. Çayeli - Kaptanpaşa yolunun onarım ve ıs
lahı ile asfaltlanması ne zaman yapılacaktır? 1977 
yılında ne kadar ödenek tahsis edihnıiştir?. 

7. Çayeli - Büyükköy yolunun onarım ve ıs
lâhı ne zaman yapılacaktır? 1977 yüında ne kadar 
ödenek tahsis edilmiştir. 

8. Rize ili geçidi ne zaman bitirilecek? 1977 yı
lında ne kadar ödenek tahsis edilmiştir? 

9. Pazar ilçesi şehir girişi ne zaman yapılacak
tır? 1977 yılında ne kadar ödenek tahsis edilmiş
tir? 
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10. Çayeli ve Pazar ilçelerinden transit yolu şe
hir içinden geçmektedir. Bu yollar ne zaman sahil
den geçirilecektir? 1977 yılında ne kadar ödenek 
tahsis edilmiştir? 

11 j Rize - Çayeli yolunda Aşıklar Köprüsü ne 
zaman yapılacaktır? 

Sayın Başkanlığa 
Şırnak - Eruh ve Eruh - Siirt yolu bu ilçeler ile 

Siirt ili, ilin hayatî önemi haiz, âdeta ilin candanla
rı mesabesindedir. Yıllardan beri programda olan 
ve çalışılan bu yol hâlâ yaz - kış trafiğe açık stan
dart bir yol hüviyetine kavuşturulamamıştır. 

Siirt ili ve çevresi için böylesine önemli bu yol 
normal standartlara ne zaman kavuşturulacaktır? 

Bu sorumun Sayın Bakana yöneltilmesine müsaa
delerinizi rica ederim, 

Saygılarımla. 
Siirt 

Süreyya Öner 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
Sayın Bakan, arzu ederseniz sözlü olarak soru 

sormak isteyen üç arkadaşımız daha var. Onlar da 
sorularını size sorsunlar; şimdi tespit buyurun. Bel
ki konuşmalarınız esnasında cevaplamak imkânını bu
lursunuz. 

Sayın Çelebi, buyurunuz efendim. 
HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) — Sayın Başkan, emrinize uyarak buraya 
geliyorum; sorularımın daha iyi duyulması için. 

BAŞKAN — Efendim, çok teşekkür ederiz. 
Buyurun. 

HÜSAMETTİN ÇELEBİ (Cumhurbaşkanınca 
S. Ü.) — Sayın Başkan, 2490 sayılı Artırma Eksilt
me ve İhale Kanununun artık Türkiye'deki ihtiyaçları 
karşılamadığında herkes birlik. Son yıllardaki fiyat 
artışları dolayısiyîe bu Kanunun arlık, ihtiyaçları 
karşılamak şöyle dursun, yatırımları kösteklediği, 
birtakım müteahhitlerin zamanından önce işlerini tas
fiye etmek zorunda kaklıkları,; hattâ iflâsların arttı
ğı da bize gelen mektuplarda söyleniyor. Sayın Ba
kandan şimdi şu hususu soruyor ve bu soruma ya
zılı cevap rica ediyorum: 

1. 1974 - 1975 ve 1976 yıllarında müteahhitle
rin işlerini zamanından önce tasfiyeleri yüzünden ya
rım kalmış ve gecikmiş yatırımlar gerçekten varsa 
bunların yerleri, sayıları, her birinin projeye göre 
bitirilmesi gereken tarih ve şu andaki durumu hak
kında açıklayıcı bir liste rica ediyorum? 

2. Dün akşam burada Çalışma Bakanlığının 
Bütçesinin görüşülmesi sırasında, gruplardan biri adı
na konuşan bir sözcü bazı iddialarda bulundu ve ba
zı belgeler okudu. İlgililer şu anda buradadır, sa
nıyorum ki, bu soruları yönetmenin zamanı şu an
dır. O da şudur Sayın Başkanım: 

Bu sözcüye göre, 21.3.1976 tarihinde bir sendi
kanın merkezini ziyaret eden Sayın Karayolları Ge
nel Müdürü orada yaptığı konuşmada; «Bizler ön
ce ahirete yol yapalım, bu dünyadaki yolu herkes 
yapar. Yol giden yere önce ahlâksızlık ve manevi-
yatsızlık gider. Bugün Erzurum halkının manevi-
atçı olması, Erzurum'a televizyon ve yolun geç gel
mesindendir. Örnek olarak Lice'deki depremi gös
terebiliriz. Orada yaşayan beşeriyetin ahlâksızlık ve 
maneviyatlarım yitirdikleri için, Cenabı Allah on
lara zulüm etmiştir. Çünkü, ahlâkım ve faziletini 
yitirenler için çok iyi bir ders olmuştur. 

Bizler teşkilâta alacağımız kişilerin evvelâ imanlı 
ve itikatlı olmalarını arayacağız.» 

Şimdi sorularım şunlardır Saym Başkanım: 
Karayolları Genel Müdürü gerçekten bu 10 imza 

ile tevsik edilen ve şu anda elimde bulunan tutanak
ta söylendiği gibi, okuduğum sözleri söylemiiş mi
dir? 

Sayın Bakan bu sözlere katılmakta mıdır? 
Buradaki ifadeye göre Tanrıya zalim denilmiştir. 

Tanrıyı zalim diye nitelendirme İslâm telâkkisine uy
gun mudur? 

«Karayollarında personel almışında imanlı ve iti
katlı ölçüsü kullanılacaktır» denildiğine göre, bu 
ölçü, biraz önce okuduğum metindeki cümlelerde 
ifade edilen akıl dışı ölçü müdür? Bu akıl dışı ve 
söylenmemiş olmasını temenni ettiğim düşünceyi pay
laşacak insanları bulmak güç olduğuna göre, Ba
kanlık ve Karayolları Genel Müdürlüğü, Türkiye'de 
karayolu hizmetini durdurmak kararı mı almıştır? 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çelebi. 
Buyurunuz Sayın İlhan. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, Ma
lazgirt - Alparslan abidesinin yapılmasına karar ver
miş olduklarını duydum. Bu husustaki çalışmaları 
ne merkezdedir? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurunuz Sayın Karaağaçhoğlu. 
KÂZIM KARAAĞAÇLÎOĞLU (Afyonkarahi-

sar) — Saym Başkanım, Saym Bakandan iki sua
lim var. Bunlardan bîr tanesi : 
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Afyon - Eskişehir arasında Kırka'dan geçen as
falt yolun; daha doğrusu Devlet yolunun 1977 -
1978 yılları içerisinde ele alınıp alınmayacağı hususu
dur. Acaba, programa alınacak mıdır? Çok mühim 
bir yol olan, belki iki ekonomik merkezi birbirine 
bağlayan ve bir sanayi merkezinden, bor ve türev
lerinin kurulacağı Kırka mevkiinden geçecek olan bu 
yohın ele alınıp alınmayacağı hususu?.. 

İkincisi; hakikaten Türkiye ekonomisine faydalı 
olacağına kanaat getirdiğim ve müteaddit defalar, 
bundan evvelki bakan arkadaşlarıma tevcih ettiğim 
sual: NATO'ya dahil olan devletlerin enfrastrüktür 
tesislerinin büyük bir kısmı, o ülkelerin ekonomik 
kalkınmalarında kullanılır hale gelmiştir. NATO 
camiası içerisinde bunun hiç bir mani hali yoktur. 
O itibarla bizim Antalya ile İstanbul arasında bulu
nan petrol boru hattımız; NATO petrol boru hattı-
mız, enfrastrüktür teslisler, alt yapı tesisleri meyanın-
da olan bu boru hattının tanker nakliyatım azaltan, 
Türk ekonomisine müspet yönde bir katkı sağlayabi
lecek nitelikte; bundan faydalanmayı düşünüyorlar 
mı, düşünmüyorlar mı? Bunun için alınmış olan 
bir tedbir var mı, yok mu? Bunları öğrenmek isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçh-
oğîu. 

HİLMİ SOYDAN (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yeterlik önergesini oylarken, yazılı ve sözlü so

ru soran üyelerin; o ana kadar soru soran üyelerin 
haklarının saklı olduğunu bildirdik ve bundan evvel
ki Birleşimlerde de diğer Başkanvekili arkadaşlarımı
zın uyguladığı tarzda bir uygulama yaptık. Binaen
aleyh, dün de bu konuda burada uzun tartışmalar 
oldu. Artık, yeterlik önergelerini, soru soranların 
haklan saklı olmak üzere oyladıktan sonra, yeni üye
lerin soru sonnaîanna imkân vermek bizim elimizde 
değildir. Bu sebeple sayın üyelerin bundan sonra 
soru sormalarına imkân tanıyamadığımızı üzülerek 
arz ederim. 

Sayın Bakan, sorulan sorulara verecek olduğu
nuz cevaplara ayıracağınız süreler de dahil, konuş
ma süreniz 45 dakikadır. 

İstirham ediyorum, lütfen yükümüzü de gözönün-
de bulundurarak, bu süreye riayet buyurunuz. Te
şekkür ederim. 

Buyurunuz efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK 
(Mardin Milletvekili) — Cumhuriyet Senatosunun 
sayın Başkanı ve sayın senatörleri; 

Bakanlığımız 1977 malî yılı Bütçe tasarısı hakkın
da bilgi sunmak ve bu tasarının görüşülmesi dolayı-
siyle sayın üyelerce Bakanlığıma yöneltilen sorulan 
cevaplandırmak üzere söz almış bulunuyorum. 

Bakanlığımızın görevleri : 
— Karayollan inşaatını, 
— Genel bütçeye dahil kuruluşlara ve özel idare

lere ait yapı işlerini, 
— Demiryolları inşaatını, 
— Limanlar ve kıyı tesisleri inşaatını, 
— Hava Meydanları inşaatını, 
— Akaryakıt ve tabiî gaz boru hatları ve tesisleri 

inşaatım ve esaslı onarımlarını yapmak veya yaptır
mak oîarak belirtilebilir. 

Bütün bu hizmetler yurdumuzun ekonomik ve 
sosyal alanlardaki gelişmesini ve savunmamızın teme
lini teşkil etmektedir. 

Ulaştırma altyapdan ile genel bütçeye dahil ku
ruluşlara ve özel idarelere ait hizmet binaları olmak 
üzere iki anagrupta toplanması mümkün olan bu ya
tırımlarımızın, en uygun maliyetle ve en kısa zaman
da tamamlanarak hizmete açılmasına gayret edilmek
tedir. 

Büîün işlerimizde devam eden inşaatların bitiril
mesine öncelik verilmektedir. 

Ulaştırma altyapı yatırımîannın programlanması 
ve yapılmasında sistemler arasında bir koordinasyon 
sağlanmasına imkân verecek şekilde hareket edilmek
te ve bunların birbirlerinin rakibi değil tamamlayıcı
sı olmalarına önem verilmektedir. 

Tatbikat: 
Karayolları: 
Çağdaş anlaşıya göre geometrik ve fizikî standart

ları yüksek yol inşaatı çok pahalı bir iştir. Memleke
timizin topografik ve ildim şartları bu pahahkğı daha 
da artırmaktadır. Bu hususlar dikkate alınarak yurt 
ihtiyaçları gözönünde tutulmak suretiyle, ileri tekno
lojinin gerektirdiği şekilde lüks ve israftan da kaçı
nılarak, taşıdığı trafiğin icap ettirdiği seviyesinde bu
lunmayan karayollan şebekemizin standartlarının! 
yükseltilmesine, ıslah edilmesine, kopukluklarını gi
dererek devamlılık sağlıyacak şekilde eksikliklerinin 
tamamlanmasına ve genişletilmesine çalışılmaktadır. 

Ekonomik olup olmamasına bakılmaksızın bütün 
kasaba ve bucakların yaz ve kış geçit verecek şekil
de yola kavuşturulması, tozla mücadele etmek ve se-
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yahatte rahatlık sağlamak bakımından kaplamalı yol 
tullerinin artırılması, turizmin gelişmesine imkân ve
recek şekilde turistik yolların inşa edilmesi şehir ve 
kasabalarımızın şehiriçi geçiş ve çevre yollarının pro
je ve inşaat işlerinin süratle yapılması, trafiği çok ar
tan güzergâhlarda mevcut yolların yetersiz kalması ve 
yeni yol yapılmasının lüzumlu olması hallerinde mev
cut şebekenin dışında hız yolları yap>Ima»ı. anaîıedef-
lerirnizdendlr, 

Hız yollarının gerek projelerinin yapılmasına ve 
gerekse inşa edilmelerinde Türk teknisyen ve Türk 
müteahhitlerinden istifade edilmektedir. 

Hız j 'o! yapımının ekipman, teknik güç ve inşaat 
masrafları bakımından büyük kaynaklara ihtiyaç gös
terdiği gözönüne alınarak (Km. si tslır'hen 6Q mil
yon lira) Edirne - Ankara - İskenderun, Ankara - Er
zurum - İran hududu, Mersin - Adana - İskenderun -
Irak hududu hız yollarının yapılması ilk sırada plan
lanmış olup proje ve inşaatlarına başlanılmıştır. 

Türkiye Avrupa ile Asya kıtaları arasında jeopoli
tik ehemmiyeti büyük olan bir köprü mevkiindedir. 
Son yıllarda komşu ve uzak memleketler arasında 
gerek insan ve gerekse yük nakli olarak memleketimiz 
üzerinden geçen yoğun bir trafik akımı meydana gel
miştir. Bilhassa ağır tonajlı TIR trafiği sebebiyle, kendi 
ihtiyaçlarımızı bile karşılayamayan karayolu şebekemiz 
önemli bozulmalara maruz kalmakta, bu sebeple bü
yük emek ve malî külfetlere katlanılmaktadır. TIR' 
lardan geçiş ücreti olarak alınan bedeller karayolu 
şebekemizin bakımlı halde tutulmasına yei'raemekce-
dir. Bu işler için gerekli finansman ve yardim sağla
ma çalışmaları sürdürülmektedir. 

Karayolları makine parkının yenilenmesi ve güç
lendirilmesi için 138 milyon dolarhk makine alımı 
projesinin uygulanmasına devanı. ecMImiş ve 1 milyar 
110 milyon TL.'lık ihale yapılmış bulunmaktadır. Bu 
proje için Esimbank'darı 30 misyon dolarlık kredi 
sağlanmış re makineleri teslim ahmrsş-ır. 

Ayrıca, 39 milyon dolarlık hk kredi anlaşması 
daha yapılmış ve ihale çakşn-.alan yapıhruıktadîr. 

İran hükümeti ile 30 milyon dol^rkk ı-ıakine alım 
kredisi ön anlaşması yapılmış olup, bu konudaki ça
lışmalar devam etmektedir. 

Karayolları merkez atelyesinde imkihî nispetinde 
bazı araçlar yapılmaktadır. İhtiyacımız olan yol ma
kinelerinin yerli olarak yapılması arzumuz, kurulmak
ta olan yerli sanayi île kısa zamanda gerçekleşmiş ola
caktır. 

1976 yılında Karayollarında 6913 km. yol asfalt
lanmıştır. Bu rakam 1975 yılında 6692 km. idi. 

Bu mey anda iki büyük konu planlanarak projelen
dirilmesine başlanmıştır. Bunlardan birincisi ikinci bo
ğaz geçişidir. 

Mecidlyeköy viyadüğünün geçen yıl bitirilmesi 
îe İstanbul Boğaz Köprüsünün kullanma kapasitesi 
artmış, bazı günler kapasitenin tamamı olan 80 bin 
günlüğü geçmiştir. Normal trafik kış ayı olmasına 
rağmen son ayda yaklaşık 70 bine ulaşmış durumda 
olup geçen yıla nazaran % 30 luk bir artış göstermiş
tir. Seneye kapasiteye erişileceğinden birtakım kısıtla
malar gerekebilecektir. 

1976 başlarında, bu durumla karşılaşılacağı tah
min ediîmş, ancak muhtelif idarelerin meseleyi bu 
açıdan görmemelerine rağmen Bakanlığımızca ikinci 
boğaz geçişi fizibilite etüdîeri yapılmasına karar veril
miştir. 

Halen etüdü yapacak firma tarafından ön çalışma 
raporu verilmiş ve işin nasıl yapılacağı belirlenmiş ve 
iş programı hazırlanmıştır. Araştırılan güzergâhlarda 
sondaj çalışamaiarı Karayolları Genel Müdürlüğünce 
4 ekiple yürütülmektedir. Sismik çalışmalara da Ma
den Tetkik ve Arama Enstitüsünce başlanmış bulun
maktadır. İstanbul Nazım Plan Bürosunca nüfus da
ğılımını gösterir Eylül 1976 ayında verilmesi gereken 
yeni yerleşme planı Ocok 1977 ayı içinde verildiğin
den, Nisan 1977 ayında ön rapor taslağı elde edile
bilecektir. 

Çanakkale Boğazı Geçişi: 
Beynelmilel transit trafiğinin, bütün Anadolunun İs

tanbul ve Trakya ile olan irtibatının Kocaeli üzerin
den geçmesinin bir çok problemleri tevlit ettiği ve 
trafik kapasitesinin üstüne çıkılmasına sebep olduğu 
tespit ediimştir. Çanakkale Boğazında bir köprü ya-

ı pıiarak Batı Anadolu ve Batı Akdeniz Bölgelerimizin 
İstanbul ve Trakya ile irtibatlarının bu yolla sağlan
mağı suretiyle Kocaeli üzerinde trafiğin kısmen bu
raya çekilmesi derpiş olunmuştur. 

Çanakkale üogazı geçişi proje kazıdıklarına geçil
miş ve fizibilite etüdünü yapmak üzere firma seçimi 
yapılmış ve seçilen 16 firmadan teklifler alınarak 11 
ayda tamamlanmak üzere ihale yapılmıştır. 

Karayolları Genel Müdürlüğünün dış ülkelerde iş 
yapabilmesi için kararnamenin yayınlanması üzerine 
gerek Libya'da ve gerekse Suudî Arabistan'da yol 
inşa edebilmek için hazırlıklar tamamlanmış, teşebbüs
lere geçilmiş ve ihalelere iştirak edilmişse de henüz ne
tice alınamamıştır; 
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Demiryolları : 
Demiryolu yapımında sadece yapını bakımından 

ekonomik olma özelliği gözönünde tutulmamakta iş
letmeci kuruluşların da ihtiyaçları nazara aimmak su
retiyle işletmenin gereklerine uygun olarak program
larımız hazırlanmakta ve yatırımlarımız bu esaslara 
göre yapılmaktadır. 

Bu çalışmalarda bir taraftan günün tekniğine uy
gun varyantlar yapılmak suretiyle standartlar yüksel
tilmekte, diğer taraftan da yeni hatlar inşa edilmek
tedir. 

En önemli yani demiryolu inşaatı çalışmalarımız 
aşağıda arz edilmiştir. 

Mevcut Ankara - İstanbul demiryolunun uzunluğu 
577 km. olup, balen işletmekte olan en hızlı trenlerin 
dahi bu yolda seyir süresi 9 saati geçmektedir. 

Çalışmaları • sürdürülen ve Arifiyc'yi - Sincan'a 
bağlayacak olan yeni demiryolu güzergâhında 577 km. 
lik Ankara - İstanbul demiryolu 163 km. kısalülarak 
414 km. ye düşürülecektir. 

Çift batlı ve elektrikli olacak bu yeni güzergâhta 
modern demiryolculuğun yüksek standartları da tat
bik edilerek saattaki hızı 200 - 250 km. olacak tren
ler işleyebilecek ve Ankara - İstanbul arasındaki se
yir süresi 9 saattan 4 saate inmiş olacaktır. 

Bu güzergâhın ve 1980 yılında bitmesi püanlaaan 
Türkiye'nin en uzun tüneli olan 9300 m.Iik Ayaş tü
neli ilk defa ihale edilmiş ve bu sene inşaatına baş
lanmış bulunmaktadır. 

Tekmil Arif iye - Sincan arasındaki nşaatın 1981 
de bitirilmesi planlanmıştır. Elbetteki planlanan bu 
süre içinde bitirilebilmesinin şartları içinde öngörülen 
finansmanın sağlanması ön şart olarak öne sürülebilir. 

Arifiye - Sincan arası demiryolunun ikmali ile sa
dece Ankara ve İstanbul gibi iki büyük şehrin irtibat
ları kısalmayıp, Doğu Anadolunun Batı ile ulaşım 
bağlantısını sağlayan bir başlangıç olacaktır. Bu bağ
lantının devamını sağlayacak olan Ankara - Erzurum 
- Kars, Ankara - Diyarbakır - Irak hududu, Ankara -
İzmir arasında da çift hatlı elektrikli ve yüksek stan
dartlı demiryolu çalışmalarının ilk etabı olan harita 
ve güzergâh araştırmaları ihale edilmiş olup, bunlara 
ait çalışmaların ve inşaatların bitmesiyle gerek İs
tanbul - Erzurum arası ve gerekse İstanbul - Diyarba
kır arasında demiryolu taşımacılığı 12 - 13 saata in
miş olacaktır. 

Bu yıl Ankara - İstanbul çift hat demryoîunun, bü
tün hat boyunca ihalelerin hepsinin birlikte yapılma
sına çalışılacaktır. 

Limanlar : 
Liman yönünden büyük bir dar boğaz içinde bu

lanan İstanbul'un, kısa ve uzun vadede alınacak ted
birleri kapsayan master planı Bakanlığım •çalışmaları
na ilâveten Boğaziçi Üniversitesine yaptırılmış ve ilk 
kademede inşaası zaruri olan Haydarpaşa limanı tev
sii 1977 programına teklif edilmiş, olmasına rağmen, 
Bakanlığımız dışındaki kuruluşlar arasında farklı gö
rüşlesin ileri sürülmesi ve bütçe imkansızlıkları sebe
biyle programa alınamamıştır. 

Konteyner taşımacılığına da imkân verecek olan 
859 milyon liralık İzmir limanı tevsiatı hazırlanmış 
olan master projeye göre yürütülmektedir. Halen 60 
milyon ve 350 milyon keşif bedelli birinci ve ikinci 
kısım inşaatları devam etmektedir. 

İlerideki ihtiyaçlara göre projeleri hazırlanmış 
oîan Mersin ve İskenderun limanlarında inşaatlara 
devam edilmektedir. 

Deniz taşımacılığının ucuz olması nedeniyle iç su 
yollarında ve gollerde bu taşımacılığı geliştirebilmek 
için diğer kuruluşlarla da temas edilerek uzun vadeli 
bir programla gerekli projelendirme çalışmalarına 
başlanmıştır. 

Hava Liman ve Meydanları : 
İç ve dış trafiğe açık hava liman ve hava meydan

larının, yaz - kış ve her türiü hava şartlarında gece 
ve gündüz ulaşıma imkân vesecek şekilde, modern 
standartta inşaası ve teçhizatlandırılması çalışmala
rımızda esas alınmaktadır. Büyük merkezlerde hava 
meydanları inşaasına devam edilmekle beraber yurdun 
daha geniş sathının da hava ulaşımından istifadesini 
sağlamak gayesi ile kısa mesafede iniş kalkış yapabi
len uçaklar için besleyici hava yolu sisteminin kurul
ması gayesiyle çalışmalar yapılmaktadır. 

Yeşilköy Hava Limanında Avrupa'daki emsalleri 
gibi yılda 5 milyon yoku hareketini karşılayabilecek 
birinci terminal ünitesi inşaatı devam etmektedir. 
Ayrıca Türk Hava Yolları Uçak Bakım Tesisleri de 
1977 yık içinde tamamlanmış olacaktır. 

Esenboğa Hava limanında geliştirme çalışmaları 
hazırlanmış oîan master projeye göre yürütülmekte
dir. 1976 yılında pist onarımı süratle bitirilmiş olup, 
1977 yılında da apron ve taksirut onarımian ikmal 
edilecektir. Terminal tevsii ve ikinci pist inşaatı da ele 
alınarak bu hava limanında hizmetlerin daha iyi gö
rülmesi sağlanmış olacaktır. 

İç ve diş trafiğe cevap verecek şekilde yapılmak
ta oîan İzmir Kaklıç Havaalanının da pist, taksirut 

, ve apron inşaatlarına devam edilmektedir. 

621 — 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 , 1977 Ö : 2 

Yapı İşleri : 
İklim şartlarını da gözönüne alarak, teknolojik 

imkânlara göre fonksiyonları ön planda tutulmak 
suretiyle yurdumuzun tarihî geleneklerine u}^gun ola
rak Devlet ve diğer kamu binalarının en ekonomik şe
kilde inşaası yapılar konusunda temel prensiplerimiz-
dir. 

Bu maksatla inşaatlarda demir ve betondan tasar
ruf sağlamak üzere yüksek mukavemetli çelik kul
lanılması ve betonarme hesap metotlarında değişik
lik yapılması için üniversitelerîim'izle ortak çalışmalara 
devam edilmektedir. Ayrıca, yapı işleri bölge müdür-
Kiklerimizde araştırma laboratuvarları kurulmasına 
başlanılmış olup, bu tesisler 1977 yılında tamamlana
caktır. Güneş enerjisinden faydalanılması tatbikatına 
da geçilmiş bulunmaktadır. 

Akaryakıt ve kömürden tasarruf için ısı tecridi 
konusunda başlanan çalışmalar sürdürülmektedir. 

Yapılarda prefabrike kalıp ve yapı elemanı kul
lanılması gibi yeni tekniklerin tatbiki çalışmalarına 
devam olunmaktadır. 

1973 - 1977 yıllarına ait Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının beşinci uygulama yılına girerken, bu 
planın 1976 yılı programı ile ilgili olarak Bakanlığı
mızca yapılan çalışmalar ve sonuçları hakkındaki bil
gileri şöylece özetlemek mümkündür : 

Bayındırlık Bakanlığı 1976 Malî Yılı Bütçesi : 
Bayındırlık Bakanlığı : 2 735 871 000 TL., Kara

yolları Genel Müdürlüğü : 9 102 480 000 TL., ikisinin 
toplamı 11 838 351 000 TL. ohıp diğer bakanlık ve 
kurumlardan aktarılan 4 908 910 000 TL. ile birlikte 
toplam 16 747 261 000 TL.'sına ulaşmış idi. 

Ocak sonu itibariyle yalnız yatırım harcamaları : 
Karayolları Genel Müdürlüğünde : 6 636 471 000 

TL.; gerçekleşme oranı % 101. Yapı İşleri Genel Mü
dürlüğünde : 3 264 649 000 TL.; gerçekleşme oranı 
% 62. Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları 
İnşaatı Genel Müdürlüğünde : 1 095 787 000 TL.; 
gerçekleşme oranı % 56. Toplam olarak yapılan iş : 

10 996 907 000 TL. ve vasatı gerçekleşme % 80 ol
muştur. 

Bu gerçekleşme nispetleri aynı tarihlerde 1974 yı
lında % 76, 1975 yılında % 78 idi. 

1976 malî yılı sonu itibariyle : 
Karayolları Genel Müdürlüğünde gerçekleşme ora

nı; % 110. 
Yapı İşleri Genel Müdürlüğünde gerçekleşme ora

nı; % 80. 

Demiryollar, Limanlar ve Hava Meydanları İn
şaatı Genel Müdürlüğünde gerçekleşme oranının; 
°/o 70'e ulaşacağı hesaplanmıştır. 

Bu suretle toplam olarak 15 600 000 000 TL.'hk 
hizmet gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Ocak 1976 sonu itibariyle Bakanlığımızca bu yıl 
içinde ihale edilen işlerin keşif tutarları ve adetleri 
de şöyledir : 

Keşif tutarı Adedi 

Müdürlüğü 5 111 575 00 TL. 1 905 
Karayolları Genel 
Yapı İşleri Genel 
Müdürlüğünde 5 235 842 000 TL. 1 130 
Demiryollar, Limanlar ve 
Hava Meydanları İnşaatı 
Gn. Md. de 2 256 257 00 TL. * 76 

Toplam olarak 12 613 674 000 TL.'hk 3 İ l i 
adet iş ihale edilmiştir. 

Bu rakamlar 1975 yılında 8 256 240 000 TL. ve iş 
adedi olarak 3 012 idi. 

Dengeli kalkınma için yıllık programların tanzi
minde ve personel tayinlerinde geri kalmış bölgelere 
öncelik verilmektedir. Bu bölgelerde 1976 yılında iş
lerin yakından takibi suretiyle daha yüksek bir ger
çekleşme oranı sağlanmıştır. 1977 yatırım planlama
sında Doğu'daki bölgelerimize daha fazla imkân ak
tarılmıştır. Meselâ Karayoîlarımızm 17 bölgesinden 
Doğu'daki 6 bölgesine 1973 yılında Karayollanmız 
genel yatırım bütçesinin % 23'ü tefrik edilmişken, 
1977 bütçesinde bu nispet % 32'ye yükseltilmiştir. 

Yatırımların tahakkuku için alınması düşünülen 
tedbirler : 

Bu hususta tadili ve yeniden çıkarılması derpiş 
olunan kanun tasarıları şunlardır : 

1. Yatırımların tahakkukunda ve ileri teknoloji
nin uygulanmasında teknik elemanlara yaptırılan nor
mal çalışma gelenekleri dışında çalışma veya ya
şamı ağırlaştırıcı görevlerin çekici, bağlayıcı hale ge
tirilmesi, Devlet sektöründen, özel sektöre ve kuruluş
lar arasında teknik eleman kaymasını önlemek gaye
siyle teknik eleman ödeneği verilmesini düzenleyen 
657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ek dört mad
delik kanun tasarısı hazırlanarak gereği yapılmak üze
re 13 . 3 . 1976 tarihinde Başbakanığa sunulmuştur. 
Yatırımların zamanında, ödeneği dahilinde ve kaliteli 
olarak gerçekleştirilmesinde teknik eleman meseleleri-
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nin en Önemli faktör olduğu şüphesizdir. En kısa za- 1 
manda halli zaruretine inanmış bulanmaktayız. 

2. Finansmanını sağlayarak belediye yollarının, 
meydanlarının ve sınaî imalâtının inşaasım ve muay
yen vade ile faizsiz olarak belediyeyi borçlandîrıp 
devir ve teslimini yapmak üzere Bakanlığımıza bağh 
tüzelkişiliği haiz, katma bütçeli belediye yolları genel 
müdürlüğü kurulması için hazırlanan kanun tasarısı 
görüşleri alınmak üzere Bakanlıklara gönderilmiştir. 

Görüşler peyderpey toplanmaktadır. Yakında gere
ği yapılmak üzere Başbakanlığa sunulacaktır. 

3. Devlet binalarının ve müştemilâtlarının mima
rî, yapım yönünden bakım ve onarımlarının yapılma
sı, tesis ve donatımlarının işletilmesi, koruyucu ba
kım ve onarımlarının düzenli bir şekilde yürütülmesi, 
1609 sayılı Kanun kapsamına giren binalardan ema
neten yaptırılacakların yapımı, fesih veya tasfiye do-
layısıyle yarım kalanların ikmali ve işletmeye sunul
ması için Bakanlığımıza bağlı tüzelkişiliği haiz olmak 
üzere ve katma bütçe ile idare edilmek üzere Devlet 
Binaları İşletme, Bakım, Onarım ve İkmal İşleri Ge
nel Müdürlüğü kurulması için hazırlanan kanun tasa
rısı görüşleri alınmak üzere bakanlıklara gönderilmiş
tir. Görüşler peyderpey toplanmaktadır. Yakında ge
reği yapılmak üzere Başbakanlığa sunulacaktır. 

4. 2490 sayılı Artırma, Eksiltme ve İhale Ka
nunu yerine, yeniden hazırlanan Devlet İhale Kanu
nu tasarısı kanunîaşıncaya kadar; 

— Kanundaki parasal miktarların günün şartları
na uydurulması, 

— Bankalarca verilen teminat mektubu limitleri
nin artırılması ve teminat mektuplarının muvakkat 
kabulleri müteakip % 50'sine kadar çözümlenmesi su
retiyle teminat mektubu piyasasında bir ferahlik sağ
lanması için hazırlanan iki kanun tasarısından birin
cisi Başbakanlığa arz edilmiştir. 

İkinci tasarı görüşleri alınmak üzere bakanlıklara 
gönderilmiştir. Görüşler peyderpey toplanmaktadır. 
Yakında gereği yapılmak üzere Başbakanlığa sevke-
dilecektir. 

Yüce Meclisimizin ve Senatomuzun bu çalışma
larımızın neticesini almakta bize yardımcı olacağına 
inanıyoruz. 

1977 yılma ait işçilik, araç ve gereç rayiç cetvel
ler1! ile birlikte bu yıla ait inşaat ve tesisat birim fiyat
ları neşredilmiştir. 

1977 yılı ve ileriki yılların ihalelerine mütehavvil 
fiyat esasının getirilmesi çin çalışmalarımız sonuçlan
mak üzeredir. 
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Devam etmekte olup da 1977 yılına intikal etmiş 
yatırımların bazılarında aksamalar olmuştur. Bu du
rumlar üzerinde ehemmiyetle durulmakta ve kısa za
manda da tamamlanmaları için alınacak tedbirlerin 
tespitine çalışılmaktadır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Bakanlığım ve Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 

yılı Bütçe teklifi diğer bakanlık ve idare bütçelerin
den yapılacak transferler hariç olmak üzere; Bayın
dırlık Bakanlığı 3 milyar 865 milyon 829 bin lira, Ka
rayolları 13 milyar 290 milyon lira olmak üzere top
lam 17 milyar 65 milyon 829 bin Türk lirası olarak 
huzurlarınıza gelmiştir. 

1977 malî yılı içinde diğer bakanlık ve idare büt
çelerinden Bakanlığım Yapı İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesine 6 milyar 123 milyon 32 bin Türk lirasının 
aktarılacağı düşünülürse, Bakanlığım, Karayolları Ge
nel Müdürlüğü dahil 1977 Malî Yılı Bütçesi 23 mil
yar 188 milyon 861 bin Türk lirasına baliğ olmakta
dır. Bu rakam geçen yıla nazaran 6 milyar 441 milyon 
600 bin Türk liralık bir artış ifade etmektedir. 

Bu ödeneğin önemli bir kısmı önceki yıllardan de
vam eden işlemin tamamlanarak hizmete açılması için 
kullanılacaktır. Bakanlığım çahşmalarıyle 1977 Malî 
Yılı Bütçesinin analıatlarını takdim eden sözlerime 
burada son veriyorum. 

Müsaade ederseniz soru sormuş arkadaşların ve 
daha evvel konuşmalarda bazı hususları öğrenmek 
İsteyen arkadaşlarımızın sorularını cevaplandırayım. 

Başkanlığa yazdı önerge veren arkadaşlardan Sa
yın Hayri Mumcuoğlu Beyin sualleri; Tekirdağ -
Gaziköy - Şarköy yolu için izahat istemişler. Bu yok 
programdadır. 26 kilometre uzunluğunda il yoludur. 
Bu yolun keşif bedeli 100 milyon TL. olup, 1976 yı
lında programa girmiştir. 1980 yılında ikmal edile
ceği planlanmıştır. 1977 yılında 1 milyon 200 bin TL. 
ödenek ayrılmıştır. 

Hayrabolu - Malkara yolu 1977 asfalt progra
mına düşünülmektedir. 

Sürt Senatörü Sayın Süreyya Beyin suali var. Şır-
nak - Eruh - Siirt yolu için ne zaman bitirileceği; 
yaz, kış ne zaman trafiğe açılacağı şeklinde sualleri 
var. 

Bu yol geçen sene büyült çapta ikmal edilmiştir. 
Yalnız stabiîizasyon işi ikmal edilememiştir. Bu se
ne inşallah stabiîizasyon işleri ikmal edilecek, ilâveten 
de asfaltlanması bu sene kısmen tamamlanacaktır. 
Kısmen diyorum; ne kadar yetişe'bilir'sek. 
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Sayın Talât Doğan Beyin sorusuna isteği üzerine 
yazılı olarak cevap vereceğim. 

Sayın Ali Cüceoğlu Beyin konuşmaları arasında 
(baza hususlarda sualîeri olmuştu; Harşit yolunu sor
muşlardı. Tirebolu Torul yolu olarak bizim program
larımıza girmiştir; 1976 programına girmişti. O 90 ki
lometrelik bir yoldur. 20 kilometrelik kısmının pro
jeleri Karayolıarmca emaneten yapılmış ve 1977 yı
lında 28 milyon lira ödenek tefriki ile bu kısım müte
ahhide ihale edilmiştir. Mütebaki kısmının proje ça
lışmalarına devam olunmaktadır. 

Trabzon - Torul - Gümüşhane yoluna ilâveten 
uygun bir güzergâh olan Tirebolu - Torul seçildiğin
den, Gönde Deregözü yolunun şimdilik ele alınması 
Karayollarınca uygun görülmemektedir. İîeriki yıl
larda ihtiyaca göre tekrar tezekkür edilebilecektir. 

İstanbul - Ankara yolu hakkında malumat vermek 
istiyorum : İstanbul - Ankara yolunu yaînız bir hat 
olarak Bayındırlık Bakanlığı ele almamıştır. Aslında 
İstanbul - Ankara yolunu rahatlatmak için Çanakka
le Boğaz geçişi düşünülmüş, böylece Batı ve Güney 
Anadohımuzun bir çok kısımlarından İstanbul'a ge
liş bu yeni yoldan sağlanması düşünülecektir. Bu yol
da çift yol haline getirme çalışmaları, ekspres yol ça
lışmaları, otoyol çalışmalarımız sürdürülmektedir. Bi
tirilen hız kontrollü yol 45 kilometre olmakla bera
ber, Geibze - İzmit arasındaki 45 kilometrelik yolun 
da; 2 milyar lira civarında maliyeti olan bu kısmın 
da 1979'da tamamlanmak üzere planlandığını beyan 
etmek isterim ve burada çalışmalarımız devam et
mektedir. 

Bunun dışında Ankara'dan başlayıp Kızılcaha
mam'a doğru 70 kilometrelik bir kısım çift yol ola
rak ele alınmış ve 50 kilometrelik kısmındaki toprak 
üsleri ikmal edilmiştir. 

Bunların dışında Ankara'yı İstanbul'a ulaştıracak 
olan başka bir güzergâh üzerinde çalışmalarımız yü
rütülmektedir, bu güzergâhta Ankara - Beypazarı -
Nallıhan yoludur. Nallıhan'a kadar olan kısmı asfalt
lanmıştır. Bu kısım da 160 kilometredir. Ondan son
raki 90 kilometrelik kısmın etüdü devam etmektedir. 

Bunlarla şunu arz etmek istiyorum; aslında bu 
bahsedilen güzergâhı rahatlatmak için yan çalışmalar 
Sürdürülmektedir. Bunlarla beraber elbetteki ekspres 
yola, hız yoluna daha büyük imkânların sağlanması 
şayanı arzudur. 

Dalaman'ın 1976 ödeneği 90 milyon iken, bu iş 
Mr miktar geç ihale edildiği için ancak 1976 yılında 
13 milyon liralık kısmı yapılmıştır. Geriye kalan kıs

mın fleriki çalışmalarda bu hız düşüklüğünü giderici 
tarzda gerekli tedbirler alınmasına çalışılacaktır. 

Sayın Hamdi Özer Beyin Malatya havaalanı ko
nusunda sualleri vardır. Eski havaalanının onarımın
dan ziyade, askerî alanda bir terminal binası inşası 
planlanmıştır; 1977 3'iknda bu işe başlanacaktır. 

Devlet Demiryollarına ait alt ve üst geçitler Dev
let Demiryolları İşletmesiyle ilgili olduğu için, bizim 
üzerinde duracağımız iştigal sahalarımızın dışında
dır. 

Yurt dışı görevini nasıl yapacağımızı sordular, Sa
yın Cüceoğlu? Yurt içi görevini yapamayan Kara
yolları yurt dışında nasıl iş yapacaktır şeklinde bir 
sualleri oldu. Bizim Karayolları için talep ettiğimiz 
para 1977'de 22 milyar lira idi. Bunun ancak 13 mil
yarlık kısmı karşılanabildi. Bunun altında şu yatmak
tadır; Karayolları tam rasyonel bir çalışma yapabil
mek için 22 milyar liralık iş yapması iktiza eder. Bu 
imkânlar kendi millî imkânlarımızdan sağlanmadık
ça, elimizdeki imkânların bir kısmını dışarıda çalıştır
mak elbetteki uygun bir görüş olmaktadır. Biz Ka
rayollarının 22 milyarlık bir iş yapma gücü olduğuna 
inandığımız için 22 milyar talep ettik. Dolayısıyle 13 
milyarlık işde randımanı düşük olacağı için, "bir mik
tar dışarıdan almak suretiyle randımanımızı artırma
yı daha uygun bir yol olarak telâkki ettik. Çalışma
larımız bu inançtan doğmaktadır. 

Sayın Ömer Naci Bozkurt Bey, stol meydanların 
bir an evvel ele alınmasını istediler. Bakanlığımızla 
ilgili olarak gerekli bütün işlemler tamamlanmıştır, 
şayet programlarda yer alırsa; ilgili merdler prog
ramlarda yer almasını sağlar ise, elimizden gelen gay
reti sarfeteeye hazırız. 

Bakanlığa alınan kişilerde bazı vasıflar arandığı 
şeklinde bir beyan oldu. Ben hatırlayabildiğim kada-
rıyle, biz Bakanlığa geldiğimizden beri bir tek defa 
eleman almak için imtihan yaptık. Bu imtihana 1 500 
kişi katıldı. 1 500 kişinin, takdir buyururlar ki, bi
zim menşelerini öğrenmemiz, bunların hangi partiden 
olduğunu ortaya çıkarmamız imkânlarımız da yoktur. 
Nitekim arkadaşım da ifade etti, tabiî ben bilemiyo
rum alınanlar Halk Partili midir, Millî Selâmet Par
tili midir; ama 60'ı Halk Partiliymiş... Bizim için bir 
parti farkı yoktur. Onlar kazanmışlarda elbetteki on
lar alınır. 

Sayın Naîbantoğiu, «Geri kalmış bölgelere ehem
miyet verilmiyor» buyurdular. Ben konuşmalarım ara
sında geri kalmış bölgelere elimizden geldiği kadar 
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ehemmiyet verdiğimizi beyan ettim ve rakamlarla be
lirttim. Bana ilâveten bir kaç rakam daha arzu eder
lerse kendilerine vereyim : 

1973 ysılında geri kalmış bölgelerimizdeki yatırım
larımız Karayolları Bütçelinin % 22'si, 313 milyon-
idi. 1974'de % 25'i, 488 milyondu, 1975'te % 26,8*i, 
765 milyon, 1976'da % 2859'u, 1 milyar 353 milyon ve 
1977'de de % 12*si, 3 milyar 360 milyondur. 

Gene kendilerini belki daha yakından ilgilendire-
bilir umudu ile Erzurum bölgesindeki yatırımları da 
müsaade ederlerse sayayım : 

Erzurum bölgesinin 1974 yatırımı 50 milyon, 
1975'te 96 milyon, 1976'da 200 milyon, 1977'de 300 
miîyondur. Asfaltlama çalışması 1972'de 255 kilo
metre, 1973'te 206 kilometre, 1974'de 161 kilometre, 
1975'te 351, 1976'da 449 kilometre asfaltlama yapıl
mıştır. Köprü yapımım da aynı şekilde beyan edebi
lirim. 

«Konuşmalarımız hiç kal'a alınmıyor» şeklindeki 
beyana elbetteki iştirak etmiyorum. Ben şahsen bura
daki konuşmaları, Millet Meclisimizdeki konuşmala
rı ve her arkadaşımın bana telkinlerini memnuniyetle 
kabul ediyor ve gücümün içindeki kadarı ile cevap
landırma arzusu içindeyim. Tekrarında da fayda gö
rüyorum. 

TIR'iaıdan alman paralardan bahsettiler. Bs.mun 
tespiti bizim Bakanlığımıza ait. değildir. İlâve söyle
yecek bir şeyim yoktur. 

«Oltu - Narman yolunun niçin yürümediğini?» 
sordular. Biz müteaddit defalar ihaleye çıkardık ve 
ancak yeni ihale ettik. Bu balamdan paraların zama
nında harcanması mümkün olamadı; mümkün değil
di. Bu pralar, kendilerinin de biMiği veçhile daha hız
lı yürüyen inşaatlara aktarılır. Bunun tersine seneye 
şayet burası hızlı yürürse, başka bir yerden de bura
ya aktarma yapılır. Bizim için.hızlı ve kaliteli is yap
mak esastır. Bizim istediğimiz programın her nokta
sını zamanında ve gereken şekilde yapmaktır. Tabiî 
elimizde olmayan sebeplerle gecikmeler olabilir. 

Geri kalmış bölgelerde personel azlığmı giderici 
maiMyette, zannediyorum bizim bu demin bahsetti
ğim 3 ncü ayda Başbakanlığa sevkettiğimiz teknik 
personel için ilâve 4 maddelik kanun teklifi orada 
hem geri kalmış bölgeler, hem işini zamanında yap
maktan dolayı ilâve bir sürü tediyeler vardır. Ümit 
ediyoruz ki, tatmin eder ve yaşayan bir sistem getiril-
Mİştir. Devamlı da şartlara göre kendi kendine uy
gun bir şekilde yürüyecektir. 

Sayın Babüroğlu'nun bahsettikleri hususta; yani 
ihalelerde bazı yolsuzlukların olabileceği hususunda 
titizliğimiz devam etmektedir. Bakanlığa geldiğim gün
den bugüne kadar Teftiş Kurulu zannediyorum en ke
sif çalışmasını yapmıştır. Buna ilâve olarak eğer bi
linenler varsa, bana iletilmesini faydalı görüyorum. 
Bu tip meseleler üzerinde yürümeye hazır olduğumu 
beyan eder; yardımlarınızı istirham ederim. 

Ulaşım sistemlerinin temininde dışarıdan makine 
ile işin yapılmasına taraftar olmadığımı sözlerimde 
de beyan ettim; her zaman da beyan ederim. Aynı 
fikre iştirak edyorum. Ancak, bu işin ne derece çö
züme ulaşabilceğini de toptan bir anda bilmek müm
kün değildir. İnşallah iîeriki seneler bu yönde daha 
geniş çözüm imkânları getirir. 

Kitle taşımacılığı ile ilgili fikirlerine iştirak ettiği
mi daha evvel beyan etmiştim. Bir farkla; karayolu in
şaatına da elimizden geldiği kadar verilmek suretiyle 
her ikisini birlikte yürütmek suretiyle iştirak ediyo
rum. Bizim karayollanmız, komşumuz olan devlet-
lerdeki karayolu miktarından da azdır. Dolayısıyîe, 
karayoluna da ehemmiyet vermek zaruretiyle birlikte 
Demiryoluna ehemmiyet verilmesin arzu ediyorum. 
Demiryollarına daha büyük tahsisatların ayrılmasını 
ben de temenni ediyorum. O şekilde tekliflerimiz de 
olmuştur. Ancak, bize tanınan imkân cinde kalacağı
mız da tabiîdir. 

Muhterem Sırrı Turanlı beyin Adıyaman yolları 
ile ilgili beyanlarını dinledim. Muhterem İsmail İl
han beyin de Muş illeri le ilgili beyanlarını dinledim. 
Elimizden geldiği kadar gayret sarf edeceğiz; ama 
kabul ederler ki, elimizdeki imkânın dışında da bir 
şey yapmamız mümkün değiMr. Bu telkinleri istikâ
metinde tekrar meseleye eğilmeye gayret edeceğim. 

Efendim, son suallere geçiyorum. Karayoîian Ge
nel Müdürlüğümüze izafe edîk-n sözler için, daha ev
vel bize iletilen şikâyetler olmuşta. Biz ilgili hukuk 
servM ile bunları incelettik ve bunların varit olmadığı 
tamamen sendikal bir rekabet neticesi ortaya atıldığ-
Iarı bize beyan edilmiştir. Nitekim, demin bahsedilen 
«AHaha zülüm» isnadının Karayollanmız Genel Mü
dürü tarafından yapılmayacağı aşikârdır. Bu bile bun
ların hissî bir beyandan öteje olamayacağının delili
dir kanısındayım. Karayolları hizmetlerini geçmiş yıl
lara nazaran arttırmıştır. Bu fiilî durum söylenenlerin 
varit olmadığmin delilidir. Karayollarındaki hızımız 
geçen senelerden daha fazladır. Karayollarında daha 
hızlı çalışalım diye bizzat Genel Müdürümüz tarafın-
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dan 22 milyar liralık bütçe tanzim ve talep edilmiş
tir. Bize tanınan imkânlarla da hızımız, bütün zor şart
lara rağmen, bütün fiyat artışları ve teknik eleman 
zorluklarına rağmen % 110'un üstünde gerçekleştiril
miştir. Bunları beyanla meseleyi cevaplandırdığımı 
zannediyorum ve hiç bir inanan kişinin medeniyet ya
rışında en medenî ülkelerden daha ileride olmaktan 
başka bir fikri olacağını kabul etmiyorum ve buna da 
inanmıyorum; eğer böyle fikri olan var ise, onun inan
cının eksikliğine ben şahsen hükmediyorum; kendi 
fikrim olarak. 

Müsaadenizle sualleri burada cevaplandırmış 
oluyorum. Hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alşıklar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederiz. An
cak, Sayın İlhan'ın son bir sorusu vardı, bir de Sayın 
Karaağaçlıoğlu'nun... 

MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — Bir 
sualim vardı.. 

BAŞKAN — Efendim usul açısından mümkün de
ğil, müsaade buyurun. 

Sayın Karaağaçlıoğlu'nun 2 sorusu vardı efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI FEHİM ADAK (De
vamla) — Evet, onları müsaade ederseniz ben bilahâra 
cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Yazık olarak; evet efendim. 
Son söz Sayın Karaağaçlıoğlu'nun efendim. 
Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Karaağaçlıoğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem 
üyeleri; 

Yüksek huzurlarınızda müzakeresi bitmek üzere 
bulunan Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi hakkında son 
sözü söylemek bana nasip oldu. 

Değerli arkadaşlarım; 
Osmanlı İmparatorluğundan bu yana Devlet ha

yatımızda hakikaten köklü müesseselerden birisi olan 
ve memleketin ümran hizmetlerinde büyük gayret
leri olan köklü teknik teşkilâtlardan birisi olan Ba
yındırlık Bakanlığı hakkında lehte ve aleyhte söylene
cek çok şeyler vardır. Çünkü, ülkenin bütün altyapı 
temel hizmetlerinin büyük bir ağırlığım bu teknik 
nitelikte olan bakanlık, bünyesinde taşıdığı kadroîa-
rıyle ifa etmeye çalışır. Mesele, bu görevlerin yerine 
getirilişi esnasında sadece iyi niyetle değil, bunun öte
sinde yetişmiş kadrolar, teknik kadrolar, para, proje, 
plan ve zaman gibi bir takım faktörlerin koordine 
bir sistem içerisinde yıllık bütçelerin verdiği sınırlı im
kânlar dahilinde değerlendirilmesiyle mümkündür, 

Yol diyoruz, hava meydanları diyoruz, limanlar, 
yat limanlan diyoruz, petrol boru hatları diyoruz, ge
mi barınakları diyoruz; binalar, okullar, hükümet bi
naları gibi türlü malî porteleri çok yüksek olan yatı
rımları ve teknik yatırımları bu bakanlık ifa etsin 
diyoruz ve bunlann süratle fonksiyonel hizmetini gö
recek hale getirilmesi sağlansın diyoruz; ama bütçeye 
bakıyoruz ki, mevcut bütçe içerisinde bunların ifası
nın mümkün olmadığını görüyoruz. Birkaç misalle 
bunu değerlendirmek istiyorum. 

Karayolları; 
Kurulduğu tarihten itibaren hakikaten Türkiye'de

ki karayolu hizmetlerinde başarılı olmuş müesseseleri
mizden birisidir; ama son devrelerde bu başarısını ya
vaş yavaş kaybetmeye başlamıştır. İki faktör buna 
müessir olmuştur: 

Bunlardan bir tanesi, teknik kadrolarını zaman 
içerisinde yitirmesi, kaybetmesi, mevcut olan ve tat
bik edilegelmekte bulunan Personel Kanunu sebebiyle 
güçlü ve tecrübeli teknik kadroları bünyesinde artık 
tutmaktan çok uzak kalması ve araştırma, geliştirme 
imkânlarına da sahip olamaması gibi birtakım sebep
ler, bu kadrosuzluk nedenleri, bu müessesenin güçlü 
hizmet yapmasını mümkün kılmamaktadır. 

İkinci de, yatırım meselesidir. Şayet Karayol
larının bugün dahi hakikaten zayıf olduğunu iddia 
ettiğimiz kadrosu içerisinde para verilecek olursa, iş 
yapma kapasitesinin bunun çok daha ötesinde olduğu
nu ifade etmek isterim. 

Devlet otoyolu, ekspres yol dediğimiz yol, yıllar
dan beri üzerinde çalışılagelmekte olan yollardan bir 
tanesidr. Malî portesi 60 milyar lira varan bu yolun 
henüz daha 65 nci kilometresindeyiz. Bu yolun 1 kilo-
metresinn maliyetinin 60 milyon lira olduğu nazarı 
dikkate alınırsa, sadece İstanbul - İskenderun arasın
da 60 milyar, onun ötesinde Kapıkule'ye kadar devam 
edecek olan yola da hiç olmazsa 20 milyar lira 
civarında bir para vermek suretiyle, 80 milyarı aşan 
bir yatırım yapmak mecburiyeti vardır. 

Bugün Karayollarının tüm bütçesi 14 milyar lira 
civarındadır. Bunun personele verilecek olan mikta
rını çıkarınız, yatırıma tahsis edilebilecek olan mik
tarı o kadar azdır ki, 8 - 9 milyar lirayı geçmiyor. 
Bununla Devlet karayolu ağına dahil olan 60 bin 
kilometreyi bulan yolların bakımım, onarımını, ida
mesini, işletmesini, devamlı olarak trafiğe açık olma
sını temin etmeye mi sarf etsin, yoksa bunun ötesin
de ekspers otoyollarının yapılması suretiyle ilgili olan 
çalışmalara mı devam etsin?.. Bu mümkün değildir. 
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Eşyanın tabiatına uymayan bir sistem vardır. Ya
tırım, para, proje, plan, program, teknik kadro ve 
ekipman gibi birtakım unsurların tümünün var olma
sı, yeteri kadar var olması ve bunların tümünün koor-
dine bir şekilde çalışmasına bağlıdır. 

Demiryollarında da aynı hadiseyi görüyoruz, is
tanbul - Ankara arasını 4,5 saate indirmek hakikaten 
ideal bir hedef. Bu yöne yönelecek olan hizmetler de 
cidden başarılı bir hizmet olacaktır. Buna başlanıl
mıştır; ama ne kadarla başlanılmıştır?.. 600 milyon 
lira civarında bir para ile bu işe başladık. Aslında 12 
milyara varan yatırım, hele zaman içerisindeki fiyat 
artışlarını da nazarı dikkate almak suretiyle 450 ki
lometre olan bu yolun yapılmasında, bugün tasavvur 
ettiğimiz rakamların çok daha ötesine geçmek müm
kündür. O itibarla, bu yolu ciddî olarak yapmak is
tiyorsak, sadece başlamış olmak için bu yola el at-
mışsak, bu yolu bitiremeyiz. Ekspres yolları 6 - 7 se
nedir devam ediyor ve bitmiyor bu da bitmez. O hal
de buna da hiç olmazsa, Sayın Ali Oğuz arkadaşımın 
dediği gibi, senede 2 - 3 milyar lira para vereceksiniz 
ki, bu yol 3 - 4 sene sonra yapılsın. Çünkü, süratli 
şehirleşme, sosyal yapıdaki gelişme, endüstrileşme, 
ulaşım vasıtalarının artışı, Türkiye'de yol mevzuunu 
önplana getirmiştir. Buna lâzım gelen değeri vermek 
lâzımdır. 

Bir konuya daha dikkati çekmek istiyorum. Yıl
lardan beri bu kürsülerden söylenegelir; 2490 sayılı Ar
tırma, Eksiltme ve ihale Kanunu ve bunun ötesinde de 
1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanunu... Bu ka
nunlar bilhassa Bayındırlık Bakanlığının hizmetleri 
içerisinde, bu hizmetlerin malî yönden darboğazları
nı, handikabım teşkil eder. Bunun üzerinde Hüküme
tin büyük çalışmalar yaptığım ve bu çalışmaların da 
Meclislere intikal edecek nitelikte ileri bir mesafe 
katetmiş olduğunu biliyoruz. Sayın Bakanın, bilhassa 
bu konuda gayret sarf ederek meseleye sahip çıkması, 
teşriî organların da buna lâyıkı, önemi derecesinde 
değer vermek suretiyle süratle bunu intacettirmelerine 
gerek vardır. 

Bir konu daha arz etmek istiyorum. Devlet Plan
lama Teşkilâtının öngördüğü Proje Ofisi müessesesi 
vardır. Dünyada emsallerini gördüğümüz israil'de 
Tahıll, italya'da Enni ve Japonya'da Mitsu - Bichu 
şirketleri gibi dışarıya proje yapan, dışarıya ilmî tec
rübeyi ihraç eden müesseseler, mühendislik büroları 
vardır. Türkiye'de de Devlet hayatında hakikaten 
böyle bir projenin kurulması ve memlekette imar 
hizmetlerinde standartlığa gidebilme yolunun açılma-
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sı ve dolayısıyle teknik gücümüzün bilhassa Orta Şark 
memleketlerinde ağırlık gösterecek nitelikte, onların 
projeleriyle ilgili çalışmalara yöneltmek suretiyle de 
teknik gücümüzü dış memleketlere açmak suretiyle 
de yeni bir imkân sağlanması yoluna gidilmesi lâzım
dır. Bu, hem Devlet eliyle memlekette yapılmış olan 
yatırımların projelendirilmelerinde büyük bir kolay
lık sağlayacak, hem de ileri seviyede memleketimize 
hizmet gören özel proje bürolarının kapkaç çalışma
larını önleyecek, onları balans edecek, dengeleyecek 
nitelikte itibarlı bir müessese de olabilecektir. Bu yol
da da bir çalışma yapılması lâzımdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya daha işaret etmek istiyorum. Malum

larınızdır ki, Bayındırlık Bakanlığının bünyesi içeri
sinde bulunan Karayollarının büyük bir kısmı hiz
metlerini emanet yoluyla yapar. Bina inşaatları iha
leli yollarla yapılır; fakat bunun yanı sıra, bakımı, 
onarımı, idamesi, işletmesi ve bilhassa kar mücade
leleri Bayındırlık Bakanlığı Karayolları bünyesindeki 
personelle emanet suretiyle yapılır. Toplu sözleşmeler 
ve sendikalar vakit vakit bu hizmeti, bilhassa hizme
tin yapılacağı bir dönem içerisinde sekteye vurur. 
Yapılan grevler nedeniyle; bu karayolu işçileri sadece 
kar bakım hizmetlerinin dışında kalan 38 - 40 bin 
kişiyi bulan kadronun 20 - 30 bini kişin oturur, tam 
Mayıs aylarında hizmete başlayacağı zaman toplu söz
leşmelerin kendilerine sağladığı sadece fiyat pazarlığı 
istikametinde işleyen mekanizmayı ortaya koymak 
suretiyle hizmeti aksatır ve Karayollarının elinde bu
lunan hakikaten güçlü olan makine ekipmanım, ma
kine parkım da işletmez hale getirir. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, lütfen bağla
yın efendim. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bağlayacağım efendim. 

Bunun üzerinde durmak suretiyle bu meseleye 
mutlaka bir çare getirmek lâzımdır. Bakanlar Kuru
lunun bir ay erteleme süreleri vardır. Kanunda bir 
değişiklik yapmak suretiyle bir yd içerisinde muay
yen bir sürede bunu erteleme imkânım sağlamak su
retiyle, % 100ı kamu hizmeti gören bu müesseselerin 
hiç olmazsa muayyen hizmet zamanlarında çalışma
larını sağlayabilecek bir hukukî yasal tedbirin getiril
mesinde zorunluk vardır. Bu sadece Karayollarıyla de
ğil, Türkiye'nin içerisinde mevcut olan bilcümle ema
net hizmet gören bakanlık bünyelerindeki kadrolar için 
de vardır; PTT'sinden, Devlet Demiryollarından, Ge
mi işletmesinden tutunuz da, Karayollarına kadar, 
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YSE'ye kadar bütün bu sistemlerde geçerlilik taşır. 
Bir konuyu daha söyleyerek sözlerimi bağlıyo

rum. 
Muhterem arkadaşlarım; 
Emanet dedim, makine parkı dedim... Karayolla

rının büyük makine parkı var. Türkiye'nin iklim 
şartlan içerisinde bu makine parkını en az çalışabile
cek sürede Şark'ta olduğuna göre; Şark'ta esnek bir 
makine parkı değerlendirilmesi suretiyle, Batıda uzun 
aylar çalışılabilecek olan bölgelerden bu mıntıkalara 
makine kaydırmak suretiyle yıllık programların uy
gulanmasına imkân vermek, çalışılamayan dönemler 
içerisinde kar mücadelesi yapılacak ekipmanın dışın
daki makine parkını da Batıda 8 - 9 ay çalışılabilir 
mıntıkalarda değerlendirecek bir planlamaya gitmek 
lâzımdır. Bununla mevcut makine parkından daha 
fazla istifade etme imkânı olabilir. 

Sözlerimi burada bitirirken, Bakanlığın bütçesinin 
Bakanlığa ve milletimize hayırlı, uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan diler, hepinizi saygıyle selâmlarım. 
(A. P. ve M. S. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçh-
oğlu. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin müza

kereleri bitmiştir. 
Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerine ge

çilmesini oylarınıza sunuyorum. Kabuî edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölümler okunup oylanacaktır. 

B - BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) 

Bölüm 
(Prog.) 

Lira 

Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 26 616 600 
BAŞKAN — Bölümü oyîan-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat alım, ba
kım ve onarım işleri 208 920 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

111 Devlet yapılan * yapım = ba
kım ve onanm işleri 724 095 400 
BAŞKAN — Bölümü oyian-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Ulaştırma yapılan yapım e ba
kım ve onarım işleri 2 869137 000 

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

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 37 060 000 
BAŞKAN — Bölümü oyian-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir hayırlı olsun. 

5. — Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi : 1/513; C. Senatosu : 1/511) 
(S. Sayısı : 633) 

BAŞKAN — Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Karayollan Genel Müdürlüğü 1977 Yıh Bütçe 
Kanunu Tasansı 

Madde 1. — Karayollan Genel Müdürlüğünün 
1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (13 200 000 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

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

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

A - CETVELİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

210 160 000 
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Gelir 
Türü 

103 Makine ikmal ve ambarla-

Lira 

ma hizmetleri 1 900 000 000 

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

111 Karayolları planlama, proje ve 
keşif hizmetleri 350 000 000 

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

112 Karayolları yapım ve ona
rım hizmetleri 8 350 000 000 

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

113 Yapı, tesis 
leri 

bakım hizmet-
2 369 340 000 

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

900 Hizmet programlarına 
tılamayan transferler 

dağı-
20 500 000 

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

1 nci maddeyi, biraz evvel bölümleri okunup ka
bul edilen (A) cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re (13 200 000 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum 
B - CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 442 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 12 758 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, biraz evvel bölümleri okunup ka
bul edilen (B) cetveliyle birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında 
da devanı olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayoları Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı Ka
nunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi gereğin
ce, akaryakıtlardan alman gümrük resimleri, Hazi
nece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 1 nci 
bendi gereğince devlet bütçesinden Karayolları Ge
nel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya
bancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayana
rak bütçe yıh içinde dış ülkelerle karayolu yapım 
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ve bakımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere 
girişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve 
diğer ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara 
ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçek
leştirmeye yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Devlet daire ve müesseseleri, kamu 
tüzelkişileri dernekler ile diğer kurumlara ait ve ba
kımı Karayoilan Genel Müdürlüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımından 
yola giriş ve çıkışlarının düzenlenmesi gereken te
sislerin, (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tara
fından veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve pro
je hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesis
lerin yaptırılması ve bakımı maksadıyle Karayoilan 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak veya bu . kanunun 
6 ncı maddesinde belirtilen işlerle ilgili olarak tah
sil olunacak paralar (B) işaretli cetvelde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet
velde mevcut veya yeniden açılacak özel projelere 
Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları 
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve 
ödenek kaydı işlemlerini beklemeksizin (A) işaretli 
cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harcama
yı yap'abilir. Yapılan kesin harcamalara göre, ta
hakkuk eden miktarı ilgili projesindeki ödenekten, 
harcama yapılan projeye aktarmaya Maliye Bakanı 
yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sajılı Ka
nunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi ücretli 
olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, aynı 
mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, bakım, 
onarım ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir taraftan 
Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde açılacak 
özel bir tertibe gelir, diğer taraftan da yeniden açıla
cak 112-2-04-000 (geçişi ücretli olan yol, köprü ve 
tünellerin yapım ve onarımı) altprogramı ve proje
leri ile 113-1-03-000 (geçişi ücretli oîan yol, köprü 
ve tünellerin bakım ve »«letmesi) altprogram ve faa
liyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Bakanlığın

ca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel Müdürlü
ğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek kaydı 
işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje öde
neklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan ke
sin- harcamalara göre, tahakkuk eden miktan, ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcanmayan kısmı er
tesi yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanlan yürütür. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının aynca açdt oylaması yapdacak-
tır. 

Sayın üyeler; 
Açık oylamanıza sunulmuş bulunan Devlet Hava 

Meydanları İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Hudut ve 
Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Devlet Ürelme 
Çiftlikleri Genel Müdürlüğü bütçelerinin açık oyla
masında oy kullanmayan sayın üyeler lütfen oylarını 
kullansınlar, 

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayoilan Genel Mü
dürlüğü bütçelerinin görüşülmeleri bitmiştir. 

Hayırlı olsun. 
/ . — 1977 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

C — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/518; C. Senatosu 1/516) (S. Sa
yısı : 638) 

7. — Petrol işleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/519; C. Senatosu 1/517) (S. Sa
yısı : 639) 

(1) 614 S. Sayılı bas m ay azı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Programımız gereğince Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı bütçesi, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçesi, Petrol İşleri Genel Müdürlüğü bütçesi birlikte 
görüşülecektir. 

Komisyon ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam 
Sayın Kılıç hazırlar. 

Sayın üyeler; görüşmesine başladığımız bütçe üze
rinde söz isteyen sayın üyeleri bilgilerinize sunuyo
rum. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına sayın Meh
met Ali Pestilci, Millî Birlik Grupu adına Sayın Sup
hi Gursoytrak, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler 
Grupu adına Sayın Cihat Alpan, Adalet Partisi Gru
pu adına Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu. 

Şimdi kişileri adına söz isteyen sayın üyeleri su
nuyorum : 

Sayın Talât Doğan, Sayın Hasan Güven, Sayın 
Hamdi Özer, Sayın İsmail İlhan, Sayın İskender Ce
nap Ege, Sayın Orhan Tuğrul, Sayın Hikmet Aslan-
oğlu, Sayın Fethi Çelikbaş, Sayın Ziya Müezzinoğîu, 
Sayın Hilmi Naîbantoğlu, Sayın Lûtfi Bilgen, Sayın 
Oral Karaosmanoğlu, Sayın Hilmi Soydan, Sayın Be
sim Üstüne!, Sayın Süleyman Ergin, Sayın Şebip Ka-
ramullaoğiu, Sayın Selâhaddin Babüroğlu, Sayın Sü
reyya Öner, Sayın Sırrı Turanlı, 

Söz sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grupu adına 
Sayın Mehmet Ali Pestilci'nindir. 

Buyurun Sayın Pestilci; 

C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ PES
TİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

1977 yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grupunun 
görüşlerini arz etmek için huzurunuzda bulunuyo
rum. 

Sayın senatörler; 
Çağımıza damgasını vuran enerji, bugün ülkelerin 

ve insanların başlıca sorunu haline gelmiş bulunmak
tadır. Bu nedenle Hükümetler ve iktidarlar enerji so
runu üzerine büyük ölçüde pgilmpk VP gprp.kli ıı/ıın 
vadeli tedbirleri planlamak zorunluluğunu duymakta
dırlar. 

Yapılan bu plan çalışmalarında, ülkenin enerji 
kaynaklarına gerçekçi bir açıdan bakmak, bunları 
değerlendirirken, ön planda ülke çıkarlarını politik 
ve şahsî çıkarların üstünde düşünmek gerekmektedir. 

Bugünkü uygulamalar neticesinde ülkemizde ener
ji temininde ve tüketiminde birtakım sıkıntılar çeki

yorsak, bunun başlıca nedeninin ülke çıkarlarına uy
gun millî bir politika izlemekten halen kaçınmakta 
olduğumuzu belirtmek isteriz. Enerjinin iki büyük 
kaynağı olan petrol ve madenlerin işletilmesinde bu
gün birtakım darboğazlar engel teşkil ediyorsa, bun
ları cesaretle ve yalnızca Türk Halkının mutluluğunu 
düşünerek alacağımız tedbirlerle aşmalıyız. Enerji so
rununun halli için, yeraltı ve yerüstü kaynaklarının 
tüm olarak Devletin elinde bulunmasında şayet millî 
çıkarlar görüyorsak, bunu zaman geçirmeden gerçek
leştirmenin zaruretine inanmalıyız. 

Sayın senatörler; 
Enerjiyi bir bütün olarak ele almak gerekmekte

dir. Tekelci çok uluslu şirketlerin sömürü düzeninin 
sona ermesini temin ve enerjide dışa bağlılığı kaldır
mayı planlamalı ve hiç olmazsa asgariye indirmeli
yiz. Doğal kaynaklardan şahıs sömürüsünü kaldırarak 
birtakım şahıs ve şirketlerin doğal kaynaklardan, yer
altı servetlerinden ve madenlerden aşırı haksız ka
zançlar sağlamasının önüne geçmeliyiz. 

Doğal kaynaklarımız, kesinlikle halkımızın hiz
metine verilmeli, Hükümet bu hizmeti eşit ve sosyal 
adalet ölçüleri içinde halkımızın istifadesine sunma
lıdır. 

Sayın senatörler; 
Bakanlığın bütçesi münasebetiyle, Cumhuriyet 

Halk Partisinin enerji politikası üzerindeki görüşleri
ni bu vesileyle kısa da olsa huzurunuzda açıklama
yı faydalı bularak, görüşlerimizi beyana devam edi-
yoruZi 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi demokratik sol düzen

de ülkenin doğal kaynaklarım tüm ulusun varlığı 
sayar ve bunlardan kişilerin ve yabancıların değil, 
tümüyle ulusun yararlanmasını ister. Doğal kaynak
ların tükenir değerler oluşu da bunlardan mutlu bir 
azınlığın değil, tüm ulusun en verimli biçimde ve 
hakça yararlanmasını gerekli kılar. Cumhuriyet Halk 
Partisi, demokratik sol düzende, bağımsızlığın ve 
milliyetçiliğin temel koşullarından bîri, olarak, yurt 
topraklanılın yalnız üstünde değil, altındaki tüm ser
vetlerin de ulusal egemenliğin eksiksiz ve katıksız 
kullanılmasına bağlı olduğuna inanır. Bu nedenle, baş
lıca doğal kaynaklar Devletçe^ işletilip değerlendiril
melidir. Cumhuriyet Halk Partisi enerjiyi bir kamu 
hizmeti olarak görmektedir. Bir kamu hizmeti ola
rak enerji, Devletçe üretilip dağıtılacaktır. Bu alan
daki özel kuruluşlar, kamulaştınlacaktır. 
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Sayın senatörler, 
Gelişmede ve sanayii toplumuna geçişte, en önem

li öğelerden biri yeterli ve ucuz enerjidir. Türkiye'nin 
gelişme yolunda enerji darboğazıyîe karşılaşmasını 
önlemek için, uzun vadeli enerji planlaması yapılma
lıdır. Türkiye, enerji bakımından kendi kaynaklarını 
ve yeni teknolojik olanakları en ileri ölçüde değer
lendirmeyi sağlayacak tedbirler almalı, dışa bağlılık 
oranı giderek azaltılmalıdır. 

Bu arada komşu ülkeleriyle bağımsızlığımızı olum
suz yönde etkilemeyecek koşullarla verimli bir işbir
liği düzeni kurulmalı ve ekonominin ivedi enerji ge
reksinmesini karşılayıcı önlemler de titizlikle alınma
lıdır. Enerji üretimine ilişkin yatırımların biran ev
vel gerçekleşmesi için, gerekli parasal kaynaklar ön
celikle sağlanmahdır. Enerji üretimindeki yatırımların 
zamanında ve planlanan dönemde bitiriîmemesi, ül
ke ekonomisinde zarar verici durumların meydana 
gelmesine sebebiyet vermektedir. 

Ülkemizde gelişme hızını kesmeksizin, enerji kul
lanımında tutumluluk göstererek bunun için planlı 
çalışmalar, sosyal adalet ölçüleri içinde yürütülmeli
dir. 

Ulaşımda, yapılarda ve sanal için seçilecek tekno
lojide, kullanılacak enerji için tutumluluk ilkesi göz
den uzak tutulmamalıdır. 

Sayın senatörler; 
Enerji üretimi ve üretimin değerlendirilmesiyle il

gili sanayi kuruluşları hızla yeterli düzeye erişilme
sini sağlayan yasal tedbirler alınmalıdır. Elektrik ener
jisinin toplumsal adalete ve ekonomik verimliliğe en 
uygun biçimde ve ölçüde tüketimini özendirici bir 
elektrik fiyatlandırılması sağlanmalıdır. 

Ülkenin topyekûn gelişmesini sağlama bakımın
dan, elektrik dağıtımında bölgeler ve yöreler arası 
adaletin gerekleri gözönünde tutularak ve tüm köyle
rin kısa sürede elektriğe kavuşturulmasını sağlayıcı 
tedbirler alınmalı, gerektiğinde bu tedbirlerin alınma
sı için Devlet mali olanaklar açısından bütün feda
kârlıklara katlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Tüm işletmelerde, verimli işletmeciliği, can gü

venliğini ve çalışanların sağlığın: etkin biçimde denet
lemek üzere gereken yasal düzenlemeler ve önlem
ler zaman geçirilmeden alınmalıdır. Türkiye'nin kö
mür kaynaklan daha çok ve daha verimli biçimde 
değerlendirilerek, bu alanda kaynak savurganlığına 
yol açan zararlı üretim yöntemleri önlenmelidir ve 
bu arada öncelikle linyit kömürü üretimi, saha ve 
kaynaklarıyle birlikte devletleştirilmelidir 

Ülkemizde ..petrolün aranması üretimi artırılmalı, 
ve akaryakıt dağıtımı Devlet eliyle yapılmalıdır. Pet
rol işlevleriyle ilgili kamu kuruluşları, birleştirilip 
güçlendirilmeli ve başka ülkelerde de görevler üstle
nebilecek olanaklara kavuşturulmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Türkiye'nin Kıta Sahanlığındaki ve genel olarak 

denizlerdeki ulusal, ekonomik hakları sağlanıp, bu 
konuda çağın gereklerine uygun yasaî düzenlemele
rin zaman yitirilmeden yapılmasını Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak öngörmekteyiz. Açık denizlerdeki do
ğal kaynakların tüm insanlık yararına değerlendiril
mesi için, hakça bir uluslararası düzen kurulmasına 
katkıda bulunmayı önermekteyiz. 

Ülkemizdeki yeraltı ve üstü sularından enerji üre
timinde ve sulamada daha çok yararlanacak tedbirler 
alınmalı, tarımsal üretimin düşük olduğu yörelerde 
sulamaya, kamu yatırımları bakımından öncelik ve
rilmelidir. Üretim için ve toplum yararına kullanıla
bilecek su, kişisel kazanç yolu olmaktan çıkarılarak 
bu sulardan hakça yararlanmasını öngören tedbirler 
alınmalıdır. 

Madenler işlenmiş olarak dışarıya satılmalı, ma
den ve metolürji sanayiinin gelişmesine öncelik veril
melidir. 

Sayın senatörler; 
C. H. P. olarak biz, ülkemizin kalkınmasının, de

mokratik sol bîr düzen içinde gerçekleşeceğine ina
nıyoruz. Bugünkü sömürü düzeninin, ülkenin kalkın
masına ve Türk halkının mutluluğuna tarihi gelişim 
içinde engel olduğu kanısındayız ve gerçek ekonomik 
bağımsızlığına sahip olmayan ülkelerin, geri kalmış
lıktan kurtulamayacağına inanıyoruz. 

Çağımızda hiç bir ülkenin ekonomik ve toplumsal 
sorunları, dünya durumundan bir ölçünün ötesinde 
soyutlanamaz. Gelişme sürecindeki ülkeler, sorunla
rım çözmeye uğraşır ve gelişme atılımlarını yönlen
dirirken, dünya durumunu özellikle gözönünde tut
mak zorundadırlar. Çağımızda, gelişme sürecindeki 
ülkelerin gelişmiş ileri toplumlarla aralarındaki açığı 
kapatmaları çok güçîeşmiştir. 

Zengin doğaî kaynaklan bulunan ülkeler bile, bu 
güçlükleri artık yeneni ez durumdadırlar. 

Sayın senatörler; 
Bugün çağımızda kapitalist yoldan kalkınan ül

kelere, o yoldan erişebilme olanağı artık kalmamış
tır. Çağımızda gelişme sürecine giren ülkeler, ancak 
kendi koşullarına ve olanaklarına uygun başka yol
dan ve değişik bir gelişme kavramıyle, bağunsızhk-
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larını, ekonomik kaynaklarım güçlendirerek, geliş
miş toplumlarla aralanadaki açığı kapatma uğraşısı 
içkidedirler. Gelişme sürecindeki ülkeler, gelişmiş ka
pitalist ülkelerin değer ölçülerini ve kalkınma mode
lin! olduğu gibi benimser, onların tüketim eğilimleri
ne özenirlerse, ekonomilerini o eğilimlere göre dü
zenler ve yön verirseîer bağımsızlıklarının ekonomik 
dayanakları hızla çöker. 

Demokratik sol düzen, ülkenin tüm doğai kaynak
larını ve halkın tüm emeğini, gücünü ilgisini hızla ve 
gerçek gelişim atılımlarına yöneltecektir. Türkiye cı
lız kalmış bir tarıma, yetersiz altyapıya, çarkları ta-
şrnıa su ile dönen temelsiz ve yüzeysel sanayileşme
ye, erken büyümüş dengesiz ve şişkin bir hizmetler 
kesimine dayalı, aldatıcı bîr büyüme yerine, demok
ratik sol düzende sağlam temellere dayalı gerçek ve 
hızlı bir gelişme sürecine girecektir. İşte bizim C. H. 
P. olarak, bugünkü çağ dışı düzen karşısında önerdi
ğimiz demokratik sol düzen ve iktidarla aramızdaki 
temelde mevcut çelişkiler... 

Sayısı senatörler; 
Bakanlığın çalışma alanına giren konulardan ba

zılarında, kısa da olsa, bazı temel sorunlara değin
mek suretiyle konuşmamıza devam etmek istiyoruz. 
Halen ülkemizde taşkömürü, linyit, petrol ve hidrolik 
enerji gibi dördü ticarî; odun ve tezek gibi, ikisi ti
carî olmayan alb primer enerji kaynağı kullanılmak
tadır. Bunların dışında halen ülkemizde geniş tatbi
katı olmayan nükleer enerji, güneş enerjisi, jeoter-
maî enerji, rüzgâr enerjisi, bitümlü şistler ve gel - git 
enerjisi gibi, enerji nevileri bulunmaktadır. Bilinen 
enerji kaynaklan yönünden sınırlı olan ülkemizde, 
bugüne kadar kuilanılımına yeter ölçüde geçilmemiş 
eten bu enerji cinslerinden bilhassa nükleer ve gü
neş enerjisinin kullanımı büyük önem taşımaktadır. 
Bugün büyük bir süratle artan enerji tüketimini, sı
nırlı olan kaynaklarımız dışında yeni kaynaklar yara
tarak karşılamak zorundayız. 

Türkiye'nin enerji kaynaklan bakımından zengin 
bir ülke olduğu inancındayız. Ancak, bilinen kaynak
lar yönünden konuya baktığımızda, bu kaynaklar, 
hızla artan enerji talebini karşılayacak seviyede bu
lunmamaktadır. Bilinen kaynaklara göre, yapılan üre
tim tahminlerinde hatalara düştüğümüz görülüyor. 
Çünkü, bugün enerji kaynaklarımız ve doğal kaynak
ların gerçek rezerv hesaplan yapıldığı kanısında de
ğiliz. Tahminî hesaplarla yapılan pragramîar, ileri
de ekonomiyi etkileyecek ciddî darboğazlar yaratmak
tadır. 

Sayın senatörler; 
Kalori değeri daha yüksek olması nedeniyle ge

nel enerjiye katkısı farklı olan petrolde, ülkemizin 
potansiyelini geliştirerek petrol üretmini artırmak için 
gerekli tedbirleri hızla almalıyız. Yerli ve yabancı 
petrol şirketlerinin arama ve üretim için yapmış ol
dukları yatırım ve açılan kuyu, petrol aramaları için 
kifayetsiz kalmaktadır. Bugün 3 milyara yakın ala
cağı bulunan Türkiye Petrollerinin, içinde bulundu
ğu maddî sıkıntılarla birlikte, gerekli yatırım ve ça
lışmaları gerçekleştireceğine inanamıyoruz. İthal yo
lu ile petrole ödediğimiz döviz çok yüksektir. Ayrı
ca, dünyada petrol üretimini elinde tutan tekelci şir
ketlerin ve devletlerin, bunu bir sömürü aracı olarak 
kullanmak suretiyle tüketici geri kalmış ülkelerin ha
zinelerine yükledikleri külfet büyük adaletsizlikler ve 
buhranlar doğurmaktadır. Politik tercihlerle, 1,6 mil
yarın üzerinde olan fiyat farkları Hazineden ödenir
ken, sosyal adalet ilkelerine uygun bir uygulama ya
pıldığını iddia etmek mümkü değildir. Dünyada pet
rol üretimini tekellerine almış çok uluslu birta
kım şirketlerin ülkemizde yıllardır yaptıkları petrol 
arama ve üretim çalışmalarının, millî menfaatlerimi
ze uygun gerçekçi bir düzeyde olduğuna inanamıyo
ruz. 

Sayın senatörler; 

1973 yılı sonunda OPEC ülkelerinin petrole yap
tıkları büyük zamlar, tüm kapitalist dünyada enerji 
üretim politikalarını önemli ölçüde etkilemiş ve yeni 
düzenlemelere gidilmiştir. Çağımızda kömür bilinen 
on önemli enerji kaynaklarından biridir. Bir zaman
lar enerji üretiminde ikinci sıraya inen kömür, bu
gün tekrar eski önemini kazanmış bulunmaktadır. Sa
nayinin daha çok enerji istemi bütün ağırlığıyla ken
dini gösterince, hızla kömüre dayalı termik santral
ler kurulma yoluna gidilmiş ve çalışmalar hızlandırıl-
niîştrr. Bakanlıkça enerji sorunu kömüre dayalı ter
mik santraüer ile çözülmek istenmektedir. Bu ise, ül
ke gerçeklerine uygun değildir. Taşkömürü üretimi
nin yalnızca, kısıtlı, tüketimin ise yalnızca demir - çe
lik sanayii için gerekli olduğu düşünülürse, kurulacak 
termik santraller pek tabiî linyite dayrlı oîaacktır. 
l inyit varlığımız da sınırlıdır. Gerçi bugün linyit re
zervlerimiz enerji temini olanağım sağlamaya kâfi gö
rülüyor sa d'a linyitin ısınmadaki her geçen gün artan 
ağırlığı ve değeri, bizleri düşündürmektedir. Malkımız, 
bir taraftan daha çok elektrik enerjisine kavuşurken, 
diğer taraftan bilhassa yoksul ve dar gelirli vatandaş 
üşümeye terkedilmektedir. 
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Sayaı senalörler; gelecekte elektrik enerjisi üreti- ı 
mindeki linyit kömürü payının artırılması, Bakanlık- I 
ça planlanmış görünüyor. Bugün kömüre dayalı ter- I 
inik santralleri yıllık kömür gereksinmesi 4,5 milyon I 
ton civarındadır. 10 yılhk bir dönem içinde devre- I 
ye sokulacak yeni termik santrallerin yıllık kömür tü- I 
ketimi yaklaşık 33 milyar tonu bulacaktır. Oysa, bi- I 
Ihısn linyit rezervlerimiz, bu mlfeîarm çok altındadır. I 
Haîen linyit kaynağımız 5 - 6 milyar ton arasındadır. I 
10 yılh'k bir dönem içinde devreye girecek saniralîar I 
tümüyle çalışmaya başladığında 5 yıl sonra, bugünkü I 
linyit varlığımız tükenmiş olacak ve linyit açığı ithal I 
yolu ile karşılamak zorunluğu doğacağı ortadadır. j 

Bugün ülkemizde, en uygun ve en ekonomik ısın- I 
ma yakıtı linyittir. Bilhassa fakir ve dar gelirli va- I 
tamlaşların j^egâne ısınma yakıtı olan linyitin önü- I 
müzdeki yıllarda büyük ölçüde elektrik üretimi için i 
kullanıldığını düsünürsdk, vatandaşın ısınmada nasıl I 
zorluklarla karşılaşacağı ortaya çıkmaktadır. I 

Üî'koırAİzde yoksul ve dar gelirli vatandaşın ısın- I 
ması büyük bir sorun haline gelmiştir. Talep ve arz I 
arasındaki dengesizlik karaborsa yaratmaktadır. Bazı I 
fırsatçılar vatandaşın yaşamıyle ilgili bu madde üze- J 
rinde, kısa zamanda büyük kazançlar sağlamaktadır- I 
lar. Bilhassa ısınmaya büyük ölçüde tahsis edilen özel I 
selcör elindeki linyit, üretiminden sağlanan büyük I 
kazançlar va anrlaşı söroürerek ezmektedir. Özel sek- I 
tör elindeki linyit kaynakları ticarî ve kâr gayesiyle 
cömertçe heder edilmektedir. I 

Sîîym. senatörler; 1 
Devletin elinde bulunan linyit kaynaklan büyük I 

ö'çü'îe elektrik enerjisi üretimine yöneltilmiş bulun- I 
d uğun dan, vatandaş ısınmada özel birtakım şahısların 
sömürüsüne terkedilerek ezilmek is^eratrektedlr. Bu 
rredenle Devlet, vatandaşın ısıcma sorununa bsitün im-
kânîarryle yardımcı olabilmesi için, vatandaşın ısın- I 
masını da bir görev olarak üzerine almalıdır. 

Yoksul hsîk çoğunluğunun yararına bir seçiın ya- I 
pdarsk özel şahıs ve şirketler elinde bulunan linyit 
kaynakları vakit geçirmeden DevIetleştirilmeSidir. Zi
ra, ısınmada Mnyite duyulan gereksinme süralîe art!ş I 
göstermekledir. Bu gereksenme o kadar süratle art- ! 
maktaJ ir ki, Bakanlığın ısınmaya arz ettiği programın 
3 - 4 misline bugünden ulaşmış görünmektedir. Lin- I 
yit dağıtımının bugünkü uygulamasında, büyük hak- j 
Bz'sk ve vatandaşa ıstırap veren uygulamalar olmak- I 
taciır. Kamuoyunun üzerinde dikkalle durduğu bu I 
kömür dağıtımındaki gecikmeler, verilen ihtiyacın 1 
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noksanlığı, mutemet eliyle dağıtım, bütün bir mev
sim vatandaşın bir taraftan ıstırap çekmesine, bîr ta
raftan bazı fırsatçılar tarafından sömürülmesine ne
den olmaktadır. Diğer taraftan da, vatandaş artık ül
kemizde gereği gibi ısınma olanaklarından her gün 
biraz daha mahrum kalmakladır. Bunun için bu so
ran üzerinde Bakanlığın gerekli yeni uygulamalara ve 
tedbirlere gitmesinde fayda olduğu kanısındayız. 

Sayın senatörler; 

Ülkemizin bugün taşkömür üretimi ve üretiminde
ki bazı önlemleri gerçekçi bir gözlemle değerlendir
mek isliyoruz. Sınırlı bir rezervi bulunan taşkömürü 
üretimi maalesef son yıllarda devamlı düşüş göster
mektedir. Bunun başlıca nedeni kanımızca planlanan 
üretimin gerektirdiği yatırımların zamanında yapıl
mamasıdır. Plan döneminde taşkömürü üretiminin 
hedefleri düşük gösterilmiştir. Bir taraftan yeni de-
mirçeîîk fabrikalarının planlamasının yapıldığı bir 
dönemde, demirçeMğiiî üretiminde temel girdisi olan 
taşkömürü üretiminin planlanması ve ülke çıkarlarına 
uygun olarak yürütülnı emiştir. 

Zonguldak Taş Kömürü Havzasında üretilen kö
mür, bugün ağır sanayinin başlıca ihtiyaç duyduğu 
ana ve temel maddedir. Taş kömürünün bugünkü ko
şullarla Optimum üretim seviyesi 1977 yılından baş
lamak üzere, ortalama 5 milyon 850 bin ton olarak 
tespit edilmiştir. Oysa, aynı yıl tüketimin 7 milyon 
tonu aştığı yine hesaplanıyor. Yıllık 1 milyon ton üze
rindeki bir açığın yaklaşık olarak 1982 yıhnda 4 mil
yon ton gibi yüksek bîr düzeye ulaşacağı açıktır. Ta
biî ki, bu açık ithal yolu ile karşılanacak ve dışarıya 
büyük dövizler ödememize sebebiyet verecektir. Do-
layısîyle taş kömürü üretiminin büyük kısmı demir-
çeiîk sanayiinde tüketildiğinden bu sanayii dışa bağlı 
şekilde üike ekonomisine büyük yükler getirecektir. 
Artık, kesinlikle koklaşabilir taş kömürünün diğer 
hizmet alanlarında tüketiminden vazgeçilmelidir. 

Sayın senatörler; 

Zonguldak taş kömürü üretimi satılabilir kömür 
olarak 1976'da yaklaşık 4 milyon 631 bin ton civa
rındadır. Halbuki, 1976 programı taş kömürü üre
timini 5 milyon 247 bin ton olarak göstermektedir. 
1 milyon tonun üstünde bir üretim noksanlığı vardır. 
Ayrıca 1976 üretimi, 1975 yılına göre yaklaşık 200 
bin ton, 1974 yılına göre de 300 bin ton civarında bir 
üretim noksanlığı göstermiştir. Taş kömürü üretimin
de son iki yılda görülen üretim düşüklüğü üzerinde, 
ehemmiyetle durulması lâzım geldiği kanısındayız, 
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Sayın senatörler; 
Uzun yıllardır gerek yakıt olarak, gerekse yak^a 

dayalı enerji kaynağı olarak Zonguldak havzası ülke 
ekonomisine büyük katkılarda bulunmuştur. 150 .yıl
lık bir geçmişi olan Zonguldak kömür havzasında 
madencilik, en çetin ve güç şartlar altında cereyan 
eder. Yerin yüzlerce metre derinliklerinde gün ışığın
dan yoksun; kimi yerele sürünerek, kimi yerde su için
de kömür tozu ile karışan hava teneffüs ederek ça-
hşan maden işçisi, her zaman iş kazasının tehdidi al
tında bulunur. Bir göçük, bîr gîizu tehlikesi, bir yan
gın her zaman maden işçisinin korkulu rüyasıdır. Sık 
s:k Zonguldak havzasında büyük ölümler karşılaşılan 
iş kazası haberlerini okursunuz. Fakat günlük ya bir 
işçiyi sakat bırakan ya da öldüren kazaları kamuoyu 
hiç bir zaman duymaz. Son yıllarda havzada meyda
na gelen iş kazalarındaki artış dikkati çekmektedir. 
Bir yandan üretim düşüyor; fakat iş kazaları azalmı
yor. Her yıl ortalama 70 - 80 kişinin ölümü ve 7 - 8 
bin kişinin de yaralanrnasıyle neticelenen iş kazala
rından maalesef kaçınma olanakları bugün için kal
mamış görünüyor. 

Saym senatörler; 
Zonguldak havzasındaki bu iş kazalarının neden

leri üzerinde durmakta fayda olduğu karaşındayız. 
Kanımızca iş kazalarındaki fazlalık ve artış, üretim 
zorlamasından meydana gelmektedir. Çok üretim az 
yatırım politikası tatbik edilerek çağ daşı bir üretim 
uygiiiamasîyle meydana gelen çalışmalar ekseri iş ka-
zalanyle neticelenmektedir. Makineleşme sorunu iş 
kazalarına kaynak olan bir başka nedendir. Yükle
me tesisleri, kuyu ihraç tesisleri, ocak içi taşıma ve 
haberleşme sistemi ile ileri bir makineleşme düzeyine 
c-laş-mimardır, tşçi sağlığı ve iş güvenliği için yapı
lan eğitim çalışmaları kâfi düzeyde değildir. Maden
cilik; görgü, biılgi ve tecrübe isteyen bir meslektir. 
Eğitilmeden ocaklara gönderilen işçiler çok çabuk ka
nlanırlar. Maalesef, bugün kömür havzasında baba
dan kalma usûllerle çalışma yöntemleri halen uygu
lanmaktadır. Maden işçisi aşırı yorgundur. İşçi, ça
lıştığı üretim panolarına malzemeyi bizzat kendi taşı
yarak getirir. Bazı hallerde, 159 metrelik dik meyilli 
ayaklarda bu malzemeyi ve bilhassa maden direğini 
sırtında taşır. Ocak ağzmdan kömür kazdığı damara 
kadar ekseri yürür. İşçi kömüre kazmayı vurduğun
da zaten yorgun olarak işe başlar. Genellikle, pav
yondan iş yerine gidip tekrar ıstırahate dönmek için 
1 0 - 1 2 saatlik bir müddet geçer. Maden işçisinin is
tirahat imkânlarıda çok azdır. Pavyonlar kalabalık, 

istirahat olanakları mahduttur. İşçi gerekli gıdayı ala
maz. Bu bakımdan iş gücünden büyük kayıplar verir. 
Maden işçisi, imkânlarının üstünde prevü yüküyle 
karşı karşıya bırakılır. Maden işçisi ve nezaretçi üre
timden prim aldığı için gücünün üstünde bir çalışma
ya kendini zorlar. Bu da birçok yerlerde gerekli hazır
lık yapılmadan, ocağı üretime zorladığı için ve gerek
li emniyet tedbirleri alınmasına olanak bırakmadan iş 

kazalarının artmasına sebebiyet vermektedir. Ocak
larda malzemeler yetersizdir, gerekli mühendis ve 
emniyet kadroları noksandır. Zonguldak kömür hav
zası bugün ihtiyacının çok altında maden mühendisi 
kadrosuyla çalışmaktadır. Bütün bunlar üretimin dü
şüklüğünün nedenlerinin arasında sayılıyor. 

Sayın senatörler; 
Zonguldak kömür havzasındaki üretim düşüklü

ğüne sebebiyet veren uygulamalardan biri de, teknik 
eleman üzerindeki siyasal baskılardır. Geniş çapta 
yapılan teknik eleman tayinleri, zaten yeterli olmayan 
maden mühendisi istihdamım zorlaştırmaktadır. Son 
yıllarda çok sayıda maden mühendisi Zonguldak dı
şına itilmiştir. Havza, ihtiyacın çok aitsnda bir tek
nik eleman ile üretim yapmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Fazla üretim yerine, fazla oy politikası Zonguldak 

havzasına ve dolayısıyle Türk ekonomisine büyük ve 
telâfisi zor zararlar vermektedir. Zonguldak maden 
havzası, bugüne kadar partizanlıktan büyük zararlar 
görmüştür. Türkiye'nin enerji kaynaklan arasında 
bugün olduğu gibi yarın da büyük değeri olan Zon
guldak taş kömürü havzasında mevcut politik baskı
ların asgariye indirilmesinde büyük ülke çıkarları 
vardır. Programsız ve hazırlıksız bir çalışma ve poli
tik baskı nedenlerle teknik çalışmayı ikinci plana iten 
bir zihniyet Zonguldak kömür havzasının ömrünü kı
saltmaktadır. Bir asırdan fazla bir zamandır ülke ve 
halkımız hizmetinde bulunan Zonguldak kömür hav
zasının her geçen gün ömrü biraz daha kısalmakta
dır. Gülünür, muhtemel ve mümkün taş kömürü re
zervi bugün 1,2 milyar ton olmakla beraber, bugün 
istifade edilebilir taş kömürü varlığımız 5 milyon ton 
civarındadır. Bu 5 milyon ton istifade edilebilir kö
mürdür. Bunun da ancak yaklaşık 2 milyon tonu satı
labilir taş kömürü eşdeğerindedir. 

BAŞKAN — Sayın Pestilci, söz süreniz şu anda 
bitti, lütfen bunu gözönünde bulundurun; ama beş 
dakika da ikinci söz hakkınız var. O beş dakikayı 
kullanmak istiyor musunuz efendim?., 
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C. ÎI. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ PES-
TİLCİ (Devamla) — İstiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALÎ PES-

TİLCİ (Devamla) — Bu da göstermektedir ki, çok sı
nırlı olan taşkömürü varlığımızdan ülke ekonomi
sinde daha yararlı hizmetler beklenebiîmesi için, taş
kömürü havzasında geniş çapta arama, hazırlık ve 
üretim projeleri geciktirilmeden planlanarak devreye 
konulmalıdır. Bilhassa bu havzadan geçimini temin 
eden Zonguldak halkı, havzanın ömrünün uzatıl
masını istemekte her halde söz sahibi olsa gerek. 
Zira, Zonguldak halkı çetin tabiat şartlarıyla hem 
yerin üstünde, hem de yerin altında uğraşı vermek 
zorundadır. Ekmeğini yerin yüzlerce metre derin
liklerinde kazmasının ucundan çıkaran maden işçisi
nin ve onun sorunlarını bizzat ocağa girip görmeden 
PHiitınak imkânsızdır. Onu ve çalıştığı işyerini ya
kından görmek lâzımdır. Her köyde tüten ocakta bir 
kaç madenci şehidi vardır. Her ay köyden ocağa 
işçi giderken aSîesi, çocukları sanki o işçi savaşa gî-
dercesine arkasından göz yaşı döker. Çünkü bîr 
ay sonra kimin sağ safim köye geleceği belli değil
dir. Bugün köylerde 50 yaşın üstünde pek erkek bu
lamazsınız. Kalan varsa, ya bir iş kazasında sa
katlanmış veya kömür tozundan ciğerlerini kaybet
miş sapsarı bent'zîerîe köyünde yaşamını devam et
tirmeye çalışır. 

Ocakta çalışan işçi havayı kömür tozu ile 
birlikte teneffüs eder. Ocaktan çıktığı zaman 
eli - yüzü kömür tozu iîe kaplıdır. Bu tozu 
yıkayarak çıkarır; ama ciğerlerindeki toz kafir. Ha
yalı pahasına ocağa girer Zonguldak köylüsü (çün
kü, bu onun ekmek parasıdır) ülke ekonomisline hiz-
met için çıkardığı kömürü yakıp karşısında ısınamaz 
bile. Onun için kömür elmastır; bir kara elmastır. 
Türk ekonomisi elli yddır Zonguîdak'm cefakâr ma
den işçisine ve köylüsüne çok şey borçludur. Zon
guldak maden işçisinin ve Zonguldak köylüsünün bu 
kader çizgüsi Uzun Mehmet'le başlar ve güç şartlar 
v.ltnıda devam eder gider. Zonguldak maden işçisi
nin ve köylüsünün bu yaşantısının daha uzun yıllar 
devem etmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasını 
istemek Zonguldak halkı için artık kaçınılmaz bir ta
leptir. 

Sayın senatörler; 
Ayrılan kısa süre içinde Bakanlığın faaliyet saha-

sma giren tüm kaynaklar ve bu kaynaklan çalıştıran 
kuruluşlar hakkında geniş malumat vermek olanak

ları mevcut değildir. Bu eleştiriler zamanla gerek 
Bütçe Karma Komisyonunda, gerekse kamuoyun
da dile getirilmektedir. Bundan evvelki yıllara ait 
bütçe konuşmalarımızda bu kuruluşlar hakkındaki gö
rüşlerimizi etraflıca belrtmek olanağını bulduğumuz
dan, bu kez aynı konulan tekrardan kaçınarak büt
çe konuşmamızı arz ettiğimiz ölçüler içinde sunmak
ta yarar gördük. Kamu yatırımlarının büyük bir kıs
mım gerçekleştirmek zorunluğu ile yükümlü bulu
nan bu Bakanlığın şüphesiz bugünkü düzende, uygu
lamalarında birtakım dar boğazlar vardır. Cumhuri
yet Halk Partisi olarak arzu ediyoruz ki, 1977 yılı 
bütçesli bu sorunların hallinde büyük yarar sağlasın. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 

Türk halkına, Bakanlık mensuplarına, ülkemizin 
kalkınmasına emeği ile büyük katkıda bulunan Türk 
emekçisine ve teknik elemanlarına hayırlı olmasını 
diler, grupum ve şahsım adına Yüce Senatoyu say
gıyla selâmlarım. (C. H. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Pestilci. 
Sayın üyeler; 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlü

ğü, Hudut ve Sahiller Sağhk Genel Müdürlüğü, Dev
let Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Kanun tasa
rılarının açık oylamalarında oy kullanacak sayın üye 
var mı?.. Olmadığına göre, bu kanun tasarılarının 
£çık oylama işlemleri bitmiştir. 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel de arz etmiş olduğum gibi, Bakanlık

tan soru sormak isteyen sayın üyelerin ya sorularını 
yazalı olarak Başkanlığımıza vermeleri yahutta soru 
soracakları hususunda bize bilge vermeleri gerekmek
tedir. Arz ederim. 

Söz sırası Millî Birlik Grupu adına Sayın Suphi 
Gürsoytrak'ta. 

Buyurun efendim, 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Tabiî Üye) — Say m üyeler; 

Bir ülkenin doğal kaynakları bakımından zengin
liği, o ülkenin gelişmesinde ve bu gelişmeyi sürekli 
olarak sürdürmesinde temel ekonomik itici gücü teş
kil etmektedir. Nitekim, endüstri toplumu düzeyi
ne ulaşmış ülkelerin bu aşamaya gelmeleri incelen
diği zaman, o ülkelerin doğal kaynaklarının potansi
yel gücü ve bu güçten ulusal çıkarlar doğrultusunda 
mijîîî yöntemlerle yararlanabilme becerisi gösterebil
miş olmaları gayet açık olarak görülmektedir. 
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İktisat Tarihi Profesörü Rostow'un, «İktisadî 
Gelişmenin Merhaleleri» adlı kitabında bu konuda 
çok tipik örnekler vardın Örneğin; İsveçlin geliş
mesinde orman ve maden varlığının oynadığı rol açık
ça görülmektcdür. 

Pek çok ülkenin sanayileşmesinde sürekli ve ar
tan bir oranda yurt içi talebinin karşılanması ya
nında, ülkeye döviz geliri sağlayan madencilik sek
törü, ülkemizin çok zenglin maden potansiyelline rağ
men kalkınma çabamızın son derece büyük gereksin
me duyduğu sürekli döviz gelirim sağlayamadığı gibi, 
ekonomimizin yurt için talebini dahi karşılayama
maktadır. Üçüncü Plan döneminin son yılma geldi
ğimiz halde madencilik sektörünün toplam gelininin 
gayri safi millî hâsıla içindeki payı °/0 2 oranında
dır. Bu süre içinde bir gelişme gösterememiştir. 

Türk ekonomisinin dış kaynaklara bağımlı olma
sından kurtarılması ve yaürımlarm zamanında ger
çekleştirilebilmesi, ihracatın sürekli olarak büyümeslî-
ne ve aynı zamanda ithalâtın da azalmasına bağlıdır. 
Planların da gereği bu olduğu halde, maalesef dış ti
caret dengemiz Türkiye'nin aleyhine gittikçe büyü-
mektedir; Bizce bunun temel nedeni hammadde ve 
ara malı bakımından dahi büyük ölçüde dışa bağım
lı olarak geliştirilmiş bulunan, daha ziyade monta
ja dayalı sanayi modeli ile ülkenin doğal kaynakla
rının en rasyonel şekilde geliştirilmesinde başarısız
lığı sabit oîan bir politikada ısrar edilmesi ve de bun
lara ilâveten ithal edilen mal ve hizmetlerde hiç bir 
surette tasarruf ve disiplin getirmemekte ısrar eden 
politika anlayışıdır. Şimdi bu politika anlayışı ye 
uygulamasının sonuçlarını hep beraber inceleyelim. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın dört yıllık dış ticaret 
dengesinin durumunu gözden geçirdiğimizde; 1972'de 
678 milyon dolar olan dış ticaret açığının, 1975 ve 
1976 yıllarında 3,3 milyar dolara yükseldiğini görü
yoruz. Diğer bir gösterge oîan ihracatın ithalâtı kar
şılama oranına baktığımız zamanda sürekli olarak 
azaldığını görmekteyiz. Şöyle ki; Plan hedefi % 61 
olmasına karşıldt 1975'te bu oran % 35, 1976'da tak
riben % 45 düzeyindedir. 

Madencilik kesiminin 1975 ve 1976 yılları Ocak -
Eylül aylarına ait anamal grupları olarak ihracat ve 
ithalât durumlarını mukayese ettiğimiz zaman, 1975 
yılında ihracat % 7,9 oranında iken, aynı aylara 
ait 1976'da % 5,9'a düştüğü, buna mukabil ithalâtın 
1975'te 15,3 oranında iken, 20,91 oranına yükseldi
ğini görmekteyiz. 

Sadece, 1976 yılında hammadde bakımından ya
pılan belli başlı ithalât kalemlerine göz atarsak; ham 

I petrol için 950 milyon dolar, fosfat için 80 milyon 
doların üzerinde bir ödeme yapıldığı, fuel - oil için 
39,4 milyon dolar, LPG gazı için 29 milyon dolar, 

I taşkömürü için 39,4 milyon dolar, yüksek evsafîı kok 
için 5,4 milyon dolar; toplam olarak bir milyarın üze
rinde bir ödeme yapıldığı görülür. 

Buna karşılık 1975 yılının kesin rakamları etimiz-
I de bulunmaktadır. İhracatımıza baktığımızda kro-
I mun 51,7 milyon dolar, ham boratların 28,1 mil-
I yon dolar, manyezitin 12 milyon dolar, blister ba-
I kırın 6,5 milyon dolar olmak üzere 106,3 milyon do-
I 1ar düzeyinde kaldığını görürüz. 

I Genel ihracat içinde madencilik kesiminin payı: 
I Birinci planın başlangıcında 1963 yılında % 3 iken, 
j 1976 yılında % 4,5 - 5 oranına yükselebildiğini; çok 
I az bir gelişme gösterdiğim saptamış oluyoruz. Bu-
I na mukabil madencilik alanındaki yapılan ithalâta 
I baktığımız zaman, 1963 yılnıda % 48 oranında bu-
I kınan ithalât, 1976 yılında % 57 oranına kadar yük-
I selmıiş bulunmaktadır. Görülüyor ki, madencilik 
I kesiminde ithalât her yıl sürekli olarak büyümüş, bu-
I nia karşın ihracat hemen hemen değişmemiştir. Ni-
I tekim, gayri safi yurt içi hâsıla içinde madencilik 
I kesiminin payının gelişme eğilimi de bu durumu doğ-
I rulamiaktadır. Şöyle ki; 1971 fiyatlarıyle 1972 yılın

da % 1,7 iken, 1976'da ancak % 1,9'a; yani, binde 
I iki oranında yükselebilmiştir. 

I Görülüyor ki, planlanan ihracat hedeflerinin 
I gerçekîcştirilememesinde ve de ihracatın bu derecede 
I yüksek düzeyde olmasında birinci derecede sorumlu 
I bakanlıklardan birisi de Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
I Bakanlığıdır. Toplam kamu yatırımlarının °/0 35 ka-
I darım gerçekleştirmekle bulunan bu Bakanlık, 1963 
I yılında kurulmuş olmasına rağmen, hâlâ bir örgüt 
I yasasına dahi sahip değildir. Bu noksanlık, elbette 
I yüklendiği görevlerin sağlıklı ve başarılı olarak yü-
I rülüîmesini büyük ölçüde engellemektedir. 
I Türkiye, halen çok ciddî bir enerji ve yakıt 
I bunalımı iîe karşı karşıya bulunmaktadır. 

I Elektrik ve enerji talebinin, zamanında ve yerinde 
I herhangi bir darboğaz yaratmadan, devamlı güve-
I nilir ve ucuz olarak karşılanması her üç planda da 
j anaifke olarak belirtilmişse de, planın öngördüğü he-
I deflere ulaşılamamıştır. 

j Bu geri kalmada gerekli yasa değişikliklerinin yapıl-
I mamış oîmasıyîe yeterli iç ve dış finansmanın zama-
I nında temin edilmemiş olmasının payı çok yüksek-
l tir. 
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Birincil enerji kaynaklarının, ülkemizin enerji ge
reksinmesini karşılanıasındaki payları yüzde olarak 
dağılımına baktığımızda toplam enerji tüketimi için
de birindi sırayı % 45 oranında petrol ürünleri, ikin
ci sırayı da % 26 oranı ile odun ve tezeğin aldığını 
görüyoruz^ Soruna toplam ticarî enerjisi açısından 
baktığımızda, programın 500 ncü maddesinde de 
belirtildiği gibi her ne kadar düzelme eğilimi göster-
mekteyse de, hâlâ petrol ürünlerinin payı çok yük
sek görülmektedir. Nitekim, 1974'te % 62,4 olan 
bu oran, 1976'da ancak % 59,1 oranına mebilmıiş-
tir^ Dış ticaret açığının bu ölçüde büyük olmasın
da belli başlı etkenlerden biri de ham petrol ve pet
rol ürünleri ithalidir. 

O halde, daha çok petrol ürünlerine dayatılmak 
istenen bir enerji politikası, ki, hâlâ «En pahalı 
enerji, olmayan enerjidir» veya «Komşu ülkede pet
rolden üretilen elektrik enerjisini aldığımız vakit uy
gun oluyor da, Türkiye'de petrole dayalı üretilecek 
elektrik enerjisi niçin uygun olmasın?» gübi nedenler
le petrole dayalı elektrik enerjisi üretimini artırmak 
isteyen görüşleri ülkenin çıkarlarıyle bağdaşır görme
mekteyiz. 

En basitinden, komşu ülkeden alınmak zorunlu-
ğu duyulan elektrik enerjisi hem geçici, hem de mik
tarca azdır. Türk ekonomisi üzerinde sürekli olum
suz bir bsskı yapma niteliği yoktur. 

Hele büyük bir döviz darboğazı içinde bulunan 
ve bu durumun uzun süre devam edeceği belli iken 
Hükümetin açıkladığım nedenlerle Türkiye'nin al
tından kalkamayacağı derecede yemden petrole da
yalı elektrik santralı kurmaya girişeceğini ümit etmi
yoruz. 

1976 yılında 11,5 milyon ton hampetrol için 1 mil
yar dokr kadar ödediğimiz ve bu miktarın 1977 
yılında 1,2 milyar dolara yükseleceği hesaplandığı 
dikkate alınırsa, döviz durumumuz bakımından hiç 
de rahat bir durumda olamayacağımız açıkça anlaşı
lır zannederim. Merkez Bankası haftalık durumuna 
göre, bekleyen ithalât transferleri halen 779 mil
yon dolara yükselmiş bulunmaktadır. Döviz darbo
ğazım açmak için Hükümetin DÇM kredileri için da
hi ne büyük külfetlere katlandığı ortadadır. 

Bu koşullar altında Türkiye, ithal etme zorunda 
olduğu bütün mal ve hizmetler için ciddî tasarruf ön
lemleri alması gerektiği kanısındayız. 

îıak ve diğer bazı Arap ülkeleri ile olan anlaş
malarla sağlandığı ifade edilmek istenen bazı avan
tajlar bir süre geçerli olabilir. Ancak, oldukça bü

yük bir döviz sıkıntısı içinde bulunan Hükümet, 
elverişsiz koşullarla dış borç olanakları peşinde ko
şarken ve ekonomimiz içinde hayatî önemi haiz bir
çok yatırım için iç finansman gereklerini karşılaya
mazken, petrol ve elektrik enerji tüketiminde cid
dî ve sürekli tasarruf önlemleri almaması ve de «pet
rol fiyatlarım hiç artırmayacağım» diye direnmesini 
ve fiyat farkından dolayı doğan zararları fiyat istik
rar fonundan ve Hazineden karşılamayı planlaması
nın ne derece gerçekçi ve ne derece uzun ömürlü ola
bileceğini takdirlerinize sunuyorum. 

Navlun farkı kadar tasarruf edilebilecek bir mik
tarla kapatılması düşünülen Zararların bir kısmı bel
ki kapatılabilir. Ancak, böyle bir önlem geçici
dir, kaynak israfı yaratır. Yapma bir ekonomik 
ortam yaratır, ki, sonra doğacak ekonomik koşullar 
çok daha büyük fiyat ayarlamasını zorunlu kılar, top
lumda ve ekonomide yıkıcı etkisi büyük olur; Mısır 
ve Brezilya'da olduğu gibi. 

Sayın senatörler; 
Uzun yıllardır harcanan ve halen harcanmakta 

elan büyük gayretlere karşın Türkiye, 74 milyar ki
lovat/saat gücündeki hidrolik potansiyel olanağından 
halen % 11,7 oranında yararlanabilmektedir. 

Bu hidrolik kaynağın harekete geçirilebilmesi 
için büyük bir gayret sarf edilmekte d ?'r. Bunu mem
nuniyetle belirtmek isterim. Ancak, bu kaynaktan 
büyük ölçüde yararlanabilmek bugünkü uygulama 
île hem uzun zamana bağlı hemde çok pahalıya mal 
olduğu da bir gerçektir. 

Diğer taraftan, Türk halkı ormanların tahrip 
ediümesi pahasına ve tarımın büyük ölçüde gübre ge
reksinmesine karşın yakıt gereksinmesinin % 26'sını 
hâlâ odun ve tezekten karşılamaktadır. 

Bu koşullarda Türkiye gerek enerji ve gerek ya
kıt gereksinmesini en kısa zamanda ve en ekonomik 
olarak elinde bulunan linyit kömürü kaynaklarım 
süratle harekete geçirerek karşılama durumundadır. 

Ancak, planlı dönem içinde linyit üretimi ve lin
yitten elde edilen elektrik enerjisinin gelişmesini ince

lediğimiz zaman, plan hedeflerinin çok altında kal
dığım görüyoruz. Nitekim, linyitten elde edilen 
eîektrik enerjisinin oranı 1962'de % 7,2 iken bu oran 
1976'da ancak %9,7 düzeyine yükselebîhniştSr. 

Petrol eş değeri olarak birincil enerji tüketimine 
baktığımızda enerji tüketiminde plan hedeflerinin hiç 
tutulamadığını görmekteyiz. 

Örneğin; 1976 yılında plan hedefi 4 420 000 ton 
İken tüketim 3 milyon ton dolayında kalacağı tahmin 
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edilmektedir. Diğer taraftan yıldan yıla tüketimdeki 
artış durumuna gelince 1973 - 1974 yılında 374 bin 
ton, 1974 - 1975 yıîmda 228 bin ton, 1975 - 1976 
yılında 89 bin tona düştüğünü görmekteyiz. 

Zira linyit üretimi planda görüldüğü şekilde bir 
türlü geliştirilememiştir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kanın ilk üç yılı için 19,8 
milyon ton olarak programlanan linyit üretiminin 16,5 
milyon ton olarak gerçekleştirildiği bütçe raporunda 
açıkîanmaktrdır. Yıl başına ortalama 5,5 milyon ton 
kadar bir üretim düşmektedir. Oysa ki; Üçüncü Beş 
Yıllık Plan, tablo 176'da 1962 yıîmda üretilebilen 
linyit 2,9 milyon ton iken 1972'de 6,5 milyon tona 
yükselmiş, 1976 yılında ise 7,4 milyon ton olacağı 
tahminî olarak ifade edilmektedir. Oysa ki; Plana 
göre 1976 yılı üretiminin 10 milyon 800 bin ton dü
zeyinde olması gerekirdi. 

Linyit kömüründeki üretim düşüklüğünün nede
nini her halde Sayın Bakan bizlere açıklar. 

Sayın Bakan geçen yıl Millet Meclisinde yaptığı 
konuşmada; 

«Türkiye'nin ısıtma linyit gereksinmesi 16 milyon 
ton kaderdir. Buna karşın Türkiye Kömür İşletme
lerinin ürettiği 6,2 milyon tondan ısıtmaya tahsis ettiği 
linyit miktarı ise 2,5 milyon tondur. 2 milyon ton da 
özel kesimin imkân! olduğu dikkate alınırsa, toplanı 
olarak 4,5 milyon ton ısıtmaya tahsis edilebilen linyit; 
gerisi, bulabilen için fuel - oil, bulabilen için odun, 
bulabilen için tezektir. Türkiye'nin durumu budur. O 
ha!de; Türkiye linyit üretimin] kaHamalıdır» demek
tedir. Doğru. İşte bütün sorım bu katlamanın nasıl 
yapılacağıdır. Sağlandığı iddia edilen % 30luk üre
tim artışı her halde bu sorunun cevabı olamaz. 

Bakın bu konularda program ne demektedir : 
«Yapımı devam eden linyit santraliarında özellikle 
finansman güçlüğünün yarattığı problemlerden ileri 
gelen gecikmeler sebebiyle 1976 yılında Türkiye sis
temine yeni kaynak olarak yalnız 60 megavat kurulu 
gücünde AHağa gaz tribünleri ikinci bölümü katılmış
tır. Gerekçe : Finansman güdüğüdür.» 

Programdan devam ediyorum : 
«Sistemin yedeksiz çalışması sonucu yıl içinde da

ha önceki yıllara oranla kısa da olsa bazı zarurî ener
ji kısıtlamaları yapıîmışîır. Soma ve Yatağan linyit 
ssntraîîarının 1979 ve 1980 yıllarına yetişebilmesi için 
anahtar teslimi oîarak yıl içinde ihaleleri yapılmıştır; 
ancak bu san ti alların yakacağı öze! sektör imitiy azım
da bulunan linyitlerin kullanımı için gerekli mevzu
at güçlükleri henüz çözümîencmemiştir. (Madde : 
502)» 

«Türkiye 1976 ve 19^7 yıllarında Bulgaristan'dan 
âcil hallerde yılda 3 milyon İdlovatsaat kadar enerji 
alabilecek ve iade edemediği kısmı için ödeme yapa
caktır,» 

«Programdan devam ediyorum : Ticarî enerji ar
zının artırılması ve odun ile tezeğin daha yararlı alan
larda kullanılabilmesi için yurdun çeşitli yörelerinde 
kamu ve özel kesim elinde bulunan kömür yatakları
nın en azından bulundukları yörelerin yakacak gerek
sinmelerini karşılaması gerekmektedir. 

özel kesim elindeki genellikle küçük rezervli bir 
çok linyit yatağının, işleticilerin çok sınırlı yatırım im
kânları sebebiyle basit ve küçük işletmeler halinde 
kalarak çevre halkının gereksinmelerini karşüanıak'tan 
dahi uzak olması önemli problemler olarak varlığını 
sürdürmektedir. 

Türkiye Elektrik Kurumunun yatırım programın
da bulunan ve 1977-1980 yıllarında bir elektrik ener
jisi açığı meydana gelmemesi için ivedilikle gerçekleş
tirilmesi zorunlu olan Soma, Yatağan, Çayırhan, Kan
gal, Çan, Orhaneli linyit santralarının programlanan 
tarihlerde işletmeye girmeleri için başka kömür sağ
lanması olmak üzere bütün sorunların çözümlenmesi 
gerekmektedir» demektedir. 

Demek ki; Üçüncü Plan ve Sayın Bakanın da im
zasını taşıyan yıllık programlar, ivedilikle linyit üre
timinin, gerek kurulmak a olan termik santraîların,. 
gerekse Türk halkının ısınma gereksinmesinin çözüm
lenmesi için Hükümetin ivedilikle tedbirler almasını 
önermektedir. 

Sayın Bakanın, geçen sene bütçe müzakeresi sıra
sında şeker fabrikalarına pancar veren üretici gibi 
termik santıaîîara linyit kömürü vermeyi taahhüt ede
cek işletme sahipleriyle mukavele yaparak sorunu bu 
seki ide ivedilikle çözümlemeyi düşündüğünü tutanak
lardan okumaktayız. Bir yıl geçtikten sonra bu ko
nuda ne yapılmıştır diye baktığımızda herhangi bir 
şey göremiyoruz. Varsa Sayın Bakanın açıklamasını 
rica ederiz. 

Bütün bir yıl geçtikten sonra bu yıl Bütçe Kar
ma Komisyonunda Sayın Bakanın düşündüğü çözüm 
şeklinin imkânsız olduğunu, gerçekleştiremediklerini!, 
bu nedenle linyit kömürü için devletleştirmeyi öngö
ren bir tasarı getirmeyi düşündüklerini belirt tiler. 

Say^n Baîkanu linyit kömürü için dahi olsa bu an
layışa varabilmesi için sadece Bakanlık makamında 
iki uzun yıl oturmasının zorunlu olduğu anlaşılıyor; 
tabiatıyle, o da daha niyet olarak, gerçekleşip gerçek
leşemeyeceğine ancak gelecek günler gösterecektir, 
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Ancak, bu crada Türk halk!, ıstırap çekmeye de
vam etmiştir. Haziran ayında, Temmuz ayında para
cım yatırdığı kömürünü Ocak ayının sonu geldiği hal
de alamayanlar, haftalarca, gece gündüz kuyrukta 
bekleyip eli boş dönenleri televizyon ekranlarında hep 
beraber izledik. Oysa Sayın Bakan, geçen yıl; «Kömür 
üretim ve dağıtım sislemini değiştiriyoruz. 1976 yılı 
»çın hiç bir sıkıntı olmayacak» diyordunuz. Oysa ger
çekler hiç de öyle değil. Banşkentte durum bu şekil
deyken Anadolu'nun diğer kent ve ilçelerinde kimbiîir 
durum ne kadar daha fecidir. 

Ayrıca yıllık geliri 5 bin, 6 bin Türk Lirası olan 
valsndaş karaborsada 1 200 - 1 400 liraya satılan kö
mürü nasıl alsın? Siz ki; Millet Meclisinde konuşur
ken; «Kömür dağıtımını yeniden düzenledik. İşe ge-
cekondu bölgesinden başladık» demekle fakir halktan 
yana olduğunuzu belirtmek istiyorsunuz. Peki nasıl 
oluyor da adrJetsiz bir gelir dağılımı varken, fakir 
halkın kömürü 250 Türk Lirasından alabileceği Dev
le l iijıyll üretimini temelden düzeltecek tedbirlerle ar
tırmak mümkün iken bunu yapmıyor; geçici tedbir
lerle vakit geçiriyorsunuz. 

Oysa sorunu temelden halledecek tedbirleri havi 
elan ve İki sonedir ilginizi bekleyen Madencilik Re
formu Kanunu komisyonda bekliyor. Ancak, siz Tür
kiye Büyük Millet Meclisi iradesini temsil eden bu 
Kanunu «Garsp» kanunu diye nitelendiriyorsunuz. 

Bir Cumhuriyet Hükümeti üyesi, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin iradesinden geçmiş bir yasa için 
< gasp» tabirini kullanmaması her şeyden örce Türki
ye Büyük Millet Meclisine olan saygısı gereği olma
lıdır. Aksi hakle Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
saygınlığı büyük ölçüde yara alır. Yasayı beğenme
yebilirsiniz, değişiklik getirebilirsiniz. Bu en doğal 
hakkimizdir, ancak aradan iki yıl geçmiş olmasına 
rağmen Türkiye Büyük Millet Meclisine bu hususta 
herhanr.: bir tasarı da sevk etmiş değilsiniz. Bunu da 
belirtmek isteriz. 

BAŞKAN — Bir saniye Sayın Gürsoytrak. 
Sayın üyeler, şu anda 35'nci Birleşimin İkinci Otu

rumu için aynlaıı süre bilmiştir; ancak sayın konuş
macının sözlerinin sonuna kadar görüşmelerin deva
mını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurunuz efendim. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Oysa sizin de hazırlanmasında katkıda 
bulunduğunuz Madencilik Reformu Kanun tasarısı 
gerekçesinde, bakınız sizin de şimdi hatırlamanızda 
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yarar var, hep beraber bir kere daha okuyalım; ya
pılmak istenen değişiklikler şöyîe açıklanmaktadır 

«1. Maden sahalarının süratle aranması ve de
ğerlendirilmesi ve spekülasyon konusu yapılarak yıl
larca bekletilmesinin önleneceği ve en önemli olarak 
da bugüne kadar kısıtlı kalmış tüm madencilik çalış
malarını kamu eliyle güçlendirmek. 

2. Özel sektörün daha yararlı bir yapıya kavuş
turulacağını ve bu maksatla arayıcı ve işletici kamu 
kuruluşlarının çalışmalarını sınırlayıcı hükümler yu
muşatılmıştır» denilmektedir. 

Keza, «Madenlerimizde sağlanan gelir içinde ya
bancı sermayenin payı verilen bütün teşvik edici izin
lere rağmen % l'e erişememiştir. Buna karşılık bazı 
önemli kaynaklarımızın değerlendirilmesinde ticarî 
amaçlar ulusal çıkarlarımızı geri bırakmıştır. 

Bu sakıncalardan korunmak, endüstrimizin muh
taç olduğu hammaddeleri emniyet içerisinde ve yete
rince üretebilmek için doğal kaynaklarımızla ilgili 
her türlü hakkın ancak Türk vatandaşlarına ve on
ların kurdukları şirketlere verilmesi görüşü getiril
miş tir. 

Ayrıca, ulusumuzun varlığı ve ekonomik kalkın
mamız için kamu elinde bulunmasında hayalî zorun-
luklar olan bazı çok önemli doğal kaynaklarımızın 
kamu eliyle işlerümesine imkân yaratılmıştır. Böylece 
bor yataklarımız, hızlı ulusumuzun hizmetine girebi
lecek, linyit kömürü yataklarımız ise en iyi biçimde 
hslkanızm tüketimine sunulması mümkün olacaktır. 

Aksi halde, bor yataklarımız dünya pazarlarında 
rakipsiz yer alabilmesi imkânı hiç bir zaman doğma
yacak ve Türkiye'nin enerji ve yakıt sorunu ise çö
züm bulmayacaktır? demektedir. Dediği de doğru 
çktı . 

Sayın senatörler; 
Biliyorsunuz Madencilik Reformu Kanun tasarısı 

Adalet Parlisi olarak, partinin görüşlerine göre daha 
ziyade Millet Meclisinde düzenlendiği ve bu tasarı 
herhangi bir değişikliğe uğramasın diye Cumhuriyet 
Senatosunda ekseriyet yaptırmamak suretiyle Yasa
nın nıüzakeresiz geçmesi sağlanmıştır. Buna rağmen 
kanuna şimdi sahip çıkmıyorsunuz. 

Millet Meclisinde söylediniz Maden Kanunu veto 
edildiği için elimizde böyle bir yetki, (devletleştirme
yi kastediyorsunuz) yokîur; ama aradan iki yi! geç
tiği halde bu konuda herhangi bir tasarı sevk etme
diğiniz gibi, bu tasarıyı benimseyici herhangi bir dav
ranış içine de girmiyorsunuz. 
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Demek ki, vaktiyle oy verdiğiniz, komisyonların
da görev yaptığınız Madencilik Reformu Kanununun 
ş'indi k^rşısındasmız. 

Halbuki, o yasanın gerekçesinde ulusumuzun var
ağı ve ekonomik kalkınmamız için kamu elinde bu-
îuiîiîiasmda hayatî zorunluklar olan bazı çok önemli 
doğal kaynaklarımızın kamu eliyle işletilmesine İm
kân yaratılmıştır. 

Böylece bor yataklarımız hızla ulusumuzun hiz
metine girebilecek ve linyit kömürü yataklarımız ise, 
en iyi biçimde halkımızın tüketimine sunulması müm
kün olacaktır. 

Aksi halde bor yataklarımız dünya pazarlarında 
rakipsiz olabilme imkânını hiç bir zaman doğmaya
cak ve Türkiye'nin enerji ve yakıt sorunu ise çözüm 
bulamayacaktır, şimdi olduğu gibi. Sonra halktan ya
nayım diyorsunuz Sayın Bakan. Bilmiyorum bunu 
nasıl açıklayacaksınız? 

Diğer taraftan bu yıl Bütçe Karma Komisyonun
da devletleştirme tedbirleri getireceğim diyorsunuz. 
Arak bu şekilde davranışı demek ki, gasp olarak 
görmüyor yahutta zamanı geçirmek için böyle söylü
yorsunuz. İşin doğrusunu elbette gelecek günlerde 
atacağınız kararlar ve eylemler açıkça gösterecektir. 

Yalnız, devletleştirmek, derken linyit kömüründen 
bahsettiğinize göre demek ki, Türk ulusuna dünya pa
zarlarında rakipsiz yer olarak sürekli gelir sağlaya
cak olan bor tuzları için devletkştirilerek halka ka
zandırılmasına karşı bulunuyorsunuz. 

Oysa ki, 28 Aralık 1968 tarihli Cumhuriyet Sena
tosu Bor Mineralleri Araştırma Komisyonunun 67 
iTyfahk raporunun sonunda; «Ender milletlere nasip 
olan 100 milyonlara baliğ olan rezervi, ticarî ve üs
tün spesifikasyonuna bağlı kalite ve terkibi dolayısıy-
îe Türk Devletine asırlar boyu devam edebilecek ra
kipsiz bir dış gelir sağlama imkânı vaadindedir. 

Komisyonumuz bu sahanın toptan Türk Milleti 
ya^ar!arına tevdi olunmasında isabet mütalaa etmek
tedir. 

Keza Devlete ait bir hüviyete iniikal ettirilmesini 
Mf'ielm mütanıadi ve müteselsil bir millî gelire ka
vuşturulmasını isabetli bir tatbikat olarak görmekte
dir, diyor. 

Adalet Partili üyelerin çoğunlukta olduğu Komis
yon görüldüğü gibi bor mineralleri sorunun çözüm 
şdtîini, birinci derecede Türk Devletine asırlar boyu 
devam edebilecek rakip bir dış gelir sağlama imkâ
nım devletleştirmede görmüş bulunmaktadır. 

Keza, Adalet Partili 23 senatörün, 28 . 3 . 1972 
tarihli «Madencilik Reformu Kanun teklifinde» ma
den kömürü ve bor tuzlarının Devlet tarafından iş
letilmesi öneriliyordu. Hal böyle iken, siz gerek lin
yit kömür madenlerini, gerek bor tuzlarının Türk 
halkı yararına ve Türk Devleti yararına devletleşti
rilmesine neden karşı olduğunuzu Türk halkına açık
lamanızı rica ediyoruz. 

Türk halkı, Türkiye Elektrik Kurumu eliyle ter
mik ve hidrolik elektrik san tralları yatırımları gerçek
leşmesi için 88 milyar lira harcarken, elbette bu ter
mik santraların ve bu arada kendi ısınma kömür ge
reksinmesinin hükümetçe zamanında ve yeterli ola
rak ve ekonomik olarak nasıl karşılanacağını bilmek 
ister. 

Sayın senatörler; 
Bütçe raporunda da açıklandığı gibi, Etibankın, 

yapmakla görevli kılındığı yatırımlarının finansmanın
da büyük ölçüde öz kaynak dışı imkânlara başvur
maya mecbur edildiği için öz kaynak - sabit yatırım
lar ilişkisi, müesseseyi sarsacak duruma gelmiş bulun
maktadır. Bu durumda, kuruluş sermayesi olan 3 mil
yar 250 milyon liranın yetersiz olduğu ortadadır. Bu 
durum hem Bankayı gereksiz borçlara ilmekte, yatı
rımları geciktirmekte hem de üretim maliyetlerini bü
yük ölçüde artırmaktadır. 

Tekel Genel Müdürlüğünün sermayesini 14 mil
yar liruya çıkarabilen bir Hükümetin, Türk ekonomisi 
için bu derece önemli bir kuruluş olan Etibankın ser
mayesini 1 misîii artırarak 7 milyar liraya çıkarması 
ve gerektiğinde 1 misli daha artırmak hususunda Hü
kümetin yetkili kılınmasını öneren bir yasa tasarısını, 
k*sa zamanda Türkiye Büyük Milleti Meclisine su
nacağını kuvvetle ümit ederiz. Aynı zamanda, şayet 
ranaç, zamanla Etibaııkı parçalaya parçalaya bir şey 
yapamaz hale getirmek ve Etibankın sırtından bazı 
zümrelere çıkar sağlamak değilse, Etibankı gereksiz 
bir çok kuruluşlara ortak olmaya Bakanlığın zorla-
maması gerektiği kanısında olduğumuzu belirtmek is
teriz. 

Bu arada, EtibaınVın 1976 ve 1977 yılı yatırımla
rım karşılaştıracak olursak, genel olarak yatırımları
nın Plana aykırı olarak çok düşük düzeyde tutuldu
ğunu görürüz. 1976 yılı başlangsç yatırımı 2 mliyar 
191 milyon lira olarak öngörülmüşken, sonradan 
1 milyar 835 milyon liraya indirildiğini görüyoruz. 
1977 yılı yatırımları da 1 milyar 917 milyon lira ola
rak programlanmış olduğuna göre, geçen yıla nazaran 
artış sadece 82 milyondan ibarettir. 
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Toplam 191 milyar liralık kamu yatırımlarının 
planlandığı bir yılda, Etibankm °/0 1 oranında bir 
yatırım yapmakla görevlendirildiği anlaşılıyor. 

Oysa ki, 1977 yılı programından fosfat, demir ve 
bakır cevherleri madenlerde üretim talebini karşılaya
cak düzeye çıkarılabilmesi için önceliklerin uygulan
ması gerekmektedir. 1975 yılında barii, bor tuzları, 
manyezit gibi metal dışı madenlerde, ham petrol ve 
taşkömürü üretiminde üretim hedeflerinin altında 
kalınmıştır. 1976 yılında ise, bunlara ek olarak metal 
madenler ile üretim hedeflerinin % 11 dolayının al-
tnıda kalınacağı tahmin edilmektedir. Özellikle bakır, 
demir, fosfat ve maden kömürü konularında öngörü
len yatırımların gerçekleşmesindeki gecikmeler buna 
neden olmuştur, demektedir. 

Keza, yine programda Espiye ve Küre bakır pro
jeleri, Yatağan, Soma, Kangal, linyit, Mazıdağı fosta 
projelerin uygulanmasına geçilmesindeki gecikmeler 
uzun dönemde sanayi ve enerji alanında önemli dar 
boğazlar yaratacak niteliktedir, demektedir. Sayın 
Bakamdan bu uygulamaya geçilmesindeki gecikmelerin 
nedenlerini açıklamasını rica ediyoruz. 

1976 yılında özellikle fosfat, yüksek tenörlü demir 
cevheri, kükürt ve taşkömürü.ıdeki üretim yetersizli
ğinden 1976 yılı için öngörülen ithalâtın % 14 düze
yinde aşacağı, bunun ham petrol dışındaki mallar için 
% 35 oranını bulacağı madde 296'da açıklanmakta
dır. Program, ya Sırımdaki bu gecikmeler Türkiye'yi 
döviz ödemeleri bakımından dar boğaz içinde daha 
çok sıkıştırıyor, sıkıştıracak demek. Zira 1977 yılında 
da öngörülen ithalâtın % 11 kadarının üstünde ger
çekleşeceğinden bahsediyor. 

Keza 1977 yılında daha evvel proje çalışmaları 
yapılmış bulunan Etibank Genel Müdürlüğüne ait 
koüemanit, kükürt ve bakır projelerinin yürürlüğe ko
nulması ve Türkiye Kömür İşletmeleri Genel Müdür
lüğüne ait linyit projelerinin de uygulanmaya geçilme
si bekleniyor, diyor. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoyirak, şu anda süreniz 
bitti, ikinci sürenizi kullanacak mısınız efendim?.. 
Buyurun efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — 1976 yılı madencilik kese'mi ithalâtı 21 
milyar 214 milyon lira olarak programlandığına göre, 
bu miktarın % 14 oranında büyümesi:, 2,9 milyar eder. 
O halde, bu kesimdeki gecikme ve ihmallerden dolayı 
Türk Devleti 2 milyar 967 milyon daha fazla ödeme
ye mecbur ediliyor. Keza bu gecikmelerden dolayı 
1977 yılı için 22 müyar 870 milyon lira olan ithalât 

% 11 dolayında fazla gerçekleşeceğine göre demek 
ki, bu yılda fazladan Türk haîkı 2 milyar 576 m23- i 
yon lira ödemek zorunda kalacaktır. Sadece, bu iki 
yıl için Türk halkının omuzlarına fazladan binen 
yük 5 milyar 486 milyon lira tutuyor. 

Şimdi, soruyoruz Sayın Bakan; bunun sorumlusu 
yok mudur, Etibank ve TKİ'nin konu ile ilgili proje
lerinden hâlâ uygulamaya konmayan hangi projeler 
vardır, sebepleri nedir, uygulanmakta olan projelerin 
hangilerinde gecikmeler olmuştur ve olmaya devam 
edecektir?.. Bunların açıklanmasını rica ediyorum. 

Ayrıca, konu buraya gelmişken Yatağan kömür
leri üzerindeki hak didia eden bazı şahısların iddia
ları varit görüîmeyerek daha önceki Bakanlıkça iptal 
edilmişti. Yeni bir hak teessüs edebilmesi için Danış-
taya gitmek, Maden Kanununun gereğidir. Bu husus
ta, ayrıca Danıştaym 1970 gün ve 439 sayılı sınır nok
talarının muayyen olma zorunluluğu hakkında kararı 
da mevcutken, sizin döneminizde Danıştay yoluna 
gitmeden bu hakları hukuk müşavirliğinizin mütalaa= 
sına dayanarak (ki, kendisi yeni atanmıştı, tıpkı müs
teşarınız gibi, müsteşar yardımcınız gibi, Maden Dai
resi reisiniz gibi) ve Danıştaym mezkur kararı karşı
sında bu hakkın iade edilmesini nasıl açddryorsunuz?.. 

MTA'nın çalışmalarından genel olarak memnu
nuz, görevlerini başarılı olarak sürdürmektedir. An-
enk, 1976 yılı yatırımları î milyar 3 milyon iken 1977 
yılı yatırımları bundan 600 milyon lira kadar fazla 
olduğunu düşünürsek. 

MTA'ya yatırımları için ayrılan ödeneklerin son 
derece düşük olduğu görülmektedir. MTA'ya güneş 
enerjisinden enerji alanında yararlanma çabalarına 
ayrı bir örgütle ve özenle ele alarak pratik bir sonu
ca ulaştıracağını ümit ediyoruz. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı konusunda 
3 ncü 5 Yıllık Planın 601 nci maddesinde, kamunun 
petrol arama, üretim, taşıma, dağıtım ve satış (pera
kende dahil) faaliyetlerinin tek bir kamu kuruluşun
da toplanması öngörülmüş olmasına karşm, planın 
son yılma geldiğimiz halde, hâlâ bir türlü gerçekleş
tirilememiştir. 

Çeşitli iç ve dış çîkar çevreleri 1 nci Plan döne
minden beri bu plan hükmünün gerçekleşmesini sürekli 
okrak engellemişlerdir. Hatta, Sayın İhsan Topaloğîu, 
petrol z'ncirİRİ tamamlamak için Türkiye Petrolleri 
Ar anim Ortaklığı bünyesinde bir dağıtım şirketi kur
muş bulunmasına rağmen ve şirkete kâr getiren ve 
süra'Ie büyüyen bir örgüt haline gelmişken, Topal-
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cğîu'ndan sonra göreve atanan A. P.'li bir başka ge
nel müdür, Hükümetten aldığı talimatla olsa. gerek, 
Â''Î iş olarak bu örgütü dağıtmıştır. Şimdi, siz «Petrol 
Ofisle birleştireceğim» diyorsunuz. İnşallah gücünüz 
buna yeter. 

Türkiye'de doğal gaz aramalarına biraz daha ağır
lık verilmesini ancak, yalnız Irak'la değil aynı za
manda İran ve Sovyetler Birliği ile de işbirliği im-
kâniannm araştırılmasını, keza denizlerde peitrol 
aranmasında Sovyetler Birliği ile işbirliğinlin geliştiril
mesini, karada ve denizde petrol araması konularının 
daha ciddî ve sorumluluk anlayışı ile eğilinmesini işa
ret etmekle bu konuyu geçeceğim. 

Yalnız, bir bilgi intikal etti, tabiî Türkiye - Irak 
Petrol Boru hattının açılmasından memnuniyet du
yuyoruz. Ancak, Türkiye'de yapılmış bulunan pom
palara, çalışabilmesi içi gerekli elektrik enerjisi empi-
d£. irsinin 10'da 1 oranında düşük olduğu dolayısıyle 
çal'iŞhrıtemadtğı iddiaları söylenmekledir. Bunun ne 
derece doğru olduğunu herhalde açıklayacağınızı tah
min ederim. 

Otomaîiv Sanayiinin gelişmesine bağlı olarak iş 
talebi yerli üretimle karşılamak amacı ile, 3 ncü 5 
Yıllık Planda kamu öncülüğünde yeni bir lastik te
kerlek fabrikası kurulması ve mevcut tesislerin kapa
sitelerinin artırılması ayrıca bu dönemde 1,5 milyon 
adet ek kapasite yaranacak yatırımlara başlanması 
öngörülmüştür. Yarımca'da bu amaçla yer ayrıldığı 
\e projelerinin PETKİM tarafından hazırlandığı bi
linirken, siz geçen hafta Kırşehir'de bu amaca yöne-
I .'i bir uyguluaıaya geçtiniz, herhalde bunun nede
nini bize açıklayacaksınız. 

Bu arada PETKİlVTin 1977 yılı için öngörülen 
üretimleri tümü ile gerçekleştirilse bile 3 ncü 5 Yıl-
îık Planın öngördüğü üretim düzeyinden bazı mad
delerde % 50 oranında noksan üretim gerçekleştiril
miş olacaktır. Örneğin; Karbon siyahı, 30 bin ton 
yerine 15 bin ton üretilecek, keza sentetik kauçuk 
CBR ve SBR üretimlerinde de plan hedeflerinden 
büyük ölçüde geri kalma vardır. 

Oysa ki, bu maddeler lastik üretiminde kullanıl
maktadır. Yeteri kadar lastik üreîilemediği için 1976 
yılında 32 milyon dolarlık lastik ithal edilme zorun
luluğu doğmuştur. Bu hammaddelerin üretiminin, 
pMn hedeflerinin çok altında kalmasının temel ne
denini Sayın Bakanın açıklamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Gürsoytrak, lütfen bağlayın 
efendim. 

M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
M. B. GRUPU ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Devamla) — Sayın senatörler; 
Sonuç olarak 3 ncü 5 Yıllık Planın hedef olarak 

saptadığı geri kalmışlık çemberini hızla kırarak, ba
ğımsız sanayi toplumu haline getirebilmek için ya da 
yabancı şirketlerin elinde bulunan ya da belirli çev
relerin elinde spekülasyon konusu olarak heder edi
len doğal kaynaklarımızın ulusal gücümüzle kamu ön
cülüğünde aramp bulunması, işletilmesi ve pazarlaş
masının şart olduğuna inanmaktayız. 

Bu nedenle, doğal kaynaklarımız üzerinde her 
türlü hak yalnız Türk gerçek ve tüzelkişilerine veril
melidir. Yabancı gerçek ve tüzelkişiler tarafından ku
rulmuş bulunan şirketlerle, Türk Ticaret Kanununa 
göre kurulmuş olsa bile orlakîarı kısmen veya tama
men yabancı gerçek ve tüzelkişi olan şirketler, Tür
kiye'de arama hakkı iktisap edememeli, işletme hakkı 
ve işletme imtiyazı alamamasıdır. 

Türk Devleti ve Türk ekonomisi için stratejik ve 
iktisadî değeri büyük radyoaktif mineraller; Bor mi
neraller i,mad en kömürü, petrol, fosfat, volfram tungs
ten, manyezit, demir ve bakır, gibi madenlerin Dev
let eliyle işletilmesi esas hedef olmalı ve en kısa sü
rede gerçekleştirilmelidir. 

Bünya koşullarını da dikkate alarak bazı maden
lerden stratejik rezervler ayırmayı ihmal etmemeli
dir. 

1954 yılından beri yürürlükte bulunan 6309 sayılı 
Maden Yasasının sonuçlarını konuşmamın başında 
resmî belgelerdeki kayıtlara göre belirttim. Bu Yasa 
değişmedikçe, Türk Milletinin içinde bulunduğu ener
ji ve yakıl sıkıntısı çok daha büyüyerek davanı ede
cektir, Bu Yasa değiştirilmedikçe sanayinin hammad
de, yakıt ve enerji gereksinmesi karşılanmayacağı, 
gibi doğal kaynak ihracatında ümit edilen süratli bir 
arikş sağlanamayacaktır ve Türkiye doğal kaynaklar 
bakımından büyük zenginliklere sahipken, sanayinin 
hammadde ve enerji gereksinmesi ile halkımızın ener
ji ve yakît ihtiyacı için yabancı ülkelere bağlılığına 
ilâveten, artan bir oranda büyük miktarda döviz öde
me zorunluluğunda kalacaktır. 

Bu nedenlerle en kısa zamanda Madencilik Refor
mu Yasası ele alınarak Meclislerden geçirilmelidir. 

Yönetim Birliğini kurmak ve verimi aıiırmak için 
taş sayılan madenler de, Maden Yasası kapsamına 
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sunmalıdır. Hiç olmazsa bu yıl bir maden bankasının 
kurulması da gerçekleştirilmelidir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1977 yılı 
Bütçesinin Ulusumuza hayırlı olmasını ve başarılı 
olarak uygulanmasını diler, Grupum adına saygılar 
sunarım. (M. B. G. ve C. H. P. Grupu sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — 35 nci Birleşimin 3 ııcü Oturumunu 
açıyorum. 

Sayın üyeler; İkinci Oturumda açık oylaması ya
pılan 637 S. Sayılı Devlet Hava Meydanları İşletme
leri Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarı
sının açık oylamasına; 129 sayın üye katılmış, 83 sa
yın üye kabul, 45 sayın üye ret, 11 sayın üye de çe-
kinser oy kullanmıştır, arz olunur. 

Yine aynı oturumda açık oylaması yapdan 634 S. 
Sayılı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 
1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının oylamasına; 98 sa
yın üye katılmış, 82 sayın üye kabul, 15 sayın üye 
ret, 1 sayın üye de çekinser oy kullanmıştır, arz olu
nur. 

636 S. Sayılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oy
lamasına; 142 sayın üye katılmış, 99 sayın üye ka
bul, 42 sayın üye ret, 1 sayın üye de çekinser oy kul
lanmıştır, arz olunur. 

Görüşülüp, tümü işari oylarınıza sunulan ve ka
bul edilen 633 S. Sayılı Karayolları Genel Müdürlü
ğü 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısınnı açık oylaması 
yapılacaktır. Açık oylama; kürenin dolaştırılması, 
bilâhara Divana konması suı etiyle yapılacaktır. 

Sayın üyeler, tekrar arz ediyorum; Sayın Bakan
dan soru sormak isteyen sayın üyelerin sorularını, ya 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gürsoytrak. 
Sayın üyeler biraz evvel almış olduğunuz karar 

gereğince 35 nci Birleşimin 2 nci oturumunu saat 
20.20'de tekrar toplanmak üzere kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.20 

Divana yazılı olarak vermeleri yahut da soru sora
cakları hususunda bize bilgi vermeleri gerekmekte
dir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Su 
İşleri Genle Müdürlüğü, Petrol İşleri Genel Müdür
lüğü bütçelerinin görüşmesine devam ediyoruz. 

Söz sırası, Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Gru
pu adına Saym Cihat Alpan'da, buyurunuz. 

CUMHURBAŞKANININCA S. Ü. GRUPU 
ADINA CİHAT ALP AN (Cumhurbaşkanınca S. 
Ü.) — Sayın senatörler, 

Memleketimizdeki tabiî servetler ve kaynakların 
aranmasını ve işletilmesini, Devletin tasarrufu altına 
koyan Anayasanın vücuda getirdiği yararlı kuruluş
lardan biri olan Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığı ile tüzel kişiliği haiz katma bütçeli iki bağlısı
nın 1977 malî yılı tasarıları üzerinde Grupumun dü
şünce ve önerilerini arz etmeye çalışacağım. 

1977 malî yılı için Bakanlığa ve Petrol işleri Ge
nel Müdürlüğü ile Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
ne Hükümetçe (yuvarlak rakam olarak arz ediyorum) 
16,5 milyar lira ödenek önerilmiş, Bütçe Karma Ko
misyonu tarafından yapılan ilâvelerle bu miktar 16,8 
milyar liraya yükseltilmiştir. Bunların toplamı, ge
çen yıl bütçesiyle verilen ilk ödenekler toplamından, 
5,3 milyar lira fazladır. Bu artışın miktarı, 1976 SO

F I M I 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma Saati : 20,20 

BAŞKAN : Başkanvekili Rahmi Erdem 

DİVAN ÜYELERİ : Sabahattin Savcı (Diyarbakır), İsmail İlhan (Muş) 
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nuna kadar oluşan ücret, fiyat ve döviz ayarlamaları 
oranından fazladır. Çünkü; fiyat ve ücret ayarlama
larının meydana getîrdiği enflâsyon oranı % 19, 
°/o 20 civarında, döviz ayarlamalariyle paramızın 
kaybı da % 10 civarındadır. Üç defa yapılan döviz 
ayarlamasında 50'şer kuruştan ceman 150 kuruş Ame
rikan dolarına ve ceman 121 kuruş da Alman markı
na zam yapılmıştır. Fakat; 1977 yılında, oranlarının 
daha çok yükseleceği tahmin edilen aynı faktörler 
karşısında ve 1977 programının tam olarak uygulan
ması halinde, tutarlı ve yeterli çıkacağı şüphelidir. 
Şüphelidir diyoruz; çünkü, 1976 programıyle bütçe
sinin uygulama sonuçları, Bakanlık ile bağlı ve ilgili 
kuruluşları üzerinde genel olarak bilinmemektedir, 
bilgi de verilmemiştir. 1977 programının içerdiği ya
tırım projeleri de henüz yayımlanmamıştır, (Hatır
larsınız, 1976 programının projeleri Mayıs 1976'da 
yayınlanmıştı.) 

Sayın senatörler; 
1976 ve 1977 programlarının esasları yan yana 

konulup birlikte değerlendirilecek olurlarsa, öngörü
len hedeflerin ve hatta Hükümet programının geri
sinde kalındığı görülür. Bu hususu inandırıcı bir mi
salle açıklamak isterim: 

Sayın Maliye Bakanı; Genel Kurulumuzda yaptığı 
açıklamada, 1977 bütçesini hazırlarken Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planının makro hedeflerine ulaşma
yı dikkate aldıklarını; fakat bu dönemin madencilik 
alanında 1973 programı gerçekleşme oranının % 58,3, 
sapmanın % 41,7; 1974 programı gerçekleşme oranı
nın % 59,9; sapmanın % 40.3; 1975 programı ger
çekleşme oranının % 88,6 olduğunu belirtti. 

Biz; bu durumun başlıca sebeplerinden birini, Ma
dencilik Reformu Kanununun hâlâ çıkarılamayışına 
bağlıyoruz. Hatırlarsanız, bu Kanun Sayın Cumhur
başkanı tarafından 18 Mayıs 1973 tarihinde bir daha 
görüşülmek üzere Millet Meclisi Başkanlığına geri 
gönderilmiştir. 

Bu konuda yapılacak çalışmalarda dikkate alınır 
ümidiyle Grupumuzun geri gönderme hususundaki gi
rişiminin gerekçesini aynen okumak istiyorum: 

«1. 11 Mart 1954 tarihinde yürürlüğe konulmuş 
olan 6309 sayılı Maden Kanunu üzerinde Türkiye 
Cumhuriyeti 1961 Anayasasının 130 ncu maddesi ge
reğini sağlamak ve 12 Mart 1971 tarihli Muhtıra
nın amaçlarından birini gerçekleştirmek için, Bakan
lar Kurulunca hazırlanarak Madencilik Reformu Ka
nunu adı altında Millet Meclisine sunulan tasarı, 
Anayasanın 92 nci maddesi uyarınca tedvini tamam

lanmadan, bu maddenin tayin ettiği 3 aylık sürenin 
7 Mayıs 1973 tarihinde bitmesi dolayısıyle Anaya
sanın 93 ncü maddesine göre Sayın Cumhurbaşka
nı tarafından yayımlanması işlemine sokulmuştur. Bu 
suretle, tedvine Cumhuriyet Senatosu Genel Kuru
lunun katılamadığı ve katkıda bulunamadığı mez
kûr Kanun, bu haliyle Anayasanın koyduğu usule 
aykırı bir duruma düşürülerek, noksanlığa ve sakat
lığa uğratılmıştır. 

2. Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulu 26 Ni
san 1973 tarihindeki 59 ncu Birleşiminde Adalet 
Partisi Grupu Başkanvekili Sayın Nahit Altan tara
fından verilen bir takrir üzerine mezkûr Kanunu ve 
bazı değişiklikler yapan kendi geçici komisyonları
nın 13 Nisan 1973 tarihli raporunu 2, 3, 4 Mayıs 1973 
günleri müzakere etmeyi kararlaştırmış ise de bugün
lerde çoğunluk bulunmadığından, tedvinin Genel 
Kurulda tamamlanması mümkün olmamıştır. 

Kamuoyunda, Petrol Reformu Kanununun ay
nı işlemi görerek Millet Meclisinde kabul edildiği 
şekilde yayınlanmış olmasından cesaret alınıp tek
rarlandığı ve aynı mahiyette bir sonuç alınmak is
tendiği ileri sürülen bu son davranışın, Madencilik 
Reformu Kanununun müzakeresini de vadesinin 
son günlerine bırakmak ve kararlaştırılan birleşim
lerde çoğunluk bulundurmamak suretiyle Cumhuri
yet Senatosu Genel Kurulunun Anayasa görevinden 
alıkonduğu kanaatine varılmaktadır. 

Bu sonucun sorumluluğu üzerinde, Cumhuriyet 
Senatosundaki Cumhuriyet Halk Partisi ve Adalet 
Partisi Gruplarının, başkan ve başkanvekiii tara
fından basına yapılan açıklamalar (ki, bunların kop
yalarını dosyamıza koymuştuk) engelleme yönünden 
birbirlerini itham yanında mezkûr Kanunun Genel 
Kurulda görüşülmemiş olmasından duydukları üzün
tüyü de kapsadıkları intibaını vermektedir. 

Madencilik Reformu Kanununun tedvinini ta
mamlatmak ve adı geçen partilerin konu hakkında
ki düşündüklerini karşılamak ve aynı zamanda böy
le durumların tekerrürlerini kesin bir şekilde önle
mek için, Anayasanın 93 ncü maddesine dayanıla
rak mezkûr Kanunun bir daha görüşülmek üzere 
Millet Meclisine geri gönderilmesi lüzumlu mütalaa 
edilmektedir. 

4. Ayrıca; Madencilik Reformu Kanun tasarı
sında, Kamu İktisadî Teşebbüslerine öncelik hakkı 
veren hükmün (ki, plana uygun olarak hazırlanmış 
olan tasarı bu hükmü taşıyordu) Millet Meclisince 
metinden çıkarılmış olması, Anayasanın özüne ve 
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emrine de uymamaktadır. Çünkü; Türkiye Cumhuri
yetinin sosyal hukuk devleti niteliği sebebiyle, kamu 
haklarına öncelik veren Anayasanın 130 ncu madde
siyle, Devletin hüküm ve tasarrufu altına alman, 
aranması ve işletilmesi hakkı Devlete ait kılınan ta
biî servetler ve kaynaklan üzerinde Kamu İktisadî 
Teşebbüslerine ve ortaklıklarına öncelik verilmeme
si ve kişilerden ziyade kurumları ilgilendiren bu hu
susun kur'a gibi, başka hiç bir kanun ve ilkede uygu
lanmayan ilke! bir kader tecellisine bağlanması, âdil 
ve akılcı bir çözüm değildir. Bu değişikliğin de doğ-
rultulması gerekir. 

Bakanlar Kurulunca hazırlanıp Millet Meclisi 
Başkanlığına sunulan Madencilik Reformu Kanun 
tasarısının, Millet Meclisinde ve Cumhuriyet Sena
tosu Geçici Komisyonunda, ne türlü değişikliklere 
uğradığim mukayeseli olarak özetleyen bilgiler, Ka
nunun adına uygun bir kapsam taşıyıp taşımadığı
nın değerlendirilmesi için ilişikte sunulmuştur» 

Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından geri gönde
rilmiş olan bu Kanun, 9 Ocak 1974'ten beri Millet 
Meclisi Bütçe Plan Komisyonunda beklemektedir. 
Neden bekletildiğinin Sayın Bakan tarafından açık
lanmasını. biz de Grup olarak rica ediyoruz, 

Sırası gelmişken; Anayasaya ve Anayasa temi
natı altuıda bulunan Üçüncü Beş Yıllık Planın te
mel esaslarına göre noksanlık ve sakatlık taşıdığına 
bu gerekçede değinilmiş olan Petrol Reformu Kanu
nunun da düzletilmesi gerektiğine; ayrıca, madenci
lik alanındaki geri kalmaların telâfi edilebilmesi için 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü ile diğer ilgili 
kuruluşlarımızın çalışmalarını hızlandıracak her tür
lü desteğin artırılması lüzumuna da işaret etmek is
teriz. 

Sayın Cumhurbaşkanının, arz ettiğim sebepler dı
şında Kanunun hangi maddelerinin tekrar görüşül
mesi gerektiğini belirten ifadeleri de kendi tezkerele
rinde yer almıştır. 

Evet, Bütçe üzerindeki değerlendirmemize devam 
ediyorum : 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1976 Bütçe 
ve Program yılında 735 bin 805 hektar alanda sula
ma yapdarak millî ekonomimize, tarımdan 10 milyar 
750 milyon liralık katkıda buiunulmuş, 6 milyar 350 
milyon küovatsaatlik enerji üretilmiş, büyük şehir
lere 49 milyon metreküp içmesııyu sağlanmış, taşkın
lara karşı koyma ve kurutma hizmetleri yapılmıştır. 
Program hedeflerini gerçekleştirmek ve hidroelektrik 
üretimi ve büyük topraklarımızın sulanması için 

Devlet Su îşlerince gösterilen çabalan takdirle izli
yoruz ve bölgelerin kalkınmalarına medar olacak 
Karakaya Projesi gibi büyük projeleri çoğaltarak 
memlekete daha büyük ölçüde hizmetlerde bulunul
masını temenni ediyoruz. 

Diğer ilgili kuruluşların, enerji ve petrol üretim
leri de program hedeflerinin gerisinde kalmıştır. 
Petrökimya sektöründe 1976 istekleri, 1975 istekleri
ne oranla yüzde 36,3 oranında artmış, buna mukabil, 
üretim artışının yüzde 59,6 oranında sağlanması için 
gerekli kapasite oluşturulmuştur. Bu sayede, bu sek
törün ithalât oranının yüzde 9,6'ya düşürülmüş ol
ması beklenmektedir. 

Bütün bu gelişmelere rağmen 1977 programı ve 
Bütçesi, kamu sektörü yatırımlarında Plana göre 
sapmaları ve sektörlerarası plan dengelerini gerçek
leştirmeyi öngörüyor ise de, biz bu iddiayı iyimser 
olarak karşılayamıyor ve dolayısıyle kabul etmiyo
ruz. 

Sayın senatörler; 
1976 Programında belirtildiğine göre; Üçüncü 

Beş Yıllık Plan döneminde sanayileşmenin ve yük
selen yaşama düzeyinin gerektirdiği enerjinin za
manında, kararlı ve güvenilir bir şekilde karalan
ması öngörülmüştür. Bu amaçla, elektrik enerjisi üre
timinin yılda ortalama yüzde 13,2 oranında artırıl
ması planlanmıştır. Ancak, planlanan tesislerin za
manında bitirllemeyişi sebebiyle üretim hedeflerinin 
gerisinde kalınmıştır. 1973'de yüzde 10, 1974'te yüz
de 9 oranında artan ve 1975'te yüzde 15 oranında 
artması beklenen enerji üretiminin bu yıl kaça ulaş
tığını henüz bilmiyoruz. 

Sağlanan bu mütevazı artışlara rağmen, enterkon-
nekte şebekenin yedeksiz çalışması ve özellikle yeni 
hizmete giren tesislerin henüz güvenilir işletme ko
şullarına girememeleri yüzünden, yıl içinde sanayiin 
gerek duyduğu biçimde sürekii enerji sağlanamamış
tır. Bu durumun önümüzdeki yıllarda da devam ede
ceğini sanıyoruz. 

Özel sektörün, muhtaç olduğu enerjiyi kendi te
sislerinde üretmek için ihtiyar ettiği tutumun gide
rek yaygınlaşması ve güçlendirilmesi bu sanımızı te
yit etmektedir. 

Uzun yıllar kararlı bir düzeyde kalan dünya ham-
petrol fiyatları, petrol ihraç eden ülkelerin araların
da örgütlenmeleri sonucu Ekim 1973'ten beri büyük 
artışlar göstermektedir. Bütün dünyada enerji buna
lımı olarak nitelenen bu gelişme karşısında, petrol it
hal eden ülkeler hızla tedbir alma yoluna gitmişler-
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rîir. Kısa dönemde petrol tüketimini azaltıcı tasarruf 
tedbirleri alınırken, uzun dönemde alınacak tedbirle
re esas olmak üzere petrol ithal eden ülkeler, üyesi 
bulunduğumuz Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teş
kilâtı içinde Uluslararası Enerji Ajansı adım verdik
leri yeni bir örgüt kurmuşlardır. Memleketimiz de 
bu örgütün çalışmalarına katılmıştır. Petrol fiyatla
rının artışına karşı, petrol ithal eden ülkelerin kısa 
dönemde aldıkları tasarruf tedbirleri sonucu, petrol 
tüketiminde önemli düşüşler gözlenmiştir. 

Nitekim; 1973'de 749 milyon ton olan Batı Av
rupa ülkeleri petrol tüketimi, 1974'te 699 milyon to
na düşmüştür. 50 milyon tonluk bir tasarruf sağ
lanmıştır. 

Memleketimizin tüketimi ise; 1973'te 12 bin ton, 
1974'te ise 470 bin ton azalmıştır. Petrol ithalâtımı
zın giderek arttığı bu yıllarda, sağlanan tasarruflar 
çok azdır. Bakanlığımızı bu konuya yöneltmek ve 
bazı ülkelerin uygulamaları sonucunda elde ettikleri 
gibi büyük tasarruflar sağlayabilecek pratik tedbir
lere götürebilmek ümidiyle, Sayın Bakana 6 Nisan 
1976 tarihinde yazılı bir soruda bulundum. İlginç 
bulacağınızı ümit ettiğim soru ve cevaplarını aynen 
okuyorum : 

Soru : 1. Petrol fiyatları ile petrol ithalâtımızın 
giderek artışı, dış ticaret açığımızın büyümesindeki 
âmillerden en önemlisini teşkil etmesine rağmen, ül
kemizin petrol tüketiminde tasarruf sağlayıcı tedbir
ler alınmasına ve uygulanmasına Hükümetinizce ni
çin başvurulmamaktadır? (Evet, elektrikte kısıtlama 
yapıyoruz, normal karşılanıyor, bunun yanında on
dan daha büyük sıkıntılar yaratan petrol konusun
da kısıtlamaya nedense gitmiyoruz) 

Cevap : 1. Dünya hampetrol fiyatlarının artma
sı karşısında Bakanlığımız ithal hampetrol miktarıy-
le ödenen döviz tutarım azaltmak için petrolün ye
rine diğer yerli enerji kaynaklarının ikâme edilme
sini kolaylaştırmak yanında, tasarruf tedbirlerine de 
gereken önemi vermektedir. Bu sebeple : 

1. Petrol ürünleri fiyattan 1974 yılında yüksel
tilmiştir. 

2. Yerli enerji kaynağımız olan linyit kömürü 
fiyatları ikâmeyi ve yeni işletmelerde kullanmayı teş
vik için, aynen bırakılmıştır. 

3. Yaz saati uygulaması sürdürülmektedir. Bu 
yolla yılda 150 ilâ 180 milyon kilovatsaat enerji ta
sarrufu elde edilmektedir. 

4. Yakıt olarak kullanılan enerjiden tasarruf 
için kapıcı, kalorifercilere, kalorifer ocaklarının en 
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ekonomik şekilde yakılmasını öğretici kurslar düzen
lenmektedir. 

5. Binaların ısıtılmasında, resmî binalarda zo
runlu, diğerlerinde tavsiye edici olmak üzere. 2 san
tigratlık bir ısı azaltılması yoluna başvurulmuştur. 

6. Bina izolasyonları ve standardı üzerinde ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

7. Petrol ürünlerini boru hattı ile nakletme ve 
tasarruf sağlama meyanında NATO petrol boru hat
larının sivil maksatlar için kullanma projesi yürütül
mektedir. 

Bu hususa, cevap - 3'de daha geniş bir şekilde 
temas edilecektir. 

8. Enerji ajansı içindeki tasarruf tedbir ve öne
rileri dikkatle izlenmekte olup, memleketibizin sa
dece petrolden olabilecek tasarruf tedbirleri, Ek - 1' 
deki tablo halinde verilmiştir. Bu tedbirlerin bazıla
rının tatbikatı yapılmakta ve diğerlerinin de üzerle
rinde çalışılmaktadır. 

Bu tedbirlerin 1977'de sağlayabileceği tasarrufları 
arz ediyorum : 

1. Domestik ticari sektörde bina ısıtılmalarında 
2 santigrat ısı düşürülmesiyle, 71 bin ton, 

2. İzolasyonun mükemmelleştirilmesi ve sıcak
lık kontrolü ile 30 bin ton, 

3. Reklâm ışıklandırmasında kısıntı ile 54 bin 
ton ki, ulaştırma sektöründe hız limitlerini düşür
meyle 215 bin ton, 

4. Sanayi ve kuvvet santralları sektöründe ısı 
geri kazanımınm iyileştirilmesi, izolasyon artırılması 
ve çevrim katsayısı yüksek ekipmanları kullanılması 
ile 150 bin, cem'an 520 bin ton» 

1977'de sağlanması öngörülen tasarruf bu olacak
tır. Bu gibi tasarruf tedbirleri arasında tüketime çok 
etkili olan karayollanmızın niteliğini süratle geliş
tirmek ve bize birçok bakımlardan büyük kayıplar 
verdiren trafik düzensizlik ve disiplinsizliğini de sü
ratle gidermek zorundayız. 

Soru 2. Dünya petrol krizinden bu yana tasar
ruf tedbirleri alan ve yürüten ülkelerin uygulamaları 
Bakanlığınızca sürekli izlenip sonuçları değerlendi
rilmekte midir? Bu değerlendirmelere göre; ülke
miz içinde yararlı olacak idarî, malî ve teknik ted
birler, karar verilince uygulanmak üzere ayrıntılı bir 
biçimde tespit edilmiş midir? Edilmişse bunları açık
layabilir misiniz? 

Cevap 2. Dünya petrol krizinden bu yana, ta
sarruf tedbirleri alan ve uygulayan ülkelerin uygula
maları, Enerji Ajansı içinde Bakanlığımızca yakın-
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dan takip edilmekte ve ülkemizde petrolden olabile
cek tasarruf tedbirleri tespit edilmiş ve (ki, bir kıs
mım biraz önce arz ettiğim tabloda ifade ettim) bun
lar Enerji Ajansına da bildirilmiştir. Belirtilen ve 
kabili tatbik olan diğer tasarruf tedbirlerinin değer
lendirilmesi yapılmaktadır, burada kısaca şu sonuç
ları verebiliriz : 

1. Petrol ürünleri tüketim artış hızı 1972'de 
% 16,2, 1973 yılında % 16,5 iken, 1974 yılında 
% 2,76 (dikkat buyurun fiyatların yükseltildiği yıl 
% 2,76) ve 1975 yılında % 9,5 olmuştur. 

Fuel - oil tüketim artış hızı ise; 1973'te % 18 iken, 
1974'de % 2,1 (ki, kazanlarının tesisatım fuel - oil'e 
dönüştürmüş olan birçok apartmanlar tekrar kömü
re dönmüşlerdir. O yüzden yine, fuel - oil benzin 
gibi düşmüştür) ve 1975 yılında % 4,96 olarak ger
çekleşmiştir. 

Bu rakamlar gösteriyor ki; 1974 ve 1975 yılların
da petro! ürünleri tüketimi artış hızlarında 1973 yı-
hııdan önceki tüketim artış hızlarına oranla büyük 
bir düşüş sağlanmıştır. 

Kolayca anlaşılacağı üzere; bu düşüşler arz ve 
talep ilkesinin bir sonucu olarak artan fiyatlar kar
şısında sadece tüketiciler tarafından sağlanmıştır. 

Bilhassa petrol ürünlerinin boru hatları} le nak
linde sağlanacak tasarruf gözönünde tutularak, NA
TO boru hatlarının sivil maksatlı taşımalarda kulla
nılmak üzere ilk etapta 80 bin ton depo kapasitelik 
inşaat yapılmaktadır. Diğer boru hatları inşası da 
etüt ve planlama safhasında bulunmaktadır» 

Soru 3. Ham ve işlenmiş petrolün ülkeye dağı
tımında büyük kolaylıklar sağlayan petrol boru hat
larının, petrol tüketiminde de önemli tasarruflar 
oluşturduğu malumlarıdır. Ve NATO boru hatları 
kapasitesinden % 60'ının siviî ihtiyaçlara tahsis edi
lebileceği de bu münasebetle yaptığımız tetkikte an
laşılmıştır. 

Bu maksatla; ülkemizdeki askerî NATO tesisle
rine dahil boru hatlarından, petrol dağıtımında sivil 
ihtiyaçlar için de yararlanmayı öngören bazı geliş
tirme projeleri hazırlanmıştır. Bu projelerin uygu
lanmasına hâlâ neden başlanmamıştır ve gecikme se
bepleri nelerdir?» 

Cevap 3. NATO petrol ürünleri boru hatları
nın sivil maksatlarla da kullanılması için, boru hatları 
güzergâhındaki yeni depo inşaatları Bayındırlık Ba
kanlığı tarafından yapılmaktadır. İşletilmesi ise Ba
kanlığımızca yürütülecektir. Bu sebeple, işletilmesi hu
susundaki çalışmalar Bakanlığımızda devam etmek

tedir. Projenin tatbikata konulmasında büyük bir 
gecikme mevcut değildir» 

Sayın senatörler; 
Başlangıcında ve terminalinde iki hizmete açış tö

reni yapılan Musul - Yumurtalık petrol boru hattı
nın iki seneden önce bitirilmiş olması karşısında, bu 
cevabı tatmin edici bulabilir misiniz?.. Şüphesiz ha
yır. Bu başarısıyle milletimizi sevindirmiş olan Ba
kanlığın, uygulamasına giriştiği ve İskenderun'dan, 
Doğu'da Erzurum - Batman, Antalya'dan Batı'da 
Çatalca ve Balıkesir'e kadar uzanan NATO hatları
nı birleştirmeyi ve yaygınlaştırmayı amaçlayan pro
jelerimizi de aynı hızla gerçekleştirmesini bekliyoruz. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumunda üretilme
ye başlanan dikişsiz çelik boruları, bu ihtiyaca göre 
geliştirecek olursak, bu iş şüphesiz daha da kolayla
şacaktır. 

Boru hatlarının ne derecede ucuz ulaştırma yap
tığım belirtmek için, yapılması önerilmiş olan İzmit -
Bolu - Ankara hattından bir ton petrolün taşıma 
maliyeti 1972 yıh birimlerine göre 9,43 liradır. Ka
rayolundan taşıma maliyetinin ise 15,5 lira olarak 
hesaplandığım ifade etmek isterim. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, söz süreniz şu anda 
bitti. Beş dakikalık daha ikinci söz süreniz var, kul
lanmak isterseniz devam buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Evet efendim. 

Karayolu taşımacılığının bugün çok daha fazla 
yüksek olduğu hepimizin malumudur. Boru hatla
rının diğer bir faydası da her zaman dolu tutulan 
bir yeraltı deposu olmalarıdır. Bunun ne değer taşı
dığım ve taşıyabileceğini anlamak için, yeni yapılan 
Musul - Yumurtalık boru hattının, Irak petrolünü 
Akdeniz'e akıtabilmesi için (aklımda yanlış kalma
dıysa Mart ayma kadar, Sayın Bakan bunu teyit ve
ya tekzip edebilirler) 800 000 ton petrol ile doldurul
ması gerektiğine değinmek yeterlidir her halde... İk
tisadî İşbirliği ve Kalkınma Teşkilâtı ile Avrupa Eko
nomik Topluluğu Konseyinin tavsiye kararlarına gö
re; üye ülkelerin 90 günlük ihtiyaçlarına yetecek öl
çüde stok bulundurmaları gereği hatırlanacak olur
sa, boru hatlarında bulundurulacak petrolün her ba
kımdan çok yükselen değeri, bizim için çok çekici 
olur. 

Bağdat - Basra demiryolunun, dar hattan nor
male çevrilmesini takip eden bu senelerde, Yumur
talık - Musul boru hattının da Basra'ya kadar uza
tılması sağlanırsa, İran ve Basra Körfezindeki Arap 
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emirliklerinde üretilen petrolün de yeni bir hattan 
daha Akdeniz'e akıtılmasını sağlayabileceğinden, 
Türkiye ile Irak ve yaptıkları ortak yatırım için si
yasî, iktisadî ve askerî bakımlardan çok yararlı so
nuçlar verebilir. Çünkü; Basra hem Abadan'a hem 
Kuveyt'e yakındır ve ben: de Arap veya Iran kör
fezine boru hattı :!e bağlıdır. 

Sayın Bakanın, açılış törenlerinde tabiî gaz boru 
hattının da yapılması hakkında ileri sürdüğü temen
nilere biz de yürekten katılıyoruz. Böyle boru hatla
rının İran iie Türkiye arasında da yapılması ve mem
leketimiz içinde Doğu sınırlarından Batı sınırlarına 
kadar yaygınlaştırılması ve bu şebekeye, Kafkasya' 
dan alacağımız (ki, Kafkasya'da Erivan'a gelmiş bir 
'kol, Lenhıakan'a gelmiş bir kol, Karadeniz kıyısı 
boyunca Batum'a gelmiş bir kol vardır. Bunlardan, 
son anlaştığımız elektrik cereyanı gibi) tabiî gaz ala
bilirsek, enerji sorunumuza çare bulma imkânları
mız şüphesiz artar. 

Bunlar gerçekleştiği; yani ülkemiz üzerinden Bal
kanlara da petrol tabiî gaz sevketme imkânlarının 
doğduğu gün, ülkemizin dünyadaki jeopolitik değeri 
paha biçilmez ölçüde artacaktır. Bunu idrak ettiği
miz zaman, İran'dan aklığı tabiî gazı, hizmetteki bo
ru hatlarından kendi ülkesine ulaştırmak için, keza 
Sovyetler Birliğinin tabiî gaz kaynaklarından fayda
lanmak için, Sovyetler Birliği ile anlaşma yapan Fe
deral Almanya'nın iki yıl önceki kararının doğrulu
ğunu kolayca anlayacağız. Çünkü; Sovyetler Birliği 
ile İran'ın bu maksat için bağlanacak boru hatları
nın Federal Almanya'ya olan münasebetini, bu hatla
rı gösteren bir harita üzerinde incelersek doğru bir 
kanaat edinebiliriz. Bu tür hatları, Milletlerarası Pet
rol Ansiklopedisinde bulmak mümkündür. Almanla
rı bu karara sevkeden İktisadî âmillerden başka (ki, 
S^bJrya petrollerini ve tabiî gazını Avrupa'ya doğru 
sevketmek isteyen Sovyetler Birliği, boru almakta 
kullanmak için, Federal Almanya'dan 5 milyar Mark
lık bir kredi sağlamıştır) İkinci Dünya Savaşında 
Kafkasya'ya kadar uzanan harekât sırasında yaptık
ları gözlemlerin de etkisi olmuştur. Petrol ve tabiî 
gaz boru hatlarını gördükleri gibi harekât sırasında, 
daha ANGLO îraniyen Petrol Şirketi döneminde 
İngiltere ile İran arasında, Siemens Firmasına vak
tiyle yaptırılmış uzun haberleşme hatlarının da ken
di birliklerinin harekât mihveri olarak kullanılma
sı da etkide bulunmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Alpan, bağlayınız lütfen efendim. 
İkinci söz süreniz de bitti; bir dakika da geçiyor 
efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S, Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Efendim, ben ka
lan kısmının insicamım bozmayayım. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 

CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, ta
mamlasınlar konuşmalarım efendim, istifadeyle din
liyoruz. 

BAŞKAN — Devam buyurunuz efendim. 

CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUPU ADI
NA CİHAT ALPAN (Devamla) — Memleketimize 
tabiî gaz getirip, yaygın bir şebeke üzerinden kulla
nabildiğimiz takdirde, büyük şehirlerimizin hava kir
liliğinden; yanı zehirlenmesinden kurtarılması da ko
laylaşacaktır. 

Bunun misalini, Sayın Cumhurbaşkanımızla bir
likte yaptığımız Moskova ziyaretinde gördük. Mos
kova'ya ulaştırılmış olan tabiî gaz, Volga nehri bo
yunda tesis edilmiş olan ısı merkezlerinde, kolayca 
alman bol suyu ısıtıyor ve pompalarla kendi sektör
lerine basılmak suretiyle binaları çok tatminkâr bir 
şekilde ısıtıyorlar. Bu imkânlar doğuncaya kadar, 
havagazı şebekelerine sahip olan Ankara, İstanbul ve 
İzmir'de merkezi ısıtma sistemlerinin havagazına da
yandırılması, en çabuk ve en ekonomik çare olarak 
görülmektedir. Ben, Paris'te vazifeli bulunduğum sı
vada, oturduğum apartmanda bu tertip bir kaloriferi 
kullandım; hakikaten pratikliğine, güvenirliğine inan
dım. 

Bu şehirlerimizin böyle bir sistemden faydalana
mayacak olan yerlerine ve evlerine de dumansız ya
kıt ve kok verilecek olursa, büyük şehirlerimizde, kit
le halinde ölümler görmek ihtimalini giderir veya as
garî hadde indirebiliriz. Bu işlere, dernekler gibi ama
tör kuruluşlarla girişilemez. Onun için, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının ilgilenmek zorunda oldu
ğu ve en büyük tabiî kaynaklarımızı teşkil ettikleri 
bilinen hava ile deniz ve göller ile toptan bir ifade 
ile çevre işleri üzerinde büyük bir yetki ile görevlen
direceği bir Çevre İşleri Genel Müdürlüğünün teşkili
ne kısa zamanda başlanmalıdır. 

Bakanlığın bugünkü teşkilâtı, kendine düşen gö
revler bakımından ancak, bu suretle tamamlanabilir. 
Bumı, Sayın Bakanın gayretinden bekliyor ve bu gay
rete Hükümetçe ilgili diğer kuruluşlarımızın da işti
rak ettirilmesini temenni ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Petrol konusunu kapatmadan önce iki önemli hu

susa değinmek istiyorum: 
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Bunlardan birincisi; petrol fiyatları ihracatçı ülke
lerce giderek artırıldığı ve memleketimizde petrol 
kullanan kara, deniz, hava araçlarıyle sanayi müesse
seleri de durmadan artmakta olduğu için, ithalâtı en 
tasarruflu bir ölçüde yapmak ve petrol üzerindeki arz 
talep dengesini doğru ayarlamaktır. Bu maksatla kul
lanılacak araç ve çarelerden biri, fiyatîan doğru ayar
lamaktır. Denemesini 1974 fiyat yükseltmesiyle gör
dük. 

Akaryakıt istikrar fonundan yapılacak yardımlar
la fiyatları iktisadî amaçlar dışında politik maksat
lar için Devletin zararına sürdürmek büyük bir ve
bal yaratmak demektir. Çünkü; bugün, küçük ara
bası oîan bir vatandaş, Devlete 400 lira Kara Taşıt
ları Vergisi ödediği halde, Devlet onun kullandığı 
akaryakıt ve yağlar için araba başına 4 000 liralık 
sübvansiyonda bulunmaktadır. Bunu da Maliye Ba
kanlığından öğrenmiş bulunuyorum. 

Arabası olmayan vatandaşların, kendilerinin pay 
sahibi oldukları bu paralarla yapılacak hizmetlerden 
mahrum edilmeleri büyük bir adaletsizliktir. Bu ada
letsizliği gidermek için petrol fiyatları gerçeklere gö
re hesap edilip uygulanmalıdır. Devlet araçlarıyle, 
topluma hizmet eden araçlar ayrı bir tarifeye, özel 
araçlar ise ayrı bir tarifeye tabi tutulabilirler, ilk aşa
mada... Ayrı tarifeler birçok ülkelerde uygulandığı 
gibi, memleketimizde de Silâhlı Kuvvetlerimiz, gü
venlik kuvvetlerimiz ve Cumhurbaşkanlığı dairesi için 
uygulanmaktadır. 

Sayın Bakanın, genel ve yerel seçimler yılında 
bulunmamıza rağmen, Hükümeti, benim şahsen ya
kından bildiğim cesaretiyle, ikna edip doğru bir ka
rara götürmesini memleket ve adalet namına tavsiye
ye değer buluyoruz. 

Değeri artan, tedariki güçleşen petrol işlerinin 
idaresini sağlam bir tutuma götürebilmek için Hü
kümet programında da öngörülmüş oîan ilgili kuru
luşların entegrasyonu; yani, bîr idare altında toplan
ması k»§a zamanda sonuçlandırılmalıdır. Bu işi sav
saklarsak, evvelce aynı mahiyette alınmış oîan ka
rarların akıbetine uğrar, gene çıkmaz içinde kalırız. 
Sayın Bakan bunları da çok iyi hatırlarlar. 

Arz edeceğim ikinci husus; petrolün geleceği iîe 
ilgilidir. Bu konuya, dün Turizm ve Tanıtma Bakan
lığı Bütçesinin görüşülmesi sırasında Sayın İskender 
Cenap Ege'nin anlattığı İran Sayın Şehinşahı'nm Ege 
kıyıları hakkındaki beyanına benzer bir anekdot ile 
girmek istiyorum. 

Mayıs - 1970'de İzmir'de Türkiye, İraıı. Pakistan 
Dev'ct Başkanları ilk zirve toplantısı münasebetiyle 

bir araya gelmişlerdi. Bir özcî görüşmeleri sırasında 
Sayın Şehinşah o zamanki Cumhurbaşkanımız Sayın 
Cevdet Sunay'a: (Şimdiye kadar yapılan çalışmalara 
göre tespit edilen dünya petrol rezervleri azalmakta
dır. Nihayet, bir gün tükeneceklerdir. Ayrıca; Pet-
ro - Kimya sanayiinde sağlanan gelişmeler ve ürün
ler, bir gün gelecek, petrolün enerji üretimi için kul
lanılmasını belki men edecektir. Bu sebeplerle şim
diden başka enerji maddeleri ve kaynaklan bulma
ya ve Petro - Kimya sanayiimizi de kurmaya başla
malıyız.) 

Bunları ifade etmiş olan Sayın Şehinşah, Federal 
Almanya, Fransa ve Japonya ile son zamanlarda yap
tıkları anlaşmalarla memleketlerinde nükleer enerji 
santralüan ve Petro - Kimya sanayii kurdurmaya baş
lamış bulunuyor. Biz de; petrolü az ve tedarik imkân
ları mahdut bir ülke oiarak, linyitlerimizi en yaygın 
ve en yoğun bir düzenle enerji üretimi için değer
lendirmek, planlanmış olan nükleer santralarımızı 
daha fazla gecikmeden kurup, işletmek ve memleketi
mizin Güney bölgesinde (Kıbrıs'ta olduğu gibi) ev
lerin ve küçük müesseselerin ısı ihtiyaçlarını karşıla
mak için güneş enerjisinden faydalanmak zorunda
yız. 

Jeotermal enerji konusundaki çalışmalarımızın ha
len ne durumda olduğunu bilmiyoruz. Bazı ülkeler 
med ve ceza* ile rüzgârdan bile enerji üretmek için 
denemeler yapmakta ve küçük tesisler işletmektedir. 
Bunların örneklerinin birisini Fransa'da diğerini Ce
zayir'de şahsen gördüm. 

Bu uygulamalar karşısında; rezervleri emeğe de
ğer oîan dağınık linyit kaynaklarımızı bile, enierko-
nekte şebekemizin yayılması ve sıklaşması ölçüsün
de değerlendirmeye gitmeliyiz. Her türden kömür üre
timinde ve dağıtımında uğranılan güçlükler ve pazar
laşmasında halkımıza çektirilen sıkıntıları ortadan 
kaldırmak için ne gerekiyorsa ve neye mal olursa ol
sun, mutlaka ve zamanında giderilmelidir. 

Petro - kimya komplekslerinin Yarımca ve Ali
ağa'dan sonra, tabiî değişik çap ve kompozisyonda 
olmak üzere, Mersin, Kırşehir ve Batman'da yapıl
malarını bu düşüncelerinle ilâve ediyorum. 

77 ülkenin katılması beklenen 10 ncu Dünya Ener
ji Konferansı bu yılın Eyiül ayında İstanbul'da top
lanacaktır. Bu konferansın başarılı geçirilerek, işti
rakçilerimize enerji ve üretim imkânları konusunda 
yeni ufaklar açıp, enerji üretim ve tüketiminde fert 
ve her türlü motorun beygir gücü basma uygulana
bilecek yeni faktörler ortaya koyarak memleketimi» 
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ze ve bütün insanlığa yararlı sonuçlar vermesini te
menni ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Büyük yatırımlar, Bakanlığın bağlı ve ilgili ku

ruluşlarım sürekli olarak yeniden düzenlemeye gö
türmektedir. Bu cümleden olarak; Etibank'ın bir hol
ding haline, getirilmesi, Ege Denizindeki haklarımızın 
korunması ve çıkarılması için ortaya koyduğumuz 
millî iddia doîayısıyie deniz yatakları üzerinde yapı
lacak çalışmalar için MTA'da bir deniz şubesinin 
kurulması; keza, petrol borusu hatları için de ayn 
bir kuruluşun vücuda getirilmiş olması yerinde giri
şimlerdir. Bunlara ilâveten, boru hatları kuruluşu
muz ile Türkiye Elektrik Kurumu için keşif - irtibat 
ve onarım ihtiyaçlarına cevap verecek helikopter ve 
hafif uçaklı birer hava biriminin kurulması, hidro-
grafik ve jeolojik durumları elverişli bir iki gölü
müzde de deniz yatakları konusunda eğitim sağla
yacak bir iki merkezin kurulması, beyaz mal dağı
tımımda kullanılan küçük tip deniz tankerlerinin ar
tırılması lüzumunu da incelemeye değer buluyoruz. 

Bakanlığa uygulamada güçlüğe uğratan sebepler
den biri; 25 Aralık 1963 tarihinde 4951 sayılı Ka
nuna dayanılarak kurulmuş olmasına rağmen, bu
güne kadar kuruluş ve görevlerini belirten bir kanu
nun çıkartılmamış olmasıdır. Bağlı ve ilgili kuruluş
lardan bazılarının da özel kanunları yoktur. Bunları 
gene! müdürlükler için ayrı ayn çıkanp, Bakanlık 
Kemimi ile tamamlamak uygun olur. Bu yıl genel ve 
yereî seçimler yapılacağına göre mezkûr kanunlann 
tasarıları ilgili bütün makamlarla işbirliği yapılarak 
itinalı bir surette hazırlanmalı ve en geç önümüzde
ki Kasım veya Aralık aylannda Millet Meclisi Baş
kanlığına intikal ettirilmelidir. Tabiî kadük duruma 
düşmemeleri için... 

Sözlerimi bitirirken; çoğunîuğu verimli olan ça-
hşmaîarıyle memleketin ekonomik ve sosyal kalkın
masına, millî güvenliğe değerli katkılarda bulunan ve 
dış ilişkilerimizi de etkileyen ve takviye eden Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile bağlılarına 1977 
malî yılı bütçesinin yararlı ve yeterli olması ve başa-
nh hizmetlerini sürdürmeleri hakkındaki Gnıpumuz 
temennilerini ve saygılarımı sunarım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Alpan. (Al
kışlar) 

Sayın Karaağaçhoğlu, Adalet Partisi Grupu adı
na buyurun efendim. 
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| A, P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
I LIOĞLU (Afyonkarahisar) — Sayın Başkan, Yüce 
I Senatonun muhterem üyeleri; 
j Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1977 ma-
I lî yılı Bütçe müzakeresi sebebiyle Adalet Partisi 
I Senato Grupu adına görüş ve kanaatlerimizi Yüksek 
I Heyetinize arz etmek üzere söz almış bulunuyorum. 
I Konuşmalanma başlamadan önce şahsım ve Grupum 
I adına hepinizi saygıyla selâmlarım. 

I Saym senatörler; 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı yurdumuzun 
I maden, petrol, su gibi doğal kaynaklarım kamu ya-
I rarına ve ihtiyaçlarına planlanan bir şekilde cevap 
I vermek üzere bu kaynakların geliştirilmesini, işletil-
I meşini ve kullanılmasını sağlamak için 4951 sayılı 
I Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25 . 12 . 1963 
I tarihinde kurulmuştur. EİEİ, MTA, Petrol İşleri ve 
[ DSt Genel Müdürlükleri Bakanlığın bağlı kuruluşla

rıdır. TEK, TKt, Etibank, TPAO, Petkim ve Petrol 
I Ofisi Genel Müdürlükleri ise Bakanlığın ilgili kuru-
I luşlan arasında bulunmaktadır. 
I Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı anahatlarıyle 
I aşağıda ifadeye çalışacağım görevleri ifa eder. 
I 1. Her türlü enerji ve su, maden ve petrol kay-
I naklarının tetkiki ekonomik gereklere ve yurdumuzun 
I çıkarlanna uygun bir şekilde araştırılması, geliştiril-
I raesi, işletilmesi, değerlendirilmesi, düzenlenmesi 
I kontrollü korunması amacıyle planlar yapmak ve ge-
I rekli tedbirleri almak. 

2. Mevzuatına göre arama, işletme, faydalanma 
I haklarını vermek ve bu hakların devir, intikal ve ip-
I tailerini yapmak, üzerlerinde rehin, ipotek ve diğer 
I haklan tesis etmek ve bunların sicillerini tutmak. 
i 3. Kamu ihtiyaç, güvenlik ve yararına uygun 
I düşmek üzere her türlü enerji ile su, maden ve pet-
I rol kaynaklan ürünlerinin üretim, iletim, dağıtım, 
J tüketim tesislerinin proje, etüt, inşaat, işletme ve de-
I vara ettirme hizmetlerinin genel politikasını tespit 
I etmek, çalışmalanm da koordine etmektir. 
I 4. Her türlü enerji ile su maden ve petrol kay

naklan ürünleriyle ilgili fiyat tarifelerinin genel po-
j litikalannı tespit etmektir. 
I Bakanlığın böylece 4 maddede özetlediğimiz faa-
I liyetlerinin Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının ge-
I nel perspektifi içinde tespit edilen esaslar gözönünde 

tutularak çeşitli sektörlerdeki faaliyetleri ve bunların 
I sosyal, ekonomik neticeleri itibariyle kalkınmamıza 

katkılarından söz etmek istiyoruz. Zira Bakanlık ça-
I tısı altında toplanan ürettiği mal ve hizmetlerle ül-

51 __ 
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kenin kalkınmasında büyük payı olan bağlı ve ilgili 
dev kuraîuşlanyle Türk Devlet hayatının en büyük, 
en güçlü bakanlıklarından birisi olan Enerji Bakan* 
lığının 1976 yılında gerçekleştirdiği yatırımların top
lam* 25 milyar 872 milyon TL.'dir. 

Huzurunuzda müzakeresi yapılan bütçe ile de, ge
çen yıla nazaran % 51'lik bir artışla 43 milyar 567 
milyon liralık bir yatırım öngörülmektedir. Bu ise 
1977 bütçesinde öngörülen tüm kamu yatırımlarının 
takriben % 30'una eşittir. Böylesine geniş hiz
met ve yatırımları bünyesinde toplayan, elektriğin
den sulamasına, kömürden nükleer santralına ve pet
rolüne kadar kalkınmanın temel hizmet ve üretimini 
gerçekleştirmek, ekonomik büyümeye direkt ve en-
djrekt katkılarsyîe ülkenin refaha yönelen hızlı geliş
mesinde görev alan Bakanlığı ve Bakanlık mensupla
rını şimdiye kadar başardığı değerli hizmetlerden do
layı takdir ve tebrik etmeyi bir vazife telâkki ederiz. 

Sayın senatörler; 
Şimdi de Bakanlığa bağlı olan kuruluşların, bil

hassa Devlet Su İşleriyle ilgili olan konularına temas 
etmek istiyorum. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Kurulduğu günden bu yana Devlet Su İşleri Tür

kiye'nin toprak ve su kaynaklarım Türk kalkınması
nın, Türk ekonomik gelişmesinin değerlendirilmesi 
yönünde büyük gayretler sarf etmiş ve bunda da ba
şarılı olmuştur. 

Hiç şüphe yok ki, Devlet Su İşlerinin toprak ve 
su kaynkalannsn geliştirilmesi esası üzerinde mevcut 
olan su kaynaklarımızı değerlendirmede şu kıstaslar 
esas alınmıştır: Taşkından yurdumuzu korumak, sula
manın muhtaç olduğu, tarım sahalarının muhtaç ol
duğu sulama sularını temin etmek, erozyona mani ol
mak, hidrolik enerji kaynağı oîan sulardan hidrolik 
elektrik santrallar kurmak suretiyle enerji üretmek ve 
bunun ötesinde de bilhassa meydana getirmiş oldu
ğu, j'apmış olduğu baraj sahalarında rekreasyon te
slisleri yapmak suretiyle vatandaşların bu sahalardan 
faydalanmasını temin etmektir. Şimdi de bunları sı-
rasiyle ifadeye çalışalım. 

Taşkından korumak: Yılardan beri yapılan ciddî 
çalışmalarla aşağı yukarı Türkiye'nin büyük çapta 
taşkın problemleri halledilmiş bulunmaktadır. Bundan 
hemen hemen çok az bir zaman önce 2 0 . 3 1976 
tarihinde Ceyhan üzerinde Asîantaş Barajının inşası
nın başlanmasiyle de Türkiye'nin en münbit ovala
rından birisi olan Ceyhan Ovasının taşkından ko
runması da önlenme safhasına girmiş bulunmaktadır. 

Küçük su ve akarsularla ilgili konulardaki çalış
malar ise daha başka bir model içerisinde, görüş içe
risinde Deviet Su İşlerince yürütülmekte ve emanet 
olarak ifa edilmektedir. Şimdiye kadar 1975 - 1976 
yıllan içerisinde aşağı yukarı 2 089 proje üzerinde 
çalışma yapılmış, ancak bunların 1 û!38'i üzerinde 
2 milyar 119 milyon lira tutan 1 038'i gerçekleştirile
bilmiştir. 

Emaneten Devlet Su İşlerinin bu husustaki çalış
maları hiç şüphesiz ki, makine farkına dayanmakta
dır. Makine farkı itibariyle 51 milyon dolarlık bir 
makine farkı henüz mevcuttur. Yeni makine farkia-
riyle 71 milyon dolara çıkacaktır. Önümüzdeki yıl
larda 1978 yılında alınacak olan bu makine farkıyla 
ekonomik ömürlerini doldurmuş oîan makinelerinin 
devre dışı bırakılmaları ve yeni makinelerin devreye 
girmesiyle % 25 nispetinde bu hizmetlerde de büyük 
çapta artış kaydedilecektir. 

Muhterem arkadaşlanm; 
Şjmdi, buradan ikinci kısım olan sulamaya gel

mek istiyorum. 
Hiç şüphe yok ki, su ve toprak kaynaklarının de

ğerlendirilmesi, bilhassa kırsal alanlarda yaşayan 
% 65 civarında olan nüfusumuzun 26 milyonunu il
gilendiren ve Türk ekonomisinin de en ağır yanım 
teşkil eden kısımdır. 

Tarım sahasında sulamalar her şeyden evvel ta
rımsal üretimi artırıcı nitelikte girdiler olarak kabul 
edilmektedir. Ülkemizde 24s5 milyon hektarlık arazi
nin mevcut olduğu nazarı dikkate alınırsa, topograf
yanın elverdiği sulanabilirliiik imkânına sahip oîan 
18,2 milyar hektarlık bir arazi vardır. Ancak ne var 
ki, bunların su olduğu takdirde ekonomik sulanabile
cek oîan suyun imkân verdiği su potansiyelinin sula
maya cevaz verdiği şartlar içerisinde 13 200 000 hek
tarlık bir sahanın sulanması mümkün olabilmekte
dir. Ancak, bugün yapılmış olan hesaplara ve mev
cut su kaynaklarına göre ve suların developmanı 
600 - 650 barajın rezerv haline getirilebilmesi esasına 
dayanan 15 yıllık büyük bir perspektif içindeki çalış
maya göre 6 960 000 hektarlık sahanın bugünkü 
mevcut imkânlarla ekonomik nitelikte sulanabilmesi-
ııin mümkün olabileceğini göstermektedir. Şimdiye 
kadar yapılmış oîan çalışmalarla yeraltı suyundan da 
Türkiye'de geniş çapta faydalanma yollan araştırıl
mıştır. Mevcut su imkânı 9,5 milyar metreküp civarın
dadır, yeraltı suları. Bunun 5 milyar metremikâbı tek
nolojik ve sosyal ihtiyaçları karşılayacak nitelikte 
tespit edilmiş, bunun ötesinde artan 4,4 milyar metre-
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mikâbı İse sulamalara; tarmta tahsis yolunda büyük 
gayretler sarf edilmiştir. 

Şimdiye kadar Devlet Su İşleri, bu konuda da di
ğer konularda olduğu gibi başarılı bir tatbikatın içe
risindedir. Şimdiye kadar 4550 civarında kuyu açıl
mış, her yıl 1 000 kuyuyu hedef alan çalışmalar içe
risinde, açılmış oîan kuyuların 650 tanesini de tanm 
sektörüne tahsis etmek suretiyle kurulmuş olan Top-
raksu kooperatiflerinin yan anahizmetîerini gülmüş
tür. Malumaliîîlz Topraksu kooperatifleri, Ziraat 
Bankası Topraksu Genel Müdürlüğü ve Devlet Su 
İşlerinin koordine çalışmaları neticesinde hizmet gör
mektedir. Bu suretle yeraltı suyundan da 205 bin hek
tarlık bir sahanın sulanması mümkün olmuş, bunun 
yamsıra ferdî olarak vatandaşlarımızın kendi imkân-
lariyle açmış oldukları kuyularla yüz bin hektarlık 
bir sahayı da suladıkları kabul edilirse, geriye kalan 
145 bin hektarlık bir sahanın da 1982'Iere kadar ya
pılacak oîaa çalışmalarla süratle yeraltı suyunun 
1982'ye kadar develope edilmesi ve bunların ekono
miye, tarıma kalkıh hale getirilmesi mümkün olacak
tır. 

Muhterem arakadaşlarım; 
Biraz evvel bahsettiğim gibi satıhtaki su imkân

larında sulabikii araziler 71 ö' bin hektarlık; yani 7 
milyon 100 bin dönüm arazi modern sulamalarla 
Devlet Su İşleri tarafından gerçekleştirilmiştir. An
cak, bugün elde bulunan ve çalışılmakta olan proje
lerle, yakın bir zamanda 1978 ve 1979 başlarında 
395 bin hektarlık arazi de tamamlanacak ve bu su
retle 1 milyonun üzerinde, 1 milyon 400 bine yakın 
bir sulama imkânı sağlanmış olacaktır. Bunun geri
sinde 6 milyon 960 bin hektarlık bir sahanın ekono
mik kıstaslar içinde sulanacağını ifade etmiştim. Ge
riye kalan 3 milyon 909 bin ise, türlü sulamalarla ve 
ilerideki çalışmalarla değerlendirilmek suretiyle ta
rımda faydalı hale gelecektir. 

Şimdi sulama; satihsal sulamaya gelmişken, bu 
sahanın sularını nasıl temin edeceğiz? Yapılacak ba
rajlarla temin etmek lâzımdır. Devlet Su İşleri, Ener
ji Bakanlığı bilhassa Hükümet politikaları içerisinde 
yeni bir imkân açmıştır, yeni bir ufuk açmıştır. 1976 
yılında 50 barajı hedef alan bir ufku açmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece bu baraj yapıp arkalarında su toplamak 

değildir. Ashnda kalkınmaya inancın <?a ifadesidir. 
Türkiye'nin kalkınmasının temelinde yatan nedenlere 
süratle eğilmenin de ifadesidir. Büyük bir hedeftir bu. 
Çünkü Türkiye'de mevcut olan suyun değerlendiril-
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mesi, rezervlerinin yapılabilmesi 600 - 650 baraja ih
tiyaç göstermekledir. Şayet bugünkü tempo ile gider 
de Türkiye'de yilda 15-18 barajı yaparsak (ki, elle
rinde Devlet Su İşlerinin bugün meşgul olmuş olduğu 
18 baraj vardır) bununla uzun yıllar Türkiye'nin su 
kaynaklarım develope etmek ve bunları Türk ekono
misine faydalı hale getirmek mümkün değildir. 

Zira bir baraj, aslında sadece su toplamakla sula
maya su vermekle değil, bunun ötesinde sanayinin 
muhtaç olduğu elektrik enerjisini, taşkını, erozyonu 
önleyici nitelikte de görevleri de vardır. Bütün fonk
siyonel hizmetlerini ifa edecek olan bir baraj yapına 
sistemi, Türkiye'de kalkınmaya matuf hizmetlerin en 
güçlüleridir. 

Bugün elli barajın ortaya atıldığı, iddia edildiği 
ve muhtelif barajların birbiri arkası sıra Türkiye'de 
ihaleye konulduğu bir dönemde muarızlarımızın, mu
haliflerimizin ve bazı bu meseleleri bilmeyen mah-
fellerin, ifade ettikleri gibi «Planı yok, projesi yok, 
programı yok» deniyor. Bunların hepsi projesi, planı 
olan ve yapılması zarurî olandır. 

Karakaya barajiiun temelini atarken, İtalyan fir
masına 6 milyar 600 milyon liraya ihalesini yapar
ken, 51 milyon liralık pul yapışimldığmı gazetelerde 
okuduğumuz zaman bu barajın projesi, planı yoktur 
diyenlere en güzel cevabı vermek mümkündür. 51 
milyon lira herhalde bir şaka olsun diye verilmemiş
tir. Aslantaş barajı öyledir, 23 . 3 . 1976 tarihinde 
Ceyhan ovalarını koruyacak 20 . 3 . 1976 tarihinde 
yapılan Aslantaş barajı budur. Adıgüzelleı barajı ke
za aynıdır. Bugüne kadar mevcut olan barajların bü
tün projeleri, planlan hazırlanmış, sanırım ki, 50'si 
de tamamlanmak üzeredir. Aslında tümünü bir gün
de atmak, bir günde ihaleye çıkarmak mümkün de
ğildir. 

Bu itibarla şunu arz etmek istiyorum ki, yapılan 
işler Türkiye'nin kalkınmasına gönül vermiş olan in
sanların ciddî gayretleri içerisinde meseleyi ehemmi
yeti derecesinde değerlendirmek isteyişlerinden ve 
Türkiye'yi kısa zaman periyodu içerisinde kalkındır
maya mecbur olmalarının ağır mesuliyetinin idraki 
içerisinde meseleye riiyet etmelerinden ileri gelmek
tedir. Bunun ötesinde düşünülecek hiç bir şey yok. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Su ve toprak kaynaklarını geliştiren Devlet Su 

İşlerinin hizmetlerine ilişkin görüşlerimi bitirirken bir 
konuya değinmek istiyorum. Güney - Doğu Anado-
lunun yıllardan beri makûs talihini de değiştirecek 
oîan büyük bir gelişim vardır: Keban Barajından son-
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ra Dicle ve Fırat nehirlerinin potansiyeli; sulamada 
ve enerjideki potansiyelini de değerlendirmek Cum
huriyet Hükümetlerinin, bilhassa Demirel Hükümet
lerinin en büyük gayesi olmuştur, ideali olmuştur. 
1965 yılından bu yana yapılmış olan çalışmalar artık 
semeresini vermiştir. Çünkü hidrolik kaynakların de-
velopmanı hakikaten uzun zaman alıcı tetkik, araş
tırma, planlama, projelendirme ve nihayet bunu ya
pacak kadroları bulma, finansman, gibi türlü faktör
leri bünyesinde taşıyan ağır hizmetlerdir. Keban'da 
anahtar proje yapılmıştır, su regüle edilmiştir, 30 mil
yar metremikâplık suyu regüle ettikten sonra mühim 
olan onun aşağısında bulunan kademelerdeki çalış
maları tamamlamaktır. Bunun ilki olan Karakaya 
barajıdır. Bu, aşağı yukarı Türkiye'nin en büyük hid
rolik enerji santralı olacaktır. Yılda 7 milyar 7,5 mil
yar kilovatsaat enerji üretecektir. Ondan sonra Kara-
baba, Gölköy, Karakamış, Kralkızı, Ihsu, böylece 
aşağıya doğru dokuz tane baraj gitmektedir. Bütün bu 
barajlar iki tanesi hariç, birisi Kralkızı barajı ki, 62 
bin hektarlık yeri sulayacaktır, diğeri de Karababa 
barajı ki, 700 bin hektarlık bir sahayı sulayacaktır. 
Bunların dışındakilerin tümü de enerji karakterli ba
rajlardır. Bu barajlar yapıldığı zaman entegre bir 
sistem halinde 28 milyar 500 milyon kilovatsaat ener
ji, yılda üretilecek. Bugün istihsal edip kullanmak
ta olduğumuz enerjinin miktarı 18 milyar 500 milyon 
kilovatsaat olduğu nazan dikkate alınır ve 1977 yılın
daki kullanacağımız enerjinin de 20„5 milyar kilovat
saat olacağı dikkate alınırsa bu yapılacak işin büyük
lüğü ortaya çıkmış olur. 

Bunun ötesinde sadece enerjiye matuf değil, su
lamaya da matuf gayretlerin başlangıcı sanırım ki, 
Enerji Bakanlığının ve Devlet Su İşlerinin yaptığı ça
lışmalar neticesinde önümüzdeki günlerde Nisan ayı 
içerisinde Urfa'nın kurtuluş tarihinde 27 kilometrelik 
büyük Urfa tüneli ihaleye çıkarılacak ve bunun te
meli atılacaktır. Bu suretle Haran ovaları, Urfa Cey-
lânpmar ovaları, üç bin yıl önce Sümerler zamanında 
Dicle ve Fırat nehirlerinden sulanan ve dünyanın cen
net köşelerinden birisi olan bugünse bu zamanla tah
rip edilmiş olan sulama tesisleriyle çölleşmiş olan top
raklar Türk ekonomisine büyük katkısı olacak imkân
lar yaratacaktır. Aynı zamanda 13,5 milyon insana 
Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki Yukarı Mezopo
tamya denilen bu bölgede yerleştirmek imkânı olacak, 
orman içerisinde bulunan ve bugün Türkiye Cumhu
riyet Hükümetlerinin 54 yıldan beri halletmeye im
kân bulamadığı ormanda yaşayan insanların o fak-

rüzaruret içerisinde «Ormanı yakıyor yıkıyor» diye 
şikâyetçi olduğumuz o insanları bu tarım sahalarında 
yerleştirmek suretiyle onlara iş sahası, aş sahası bul
mak imkânı da mümkün olacaktır. 

Bir bakıma da gelir dağılımından şikâyetçi oldu
ğumuz ve bölgeler arasında dengesizliğin sürüp git
tiğini iddia ettiğimiz bu bölgeye sulama ve enerji ile 
beraber endüstrileşme de girecektir. Sadece tarım de
ğil, onun yanısıra enerjinin bulunacağı o bölgelerde 
yeni yeni endüstri merkezleri, hizmet cazibe merkez
leri doğacak ve bu suretle birbirinden ayrı gibi gö
rünen bugün etnik ve mezhep şartlarının adetâ Tür
kiye'nin başka bir eyaletiymiş gibi gösterilmek iste
nen ve fakrü zaruretin, safaletin türlü nedenlerle po
litikacılar tarafından istismar edüdiği bu bölgelerde 
yeni bir hayat doğacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Böylece Devlet Su İşleriyle ilgili olan görüşlerimi 

ifade ettikten sonra başka bir konuya geçmek istiyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Madencilik konusuna değinmek istiyorum. Hiç 

şüphe yok ki, kalkman ülkelerin en büyük, en çok 
olmuş olduğu, bilhassa sanayinin muhtaç olmuş olduğu 
hammaddelerden birisi madendir. Türkiye'de maden 
politikası özel ve kamu sektörü tarafından ihtiyaç
ların karşılanması şeklinde tecelli etmektedir. Ancak, 
ne var ki, memleketin iç sanayiinin endüstrileşmenin 
muhtaç olduğu madenleri memleketin kendi kaynak
larından temin etmek ve bunun ötesinde de dış tediye 
muvazenemize, ticaretimize; yani döviz kaynağı ola
rak dışa yapacağınız ihracatlarla bu maden gelirle
rimizden de ülkeye birtakım ekonomik yararlar te
min etmeyi amaç tutan bir hedef içerisinde değerlen
dirilmiştir. Bu değerlendirme içerisinde de ma
denlerin cevher olarak değil, doğrudan doğruya iş
lenmiş veya yarı işlenmiş halde ihraçları da esas alın
mıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Plandaki öngörülen hedefleri
nin uygulamasının dördüncü yılında madencilik sek
töründe gerisinde kalmış olduğunu üzülerek ifade et
mek isteriz. Aslında bunun nedenleri çok gerilere 
gelmektedir. Çünkü, evvelâ madenleri tespit etmek, 
bu tespit edilen rezervleri iyice gerçekleştirmek veri-
fiye etmek, bunun ötesinde bunları çıkaracak olan 
planlan, projeleri yapmak, teknolojileri bulmak ve 
bu teknolojilerin yanında da yatırımı için lâzım ge
len iç ve dış finansman kaynaklarını tespit etmek lâ
zımdır. 
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Maden Kanununda, benden evvel konuşan arka
daşlarımın katı görüşleri olduğunu görüyorum. 

Arkadaşlar; 
Şunu kabul etmek lâzımdır ki; artık dünyada ma

den işletmeleri petrol dahil olmak üzere büyük teknik 
isteyen, tecrübe isteyen, ekipman isteyen, kadro iste
yen ve yatırım isteyen bir sektördür. Eğer buna bu 
manada değer vermeyecek olursak katı görüşlerle 
Türkiye'nin toprak!arın;n altında yatan o servetleri 
satha çıkarmak suretiyle bu memleketi mutlu etme
nin imkânı yoktur. 

Arkadaşlarımın buralarda 11 sene evvel konuş
tuklarını, hatta 12 Mart 1971 tarihinde ve onu takip 
eden dönemlerde Petrol Reform Kanunu, Maden Re
form Kanunları çıkıncaya kadar, Toprak Reformu 
Kanunu çıkıncaya kadar arkadaşlarımın konuştukla-
rını, şöylece hafızamı tazeleyerek hatırlıyorum : 

Arkadaşlarım diyorlardı ki; «Petrol Reformunu 
çıkardığımız zaman Türkiye'de petroller âdeta fışkıra
cak.» Yalbancı sermayeyi getirirseniz, yabancı tekno
lojiyi getirirseniz sömürür» diyorlardı, ama geride 
dünyanın tatbikatını, dünyada bu yollardan geçmiş 
olan devletlerin hangi safhaları, merhaleleri katetmiş 
oMuğunu görmek istemiyorlardı. Bu bilmediklerinden 
değil, doğrudan doğruya politikayı bir polemik ve de
magoji içerisinde yapanlara karşı yaptırmamak için 
bir engelleme, bir bariyerden Öteye gitmiyordu. 

Nittfkim Petrol Reformu Kanunu tasarısını çıkar
dık, Türkiye'de petrol de bulamadık. Yabancı serma
ye, eSbette yabancı teknoloji emniyet ister, imkân is
ter, karşılıklı menfaatlere dayanmayan bir konuda 
bir yerden bir yere gitmez. 

Libya petrolünü başkasına, yabancıya buldurmuş; 
ama sonra gelmiş devletleştirmiş. İran, dünyanın en 
büyük petrol kaynaklarına sahip olmuş; yılda 270 mil
yon ton petrol istihsal ediyor, başkalarına buldurmuş, 
sonra çıkarlarına uygun düşmemiş; ama evvelâ bul
durmuş. Ondan sonra da zaman içerisinde bunları mil
lîleştirmenin yoluna gitmiş. Petrolü millîleştiren İran 
Şahı, Manş sahasında petrol bulununca dünya petrol 
üreten ülkelerinin yanında orada ruhsatlar almış, par
sellere sahip olmaya çalışmış. Yabancı firmaları, ya
bancı teknolojileri araya koymak suretiyle oralarda, 
bir gün İran'da petrol tükenirse yahut da petrolün ge
tirdiği malî imkânları daha da artırmak suretiyle 
İran'ı geliştireyim, diye o sahalara yönelmiştir. Biz 
bulamıyoruz. Poliesti'de, Batum'da, Kerkük'te, Ah-
vaz'da, Abadan'da ve nihayet Yunanlıların TaşozMa 
petrol çıkarmaları Türkiye'yi bir poligonal sistem içe

risinde çeviren bu petrol yatakîarmsn içerisinde elbet
te Türkiye'de de vardır. Yalnız Türkiye'de talihsiz bir 
jeolojik durum var ki, jeolojik birtakım hadiseler, 
kıvrımlarla dolayısıyle Türkiye'deki petrol rezervleri
ni birtakım mercekler halinde ayrı ayn yerlerde bı
rakmış. Aslında petrolde, büyük mercekleri, büyük 
rezervleri bulmak dahi şans işidir. 10 kuyu kazacaksı
nız; bir tanesinde bulacaksınız. Dünyada bu böyle. 
Bir de tecrübe isteyen bir şey de illâ ki kendi imkân
larımızla bunu yapacağız demenin manasını ben an
layamıyorum. 

Bu şuna benziyor; bugün 50 baraj yapacağız di
yen arkadaşlara şunu söylemek lâzımdır. Eskiden üç 
tane baraj vardı. Gebere Barajı derlerdi 3 milyon met-
remikâb su toplardı, Çubuk Barajı derlerdi 13,5 mil
yon metremikâb su toplardı ve bunun ötesinde bir 
de Sarıyar Barajı vardı, Türkiye'de 1950'lere geldiği
miz devirde barajı, sadece literatürde okuyorduk. 
1950 - 1960'dan soma baktık ki; Seyhan, Ifirfanh, 
Kemer, Densirköpra, hep bunlar bifbiri sıra çıkmış. 
Konya'da yedi sekiz tane baraj; Apazından, Altın 
apaşından, Sillesinden, May'ından, Ayrancı'smdan, 
Mama'sından, Selevirinden, Seyitler'inden, hep bun
lar var, artık yapar hale gelmişiz, sadece lügat ki
taplarında görmemişiz. Ama, petrolü de mutlaka bu
lacağız; fakat muayyen bir tecrübeden geçmeye mec
buruz. 

Bununla şunu demek istiyorum, bir noktaya gel
mek istiyorum. Türkiye'nin eğer bugün imkânları var
sa, bu imkânları, dünyanın geçtiği yollardan biz de 
geçmek suretiyle faydalanmaya mecburuz. Dünya bu 
yoldan faydalanıyorsa biz de aynı yoldan faydalana
cağız. Hükümranlık haklarımızı millî menfaatlerimizi 
önplfinda tutarak karşsltklı anlaşacağız. En katı gö
rüşlere sahip olan Rusya dahi bugün teknolojide ve 
bu nevi araştırmalarda dışı ile münasebetlerim kura
bilmek için kendi yasalarında değişiklik yapmıştır : 
Amerika ile 11 milyar dolara varan bir anlaşma yap
mıştır, Slbirya'daki doğal gazları, linyitini, petrolü
nü, madenlerini araştırmak için anlaşma yapmıştır. 
Japonya ile 3 milyar dolar civarında bir anlaşma yap
mıştır ve bugün Rusya ve Rusya'nın peykleri bulu
nan CAMEKON'a dahil olan devletler dünya piya
salarından 49 milyar dolarlık borcu almanın peşinde 
bükmüyorlar. 

Sermaye alışverişinin, teknik alışverişin milliyeti 
yoktur. Biz, ideolojik münasebetlerle karşı karşıya ol
duğumuz memleketlerin tekniklerinden ve onların bi
ze getireceği akıllıca ülkemizin çıkarlarına, yararla- -
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nna uygun olan alışverişi yapmamak için hiçbir sebep 
yoktur. 

Dün televizyonda duyduk. Bizim Elbistan Geyyi' 
yi yapacak olan, dört tane 340 megavatlık santralı 
kuracak olan Çek'ler işte Komünist-Doğu Bloka dahil 
olan ülkelerdendir; ama hiçîîir zaman onlarla siyasî 
bir görüşümüz ve onların ideolojilerini paylaşacak 
bîr yanımız yoktur; ama ülkeyi kalkındırmak için şa
yet onlarla anlaşmak ve bu işi gerçekleştirmek za
rurî ise bunu yapmaya da mecburuz. 

Bugün hepimizin sıkıntısını çektiği kömür konu
su var. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Kömür deyip geçmeyin. Çalışacaksınız, rezervleri 

bukeaksmız, istikşaf, etiiU proje, planlama ve ondan 
sonra rezerv tespiti ve tespit edilmiş olan rezervi sat
ha çıkaracak teknolojiyi vazedeceksiniz; onun da ya
tırımını, parasını koyacaksınız. MTA'nın yıllardan be
ri çalışmasını kendi bütçeleri içerisinde görün : Ha
kikaten bütçelerini en gerçek yönde değerlendireibi-
îen MTA'ya verilen paralar geçen sene ile bu sene 
artmıştır. 1 miiyar 335 milyon lira civarında olan 1976 
Bütçesi ondan evvelkisinin yanında üç misli artmış
tır. Siz 12 Mart ve ondan sonra gelen ara hükümet
lerinde bu ciddî müesseseye, bu çalışan müesseseye il
ginizi göstermemişsiniz. 1974 yılında Cumhuriyet 
Haîk Partisinin koalisyon hükümetleri de lâyıkı veç
hile bu müesseseye eğilmemiş, 300 400 milyon lira 
civarında bir bütçe yapmış, cari harcamaları büyük 
olan bu müessesenin yatırıma hasredecek imkânları 
olmamış, ondan sonra bunun değerini bilen, Adalet 
Partisinin kurduğu Hükümet gelmiş, 1 milyar 335 
milyon lira ile bütçesini artırmış, «Araştırmaya git, 
rezervi tespit et» demiş. «Linyiti de, taş kömürü de, 
madeni de, uranyumu da. Türîü madenî imkânları-
yeraltında bulunan servetleri değerlendir» demiş, Bu 
sene de huzurunuza getirdiği bütçe ile 2 milyara yak
laşan bir bütçe değeri ile imkânlarını daha da değer-
lendirmüş. 

Eğer bugün kömür sıkıntısı varsa rezervleri o ta
rihlerde bulunmayışından ileri geliyor. Çünkü hemen 
birden, kazmayı vur, kömürü çıkar; bu mümkün de
ğil. Katî rezervi tespit etmek, demin arz ettiğim g'M 
bütün bu etütleri yapmak en azından iki üç seneye 
vabeste. Hükümetin 1975te almış olduğu ciddî tedbir
lerle bugün ancak % 30 nispetinde kömür artabilmiş
tir. Gelecek senelerde sanırım ki; bu artış daha da 
çok olacaktır. Türkiye'nin bugün kullanmakta oldu
ğa, ihtiyacı olan kömür aşağı yukarı 16 milyon -

17 milyon ton. 1977 yılında bu kadara ihtiyacı var. 
İstihsali ise, linyit istihsali 9 milyon tonda. Taş kö
mürü 5 milyon küsur bin. Sanayinin, demir - çeliğin 
istemiş olduğu taş kömür 5 milyon 400 bin civarında. 

BAŞKAN — Sayın Kaıaağaçlioğlu, süreniz şu an
da doldu. İkinci beş dakikalık sürenizi kullanacak 
mısınız? 

A. P. GRUPU ADÎNA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Devam edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Buyurunuz. 
A. P. GRUPU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-

LIOĞLU (Devamla) — Bunları nasıl yapacağız? 16 
milyon linyiti elbette gelecek sene birden bulmak 
mümkün değil. Bunlar yatırımla olacak. Bu yatırım 
için geçen sene TKİ'nin programına 1 milyar 450 mil
yon lira vermişsiniz; ama bugünkü Hükümet bu işin 
ehemmiyetini müdrik GÎarak bu yatırıma 2 milyar 
800 milyon lira koymuş. Çünkü Türk milletinin ısın
mak için muhtaç olduğu bu linyiti temin etmeyi hedef 
edinmiş. 

Arkadaşlar; 
O halde, hükümetler öyle palyatif tedbirlerle he

men güncel hadiselere cevap verecek birtakım tedbir
lerle yürütülmez. Uzun vadeli bir perspektif içinde 
yürütülür. Petrol de öyledir. Yarın 16 - 17 milyon ton 
petrol kullanacağız. 1982'lerde bu ihtiyacımız 30 mil
yon tona gelecek. Peki, biz kendi imkânlarımızla bu
nu nasıl yapacağız? 915 milyon lira araştırmaya koy
muşsunuz. 1974lerde bu mîktar 307 milyon liraymış. 
Üç misli artırmışsınız, ama bu da kâfi değil, pet
rolü bulmak için. Mutlaka yeni kaynak bulacaksınız. 

Bu İskenderun boru hattının yapılmış olması, el
bette Tüıkiye'nin dışa bağlı olan petrol ihtiyacını 
emin bir kaynağa bağlamıştır; fakat bunun yanında 
petro - kimya tesislerinin de yeni baştan gelişmesine 
imkân vermiştir. 

Eylül ve ekim aylarında temeli atılmış oîan 13 
üniteden ibaret ve 9 tanesinin ihalesi yapılmış bulu
nan 17 milyar 800 milyon liralık petro - kimya tesis
lerinin yanında bir üçüncüsünün de İskenderun'da ku
rulması mutlaka zarurîdir. Hükümetin bu yoldaki ça
lışmalarını da cidden faydalı görüyoruz ve memleket 
ekonomisine yararlı görüyoruz. 

Bu petrol boru hattından 25 ilâ 35 milyon ton pet
rol akacak. Bu petrol akışı her halükârda Türki
ye'ye senede 100 - 150 milyon dolar nakliye ücre
tinden dolayı bir gelir sağlayacağı gibi, bu kurulacak 
olan petro - kimya tesisiyle de yeni bir istihdam im
kânı yaratacak. 
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Orta Anadolu'da da 12 milyar liraya çıkacak olan 
Kr petrol rafinerisinin kurulmasını memnuniyetle kar
şıladığımızı ifade etmek isteriz. Çünkü, Türkîye'nSn 
bugün kullandığı petrol ihtiyacı 16 milyona doğru gi
diyor, 1976'da 13 milyon küsur bin tondur, 1977'de 
17 milyon tondur. O halde mevcut kapasitemiz 14 
milyon ton civarında olan rafineri kapasitemizi sü
ratle artırmaya mecburuz. Aksı halde, beyaz mamul; 
yani rafine edilmiş olan petrolü ithal etmek suretiyle 
ayrıca 500 milyon lirayı da dışarıya vermek gibi bir 
durumla karşı karşıya kalacağız. 

O halde yapılan bütün bu yatırımlar dengeli bir 
kalkınmanın içerisinde, Bakanlığı ileriyi gören tatbi
katı içerisinde başarılı çalışmalardır. 

Kim ne derse desin, ne şekilde eleştirilirse eleş-
tlriîsin, Türkiye kalkınmakta ve hakîkaten refaha 
giden yolun başında bulunmaktadır. Bütün bu engel
lemeler bu milletin kalkınmasını başarısızlığa değil, 
bilâkisi onu teşvik ederek başarıya doğru itecektir. 
Eübeite çok hizmet yapanların kusurları Olur. Her şeyi 
iyi yaptığımızın iddiası içerisinde değiliz, iyiriiyete 
matuf, iyiniyeti hedef alan gayretler içerisinde Türk 
milletiriin mutluluğu, bu milletin, memleketin kalkın
ması yolunda yapılan gayretlerin içerisinde hataları
mız varsa, bunları bize iyiniyetlerle tashih etme im
kânını verenlere teşekkür etmekten başka yapacak 
bir şeyimiz yoktur. 

Çünkü, hepimiz bu memleket ve millet için çalı
şıyoruz, ne şahsımıza, ne de kendi siyasî kadrolarımı
za ikbal yollarını açmak için değil... Siyasî partile
rin, demokraside hedefleri millete hizmettir, bu hiz
met borcunu şerefle ifa edip onun karşısına hesap 
verme gününde açık alınla çıkmanın gayreti içeri
sindeyiz. 

Sözlerimi burada bağlıyorum, diğer bazı konuları 
zamanın müsaatiesiziiği nispetinde ifade edemedim, 
inşaüah bir gün onlardan da bahsetme imkânını bu
luruz. 

Cidden Türkiye'nin kalkınmasında büyük hizmet
ler başaran, hakikaten yatırımların °/0 30'umı gerçek
leştiren Bakanlığın gayretM mensuplarına, başta Sa
yın Bakrn olmak üzere, bu konuyu anlayan, bu me
selelere vukufiyyetle eğilen arkadaşlarıma teşekkürü 
tekrar tekrar bir borç bilirim. Bakanlığın Bütçesinin 
memlekete, millete, Devlete hayırlı uğurlu olmasını 
Cenabı Haktan niyaz eder, hepinizi saygıyle selâm
larım. (A. P. sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

I Saym üyeler; 
I Bütün gruplar birinci ve ikinci söz haklarını kul

lanmışlardır. Kişisel görüşmelere geçiyoruz. 20 sayın 
üye kişisel görüşme talebinde bulunmuştur. Tespit 
yapmak üzere kendilerine lehte, aleyhte, üzerinde ko
nuşacaklarım soracağım efendim. Sayın Talât Do
ğan?.. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, yazılı 
sorduğum sorulara Sayın Bakanın lütfedeceği seviye
de cevaplarla yetineceğim efendim. 

BAŞKAN — Vaz geçiyorsunuz. Saym Babüroğlu? 
Üzerinde, Sayın Hamdi Özer? Yoklar. Sayın İsmail 
İlhan?. Lehinde. Sayın İskender Cenap Ege?.. Yok
lar. Sayın Orhan Tuğrul?.. Üzerinde. Sayın Hikmet 
Aslanoğlu?.. Yoklar. Sayın Fethi Çelikbaş?. Yoklar. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?. Yoklar. Saym Hilmi Nal-
bantoğlu?. Aleyhinde. Sayın Lûtfi Bilgen?. Yoklar. 
Saym Oral Karaosmanoğlu?. Yoklar. Saym Hilmi Soy
dan? Yoklar. Sayın Besim Üstünel?.. Yoklar. Sayın 
Süleyman E. Ergin?. Lehinde. Saym Şebib Karamul-
laoğlu?. Yoklar. Sayın Hasan Güven?. Yoklar. Sa
yın Süreyya Öner-?. Yoklar. Saym Sırrı Turanlı?..; 
Yoklar. Sayın Bahriye Üçok .. Yoklar. 

Buyurun Sayın İlhan lehinde. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
güzide mensupları, hepinizi sevgiyle, hürmetle selâm
larım. 

Günümüzde bütün dünyadaki en öneniıi enerji so
runu petrol temini ve petrol fiyatlarıdır. Türkiye, 
döviz gelirinin büyük kısmını yalnızca petrol tedariki
ne sarfetmektedir. Ys>.rdumun da petrol üretimi 1964 
yılına kadar artmış, sonraki yıllarda artış durmuş ve 
en son yıllarda azalmaya başlamıştır. Halen üretilen 
petrolün yarısından fazlası tek yabancı şirket tarafın
dan üretilmektedir. 

Petrolden sonra en fazla döviz ödeme kalemlerin
den birisi sunî ve sunî gübre hammaddesidir. Sunî 
gübrenin en önemli hammaddesi fosfattır. Türkiye'de 
mazi dağında önemli fosfat yataklarının bulunduğu 
uzun süredir bilinmesine rağmen bugüne kadar yeterli 
üretim düzeyine ulaşamamıştır. Maden Tetkik Arama 
Enstitüsü ile Etihank'm bu meseleyi daha sürünecme-

I de bırakmamaları ve en kısa sürede ihtiyacımız olan 
fosfatın tamamının yurt içi üretim ile sağlamamız ke
sin bir zorunluktur. 

I Türkiye'de en bol bulunan enerji kaynağı linyit
tir: fakat linyit yataklarımız en ilkel, en verimsiz 

i şartlar altında işletilmekte, gereken istihsal yapılama-
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maktadır. Özel sektör ve kamu elindeki linyit üretimi 
en verimli düzeye çıkarılması için gereken yasal ted
birlerin alınmasında büyük zaruret vardır. Satır baş
lan halinde okuyorum, 10 dakikalık süre içinde. 

Sudan elektrik istihsali konusu Türkiye için büyük 
önem ve değer taşımaktadır. Halen Türkiye'nin hid
rolik enerji potansiyelinin çok küçük bir kısmından 
yararlanılmaktadır. Murat, Fırat, Kızılırmak, Yeşilır-
mak, Ceyhan, Manavgat, Göksu, Çoruh gibi büyük 
potansiyelli ırmaklar üzerinde kurulması imkânı bulu
nan santrallara kısa zamanda başlanılması, Karaka-
ya, Ayvacık, Altınkaya, Oynapınar, Aslan taş, Çalak-
tepe (ki, Muş'ta onu düşünüyoruz tabiî) gibi başlanmış 
ve başlanma safhasında bulunan büyük baraj ve san-
tralların ikmali çabuklaştırılmaydın 

Türkiye'de enerji konusundaki çok büyük sorun, 
kurulmuş tesislerden gereğince yararlamîmamasıdır. 
Tesislerde arızalar çok olmaktadır. Bu tesislerin işle
tilmesinde ihtimam gösterilmediği düşüncesi yatmak
tadır. 

Diğer önemli bir problem enerji nakil hatlarında 
ve trafo merkezlerindeki sık sık görülen arızalardır. 
Bu arızalar yüzünden Türkiye'de üretilen elektriğin 
büyük kısmından istifade edilmemektedir. Enerji na
kil hatlarının ve trafoların işletilmesi, onarımı ve bakı
mına, bugün olduğundan çok daha fazla dikkat ve ih
timam göstermek gerekmektedir. 

Halen Keban'da üretilmekte olan elektriğin önem
li bir kısmı nakil hatları arızalan yüzünden ziyan ol
maktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Hükümetin son iki yıl içinde enerji ve sulama te

sislerinin inşaasma daha fazla gayret gösterdiğini, 
pekçok yeni baraj ve sulama tesisinin temelinin atıl
dığını memnuniyetle müşahede etmiş bulunuyoruz. 
Bu tesislerin zamanında ikmal edileceğine inanıyoruz. 
Hükümete bu gayreti sebebi ile huzurunuzda mem
nuniyetimi ifade etmeyi görev bilirim. 

Bilhassa, Karakaya Barajının temel atma merasi
mine gittiğim zaman duymuş olduğum o heyecanı ha
yatımda hiç bir zaman duymadım. Gerçekten şunu 
belirtmek istiyorum. Türkiye'nin makûs talihini Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığında çalışan teknik 
personel tarafından değiştirileceği kanaatindeyim. Bir 
hukukçu olarak bunu burada belirtmeye mecburum. 
Lafla, palavrayla, hiç bir şey yapılmaz. Nutuk atmak
la, sokakta yürümekle Türkiye'nin kalkınması müm
kün değil. Topraktan altın fışkıran yatırımlar yap
mamız lâzım geliyor. Bu arada çok büyük ziraî üre

tim potansiyel üretimine sahip bulunan; faka* henüz 
tamamına yakın bir kısmı sulama durumunda bulunan 
Muş Ovasından bahsedeceğim. 

Muş Ovasında bulunan bilhassa Murat nehrinden 
yararlanmak suretiyle kurulması düşünülen Çalakte-
pe barajından birkaç kelime ile söz etmek istiyorum. 
Bu konuda Sayın Bakanla ve Devlet Su İşleri Genel 
Müdürü ile temas etmiş bulunuyorum. Çalışmalar 
devam ediyormuş. İnşallah bu konuda hayırlı haber 
alırız. 

Muş'da henüz köylerin elektrik enerjisine kavuş
turulması çalışmaları çok yetersizdir. Yakın zamana 
kadar büyük ihmale uğramış bulunan Muş köylerine 
elektrik götürülmesi konusuna öncelik tanınmasını 
haklı olarak talep etmekteyim. 

Devletimiz ve Milletimiz Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığına bağlı kurumlara büyük imkânlar sağ
lamalıdır. Bu kurumların sağlanan imkânlara dayana
rak Türk Milletinin hizmetinde olacağına % 100 emi
nim. Hükümetin bu konuda hızlandırılan yatırım po
litikasını müspet bir gelişme olarak kabul etmekleyim. 

18 ay gibi çok kısa bir süre içinde gerçekleştirilen 
ve 18 milyar liraya mal olan 980 kilometrelik Irak -
Türk petrol boru hattı, 2 kardeş ülke arasında esasen 
mevcut olan ananevi dostluğu daha da kuvvetlendir
miştir. İnşallah, aynı duygularla Irak - Türk gaz boru 
hattı da en kısa zamanda ele alınır ve gerçekleşir. 

Ruslarla 5 önemli proje üzerinde anlaşma yapıl
mış olması ve ayrıca 20 proje üzerinde çalışmaların 
devam etmekte olduğu bizi çok fazlası ile memnun et
miştir. 

900 köye elektrik götürmüş olması ve 1981 yılına 
kadar projesiz köyün kalmayacağı haberlerini de bü
yük bir memnuniyetle duymuş bulunuyoruz. Ancak, 
burada öğrenmek istediğimiz; acaba, projelerden 
sonra elektrik köylerimize ne zaman gidecektir?.. 

Demin de belirtmiş olduğum gibi köy elektrifi
kasyonu konusunda daha çok Doğu Anadoluya ön
celik verilmesini istirham ediyoruz. 

Yine, bazı gazetelerden edindiğimiz bilgiye göre, 
«1982 yılına kadar petrolümüzü kendimiz üretecek-
mişiz» böyle bir durum var mı?. Bu konuda Sayın 
Bakandan bilgi istiyoruz. 

Hora Türk Milletinin medarı iftiharı olmuştur. 
Gerek içte ve gerekse dışta Hora ile (Sismik - Araş
tırma Gemisi ile) iftihar etmişiz, bununla gurur duy
muşuz. Burada da Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığında çalışan mühendis kardeşlerimizin büyük rolü 
olmuştur, Türk Milleti bundan memnun olmuştur, 
iftihar duymuştur. 
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Keban'dan, Bingöl üzerinde Muş'a elektrik verile
cekti. TEK ile devamlı olarak temas ettik, 1976 Eki-
rainde verilecekti ki en geç tarih bu idi. Şimdi «Şu
bat» dediler. Acaba Keban'dan Temmuzda, Ağustosta 
Muş'a elektirik verilecek mi? 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Muş'ta kömür tevziî müessesesinin bir şubesinin 

açılması konusunda Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığından istirham ediyoruz; acaba araştırmalar ya
pıldığı taktirde böyle bir imkân olur mu ve bu teknik 
bakımdan mümkün mü?.. 

Muş; 1 milyon dönümlük ovaya sahip. Yalnız, 
Muş, Ovası Bulanık, Malazgirt, Erentepe ovaları da 
haliyle buna ilâve edildiği taktirde büyük bir potan
siyele sahip. Devlet Su İşleri Van'dadır; Bölge Mü-
dürlüğüVan'dadır.Acaba, Muş'ta bir Devlet Su İşleri 
Bölge Müdürlüğünün kurulması mümkün olur mu, 
olmaz mı?.,Teknik bir konudur, olsun demiyorum; 
acaba diye değiniyorum. 

Ulu su hakkında sayın bakanımızdan bilgi istiyo
ruz:. Ulu su Regülatörü 1976'da ele alınacaktı, ihaleye 
verilecekti. Herhalde vcrihnedi, halk bundan büyük 
bir memnunluk duymuştu; fakat temel atılmadığı 
için endişe içnde. 

Drenaj durumu Muş için bir problemtir. Muş Ovası 
drenaja ihtiyaç gösterilmektedir. Bu hususta acaba 
nasıl bir imkân sağlanabilir. 

Taşkın işler konusu; Hasköy taşkın işi, araç ge
reç ihtiyaçları, drenaj durumu, Ulu su Barajı prob
lemlerini, Muş Valiliğinin bu konuda göndermiş ol
duğu yazının tarih ve numarasını vereceğim; 15.3.1976 
tarih ve 175 sayılı yazı ile Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına, bu demin arz ettiğim hususları içine alan 
bir yazı gönderilmiştir. Bu yazının çabuklaştırılma
sını ve cevabının verilmesini arz edeceğim. 

Sizleri bu geç saatta rahatsız ettim; fakat malumu
nuz dertlerimiz çoktur. Sizlere bunları iletmek bizim 
esas görevimizdir. 1977 Bütçesinin Türk Milletine, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını diler; hepinizi hürmetle selâm
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan Buyu
run Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Benden 
önce yok mu?.. 

BAŞKAN — Siz aleyhinde istediniz efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler; 

Hepinizi saygıyla selâmlarım. 
Enerji sorununda ne noktada bulunuyoruz?. 1971 

yılında 22 milyar kilovat - saat elektrik üretiyoruz. 
Nispeti, İtalya'nın 5,5'da biri. Dar boğaz içindeyiz, 
hele 1980 -• 1990 yıllarına kadar enerji gereksinmesi 
duyacak tesisler de devreye girecek olursa, bu sorun 
daha önem kazanacak gerekeceği hesaplanan 65 ve
ya 70 milyar kilovat - saatlik enerjiyi nasıl elde ede
ceğiz? Acaba, uygulanmakta olan enerji politikasında 
yanlışlıklar yok mudur?. Erzurum'da ve 1960'a kadar 
Elâzığ'da çalıştığım sürece düşünürdüm; şu Fırat, 
Araş, Dicle neden boş akar, diye neden bunların üze
rine barajlar yapmaz hükümet?.. Fakat ara sıra Hir-
fanlı, Sarıyer, İnceyer arasıra daha başka baraj isim
lerine ait haberleri de okurduk gazetelerden. Sonra, 
bir aralık bu sesler kesildi, termik santral, fuel - oil 
santral, Çukurova, Ambarlı havadislerini okumaya 
başladık. Soma ve Elbistan Termik Santralleri de SJ-
raya haberier arasında girdi. Bu hükümet baraj yan
mayı terli etti diye düşündüm. «Hayır, terk etmedi» 
dediler. Neden yapmıyor dedim, «Batıda baraj yapa
cak yer kalmadı da ondan» dediler. Bir gün Sayın Ne
cati Güvcn'den Ambarlı Santralının günde 3 bin ton 
Fuel -. Oil sarf ederek günde bütçeden 9 milyon Türk 
lirasını yediğini öğrenince de hayret ettim. Halbuki, 
Rasim Küçükel Keban Dağının, Ali Turanlı Karaka-
ya Dağının, Saym Cizrelioğlu Karscadagının eleğin
de oturup ve ben de Palandöken Dağının tepelerinde 
gezinip o vadilere şırıl şırıl akan sulara elimiz böğ
rümüzde bakıp bu Fuel -. Oil denen nesnenin bize ba
raj yapımını engellediğini düşünüp duruyorduk. Ni
hayet, 1965 .-. 1966'da Keban ihale edildi, sevindk. 

Zonguldak'lı bir maden çavuşu vardı; Balkaya 
kömürlerinde çalışıyordu; İsmi Rıza Ünlü. Necati Gü-
ven'in seçim nutkunda, Balkaya kömürlerinde ter
mik santral yapılacağını duymuş, heyecanla bana ko
şarak, «Hükümet yapacaksa, Erzurum'da linyit, briket 
fabrikası yapsın. Termik santral yapmak cinayettir» 
demişti. Bilmem, bu söz Çavuş'un sözüdür. Belki ger
çek payı vardır. «Erzurum'da su mu yok, dere mi yok 
ki, baraj yapsa ya» demişti ve «Bize hidrolik baraj ge
rek» diye de eklemişti. 

Derken, Keban barajı yapılmaya başlandı ve ge
cikmeyle birlikte bitti, Sevindik; fakat sevincimiz az 
sürdü. Çünkü, baraj inşaat başlangıcıyle birlikte, İz
mit'ten başlatılan havaî hatlar son sene Keban'a bağ
lanıp da şalter indirimce, elektrik yıldırımları birkaç 
saniyede İzmit'e ulaştı, keyfimiz de kaçtı. «Hani bi
zim payımız?» dedik. «Çekebilirsen çek» dediler. BÜ 
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enterkonnektcdir. O zaman anladık ki, kaç sene Ke
ban için zamanımızı ve hayalimizi boşuna harcamışız. 
«Elek tir iği çekmek için ne lâzım?» dedik, «Fabrika 
yapmak» dediler. Hükümete asılır olduk. Bu sefer, 
«Atlyapı eksiklikleri var» ve saire dediler. 

Sayın Bakanım, işte artık bunlar olmasın istiyoruz. 
Sözün kısası, biz de baraj istiyoruz, fabrika isti

yoruz, geçim istiyoruz. 
Acaba Yukarı Fırat, Araş, Çoruh vadileri ne za

man barajlarla, baraj golleriyle süslenecek? 
Erzurum il hudutları içinde 24 adet barajın hiç 

bilisinin mi etütü şu 27 yıldan beri bitirilmedi? 
Size geçen sene yazdığım şiirin cevabını, nesir ola

rak değil de, fiil olarak ne zaman lütfedeceksiniz? 
Şimdi de bazı konuları arz edeceğim. 
Erzurum ve ilçelerinde şu anda yakacak bulunmu

yor. Balkaya kömürlerine 1 5 - 2 0 kilometre mesafede 
olan Oltu'da bile yakacak sıkıntısı var; ne acı. 

Haziran 1976'da para yatırmış olan hemşerilerim 
hâlâ kömürünü alamamış durumda; fakat karaborsa
da 1 200 - 1 500 liradan linyit kömürü bulabilmekte
dirler. Erzurum'da çok ortaklı bir şirket (ortakları 
Almanya'dan dönen 400 kadar işçi hemşerilerimizdir) 
bir dolum tesisi yapmaktadır. Öte yandan, İpragaz' 
da böyle bir tesis yapmaya niyetlenmiştir. îpragaz, 
örneğin bu tesisi Bingöl'de yapabilir. Maksat, çok or
taklı şirketi baltalamak mıdır? Buna engel olmanızı 
hemşerilerim istiyorlar, ben de istirham ediyorum. 

Taşkın koruma konusunda Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerine biraz ağırlık vermenizi ve hatta 
Erzurum'da bu konuyu başlatmanızı istirham ediyo
rum. 

Demek ki, şimdiye kadarki yatırımları dahi ben 
başlatma olarak kabul edemiyorum, özür dilerim. 
Zira bu gidişle, 10 - 15 sene sonra İspir, Tortum, Ol
tu, Olur ilçeleri halkı göç ederse; Hükümetler dıştan 
gelecek göçmenler konusuyle uğraşamaz hale gelecek
lerdir. 

Konularımızın hepsi itibariyle Doğu ve Güneydo
ğu Anadolunun sorunları epey geciktirilmiştir. Bu 
bölgelerin sorunlarına; ama her konuda bir bölge 
planlaması yaklaşımı içinde yürümenizi rica eder, 
Bakanlık Bütçesinin memleketimize ve milletimize ha
yırlı olmasını diler, saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nalbantoğ-
îu. 

Buyurun Sayın Babüroğlu. 
SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka

nınca S. Ü.) — Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; 
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Sayın Bakanın açık seçik olarak ortaya koyması
nı istediğim 1-2 sorum var, onun için huzurlarınıza 
gelmiş bulunuyorum. 

Sayın Bakan, Türkiye'de aydın olan kişiler de, ay
dın olmayan kişiler de yeraltı yataklarımızın pekçok-
îuğundan, cevherlerimizin pekçokluğundan söz eder
ler, bugün de söz edildi. Oysa, sizin örgütlerinizin 
düzenlediği seminerlerden izlediğime göre, Türkiye' 
nin yeraltı kaynakları el değmemiş vâsi kaynakları 
olmadığını, çok çeşitli kaynakları olduğunu, bu ne
denle israfçı bir politikayla kullanmanın yanlış ola
cağını ve Maden Yasasında da buna çok dikkat eri
menin gereğini söylediler. Bu konuda sizin resmî gö
rüşlerinizi öğrenmek isterim. 

Biz bir günah da işlemiştik zannediyorum. 1966 
yılından sonra yapılan birtakım yatırımlarda şablon 
etütlerle hammadde esaslarına göre fabrikalar kurul
duğunu kınıyorduk; ama şimdi ise bu Hükümetinizle 
hammadde çoğunlukla dışa bağlı, çok dağınık biçim
de sanayileşmeye doğru gitmektesiniz. Bu konu belki 
doğrudan doğruya sizinle iigili olmayabilir; ama zan
nediyorum Hükümette hammadde üreten bir kurulu
şun başı olmanız nedeniyle önemli rolünüz olacaktır. 

Geçen yıllar Sanayi ve Teknoloji Bakanı bizi son 
derece hayrete düşüren bir hatırasını anlattılar. İs
kenderun'da kurulan bir fabrikanın fizibilite raporla
rı kendisi Azot Sanayii Genel Müdürü iken önüne ge
tiriliyor. Dünya Bankası Uzmanı raporun sonunda, 
«900 bin tonluk kapasiteyi 1,5 milyara çıkarın, kre
diyi vereyim,» diyor. 2 bin sayfalık raporun sonucu
na «1,5 milyon» ton yazmak suretiyle kredi aldıkla
rını ve bunun başarılı oluşunu anlatmışlardı. Eğer bu 
tür bir tutum içerisindeyse, (ki, bu durum 1966 - 1970 
yılları arasına taş çıkartacak bir durum olur). O za
man bizim sanayimizin dışa bağımlılıktan kurtarılma
sı olanak dışıdır. 

Sayın Bakan, bölgesel dengesizliklerin kaldırılma
sı, hemen hemen bütün partilerin öngördüğü ve iste
diği sorundur ve zannediyorum ki, Doğu ve Güney
doğu Anadoluda Türkiye'nin tüm enerjisinin 2,5 ka
tma denk olan bir kaynak gizlidir ve bu kaynağı de
ğerlendiriyorsunuz; ama ilk işgal hakkı yahut kaynak 
hakkı olarak Doğu Anadoluya da acaba bu denli ya
tırımlar, yardımlar gidebiliyor mu? 

Bu bölgesel dengesizliği bugün planda öngörülen 
eşitlikler içerisinde çözmek mümkün değildir kanaa
time göre. Önce başlangıçta bir demeraj dolayısıyle 
ortaya çıkmış olan eşitsizliği gidermek lâzım. Bu 
eşitsizliği gidermek için de sizden rica ediyorum, o 
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kaynaklarından yararlandığınız, daha da yararlanaca
ğınız Doğu ve Güneydoğu Anadolunun hiç olmazsa 
elektrik tarifelerinde düşüklük yapınız. Yani Marma
ra ve Batı Anadolu yöresinden farklı elektrik fiyat
ları uygulanmasını ve Doğunun altyapı tesislerini hız
landırarak daha evvel Marmara ve Batı Anadolu yö
resine yapılmış olan yardımları da dikkate alarak 
dengeleme yoluna gitmenizi rica ediyorum. Bu birin
cisi. 

İkincisi; bu Anadolu rafinerisini kurdunuz. Zan
nederim Anadolu rafinerisinin kurulması sırasında 
petrolün mü, yoksa naftın kömürden mi elde edile
ceği tartışmaları oldu. Doğu Anadolu'daki bazı fab
rikaların Sayın Erbakan temellerini attılar. Acaba 
Doğu Anadolu kömürlerini değerlendiren bir rafine
rinin (Sayın Nalbantoğlu'nu memnun etmek için söy
leyeyim) bizim Erzurum'da kurmayı düşünür müsü
nüz? 

Üçüncüsü; Sayın Bakan, geçen yıllar Fırat proje
sinden söz etmiştim, yine zatıâliniz Bakandınız. Fı
rat, Dicle, Zap sularının değerlendirilmesi ve devlet
lerarası değerlendirmede bu suların hangisi öncelik 
kazanırsa onun devletlerarası hukukta birtakım önce
likler kazanacağını söylemiştim. Zat udinizin verdiği 
cevap da böyle bir şey olmadığı biçimindeydi. Ben 
şimdi size Mayraubi'deki bir konferansta geçen ko
nuşmaların (arkadaşlarım bana İngilizce olarak gön
derdiler) bir suretini vereyim. Bu rapor, orada ulus
lararası anlaşmada^ geçen yıl ikaz etmeye yahut ko
nuyu açmaya çalıştığım bu meselede eğer geç kalır
sak bizim aleyhimize bazı kararlann alınabileceğini 
gösteren bir rapordur. Bu raporu bana iade etmek 
üzere size takdim edebilirim. 

İkincisi : Biz elektrik enerjisinde dışarıdan ba
ğımsız kalkınmayı düşünüyorsak, Üçüncü Beş Yıllık 
Planın da öngörmüş olduğu elektro - teknik ekipman 
sanayiinin kurulması konusunda acaba Sayın Erba-
kan'la aynı doğrultuda mısınız? Elektroteknik ve 
elektronik cihazlar fabrikaları arasındaki farkları 
(Bu gece çalışmalar geç vakte kalıyor.) bir iki cüm
leyle eğer bizi aydınlatırsanız, çoğunlukla iki fabri
kayı karıştırıyoruz. Zannediyorum, bir fabrika dört 
tane odada yapılabilecek volkitoki ve saire cinsinden-
dir, öteki sandallara yapılacak makinelerdir. Biz si
yaset adamlarına (En evvel ben de karıştırıyorum.) 
bu konuda ışık tutarsanız yararlı olacaktır. Bir de 
teknoloji ithallerinin, teknoloji yararlanmalarında da 
Türkiye'de bilimsel potansiyel yaratılabilmesi için 
proje ofisinin kurulmasından yana mısınız değil mi

siniz? Başlığı atıyorum; vakit almamak için sadece 
soruyorum. 

Saygılarımı sunuyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Babüroğlu. 
Buyurun Sayın Ergin. 
SÜLEYMAN E. ERGİN (Yozgat) — Saym Baş

kan, sayın senatörler; 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının bütçesi 

üzerinde kişisel görüşlerimi arz etmek üzere huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Enerjinin önemini söylemeye iüzum yoktur; hepi
nizce malum. Kalkınma çabasında olan her memle
ketin çözmeye mecbur okluğu ilk ve en önemli prob
lemin enerji problemi olduğu da yine hepinizce ma
lumdur. 

Memleketi baştan başa fabrikalarla donatmış ol
sak dahi enerji problemimizi halledemezsek hiç bi
risini çalıştırmanın mümkün olmayacağı da bilin
mektedir. 

! 
i Enerji üretimi o derece önemlidir ki, bir menı-
; lekelin, kalkınmış veya geri kalmışlığının kıstası, 
I «Şahıs başına elektrik enerjisi üretimidir.» diyebili

riz. Bunun gibi, fert başına çelik üretimi veyahut fert 
i başına milis gelir de aynı şekilde o memleketin kal-
; kmmışhğı veya geri kalmişbğı üzerinde bir fikir ve-
| lir. 

Türkiye hızla sanayileşmeye mecburdur. Onun 
\ için de enerji problemini hızla çözmek, bol ve ucuz 
| elektrik enerjisi üretimini gerçekleştirmek durumun-
! dndır. Üçüncü Beş Yıllık Plana göre, «Yıllık enerji 
! üretim hızı yüzde 12 civarında olmalıdır.» diye tav-
I siye edilmektedir; fakat bu hız kanaatimce, Türkiye' 

miz gibi hızla ilerlemek çabasına düşen bir memleket 
için yahut bu mecburiyette olan bir memleket için 
çok küçük bir hızdır. Bu hızın yüzde 25, hatta yüzde 
30 - 49'a varması şarttır.. 

Kısaca, Sanayi Bakanlığında yapılan sanayi pat
laması gibi, hatta ondan daha büyüğünün Enerji Ba
kanlığında yapılması şarttır. 

Enerji üretimi için memleketimizin bütün imkân
larını seferber etmemiz gerektir. Sanayi yatırımları
nın teşvik edildiği bir memlekette, enerji yatırımları 
çok daha büyük ölçüde teşvik edilmelidir. Çünkü, 
enerji yatırımları, sanayi yatırımlarına nispetle çok 
daha risklidir ve çok daha az kâr getiricidir. 

Enerji yatırımlarında mevzuata göre elden gelen 
her çeşit teşvik yapılmalı, hatta bu mevzuat gerekirse 
zorlanmalı gerekirse bu mevzuatı değiştirici kanun 
teklifleri getirilmelidir. 
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Bilindiği gibi, zamanımızda enerji üretimini hid
rolik, termik ve nükleer olmak üzere üç grupta topla
mak mümkündür. Termiği de kömür, fuel - oil, gaz 
türbini ve saire diye ayırabiliriz. 

Bunlar arasında hidrolik en önemlisi ve en baş
ta gelenidir. Çünkü en ucuz üretim kaynağı hidrolik
tir ve ayrıca öyle bir kaynaktır ki, kullanılmadığı 
takdirde heba olan bir kaynaktır. Öteki enerji üretim 
kaynaklan gibi (kullanılmadığı takdirde) olduğu gibi 
kendini muhafaza eden ve başka yerlerde kullanılma 
imkânına sahip olan bir kaynak cinsinden değildir. 

Onun için, bütün ilerlemiş memleketler, yine çok
larınızın malumu olduğu üzere, kendi hidrolik potan
siyellerini azamî derecede kıymetlendirme gayretine 
girmişler ve evvelâ bunu tükettikten sonra diğer ener
ji kaynaklarından elektrik üretimine geçmişlerdir. 
Hatta bu hidrolik üretimde o derece iîeri gitmişlerdir, 
o derece buna önem vermişlerdir ki, değil akarsular 
durgun sulardan da istifade etmişlerdir. 

Bir potansiyel enerjiye sahip yüksek dağın tepe
sinde bulunan bir rezervden aşağıya; dağın eteğine 
kurulan bir santralle ki, bunlara pompalı biriktirme-
li santral deniyor,) enerji ihtiyacı olduğu zaman yu
karıdaki göldeki suyu türbinden geçirerek enerji el
de etmiş ve aşağıda bir rezervuarda toplamış, gecele
yin enerjinin bol olduğu zamanda da bunu tersine 
basmış, yukarıya tekrar yeni bir potansiyel; enerji 
potansiyeli olmasını sağlamışta. Yani, durgun sular
dan dahi elektrik enerjisi üretmenin yoluna sapmış 
ve bunun için gerekli türbin, pompa ve saire de inki
şaf ettirmiştir. 

Türkiye'miz enerji potansiyeli bakımından bil
hassa özellikle hidrolik enerji potansiyeli bakımım
dan büyük ve faydalı bir potansiyele sahip olduğunu 
söylemekteyiz. Bu husus, muhtelif enerji kongrelerin
de nıükerreren bahsedilmekte ve ayrıca buna önce
lik verilmesi defaatle tavsiye kararları şeklinde ken
dini göstermektedir. Fakat akabinde tatbikata bakar
sanız; tatbikat bunun tam tersinedir ve ayrıca bu
nun aleyhinde birtakım mütalaaları da görmemek 
mümkün değil. 

«Hidroliğe öncelik vermek..» denir bir taraftan, 
öteki taraftan da derhal bu iş bir tarafa itilerek lin
yit santrallerinin kurulmasına geçilmesi tavsiye edi
lir. 

Şimdi, bu tavsiyenin yerinde olmadığına bir mi
sâl vermek istiyorum: Memleketimizden misâl vere
ceğim, Acaba, «Hidroliğe öncelik vermek lâzım ge
lir.: derken, arkasından hemen bunu bırakarak, 

«Termik santrale, bilhassa linyit santraline önem ver
mek ve yapılması lâzımdır.» demenin doğru olup ol
madığını şimdi şu mukayeseden anlayacağız: 

Elbistan Termik Santraliyle Keban Hidroelektrik 
Santralini mukayese ediyorum: Güç bakımından her 
ikisi de aşağı yukarı aynı güçte. Elbistan, 4 tane 340 
megavatlık ve toplam 1 320 megavatlık (Elbistan 
«A» - birinci kısmı) bir santral. Keban ise 8 tane 155 
megavatlık ve toplam 1 240 megavat. Maliyet bakı
mından Elbistan Santralinin maliyeti, santral kısmı 
20 milyar Ura, bunun elektrik üretimini sağlayacak 
olan kömür işletmesinin maliyeti aşağı yukarı 10 mil
yar lira. Bunu şuradan çıkarıyorum: Elbistan Sant
ralı bildiğiniz gibi üç kısımdan meydana gelmekte
dir: Elbistan «A», Elbistan «B», Elbistan «C». Her 
üçünün toplam maliyeti, santral ve kömür işletmesi 
olarak 90 milyar lira civarındadır. Her üçü de üç 
grupta, aynı takatte olduğuna göre, bunu üçe ayır-
sak 30 milyar lira düşer. Diğer taraftan, hidroelekt
rik santrallerden Keban Sanetralinin maliyeti ise 6 
milyar lira bildiğim kadarıyle. 3 milyardır, 6 milyara 
çıktı, şimdi ise kati maliyetini bilmiyoruz; fakat o 
civarda. Bir taraftan aynı takatli termik santral; ya
ni linyit santralle elde etmek istiyoruz, 30 milyar li
ra sarfetmek durumundayız. Öteki taraftan aynı ta
kati hidroelektrik santralden elde etmek istiyoruz 
6 milyar Kra sarfetmek mecburiyetindeyiz. 

Müddet olarak, Keban'a bakıyoruz, hatırladığı
mız kadarıyle 1966'da ihale edildi ve 1974'te açıldı. 
Takriben 8 sene. Elbistan'ın ihalesi 1972 ve halen 
bir şey bitmiş değil. Takriben bitme tarihi 1980; o 
da bütün gayretler zamanında gösterilirse. Yine o da 
8 sene asgarî. 

Şimdi, bu durum karşısında kalkıp da hâlâ linyit 
santralinde ısrar etmenin manasını anlayamıyorum. 
Müddet bakımından ondan daha aşağı değil; hat
ta daha fazla. Maliyet bakımından ondan çok daha 
yüksek, üstelik linyitin başka sanayi dallarında kul
lanma imkânı var. Su ise, kullanılmadığı takdirde 
heba olan bir enerji kaynağıdır. Bu kadar avantajlı 
olmasına rağmen, ayrıca da barajın gerek iklim ba
kımından gerek orman ve gerekse balıkçılık gibi çok 
maksatlı faydalan olması da bir tarafa, hâlâ linyitte 
ısrar etmek ve linyite önem vermenin gereğinde üze
rinde durmak bilmiyorum ne derece doğrudur, anla
yamıyorum. 

Memleketimizdç biraz evvel de söylediğim gibi 
birçok konuşmacı arkadaşlarımızın da söylediği gi
bi, bol miktarda hidrolik kaynak, faydalı potansiye-
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lin olması, 74 milyar kilovatsaatlik bir faydalı potan
siyelin olması ve bunun da şimdiye kadar hemen 
hemen hiç kullanılmamış olması karşısında, hidroli
ğe üzerinde dura dura, ısrarla üzerinde durmak lâ
zımken, bunu bir tarafa itmek bence manasız ol
maktadır. 

Aslında Hükümeti, her yıl en azından 10 hattâ 
daha fazla hidroelektrik santral temelini atmak için 
zorlamak lâzımdır ve bunun memleketimizde % 100 
yerli yapılma imkânı da mevcuttur. 1968 Enerji 
Kongresinin raporları incelendiği zaman görülür ki, 
bu 74 milyarlık (ki, o zaman 65 milyar kilovatsaat 
olarak tahmin edilmiş, sonra değiştirilmiş,) 222 hid
roelektrik santralın isminden ve takribi takatlanndan 
raporun ekinde bahsedilmektedir. Orta ve büyük ta-
kattaki santrallar. Bu santralların bilhassa orta takai-
takinden başlayarak her sene 10-15 tanesinin devre
ye girmesi şarttır. 

Bunlann memleketimizde inşaatını yapacak mü
teahhitleri ve ayrıca elektrik, makine aksamında ya
pacak sanayimiz de mevcutur. 

BAŞKAN — Sayın Ergin, söz süreniz bitti. Lüt
fen bağlayın efendim. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Peki 
efendim. 

Ondan sonra da büyüklerine doğru gitmek lâzım
dır. Aksine Türkiye Elektrik Kurumu yahutta bu 
işin ilgilileri, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 
nedendir bilinmez, bütün bu santrallara önem ver
memiştir, durmuş beklemiştir. Neticede enerji darlı
ğı gittikçe artmış, kendini göstermiştir ve bunun kı
sa vadede karşılanabilmesi için enerji darlığının nis
peten giderilmesi için fuel-oil santralı, gaz türbini 
santalları gibi, pahalı pahalı çözümlere gidilmeye baş
lanmıştır. Daha fecisi, birdenbire Keban, Karakaya 
gibi en büyük hidrolik santralların ihalesine geçme
ye başlanmıştır. Bu kanaatımca yanlış bir tatbik ol
muştur çünkü orta ve küçük takatli santrallarından 
başlayarak yerli imkânlarımızla tamamen % 100 
gerçekleştirmek imkânlarımızı bir tarafa iterek, en 
büyük santralın ihalesine girişmek, bunların gerçek
leştirilmesi için doğrudan doğruya (yabancı kaynakla
ra; gerek inşaat bakımından ve gerekse makine, elek
trik bakımından) yabana kaynakların tekrar Türki
ye'ye girmesine sebep olmak demektir. 

İkinci bir hususa daha temas edecektim, Sayın 
Başkan müsaadenize sığınarak.. 

BAŞKAN — Efendim, 3 dakika geçti; ama bu
yurun cümdlenizi tamamlayın efendim-

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Mem
leketimizde enerji üretiminde özel teşebbüse imkân 
vermenin zaruretinden bahsetmiştim. Bilindiği gibi 
Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu 1970'de çıkmış
tır, enerji üretimini TEK'in tekeline bırakmıştır. An
cak, 2 şirket; (imtiyaz bölgesi hariç) birisi Çukur
ova, diğeri Antalya ve Havalisi Elektrik Anonim 
Şirketi. Fakat, bu iki imtiyaz bölgesinin dışında bı
rakmasına rağmen, Türkiye Elektrik Kurumu da 
bilhassa Çukurova'nın en büyük ortağı olmasına rağ
men, daima onu baltalamak yoluna gitmişdir. Ken
disinin büyük bir bakır sahası var, istediği faaliyeti 
yapmak, istediği gibi santrallar kurmak imkânına sa
hip olan büyük bir potansiyel var. Onları kıymet
lendireceği ve Çukurova'ya hiç olmazsa faaliyetinde 
onu rakip telâki ederek, ondan daha güzel faaliyet 
yaptığını göstereceği yerde, Çukurova'ya baltalamaya 
gitmiştir. 

Çukurova Elektrik Anonim Şirketi, bugün kanaa
tımca iftihar edilecek bir şirkettir. Yine şöyle bir 
mukayese yapacak olursak, Çukurova Elektrik Ano
nim Şirketinin imtiyaz bölgesindeki nüfus 2 000 689 
kişi, TEK'in yatırım sahasındaki nüfus diyelim ki, 
38 milyon. 

Üretim, Çukurova bölgesinde 2 milyar kilovatsaat 
üretiyor, TEK 18 milyar kilovatsaat. Fert ba
şına elektrik üretimi, Çukurova bölgesinde 650 
kilovatsaat, TEK'in bölgesinde yahut Türkiye'de 
393 kilovatsaat. Ben 1975 rakamlarını söylüyorum. 

Elektriğe kavuşturulmuş köy adeti, Çukurova 
bölgesinde °/0 39 ile % 55 arasında değişmekte, 
TEK'in bölgesinde % 20-25 arasında değişmekte. 

Yatırımlara gelince, Çukurova Elektrik Anonim 
Şirketi hangi yatırıma başlamışsa, müsaade alabildi
ği kadar zamanında bitirmiş, en güzel örneği Kadın
cık II nci Türkiye Elektrik Kurumu hangi yatırıma 
başlamışsa, senelerce tehire uğramış. Üstelik Çukur
ova Elektrik Anonim Şirketi, ürettiği elektrikten bü
yük bir kısmını, meselâ geçen sene 542 milyon kilo
vatsaat da TEK'e satmış. 

Hal böyle iken, Çukurova Elektrik Anonim Şir
keti kendi bölgesinde enerji ihtiyacım karşılamak ve 
hızla artan enerji talebini karşılamak için, mütead
dit defalar imtiyaz bölgesinde, Çukurova Elektrik 
Anonim Şirketinin kanunen yeni tesisler kurması 
için Bakan, TEK Kanununa göre yetkilidir. Sayın 
Bakandan bu yetkisini kullanarak kendisine yeni 
santrallar kurma imkânının verilmesini talep etmiş; 
fakat bütün bu talepleri reddedilmiştir. 
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BAŞKAN — Sayın Ergin, bağlayın lütfen efen
dim çok rica ediyorum. Vaktinizden 7 dakika geçti. 

SÜLEYMAN E. ERGİN (Devamla) — Bu talep 
de reddedilmiştir. Arkasından hızla artınca, bu se
fer hidrolik santral yerine termik santral kurmak is
temiş, dışa bağlılıktan bahsedilerek tekrar ısrarla 
reddedilmiş ve dışa bağlılık santral kurmakla suç
lanmış, onun arkasından TEK ise kendi sahasın
da değil fue!-oil, gaz tribünü santralı kurmuş, kendi
si dışa bağlılığın en büyük numunelerini göstermiş; 
fakat ne yazık ki, kendisi dışa bağlılıkla suçlanma-
ııııştsr. 

Bu acaip durumun da giderilmesi ve TEK'te bil
hassa TEK'in bünyesinde bulunan bazı kişilerin bu 
gibi muzır faaliyetlerden vazgeçilmek özere bir faa
liyet gösterilmesini Sayın Bakandan rica ediyorum. 

Efendim, sözlerimi daha fazla uzatmamak için 
burada kesmek mecburiyetinde kalıyorum. Hepinize 
saygılar sunar, 1977 Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı Bütçesinin memleketimize ve Bakanlık bünye
sine mensuplarına hayırlı, uğurlu olmasını temen
ni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Ergin. 
Buyurun Sayın Tuğrul. 

MEHMET ORHAN TUĞRUL (Bilecik) — Sa
yın Başkan,, kıymetli senatörler: 

Bendeniz madencilik ve maden mevzuatı üzerin
de bazı açıklamalarda bulunmak istiyorum. 

Madencilik, Türkiye'de zengin yataklarıyle çalış
maların kifayetsizliği sebebiyle verimli olamayan bir 
sektörüdür. 1974 senesinde madencilik sektörü alınan 
tedbirlerle gerilemiş, durmuş; ama 1975 yılından iti
baren ilerleme kaydedilmiş, madencilik istenilen se
viyeye doğru ilerlemeye başlamıştır. 

Ben, bilhassa maden mevzuatı üzerinde ve ma
dencilik üzerinde çıkarılmış iki kararnameye temas 
etmek istiyorum: 

Bunlardan bir tanesi, 1975 senesinde çıkarılmış, 
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı zamanında hazır
lanmış ve onu takip eden Muvakkat Hükümet, gü
venoyu almamış olan Hükümet zamanında meriyete 
konulmuş. Bunun mevzuu, talk ve grena. Bunların, 
Maden Kanununun 2 nci maddesine istinaden, Taş 
Ocakları Nizamnamesinden alınarak, Maden Ka
nunun şümulüne alınmasıdır. 

İkincisi, İktidarımız zamanında çıkmış, çok ya
kın zamanda çıkmış. 9 . 11 . 1976, 7/12.558 sayılı 
Kararname ile kaolin ve kil, yine 6309 sayılı Kanu
nun bazı maddelerini değiştiren 271 sayılı Kanunun 

2 nci maddesine istinaden Taş Ocakları Nizamname
sinden alınarak Maden Kanunu mevzuatı içerisine 
dahil edilmiştir. 

Bunlardan niçin bahsediyorum?.. Tatbikattan bi
ze intikal eden aksaklıkları gördüğümüz için, bun
ları elbetteki burada dile getirmek ve düzeltilmesini 
temin etmek için. 

Sayın Bakan, bu birinci Kararname, Sadi Irmak 
Hükümeti zamanında çıkan Kararname için bir şey 
demiyorum. Çünkü, o zihniyet, bu madenleri ve di
ğer madenleri, biliyorsunuz daha evvel çıkarılmış 
olan, fakat Anayasa Mahkemesi tarafından iptal 
edilmiş olan, Madenlerin Devlet Eliyle İşletilmesi 
Kanunu bu amacı güdüyordu; fakat Anayasa Mah
kemesi bunu ortadan kaldırdığı için, başka yollara 
tevessül edilmek düşüncesinin hâkim olduğu kanaati 
bizde doğmuştur. 

Bu ikinci Kararname, bilhassa bizim zamanımız
da çıkan Kararname üzerinde durmak istiyorum. Kil 
ve kaolin elbetteki seramik sanayiinin hammadesi 
ve benim bölgemde çok ve verimli bulunan madde
lerdendir. Yalnız bu Kararnamede ve tatbikatında 
bir yanlışlık var. Şöyle ki, Kararname, Taş Ocakları 
Nizamnamesi çerçevesi içerisinde alınmış olan ruh
satnamelerin müddeti cari olmak üzere ve o haklar 
mahfuz kalmak suretiyle MTA Enstitüsünün, şahıs
ların, müesseselerin müracaatlarına açık hale geti
rilmiştir. Yalnız, bu Kararnamede şöyle bir ibare 
kullanılmış: «% 30'dan fazla alüminyum ihtiva eden 
kaolin ^t terkibinde % 30'dan fazla alümniyum ihti
va eden kil «Alüminyum madeni olarak» maddele
rinin, adı geçen Nizamname hükümleri uyarınca, da
ha önce alınmış ve yürürlükte bulunan haklar saklı 
kalmak kaydıyle Maden Kanunu hükümlerine tabi 
tutulması..» ve Enerji Bakanlığının hazırladığı bir 
Kararname. Tabu bu Kararname yürürlüğe girdik
ten sonra, bir taraftan vatandaşlar, diğer taraftan 
MTA, ki daha ziyade bunun üzerinde duruyorum, 
MTA, Balıkesir vilâyetinin Çarşı Camiinden, Afyon-
karahisar vilâyetinin Çarşı Camiine, oradan Eskişe
hir, Bilecik, Adapazarına kadar (belki daha fazla) 
kapatmalar yapmış. 

Bu Kararname niçin yanlış diyorum? Çünkü, 
başlangıçta MTA da dahil (kil diye müracaat eden
ler) kil olarak müracaat etmişler. Arkasından, kerre 
içindeki müracaatların kabul edileceği yolunda bîr 
tamim yayınlanmış; fakat vaki itirazlardan sonra, 
yeniden bunun düzeltilmesi yoluna gidilmiş; fakat 
bugüne kadar da tamim yayınlanmamıştır. Bunun 
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neticesi olarak, zaten işi çok olan, teşkilât kanunu 
çıkarılamayan Maden Dairesinin işleri çoğalmış, Da-
nıştaya bundan sonra yüzlerce, belki binlerce müra
caat vaki olacaktır ve istenilen netice de hâsıl olma
yacaktır. Ben bu Kararnamenin üzerinde şunun için 
de duruyorum. Sayın Bakan, mücadelemizi hep be
raber yaptık. Bu, devletleştirmeye atılan bir adım de
ğil midir? Zaten özel sektör madenciliği, her türlü 
imkândan mahrum, kendisi rizikolu bir meslek ol
ması sebebiyle hiç b!r devlet yardımı alamamakta, 
bankalardan yararlanamamaktadır. Bu maksatla Ma
dencilik Bankası kurulmuş, ama hâlâ madencilere 
faydalı hale sokulamamıştır. 

Say sn Bakanın bir başka tasarrufu var; onu da 
memnuniyetle ifade etmek isterim. 1974 yılında 
Cumhuriyet Halk Partisi-Millî Selâmet Partisinin bir
likte Hükümet ettikleri devirde, antimon ve baritin 
madenlerinin satışı durdurulmuş, bağlantılar yerine 
getirilememiş, madenciler bu yüzden zarardide ol
muş; bunu gören Saym Bakan, aldığı tedbirlerle ma
denciliğin inkişafı için bu madenlerin satışını tekrar 
temin etmiştir. Elbetteki, bunda asıl maksat, maden
cinin yan mamul hale getirebilmesi için tesislerini bir 
an evvel yapmasıdır. Bu bakımdan, kendilerine, ma
denciler adına teşekkürlerimi arz etmek isterim. 

Bir diğer husus, köylerdeki elektrik mevzuu. Ha
kikaten memnuniyetle ifade edeyim ki, kendi vilâye
timde bugüne kadar Bakanlığın göstermiş olduğu ya
kın alâkaya, sürate ve arzularımızın kısa zamanda 
yerine getirilmesinden dolayı kendilerine teşekkürü 
bir vazife bilirim. Yalnız, bu tesisler yapılırken bazı 
güçlüklerle karşı karşıya kalınmaktadır. Bilhassa mü
teahhitler lâyiki veçhile işe önem vermemekte, bu yüz
den köylüler sızlanmakta, sık sık bizlere kadar gelip, 
bakanlık bakanlık, daire daire dolaşmak mecburiye
tinde kalmaktayız. 

Elektrik Etüt İdaresinin bize göstermiş olduğu ko
laylıktan ayrıca memnuniyet duyduğumu ifade et
mek isterim. Yalnız, müteahhitlerden, mümkün ol
duğu kadar köylerde kurtulup, emanet usulüyle işin 
yapılmasından daha iyi netice alındığını görmekte
yiz. Mümkünse bu emanet heyetlerinin çoğaltılarak, 
senesi içerisinde o köye tahsis edilen, o köyün elek
trik işinin yapılması elbetteki daha çok iyi netice ve
riyor; buna işaret etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Tuğrul, söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız efendim. 

M. ORHAN TUĞRUL (Devamla) — Sayın ar
kadaşlar, 

Elbette ki 10 dakikanın içerisinde daha başka 
mevzulara temas etmek imkânı kalmıyor. Bu itibar
la 1977 yılı Enerji Bakanlığı Bütçesinin Milletimi
ze ve Bakanlık mensuplarına hayırlı neticeler ver
mesini diler saygılar sunarım. (A, P. sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Tuğrul. 
Buyurun Sayın Aslanoğlu. 

HİKMET ASLANOĞLU (Balıkesir) — Sayın 
Başkan, Yüce Senatonun muhterem üyeleri, 

Madde başları halinde bazı konulara temas ede
rek bu gecikmiş saatlarda huzurunuzu fazla işgal et
memeye çalışacağım. 

Enerji Bakanlığının çeşitli konulanna giren çalış
maları hakikaten bize kıvanç vermekte, yurdu ümran 
ve medeniyete ulaştırması nedeniyle hazla ve içtenlik
le takip etmekteyiz. Bütün dairelerine, bütün ünitele
rine başarılı hizmetlerinin devamını temenni ediyo
ruz. 

Efendim, ben mahallî gazetelerimi aldım; «Man
yas Gölü 10 misli taştı» Manyas Gölü 10 misli taştı 
demek, Manyas Gölünün etrafında Türkiye'nin en 
mümbit arazilerini ihtiva eden 13 köyünün kışlık 
ekim dediğimiz hububat ekimlerine tepeciklerden ba
kıp hazin hazin ağlamaları demektir. Aynca oradaki 
birinkinti sular dolayısıyle bu suların vaktiyle oradan 
çekilmemeleri nedeniyle yazlık ekimlerin de yapıla
maması demektir. Bu afet ve felâketten Manyas'ın, 
Bandırma'nın Gönen'in bilhassa taban köylerinin, ova 
köylerinin kurtulması için Manyas barajının yapılma
sı şart ve zarurîdir. Bir daha hatırlatmayı biraz faz
la bile olsa ben kendim için görev addediyorum. 

Son zamanlarda yapılan katılım payları dolayı
sıyle, onların kaldırılması dolayısıyle çıkan Kanun, 
şüphesiz bütün hepimizi sevindirmiştir. Burada TEK' 
in taa köydeki bakıma kadar el uzatmış olması bir 
parça bizi kuşkuya düşürmekte, oralara kadar uza-
namaz demekteyiz. Bizim Senato İçişleri Komisyo
nunda yaptığımız değişiklik acaba düşünülür mü, tek
rar bu şekilde bir düzeltme olur mu, diye ben düşü
nürüm. Bu tamamen benim kişisel görüşümdür. 

YSE diye köye girmiş bir hizmet dalı vardır. Onun 
«E» kısmı ne yapar bilemiyorum, işte «E» kısmı tam 
aktif bir görev alanı bulmuş idi; bakımı, onarımı üc
retsiz olarak onlar tarafından yapılacak, TEK bütün 
inşaatı yapacak, köy hükmi şahsiyetine teslim ede
cek, köy trafosundan itibaren öbür kısmını da o ya-
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pacak idi. O kanun öyle çıkmadı, Meclisten geldiği 
gibi çıktı. Ben TEK'in çok büyük mesuliyetleri ya
nında bunu da nasıl yapabileceğini bilemiyorum. Sa
yın Bakan acaba bu konuda aydınlatıcı bir konuşma 
yapar mı diye düşünüyorum. 

Bir üçüncü dert haline gelen; bu kış aylarında te
levizyonda seyrettiğimiz yakıt bulamayan vatandaşla
rın hazin tablolarıdır. Acaba gelecek yıllar bu hazin 
tablolar aynen böyle tekerrür eder mi? Tekerrür et
memesi için nasıl tedbirler alınmıştır, bunları da ifa
de buyururlarsa büyük kıvanç duyarız. 

Bizim bölgenin bir derdi daha, bilhassa Manyas, 
Gönen ve Bandırma yöresi için söylüyorum : Devlet 
Sular îdaresinin yaptıkları setler zaman zaman pat
lar. Patladığı zaman o bölgeyi ihtiva eden tarlalarda
ki mahsul mahvolur. Onların devamlı bakımı, de; 
vamlı kontrolü ve herhangi bir patlama için şimdiden 
kontrol edilmek suretiyle, gezilmek suretiyle acaba 
tedbirler almak mümkün mü, diye düşünürüm. Ayrı
ca bizim Manyas'ın Kızılköy, diye bir kasabasının 
sulanması mevzubahis idi, geçen sene Plana alınmış 
ve o bölge halkım fevkalâde çok sevindirmiş idi. O 
husustaki çalışmalar hangi safhadadır, öğrenmek is
teriz. 

Bir diğer husus; Bursa'dan veya başka bölgeler
den geçerken kanaîetlerin pırıl pırıl döşenmiş olması, 
bilhassa (tabirimi mazur görsün diğer iller) kıskanç
lığımızı tahrik etmektedir. Biz de acaba öyle güzel 
sulama kanallarına ne zaman kavuşağız diye düşünü
rüz, 

Bu espiri içinde Bütçenin büyük Türk milletine 
ve Enerji Bakanlığına hayırlı olması temennisiyle say
gılar sunarak huzurunuzdan ayrılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Aslanoğlu. 
Efendim, 6 sayın üye konuşmuş ve bir yeterlik 

önergesi verilmiştir. Sırada bir sayın üye vardır, ken
dilerine Sayın Bakandan sonra «son söz» verilecek
tir. Ancak, bu arada Sayın Talât Doğan'm sorduğu 
sorular yazılı olarak cevaplandırılacak, Sayın Feyyat' 
m, Sayın Salt Mehmetoğlu'nun, Sayın İsmail Kutluk' 
un, Sayın Mustafa Çelik'in ve Sayın Hikmet Aslan-
oğlu'nun şimdi yazılı olarak cevaplandırılması tale
biyle vermiş olduğu önergeleri muameleye konula
caktır. Aynyeten Sayın Bahriye Üçok, Sayın Adüe 
Ayda ve Sayın Suphi Gürsoptrak, Sayın Bakandan 
sözlü olarak soru sormak istemektedirler. Onların da 
bu haklan saklıdır. 

Kifayet önergesini okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze

rindeki konuşmalar 6 sayın üye tarafından yapılmış, 
konu aydınlanmıştır. 

Yeterliğin onaylanmasını arz ederim. 
Elâzığ 

Cahit Dalokay 

BAŞKAN — Biraz evvel isimlerini arz etmiş ol
duğum sayın üyelerin sorularının sorulması hakkı 
saklı kalmak şartıyle önerge oylanacaktır. Ancak, oy
lanmadan evvel önerge aleyhinde söz isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, evvelâ zapta geçmesi bakımından 
soruları okuyacağız, bilâhara sizden rica edeceğiz 
efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına müsaadelerinizi ve gereğini rica ederim. 

Rize 
Talât Doğan 

Soru : 1. 1974 yılı yatırım programlarında yer 
alan Rize ili Ardeşen - Camhlıemşin iletim hattı ile 
Pazar - Hemsin - Ortaköy iletim hattı ne zaman biti
rilecektir? 

Ardeşen - Çamhhemşhı iletim hattının kaplıca 
bölgesi olan Aydar ılıcalarına kadar götürülmesinde 
her bakımdan yarar vardır. Bunun için çalışmaları
nız var mıdır? 

Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa bucağı ve buca
ğa bağlı 11 köyün Elektrik Etüt İdaresi çalışmaları
na 1976*da başlandı Î977 yılında yapımına geçilecek 
midir?.. 

3, 1974 yılı etüt programında olan; 
a) Rize Merkez Muradiye Köyü taşkın koruma, 
b) Rize Merkez Yiğitler Köyü arazisi ve ortao

kulunu taşkın koruma, 
c) Rize Çamhhemşin ilçesinin fırtına deresi taş

kını koruma, 

d) Rize Ardeşen Elmalı Mahallesi arazisi taşkı
nı koruma, 

e) Rize Ardeşen Ortaköy arazisi taşkını koru
ma, 

f) Rize Fındıklı Salı deresi ıslâhı, yapımları ne 
zaman bitirilecektir?. 
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4. Doğu Karadeniz havzasında yer alan ve bir 
yabancı firmaya 1971 yılında etütleri yaptırılan îyide
re havzası enerji imkânlarının geliştirilmesi için ev
velemirde İyidere havzasının kendi su imkânları ve 
Lâleli Barajının derivasyonu ile kombine edilmesi ha
linde enerji imkânları ayn ayn alternatifler halinde 
ve master plan seviyesinde incelenmiştir. Buna göre; 

a) Cevizlik Barajı ve Hes ve Çoruh Lâleli Ba
rajı ve Çoruh derivasyon tüneliyle birlikte Tozköyü 
Barajı ve Hes, memleketimizin enerji durumu naza
rı itibara alınarak bu işlerin planlanması ve kati pro
jelerinin hazırlanarak yapımlarına başlanılması zo
runludur. Bu işlere ne zaman başlanacaktır?. 

5. Çayeli ilçesi Madenköy'de mevcut bakır ve 
çinko kompleksinin İşletilmesine ne zaman başlana
caktır?. Yapılacak yatırım miktarı ne kadardır?. Ku
rulacak tesisler neler olacaktır?. 

6. Ardeşen Tunca mevkiindeki bakır ve çinko 
kompleksinin çalışmaları ne safhadadır?. 

7. 1975 yılı programında olan; 
a) Çayeli =• Büyükdere, 
b) Çayeli Aşıklar deresi, 
c) Rize - İyidere, Of Pınaraltı ıslâhları yapımı 

ne safhadadır, ne zaman bitirilecektir?. 

Çayeli * Büyükdere ıslâhından Madenköy, Progra
mın dışında kalmıştır. Bu köyün taşkından korunma
sı için dere ıslâhının 1 kilometre daha uzatılması ge
reklidir. 

8. Rize Çayeli ilçesi kara sahasında petrol araş
tırma incelemeleri ile deniz sahasında deniz sismik 
çalışmaları yapılmıştır. Değerlendirmeler bitti mi?. 
Bittiyse ne netice verdi?. Ne zaman petrol çıkarma 
faaliyetlerine başlanacaktır?. 

9. Rize ilinde 700 seneden beri mevcut olan ılı
calarının hali hazır durumu civar illerden gelen va
tandaşların ihtiyaçlarım karşılayamayacak hale gel
miştir. Bölgenin turistik gelişimine büyük katkısı ola
cak jeolojik, hidro - jeolojik akım değeri verim artı
şını artırmak, kaptaj ve sondaj işleri için arazi çalış
malarının bittiğini, 14 Kasım 1975 gün ve 10 - 3291 
sayılı cevabî yazınızdan öğrenmiş bulunuyorum. Esas 
ne zaman faaliyete geçirilecektir?. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
tlişik sayfadaki suallerimin, Enerji Bakanı Sayın 

Kılıç tarafından cevaplandırılmasına delâletlerinizi ri
ca ederim. 

CHP. İstanbul Senatörü 
Mehmet Feyyat 

1. Yan ili Gevaş ilçesinin köy elektriği hangi 
tercih sırasına ve hangi ilkelere göre saptanacağı, 

2. Etüt ve gerçekleşmesinde 1977 yılının payı ne
dir?. Tamamlanması için ne kadar süreye ihtiyaç var
dır?. 

3. Aynı ile ait Edremit Engin Suyu Santralı ma
hallî sulamayı engellemekte ve tarımdan geçimlerini 
sağlayan pekçok köyün perişan olmalarına neden teş
kil ettiğinden Keban'dan Van'a elektrik nakli husu
sa ne zaman gerçekleşecektir?. 

4. Gevaş merkez sulama gölet etütüne başlandı 
mı?. Başlanmadıysa ne zaman?. 

Saygılarımla. 
Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı tarafından cevaplandırılmasını rica ederim. 

Mardin Senatörü 
Sait Mehmetoğlu 

1. 1976 yılında Mardin ilinde elektriğe kavuşa
cak köyler halen hazırlık safhasındadır. Sonuçları ne 
zaman alınacaktır?. 

2. İller arası dengeyi gözönünde bulundurularak 
Mardin ilinin köy elektrifikasyonunun çözümü için 
ne düşünülmektedir?. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabiî Kay

naklar Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını delâletlerinize saygıyle arz ederim. 

Çanakkale 
İsmail Kutluk 

1. Çanakkale Çan ilçesinde yapılması düşünülen 
termik santralının yeri henüz tespit edilmemiştir. Bu 
Çan termik santralının yerinin nerede yapılacağının 
açıklanmasını, 

2. TEK Genel Müdürlüğünün, inceleme yapmak 
üzere memleketimize gelen Rus teknisyenlerine Çan 
termik santralının yerinin Çan'dan başka bir yerde 
yapılması için empozelerde bulundukları dedikodula
rı vardır; 

a) Bu dedikodu doğru mudur?. 
b) Eğer doğru ise Ruslara yapılan bu empozeye 

sebep olanlar hakkında ne gibi bir işlem yapılmakta
dır. Ayrıca, TEK Kurumunun bu gibi peşin hüküm
ler vermesinin sebebi nedir?. 

f) Her türlü külfetini çeken 15 bin Çan halkına 
çektirilen kömürün nimetlerini bu çilekeş insanlar
dan esirgemenizin sebebi nedir?. Buna sebep olanlar 
kimlerdir?. Bu davranışta bir siyasînin etkisi olduğu 
dedikoduları doğru mudur?. 

— 667 



C\ Senatosu B i 35 

g) Çan'dan başka bir yerde yapılmasına, Çan 
termik santralının bir siyasî kişinin hemşehrisi olan 
genel müdürü ıı sebep olduğa dedikoduları vardır. 
Doğru mudur?. Eo genel müdürün TEK Yönetişi 
Kurulunda, santralın Çan'dan başka yerde kurulma
sı yolunda olduğa dedikoduları vardır. Doğru mu
dur?. 

Saym Başkan 
Aşağıdaki sorularınım Sayın Enerji ve Tabiî Kay

nakla? Bakam tararından yazılı olarak cevaplandırıl
masını rica ederim. 

Ai'yenkarahisar 
Mustafa Çelik 

î. 1975 yık-nda Afyon ilinde kaç köye elektrik 
getirilmesi programa alındı?. 

2, Kaç köye gerçek oiernk elektrik getirildi?, 
Gerçekleşme oram yüzde kaçtır?. 

3> i 916 yılında Afyon ilinde kaç köye elektrik 
getirilmesi programa alındı?. 

4. Kaç köye elektrik getirildi?,, Gerçekleşme ora
nı yazde kaçtır?. 

Sayın Başkan 
Saym Kakandan aşağ-daki soruların yazılı olarak 

cevaplandırılmasını arz ve rica ederim, 
Saygılar. 

Balıkesir 
Hikmet Askmcğlu 

î. Manyas Barajının yapılmaması; Manyas Gö
lünün etrafında bulunan ve çok mümbit topraklara 
sahip oîan J3 köyü yaşanamaz hale getirmektedir. 
Hatta Manyas, Gor.-en ve Bandırmamın ova köyleri
ne kadar bu zsıar uzamaktadır. En son etütleri de 
biten bu br.rr.jm han.rşâ tarikte bitirileceğinin bildiril
mesini, 

BAŞKAN — Bayanın Snyın Bakan. 
Efendim, bir saniye yalnız, 
Saym Gik?ö3'trak;: sorunuzu şimdi mi soracaksı

nız, Saym Bakan konuştuktan sonra m??. 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabii Üye) — Silâha-

ra. 
FASKAN — Peki efendim, 
Buyurun Saym. Bakan, 

ENERJİ VE TABÎ! KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILîÇ (Adana Milletvekili) — Saym 
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri; 

Bakaniığ'imz ve ilgili kuruluşların bütçeleri üze
rinde görümlerini arz eden değerli üyelere şükrandan
ım sunarım, Gerçekten de saym üyeler gerek partile
ri adına, gerekse kişisel görülerini arz ederken me-
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| selenin inceliği üzerinde büyük bir titizlikle durmuş
lar ve bizim İçin de pek çok faydalı noktalara temas 

i buyurmuşlardır.. 
i BAŞKA!5J — Saym Bakan, özür dilerim, sorulara 

cevap'ar dahil -'üreniz 45 dakikadır. Onu size faatır-
] iaîmsk isterim. 
İ Eİ\TERJX VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
1 ."ELÂHATTiN KILIÇ (Devamla) — I saatti. 
I BALKAN ----- Haysr efendim, 45 dakika, Son Ge-
| ne! Kurul kararfyle değiştirildi efendim. Sorulara da 

cevap dahi] 45 dakikadır süreniz efendim. 

| ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
î SELÂKATİİN KILIÇ (Devamla) — Saym Başkan, 
i iadece sorulara cevap 45 dakika sürer burada. hazır-

EA.fi L4N — O zsmau yazılı olarak lütfedin efen-
i elim. 

j ' ' . î > \ L TWÎ K A a * / K I A R BAKANI 
! ^ L A ' Î ^ I ' N E l - i r ' D e ^ c k ^ — O zaman iüt-
i »o'"- Sû c V ' z > o*eftveArn İ5 dakika içerisinde 
j i : >v '-»n a\"> \etîrf-„,p calışay m. 
| F ^11V — L ^ c d c ı s r*z, t^.u » efendim, buyu-
1 ' * e "• T "i. 

i ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
I SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Hiç şüphesiz 
| tabiî kaynakların geliştirilmesi, kalkınmanın anaun-
j sun?nu teşkil eder. Bunun teknolojisi tartışılamaz. 
I Yani, tercihiniz ne olursa olsun teknolojiyi tartış-
j maya gerek yoktur. Ancak, kurumlaşma sermaye 
İ aktarma, özel sektör, kamu sektörü iîe tabiî kay-
| nakîarm işletilmesi tartışılabilir. Bu tartışma çok 
| yapılmıştır. Bu tartışmada biz tarafımızı çok belli 
! ettik. Hnttâ bir bağnaz görüş olarak da belü etme-
] dik, akı! yolu, gerçekçilik yolu iîe belli ettik. Bu, 
! çok açık. Ve biz tabiî kaynaklara daha çok teknolo-
j % daha çok sermaye, ister özel sektör, ister kamu 
] sektörü; ama Devletin yönetiminde, denetiminde ve 
! kaynsğî muhafaza ederek ve bilimsel metotlarla kay-
! nağm memleketin ve milletin hizmetine arz edilmesi 
! ilkesini benimsemişizdir. Yani, özel sektör de ka-
| mu sektörü de eşittir, Devlet denetici görev yapar, 
\ bu denetici görevini kaynağı korumak ve kaynağı bi-
* limseS metotlarla işletmek için yapar. Yoksa, şunu 
\ şunu devletîeştirerek, asi olan, daha çok teknoloji ve 
! daha çok sermaye bu alana aktarılmasını dolaylı yoî-
| dan önlemek için değildir. O itibarla bu tartışma-
S Sara burada girmeyi tekrar tekrar zait buluyorum. 
j Eksik'er, kusurlar olabilir: Devlet, bu görevini 
j tümüyle yerine getirememiş olabilir; ama mesele, 
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özünü değiştirmez. Yani, her istediğiniz aîanı, her 
gelişemeyen aîanı devletîeştirerek geliştireceğim farz 
edeceksiniz. Bu, mümkün değildir. Kaîdı ki, Dev
letin imkânlarını her sene burada tartışırız, Bütçe Ko
misyonunda tartışırız, Millet Meclisinde tartışırız. 
Bugün, Devletin elinde tabiî kaynaklar alanım ge
liştirmek üzere yatıracak alan eksikliği mi var? Yani, 
Devîetin fazla yatırım kapasitesi var da bu yatırım 
kapasitesini kullanacak alan mı yok?. Böyle bir şey 
yoki Devlet, dilediği kadar yatırımını ayırabildiği 
kadar yatırımım bu alana yatırabilir. O halde siz 
özel sektörün bu alana yatınınım önlemek suretiyle 
memleketi mahrum etmiş oluyorsunuz. 

O itibarla, (özellikle Sayın Gürsoytrak'm) memnu
niyetle ifade edeyim ki, birçok tartışmacılar artık 
gerçeklerin ışığında, hep beraber aynı noktaya gel
miş gözüküyor. Ancak, Sayın Gürsoytrak'm dedik-
leriyîe bazı haklı noktalara temas etmiş olmakla be
raber, özde farklı düşündüğü için kendisi ile muta
bık olmadığımı açıkça ifade ediyorum. 

Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Eğer ülkemizde ucuz ve bol enerji üretemezsek, 

eğer ülkemizde kaliteli bol hammadde üretemezsek 
sanayileşme hayaldir, sanayileşme hayal olunca da 
kalkınırsa hayaldir. O bakımdan, biz inanıyoruz ki, 
bizim tercihimiz; ani, tabiî kaynaklar ve enerji a!a-
nına mümkün olduğu kadar çok teknoloji ve yatırım 
yapılması, ülkenin sanayileşmesi ve doîayısiyle ül
kenin beynelmilel pazarlarda kaliteli ve ucuz mal 
satabilecek bir seviyeye ulaşması mânasına gelir. Eğer, 
enerjiniz pahalı ise, ki Devlet yönetimi çoğunluk
la bu sonucu doğurur. Eğer hammaddeniz pahalı 
ise, ki devlet yönetimi, salt devletçilik bu sonucu 
doğurur, Türk Milletini ebediyen fakirliğe mahkûm 
eder. Bu takdirde sanayiniz, pahalı enerji kullana
cak, sanayiniz kalitesiz mal kullanacak, sanayiniz 
pahalı hammadde kullanacak. Bu takdirde kendimiz 
için sanayileşme mümkün olmadığına göre, daha doğ
rusu sadece ülke için sanayileşme mümkün olmadığı
na göre, beynelmilel pazarlara çıkamayacaksınız, 
dar çerçevelenmiş bir ekonominin içinde kalmaya 
mahkumsunuz. O bakımdan, ısrarla ve inançla ener
ji ve tabiî kaynaklar alanına bol teknolojinin, bol ser
mayenin aktarılmasını ülkenin geleceği bakımından 
son derece ehemmiyetli ve vaz geçilemez addediyoruz. 

Gerçekten, 1975 ve 1976 yıllan arka arkaya Ba
kanlığımız için sıçrama yılı olmuştur. Nitekim, 1975 
yılmda 16 milyar 800 milyon yatınm yapmışken, 1976 
yılında 25 milyar 873 milyonluk bir yatırımı gerçek-

leştirebiîmişizdir. Bu da programlanan yatırımın 
takriben °/0 90'ıdır. Bu yılkı bütçe ise 44 milyar 623 
milyondur. Gerçekleşmiş orana mukayese edersek 
% 72 gibi bir artışı tespit etmiş oluruz. Böylece ar
ka arkaya iki hamle yılım tabiî kaynaklar alanımız 
idrâk etmiş olmaktadır. Aslında iki yıl kâfi değildir. 
Tabiî kaynaklar alanında bir sayın arkadaşımın da 
çok güzel belirttiği gibi, kalkınmanın tabanı kal
kınmanın sıçrama tahtası olduğuna göre, sadece iki 
yıl değil; sadece bir kalkınmanın halkaları değil, 
kalkınmanın zinciri gibi yıîîar arka arkaya böylece 
% 50, % 50, % 60, % 60 nıspetieriyle seneler bir
birinin üzerine inzimam ederek gitmek zorunluğu 
vardır. 

Biz, Hükümet olduğumuz bu iki yıl içerisinde hat
ta 1974 ve 19751 de mukayese ederseniz üçüncü yıl 
içerisinde, bu % 50'nin üstündeki atlamayı sağlama 
şansına sahip olmuşuzdur. 

1976 yılı, pek çok bakımlardan tabiî kaynaklar 
aüanında önemli basanlarla taçlanmıştır: Bunlardan 
bir tanesi de 50 barajdır. Düşününüz ki, 31 Mart 
1975 tarihînde Hükümet olduğumuz zaman sadece 
18 baraj hali inşadaydı. Bir barajın üç ilâ dört yıl 
inşa süresüni kabul buyurursanız demek ki, senede 
beş ilâ altı baraj Devlet Su İşlerinin icraat koyma 
kapasitesi vardır. Bunun sekiz ilâ on katı ile kamu
oyunun önüne çıkak bir cesaret meselesiydi, hattâ 
cüret meselesiydi. İnanınız ki, arkadaşlarım bu ce
sareti ve cüreti gösterdiler. Bütçe Karma Komisyo
nunda da okudum. Hattâ şu talihsizliğe rağmen 48 
baraja uîaşmışızdırj 11 ncl ve 12 nci aylarda ihale 
Kânına verdiğimiz barajîann 1977 birim fiyatları de
ğiştiği için pek çoğunu tekrar ilân etmek mecburiyetin
de kaldık. Sekiz on barajı tekrar ilân ettik; ama bu
na rağmen, memleket 48 barajın büyük bir kısmı
nın başlaması büyük bir kısmının ilân edilmesi ve 
çok kısa süre içerisinde de bu ilânların karar altına 
alınması imkân dahiline girmiştir. 50 baraja naza
ran % 96 randımandır. Bize kimse 50 baraj yapın 

. demedi. Biz, 10 barajla başlayıp 30 baraj yapar, 
% 300 basan sağladık ta diyebilirdik; ama biz 50 
barajla başladık, 48 barajı gerçekleştirdik, ve ran
dıman % 96'dır. 

Ülkemiz 1976 yılında sadece 48 baraj kazanma
mıştır. Bundan çok daha değerli oîan bir fiklir ka
zanmıştır. Demek ki, Türkiye'de yılda 50 barajı 
ihale etmek mümkündür. Bu 50 baraj kadar daha 
ehemmiyetli ülkemiz için bir kazançtır. 1977, 1978, 
1979'da kim hükümet kim iktidar olursa olsun Mil-
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terimiz, elini onun yakasına koyup, bana 50 baraj 
sağlayacaksın diyebilecektir. Çünkü, 1976 yılında 
48 baraj sağlanabilmiştir. 

O itibarla, bu 48 barajın değerini sadece kendi 
sayısı ve 13 milyarmetreküp su depolayan bir inşaat 
manzumesi olarak değil, aynı zamanda 50 barajın 
yapılacağının ispatlanmış obuası bakımından da aynı 
derecede değerli, hattâ istikbal için gelecek yıllar 
için daha değerli bir hamle addediyoruz. 

Bir çok değerli arkadaşlarım, elektrik kısıtlama
sından, kâfi derecede elektrik üretilmediğinden şikâ
yet ettiler. Doğrudur, ama doğru olan bir şey daha 
var; Türkiye'de 1976 yılı içerisinde elektrik üretimi 
% 18,5 artmıştır. Ve dünyada dördüncüdür. Yani, 
çok küçük elektrik miktarı üreten ülkeleri arka arka
ya sıralarsanız (ki, 5 milyon kilovatsaat üretiyor, 
onu 10 milyon kilovatsaata çıkartırsanız yüzde yüz 
artmıştır) böyle istisnaî ülkeleri bir tarafa bırakırsa
nız Türkiye, gerçekten, kalkınmakta olan ülkeler 
arasında elektrik üretimi en çok artan ülkedir; % 18,5. 
Plan bizde % 11,5 demiş. Ha, % 18,5 kâfi gelmemiş, 
bu da doğru. Yalnız, bu rakamın fevkalâde büyük bir 
müşkül olduğunu hiç kimse inkâr edemez. Bir ülke
nin kalkınmasını ne ile belirleyeceksiniz. Evet, kömür
de zorluklar var; doğru. Dövizde de zorluklar var; bu 
da doğru. Bir çok alanlarda ülkenin sıkıntısı var; bu 
da doğru. Ama, bütün bunlara rağmen ülke % 18,5 
elektrik üretebilmiş. Plan % 11,5 demiş. Kalkınmış ül
keler elektriğini % 3 - 4 artırabiliyor. Kalkınmakta 
olan ülkeler % 9, % 10, % 11 artırıyor. 

Türkiye, kalkınmakta olan ülkelerin en başında ola
rak % 18,5 artırmıştır. Şimdi, sırası geldiği zaman 
ifade edeceğim; bunu çok daha fazla artırmak lâzım. 
Türk ekonomisi sadece % 18,5'u değil, % 20'yi, 
% 22'yi massedecek bir endüstrileşme hızı kazanmış
tır. Bu da o kadar değerlidir. 

O bakımdan 1976 yılının sadece değeri bakımın
dan, sadece 50 baraj değil; ama % 18,5 elektrik üre
tilmiş olması ve bunun da kâfi gelmemiş olması ki, 
ikisi de aynı derecede ehemmiyetli iki işarettir) 1976 
yılının alâmeti farikasını teşkil eder. 

Programa konan bütün termik santrallar ve hid
rolik santrallar ihale edilmiştir. Hatta 1977 progra
mına girmiş olan Çan ve Orhaneli santrallan da. Bir 
değerli arkadaşım soru olarak sormuştu, Ruslarla 
prensip anlaşmasına varılmıştır. Projeleri hazırlan
maktadır. Dilediğimiz zaman temelini atabiliriz. 

Birçok büyük projeler bitirilmiştir. Yıllardan kal
mış, uzamış meseleler halledilmiştir. Çünkü mesele

lerin üzerine cesaretle varmışızdır. Bir sayın arkada
şım ifade ettiler, evet fosfat projesi bitti. 2,5 aydır 
fosfat projesi yılda 250 bin ton kapasite ile çalışıyor. 
500 bin ton tuvenan fosfat, 250 bin ton yıllık kapa
sitesi konsantre fosfat. Kayserililer ümitsizdiler; 
Kayseri'de Çinkur bitti. 2 Nisanda bana bırakacağız 
diye geldiler, «bunu biz bırakacağız, Etibank alsın, 
diye; Umum Müdürü de idare meclisi üyeleri de gel
diler. Küıahya'daki Kumaş bitti. Uludağ'daki volf
ram, sekiz senelik mesele bitti. Elâzığ'da ferrokrom 
bitti, 40 aya başladık. 

Hülâsa, 1976 senesinde eskiden yarım kalmış, ya
rı canlı meseleleri tümü ile bitirmişizdir. Türkiye -
Irak petrol boru hattı bitti. 18 - 19 ayda bitti. Bizim 
tarafın harcadığı para 9 milyar 600 milyon. Bu sene-
ki ufak tashihlerle beraber bu kadar. Irak'ın harca
dığı ile beraber 15 milyar. İftihar etmek gerekir. Bu 
kadar süratli bir tesisin; yani yer yüzünre rekor sa
yılabilecek derecede bir mükemmeliyette bitirildiği 
ülkemiz için iftihar edilecek bir şeydir. 

Aliağa Rafinerisi 3,2 milyon tondan 5 milyon to
na ve 5 milyon tondan da 10 milyon tona tevsi edi
lecektir, Ruslarla anlaştık. 

İpraş 6 milyon tondan 13 milyon tona çıkarıl
maktadır. 

Orta Anadolu rafinerisinin 2,5 ay önce temelini 
attık; 5 milyon ton 10 milyon tona çıkacak. 

Çok daha önemli bir şey. İskenderun Körfezine 
akmakta olan 35 milyon ton hampetrolün Irak'la bi
zim müşterek hissemiz olan Irak - Fransa - Türkiye 
arasında ortaklaşa bir petrol endüstrisi kompleksi içe
risinde. Yani, rafinerisi ile petro - kimyası ile gübre 
endüstrisi ile ve hatta tanker filosuyla birlikte yap
ma niyetlerini Iraklılar da Fransızlar da belirlemiş
lerdir. Tahmin ediyorum ki, sekiz -. on gün içerisin
de bunun hukukî yönlerini, Türkiye'nin, yabancı ser
mayesine göre bu mümkün müdür? Düz kredi ile mi 
yapılacaktır? Hangisine hangi ülke ne kadar iştirak 
edecektir, diye hem teknik seviyede, hem hukukî 
- ekonomik seviyede ve malî seviyede incelemeler 
yapmak üzere hem Fransızlar, hem Iraklılar tahmin 
ederim bir hafta içinde gelecek ve Ankara'da çalış
maya başlayacağız. Olumlu sonuçlar alacağımızı ümit 
ediyorum. Eğer buradan olumlu sonuçlar alırsak 35 
milyon ton hampetrolün 35 milyon ton mamul pet
rol veya mamul petro - kimyaya dönüştürülmesi ve 
ayrıca mamul akaryakıtın, mamul petrolün taşınması 
ülke için fevkalâde faydalı olacaktır. 
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Aliağa Petro - Kimya Rafinerisi; ikinci petro -
kimya rafinerisinin 12 fabrkası karara bağlanmıştır, 
13 ncü için teklif alınmıştır. Haziran 1975, bunların 
projelerine bizim başladığımız tarihtir. O günden bu
güne 17,7 milyarlık bir tesisin tümüyle ve bütün faa
liyetleriyle dünyaya örnek o?aeak bir şantiye tesisiy
le inşaatına başlamışızdır. 

Projelerde hamle yapmışızdır. Romanya ile iliş
kilerimizde hamle yapmışızdır, Rusya ile ilişkilerimiz
de hamle yapmışızdır, dahn dün Çekoslovakya ile 
ilişkilerimizde hamle yapmışızdır. 2,5 ay evvel İtal
ya ile ilişkilerimizde hamle yapmışızdır. Bunlar, bey
nelmilel finansman kuruluşlarının Türkiye'ye verdi
ği kredilere ilâveten firmaların Türkiye'ye verdiği 
kredilere ilâveten ikili ekonomik ilişkilerin, özel eko
nomik ilişkilerin sonuçlan olarak sağlanan faydalan
dır. 

Meseleyi bu noktada da bırakmadık. Proje hazır
lamayı hızlandırdık. Hemen Hükümetin bütün kanat
larında, bütün dallarında, bütün bakanlıklarında 1 - 4 
dereceleri tamamladık. Yan ödemeleri tamamladık. 
Bugün öğleden sonra burada konuşan Sayın Bayın
dırlık Bakam arkadaşımın ifade ettiği gibi teknik 
personel için özel bir kanunu hazırladık. Başka da 
çözümümüz yoktur. Bunu şunun için söylemek isti
yorum. Türk parası var, bir çok geniş ve çok yönlü 
bir krediler mekanizması içerisine girmişsiniz. Bir 
personel politikanız var, organizasyon politikanız var; 
meselenin üzerine de bu şekilde varılır. Bu şekilde 
varılır ve meselenin üzerine bu şekilde vardığımız 
içindir ki; bir çok alanlarda süratli mesafe almışız
dır. 

Ekim 1976 yılında gerçekten hepimiz için heye-
canlandmci Karakaya Barajının Mukavelesini yap
mış ve foilâhara temelini almışızdır. Bu arada Sayın 
İsmail İlhan Beyefendiye de çok teşekkür ederini. 
Güneydoğu ovalarının sulanması için zarurî bir te
sis; ama kâfi değil. Onun arkasından Karababa Ba
rajı ve onunla beraber Urfa Tünelinin yapılması ge
rekiyor. 

Sayın senatörler; 
Bu proje Türkiye'nin yarısıdır. Bu projeye duru

mumuz ne olursa olsun sahip çıkmak bir vatan bor
cudur. 250 milyar liralık bir projedir. Türkiye'nin 
tüm su kaynaklarının geliştirilmesi halinde harcana
cak para da 560 milyar Türk lirasıdır. Yani, hemen 
Sîemen yansıdır. 10 barajlık bir manzumeden ibaret
tir. 30 milyar kilovatsaat elektrik üreteceksiniz ve 20 
milyon dönüm arazi sulayacaksınız. 

Keban Barajı bitmiştir. Karakaya Barajının te--
mcli atılmıştır, manzumesi içerisinde iş programı içe
risinde süratle devam edecektir. 

9 Ocak 1977 günü 27 kilometrelik Urfa Tünelini 
inşa etmek üzere, ihaleye bağlamak üzere Türk ve 
dünya müteahhitlerini ihaleye çağırdık. Allah kısmet 
ederse ür îa 'nm kurtuluşu olan 11 Nisan günü 27 ki
lometrelik tünelin temelini atacağız. 

Karababa Barajının (yani son zarurî barajın) Gü
neydoğu ovalarının sulanması 1977 programındadır. 
Fevkalâde çetin bir projedir. İnşallah bir aksilik çık
mazsa 1977 yılının sonuna doğru bu projeyi de, katî 
projeyi de bitirerek ihaleye koymak imkânım bula
cağız. 

Bir çok değerli arkadaşım, elektrik konusu üze
rinde ısrarla durdular. Sözlerimin başında da ifade 
ettim ki; Türkiye enterkonnekte sisteme başladığı 
1950 yılından bu yana % 18,5 artarak ve 18 milyar 
600 milyon kilovat - saatlik enerji üreterek 26 yılda 
en yüksek artış seviyesini kaydetmiştir. 

1976 yılında kamu sektörü, 12 milyar 250 milyon 
lira yatıriîKşiır. 1977 yılında Bütçe Komisyonunda
ki ilâveleri de kaale alırsak hemen hemen 20,5 mil
yarlık bir yatırım elektrik sektörüne yapılacaktır. 
Bu Türkiye'nin münferiden herhangi bir sektöre yap
tığı en yüksek yatınındır. Yani, 1977 yılından itiba
ren Türkiye Cumhuriyetinin, Devletimizin yatırım 
yapma İmkânlarının en büyüğü elektrik sektörüne 
ayrılmış olmaktadır. 

Doğrusu bir noktada tereddüde düştüm, C.H.P. 
sinin sayın sözcüsü ki, bir çok faydalı noktaları be
lirttiler, samimiyetle ifade edeyim. Kömür santralı 
yapıp yapmamamızı tavsiye ediyor mu, etmiyor mu 
anlayamadım. Sözlerinden linyit santralı yapılmasın, 
gibi bir mana çıktı. Ki, bu yıllardır savunduklan ilke
nin tersidir. Aslında hiç şüphesiz millî kaynaklara da
yalı santral yapmak esastır. Zarurî ahvalde dışandan 
elektrik alırsınız, zarurî ahvalde dışarıdan hammad
desini ithal edeceğimiz elektrik üretirsiniz; ama bu 
zararı ahvali hastaya su vermek, gibi yapmak mec
buriyetinde kaldığınız zaman yapacaksınız, bu çok 
açıktır. 

Şimdi, bu sene 8 yerde 16 üniteden ibaret termik 
santrallerimiz halî inşadadır: Seyitömer, Tunçbilek, 
Elbistan, Afşin, Soma, Çayırhan, Kangal, Yeniçatal-
ağızı, Yatağan. Bu 16 ünite ile 19 milyar 500 milyon 
kilovatsaat enerji üreteceğiz. 10 yerde de 33 tane üni
teden ibaret hidrolik santraller halî inşadadır. Çıldır 
3, Doğukent, Keban 5 - 6 - 7 - 8 , Asîantaş, Hasan-
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uğurlu, Karakaya, Oymapınar, Köklüce, Adjgüzeî, 
Suatuğurlu. Hiç üzüntüye kapılmaya mahal yok, ha
lı inşadaki termik santrallerle 19,5 milyar likovatsa-
at, halî inşadaki hidrolik santrallerle 14 milyar 60 
milyon kilovatsaat, toplamı 33 milyar 560 milyon ki
lo vaîsaat, 18,6'da milyar kilovatsaat da bu sene üret
mişiz toplamı 52 milyar 160 milyon kilovatsaat sade
ce 1976'da halî inşadaki hidrolik ve termik santralleri 
bitirdiğimiz zaman ülke 52,5 milyar kılovatsaatlık bir 
kapasiteye kavuşacaktır. Hiç yeise kapılmaya mahal 
yoktur. Evet bugün 18,6'dır, hepsi başlamıştır, hep
sinin de kredisi var, hepsinin de projesi var, o halde 
gelin tartışmayı bunun biran evvel yapmaya inhisar 
ettirelim. Çünkü henüz bitmedi. 

Bu sene 1976'dan intikal eden ve 1977'de ihale 
edeceğimiz santraller 37 tane üniteyi ihtiva ediyor. 
Bittikleri takdirde 41 milyar kılovatsaatlık, bir ener
ji üretimi mümkün olacaktır. Yani, mevcut santraller, 
1976'da ihale edilmiş santraller, 1977 santrallerini de 
ihale ettiğimizi kabul edersek Türkiye'nin 93 milyar 
700 milyon kılovatsaatlık elektrik enerjisi üretimi ola
cak. Bunun yarısından çoğu hayal değil, yansından 
çoğu gerçek. Oysa ki, 1977 planını aynen uygulamak 
lâzım. Peki bu kaç sene sürer? Tutunuz ki. 5 sene 
sürsün, tutunuz ki, 6 sene sürsün, o zaman Türkiye' 
nin nüfusu 47 - 48 milyon olacak; yani Türkiye nü
fus basma 2 bin kilovatsaat enerji kullanan orta de
receli bir Batı ülkesi haline gelecektir. 

O halde, yapılacak şey, tekrar ediyorum gayet ba
sittir, 1976'da başladığımız 10 hidrolik santralle de
vam etmekte olan 8 termik santrali süratle bitirmek 
ve bu sene 37 ünite ihtiva etmekte olan 20 küsur 
santrali de ihale etmektir. 

Sayın Başbakan burada 1976 bütçesinin müzake
resi sırasında 20 santrali ihale edeceğiz, dediği za
man hatırlıyorum nasıl itirazlar yükselmişti. Hepsi 
gerçekleşti, hatta Çan ve Orhaneli termik santrali de 
fazladan gerçekleşti. Ruslarla, sosyalist ülkelerle son 
çiviye kadar katı projesi yapılmadan, onlarla kredi 
mukavelesi yapmak mümkün olmadığı için, kredi 
mukavelesinin anahatları bellidir; Çan ve Orhaneli'ni 
yapacaklarını ben Moskova'ya gittiğim zaman da te
yit etmişlerdir, biraz da şu İstimlâk Kanunu belimizi 
büktü, (hani vergi beyannamesi verme, 1977 Martını 
bililtizam bekledik) Çünkü, kazma vuracağımız yerin 
dışında yeri istimlâk etme vatandaşa gadretmekti, 
o itibarla temelini atmadık, Yoksa bahar gelsin gidip 
onun da temelini atacağız. 
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Hiç kimse merak etmesin, Türkiye'deki hidrolik 
kapasite kullanımı o kadar süratle artıyor ki, bakı
nız değerli arkadaşlarım, C. H. P.*sine mensup ar
kadaşlarım alınmasınlar; ama hidrolik kullanma ka
pasitesi 1959'de ©shinde dörttü. 1950'de dünya hid
rolik santrali biliyordu, yani onbinde dörtten baş
ladık 30 milyon kilovafcaattı topu topu hidrolik san
tral üretimi. Bu miktar süratle arttı. 1960ta onbinde 
dörtten onbiöde 133'e çıktı, yanlış yapmadım inşal
lah, 1975te % 7,18'e çıktı, 1976'da hidrolik kullan
ma kapasitemiz % 11,68'e çıktı, iyice bir oran, hatta 
1976'da tekmil enerji üretimimizin % 42'si hidrolik 
kaynaklardan. Hiç şüphesiz hidrolik kullanım kapasi
tesiyle hidrolik oranı bir yıl içerisindeki farklı şey
lerdir. Yani 1976 yılında ürettiğimiz 18 milyar 600 
milyon kilovatsaartan % 42'sİ su kaynağından; yani 
yeniîenefbifen bir kaynaktan, fosil kaynaklan gibi, 
kömür gibi, petrol gibi tükenmeyen bir kaynaktan 
elde edilmiştir. 

Şimdi, 1976'da hali inşada oîan barajlar bittiği tak
dirde hidrolik kaynak kullanma oranımız % 29'a çıka
caktır. 1977'de tasarladıklanmızı ihale eder ve bitirir-
sek % 59'a çıkacaktır. Düşününüz, 1950 ombinde dört. 
Bunun adına da 1982 diyelim, 5 sene koyalım 1982 
diyelim 32 sene sonra onbinde dörtten % 59'a, yani 
biîgün % 59 hiç imrenmeyin İtalya'nın da, Fransa' 
nin da, İspanya'nın da, Şimalî Avrupa ülkelerinin de 
kullandığı % 60 - 65tir. Yani, onlar da % 60 - 65. 
Hidrolik kapasitesini % 100 kullanmak mümkün de
ğildir o teoridir. Onlar bile bizden 150 - 200 sene ev
vel take - of kalkmış ülkeler dahi bizim kuşanabildi
ğimiz; yani kullanmamız 5 sene İçerisinde mümkün 
olan orana ulaşabilmişlerdir. 

Bunfarı yapmak için ne yapmak lâzım? Gayet ko
lay, söylüyorum; 1976'da gösterdiğimiz başanyı 1977' 
de göstermeye kararlıyız. Hiç kimse ne krediden, ne 
Tüık lirasından endişe etmesin, hepsini sağladık, hiç
birisi sağlanmamış değildir ki. 

BAŞKAN — Efendim, şu anda tam 16 dakikanız 
var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — O zaman izin 
verirseniz sorulara geçiyorum. 

Gerçekte kömür meselesini de, petrol meselesini 
de sonuna kadar tartışmayı çok istiyordum; fakat Yü
ce Senatonun vaktinin değerini de biliyorum. O iti
barla, bir çok sayın üyenin gerek konuşması sıra-
ssrida, gerekse özellikle Başkanlığa verdiği hazırlaya
bildiğimiz kadar cevabı arz etmeyi daha faydalı gö
rüyorum. 
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Sayın Hilmi Naibantoğhı arkadaşımız Erzurum' 
dan aldığı gazetelerde halkın çok üşüdüğünü söyle
di : Sayın üyeler, Devlet ucuz ısıtma kömürünün an
cak 1/4'ünü sağlar. Yani, Türkiye'nin 16 milyon ton 
linyite ihtiyacı vardır biz 4,7 milyon tonunu ucuz 
olarak «ağlarız. Bunlar geçen seneler 4,2'ydi, 3,2 idi, 
2,2 idi, büyük artışlar olmuştur; ama bu ihtiyacı kar-
şıîama oramnda değildir. 

Bakınız Erzurum'da ne olmuş; Sayın NaJbantoğ-
lu'nun Partisinin iktidar olduğu zamanda 1974 - 1975' 
te Erzurum'da linyit bir kış mevsiminde 53 bin ton 
verilmiş. Bakın halk ne zaman üşümüş? 1975 - 1976 
kişıntda biz Hükümetken 98 676 ton verilmiş, 53 bin 
tona karşılık 98 676 ton. Bu sene Ocak sonuna ka
dar 133 bin ton verilmiş. Kış sonuna kadar da 154 
bin ton, yani 53 bin ton yerine 154 bin ton Erzurum 
için, 3 kat artırılmış. Erzurum, gerçekten üzerinde ıs
rarla durduğum hakikaten fevkalâde soğuk bir ili
mizdir. Baîkaya'ya açtık 30 bin ton, Erzurum'a, 
Kars'a verdik, Sütkars'ı açtık, yani 21 bin ton olan 
kok istihkakını tuttuk 38 bin tona çıkardık. Bunlar 
kendiliğinden olmadı kî; ama bu ihtiyacı karşılıyor 
mu?.. Hayır. 

Sayın üyeler, gerçeği ifade ediyorum; Devletin 
ucuz kömürü, yani bir vatandaşımız ısınma ihtiya
cının dörtte birini Devletten ucuz olarak aldı mı Tür
kiye Cumhuriyeti Devletinden herkes eşit halikını al
mış demektir. Bugün için sağladığımız bu, vaktimiz 
olsaydı size Çayırhan'ı da, Elbistan'ı da, Afşin'i de, 
Soma'yı da, Tunçbilek'i de, dumansız yakıtı da, An
kara'nın teshinini de anlatabilirdik. Hepsinin üzerin
deki Yüce Senato; kömür için gayet isabetli bir 
Araştırma Komisyonu kurmuştur, Komisyona gittim 
ve orada 2,5 saat izahat verdim ve kendilerinin de 
iltifatlarına mazhar olduk ve yaklaşımımız doğrudur. 

Sayın Gürsoytrak çok yanlış anlamış, yeri gelince 
ifade edeceğim. Biz Maden Reformu Kanununa ta
raftarız ve Maden Reformu Kanununa sahip çıktık. 
Bir küçük çelişki vardır; aramada yabancı sermayeye 
yer vermez, işletmede yabancı sermayeye yer verir. 
Yoksa, ilke olarak veto edilen Maden Reformu Ka
nununa sahip çıktık. Hatta, Bütçe ve Plan Komisyo
nunda takip ettim; ama sıra gelmedi. Sayın Alpan 
«Neden sıra gelmedi?» diye sordu. Ben de beraberce 
soruyorum; yani hepsini zamanında bitiremiyoruz, 
Kaldı ki o iş 1973'ün sonunda geldi. Maden Re
formu Kanununa sahibiz, çok güzel maddeleri var
dır, yani özel sektörü çalışmaya teşvik eder devletçi
liği asıl almaz; biz ona taraftarız. 

Yahnz, burada Sayın Gürsoytrak'a küçük bir ta
rizde bulunacağım; ben gasp kanununu Maden Kanu
nu için demedim kî. Yanlış intikal ettirmişler. Ben 
gasp kanununu, devletleştirme Usul Kanunu için 
dedim. O da, siz bir madeni almışsınız üç senedir, beş 
senedir işletiyorsunuz. Madeniniz sıfır kabul. Tünel 
açmışsınız vaktiyle 10 sene evvel metremikâbı 35 ku
ruştan açmıştınız. Burada bir jeneratörünüz var 250 
lira eder; hatta bana da lâzım olmaz, barakanız da 
sıfır. Bir kişinin, madeni, bir isteyen adam için 50 ku
ruşa 50 liraya alınabilecek halde bir kanundur. Cum
huriyet Halk Partili arkadaşlarıma rica ettim, Büt
çe Karma Komisyonunda siz çıkardınız dedim, Hav
za-i Fahmiye Kanununu. Bizim hazırladığımız kanun, 
Havza-i Fahmiyenin aynidir. Yedi senelik işletmeler 
için kârı esas alıyor. Yani işletme için işletmemişse 
bir şsy verilmiyor. Havza-i Fahmîye Kanununu esas 
alalım ve âdil bir şekilde enerji için gerekli olan lin
yitleri istimlâk edelim, devletleştirelim. Bu var, be
nim esas gasp dediğim bir kelimeyi bir kanun için 
kullanırsanız, o Kanuna rey veren herkes gasp ol
maz; yani onu o şekilde anlamamanızı isterim. Belki 
şiddetli bir kelime kullanmış olabilirim; ama Sayın 
Gürsoytrak Parlamento hassasiyetinde mademki, bi
zimle aynı saftadır, buna son derece memnun oldum. 
Yani, Parlamentoyu dolaylı olarak dahi onbinde bir 
ihtimalle rencide edecek bir lafta, e o zaman «Bu 
cici demokrasi, cici parlamento» diyenlere «Bu par
lamento ülkenin, milletin 10 sene gerisindedir» diyen
lere hep beraber karşı çıkalım. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Şüpheniz 
olmasın Ssym Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Aynı konu, ay
nı konu... Parlamento dolaylı bir şekilde; yani bir 
kanunu parlamento çıkarmış ise o kanun hakkında 
konuşulamaz manası gelmez ki. O geldikten sonra 
benim dediklerim hayda hayda gelir. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Ba
kan, Sayın Gürsoytrak en azından bu görüşünüzü pay
laşmıyor sanıyorum. 

BAŞKAN — Eferidim, müdahale etmeyiniz, mü-
saaide buyurun devam etsin efendim. Müsaade buyu
run efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Sayın tsmafil İl
han, Ihsu regülatörünün ihale edilip edilmediğini sor
du. 24 . 12 . 1976 tarihinde 61 milyon liraya ihale 
ediimişîiir, 1976 icraat programındadır. Hızla 1977 yılı 
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içinde de Muş Ovasının sağ sahil, sol sahil sulamaları 
îhaîe edilecektir, hayırlı olsun. 

Sayın Babüroğhı; «Elektro Teknik Ekipman Sana
yii ile Elektronik Sanayiinin farkını» sordular ben
den. Ben de arkadaşlarımdan rica ettim, niçin sordu
lar onu da bilmiyorum doğrusu, herhalde gerekli idi. 
Elektro Teknik Ekipman Sanayii, Temsan'm yanaca
ğı bir sanayi dalıdır; türbün, jeneratör, döner rota
tif ve aletler içindir, şaiteî ve transformatör ve elek
trik motorudur, ama elektronik sanayii, Testaş'tır, bu 
cîhazlar; transistordur, elektron tüpleridir. 

'SELÂHADDİN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Sayın Erbakan bazı şeyler söylemişti, 
aydınlandık teşekkür ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Bilmiyorum; 
yani benden sordunuz, ben de bu işi benden de iyi 
bilen arkadaşlarım vardı, lütfettiler; bu iki endüstri 
dalını tefrik etmiş oldum. 

'SELÂHADDtN BABÜROĞLU (Cumhurbaşka
nınca S. Ü.) — Böyle cevap bekliyordum, teşekkür 
ederim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet, Sayın Fey-
yat, Gevaş sulaması için bir göletin mevcut olup ol
madığını sordular. O gölet için çalışılmıştır; fakat to-
pografik sebeplerden; yani rezcrvuarı olmadığı için 
düşmüştür; ama mesele hiç mühim değil, 1976 İcra
at Programına Hoşap Barajı konmuştur, projelerini 
1977 yılı içinde bitireceğiz ve bu yıl içerisinde de Ho
şap - Zernek Barajıdır, Van - EııgÜ projesinin ünite
lerinden en önemli ünitesidir, ihale edilecektir; proje
nin toplamı 528 milyon liradır. 64 700 dönüm arazi 
sulayacaktır. Böylece Gevaş içerisindeki minik gulete 
gerek kalmayacak, o göletle sulanması istenen arazi, 
Hoşap Barajı, Zernek Barajının sulama sahası içeri
sine girmiş oîacaktır. 

«Gevaş ilçesinin hangi köylerinde elektrik yapıla
cağı» sorusuna cevabım; bu konuda yapılan plan 2 
safhada eie alınmıştır. 1 nci safhayı teşkil eden ve 
enerjinin kırsal sahaya ulaştırılmasına göre öncelik 
alan Gevaş - Tatvan Devlet yolu güzergâhında ka
lan köyler Gevaş'tan itibaren tesis edilecek bir havaî 
hat ile elektrlkîendiriîeccktir. Bu projeye 1.976'da baş
lanmış olup, projenin düzenlenmesi 1977 yılı iş mev
siminde ikmal edilip tesis yapımına geçilecektir. Böy
lece ilk etapta başlanacak köyler; Dokuzağaç. Bercağ-
zı, Güzelkonak, İkizler, Kayalar, Koçak, Yanıkçay 
mahallesi, Uysal, Yemişlik, Bağlama - Kozan. Kurut
la köyleridir. 

Adı geçen enerji nakil hattı ve köy şebekesinin 1978 
yılında tamamlanması planlanmıştır. 1977 yılında En
gin - Çatak enerji nakil hatlının yapımına paralel 
olarak Gevaş planlamasının 2 nci safhasını teşkil 
eden Çatak - Bahçesaray köy hattı ve bu yöredeki 
köylerin elektrik projeleri ele alınacak ve bu proje
lerin uygulanmasına 1978 yılında geçilecektir. Van 
ilinde deprem afeti nedeniyle köy elektrifikasyon fa
aliyetine ÎÎÎZ verilmiş olup, 197'6'da başlanıp 1977'de 
ikmal edilecek köy elektrik projesi yapım sayısı da 
140'dır. 

Sayın Feyyat'm 2 nci suali var. Önceden sualle
rini verenlere ait sualleri Sayın Başkan sabahleyin 
yazılı olarak lütfettiği için hazırlanma imkânını bul
duk. O İcbarla, arka arkaya sualleri hazırlayabildiği
miz kadanyie okumaya devam ediyorum. 

Van yöresinin Keban ve dolayısıyle ulusal elek
trik sistemine bağlanması, 1978 yılı sonunda gerçek
leşmiş olacaktır. Ancak 15 megavatlık bir gaz türbünü 
Van Engjl su santralı yanma tesis edilmiş ve hizmete 
girmiştir. Dolayısıyle Devlet Su İşleriyle TEK'in müş
terek hazırlayacakları bir program dahilinde su san-
trallarmdan daha az elektrik üretmek ve suyu sula
ma ihtiyaçlarına daha çok tahsis etmek imkân da
hiline girmiştir. 

Sayın Gürsoytrak, niçin PETLAS Lastik Fabri
kasının Kırşehir'de kurulduğunu, daha doğrusu Ya-
rımca'da yeri var, niçin oraya nakledildi, diye bir 
sııaJ tevcih etti. Hayır, Yarımca'da lâstik fabrikası
nın yeri yoktur. Olsaydı bile, sırf orada 10 sene ev
vel yer ayrıldığı, diye kendimizi tahdit etmez, nerede 
ekonomik olursa orada yapardık. Nitekim araştırma-
îarımiz Kırşehir gibi bir Orta Anadolu vilâyetinde 
2 milyon dış lâstik, 1 milyon iç lâstik ve 15 bin uçak 
fâstlğirii yapmayı ekonomik olduğunu belirlemiştir ve 
Kırşehir'in 3 kilometre doğusunda da Kayseri şosesi
nin ş'îmaünde 1 500 dönümlük sahaya da 31 Ocak 
1977 tarihinde sayın Başbakan tarafından temeli atıl
mıştır. 

Kükürt projesinin yapılmadığından bahsettiler. Ha
yır, kükürt projesi ihale edildi ve 20 bin tonluk bir 
proje; yani plotasyanu 2 misline çıkaran bir proje 
müteahhidi tarafından inşa edilmektedir. Bununla da 
yetinmiyoruz. Bu sene kükürt üretimini 100 bin tona 
çıkaran bir projeyi geliştiriyoruz. 

Petkim'le ilgili olarak; evet SBR ve CBR lâstik
lerinin üretimi 1976*da planlananın altında kalmıştır. 
Çünîtü, bizim yaptığımız şey lâstik hammaddeyiydi. 
Ülkede o lâstik hammaddesini kullanacak lâstik fab-
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rîkaları gelişmediği için, 5 kişi teşvik belgesi almıştır 
(Başka bir vesileyle tahkikini yapmıştık); ama 1 fir
ma yapabilmiştir, diğerleri vazgeçmiştir. O kauçuğu 
kullanacak olan lâstik endüstrisi gelişmediği için bil
iltizam düşürdük; ama düşürüp de onu boşa götür
medik, diğer unsurları da kullandık. Dağıttığımız ki
tabı lütfedip tetkik ederseniz, bazı alanlarda da prog
ramlananın çok üstüne çık'hk. Çünkü, o alandaki pet-
rökimya mamulleri gerektirdi. Hatta sadece 1976 için 
değil, 1977 yılı için de, geçen sene 32 bin ton prog
ramlamış, 13 - 14 bin ton yapmıştık. Bu sene dahi ih
tiyaç 25 bin tondur. Yani, 32 bin ton programlama
dık, 25 bin ton SBR kauçuğu için programladık. Ge
çen sene 13 500 ton programlamış olmamıza rağmen 
CBR lâstiği için bu sene 6 500 ton programladık; 
çünkü ülkenin ihtiyacını karşılıyor. Naftayı da başka 
maksatlar için kullanıyoruz hiç şüphesiz. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Orada 
ürettiğiniz bu maddeleri Kırşehir'e nakledeceksiniz 
değil mi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Evet. Yani, kau
çuk hammaddesini, orada üretilenleri lâstik yapmak 
üzere Kırşehir'e nakledeceğiz. Bu da nihayet 32 bin 
ton nakliye, Ne petrol gibi 15 milyon ton nakliye (eğer 
bu maksat için soruyorsanız), ne 200 bin ton nakliye, 
topu topu 32 bin ton nakliye. Bırakınız Kırşeh'ir'e 
32 bin tonu nakledelim, orada 8 - 10 bin kişi bundan 
ekmek yesin. 

Sayın Pestilci, geçen sene de tartışmıştık bu iş ka
zaları ve bizim Zonguldak'ta yaptığımız değişiklikler 
konusunu. 

Sayın üyeler; 
Zonguldak'ta yönetici değişikliği yaptık, doğrudur 

bu; ama biz de Parti teşkilâtının adamım oraya koy
madık ki. Getirdiğimiz adamlar yıllar yılı Zonguldak' 
ta emek vermiş, Kanunun tarif ettiği mühendislik 
vasfını kazanmış arkadaşlarımızdır. Değişiklik yaptık, 
doğru. Bizden evvel de yapıldı, daha evvel de yapıMı. 
Türkiye'nin gerçeği bu; ama bunu bir noktayla irti
bat kurdunuz, rakamlar onu tekzip ediyor. Üretim 
azalıyor, doğru. İhtiyar ağaç gibi üretim azalıyor; 
çünkü 350 metredeki platform, nakıs 450 metreye 
indi. Onu tabiî belki bölgeriz olduğu için çok iyi bi
leceksiniz. 105 kilometrekarede çalışıyor EKİ. Biz 
6 bin kilometrekareye çıkardık ve ne yaptığımızı da 
zannediyorum, hem Aîman'larîa mastır plan, hem de 
idame projesi içerisinde çok da güzel şeyler yaptığı
mızı tahmin ediyorum. Bölgede görüyorsumızdur; fa-

10 . 2 . 1977 O : 3 

kat benim asıl söylemek istediğim ve sizin belirtmek 
istediğiniz, mühendis sayısı ve kaza sayısı, 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir arıza olabilir, önemli bir kaza olabilir; ama 

kazaların oram azalıyor. Yani, bir yılın arızî bir ra
kamına bakarak her şeyi kötü göstermek mümkün 
değildir. 

Şimdi ben size ölü sayılarını söylüyorum; 1973'de 
70 kişi, 1974'te 65 kişi, 1975*te 69 kişi, 1976'da 51 kişi. 

Mevcut teknik eleman sayısı; 1973'de 350 kişî, 
1974te 375 kişi, 1975'te 386 kişi, 1976'da 393 kişi. Ya
ni, kazalar giderek azalmış, mühendis sayısı giderek 
artmış. 

Kanunen bulundurulacak eleman sayısı ise yıllar 
itibariyle 126, 132, 134, 137'dir. Bizim bulundurdu
ğumuz 137 kişiye karşılık 393 kişi. Sırf kaza için 
bulunduruyor değiliz, o ayrı hikâye. 

O itibarîm, vaki olan üretim azalmasını, «fazla 
kaza oldu, işçiyi zorla çalıştırdılar, mühendis azdı» 
gibi nedenlere dayandırmayı rakamlar tekzSp ediyor. 
Yani, doğru değil bu. Mühendis sayısı azalsa, kaza 
sayısı arîsaydı, buradan bir neticeye gelebilirdiniz. 
Aksi olmuş, kaza azalmış, mühendis sayısı artmış. 
Ağaç ihtiyarlamış, verim yok, bunu başka bir müsait 
zamanda uzun uzun Türkiye'nin kok kömürü ihtiya
cını konuşabiliriz. 

Sayın Sait Mehmetoğhı, 1976 yılında Mardin ili
ne bağlı 104 köyde aynı yıl etüt ve proje çalışma
ları yapılmış ve bu çalışmalar tamamlanmıştır. 1977 
iş mevsiminde söz konusu köylerin elektrik tesisleri
nin yapımına başlanacak ve Önemli kısmı 1977 yılı 
sonuna kadar, tamamı da 1978 yılında ikmal edile
cektir. 

Mardin ili kalkınmada öncelikli yöreler arasında 
yer aldığından, bu ildeki köy elektrifikasyonu faali
yetlerine hız verilmiştir. Halen ilin 719 köyünden 40'ı 
elektriklidir, 104 köyün elektrik tesislerinin yapımı 
ele alınmıştır, 161 köyde ise etüt proje çalışmaları 
devam etmektedir ve böylece ilin 305 köyünün elek
trik programlarımızda nazarı dikkate alınmış olmak
tadır. Bir şartla ki, halen elektrik yakabilen köy sa
yısı da % 40*dır. Eîe alınmış olan köy oranı il top
lam köyleri adedine oranla % 40tır. Mardin ilinin 
köylerinin tamamı önümüzdeki 4 yıl içerisinde elek
triğe kavuşturulacak şekilde programlanmış bulun
maktadır. 

SAİT MEHMETOĞLU (Mardin) — Teşekkür 
ederim Sayın Bakan. 
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-ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Sayın Mastara 
Çelik... 

BAŞKAN — Efendim, yazdı olarak cevap istemiş 
Sayın .Çelik, yoklar burada. Lütfederseniz, başka sual
lere geçün, şifahî olarak soru sormak isteyen üyeler j 
var daha Sayın Bakan. I 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI j 
SELÂHATTÎN KILIÇ (Devamla) — Teşekkür ede- ! 
riııı Sayın Başkan. j 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Üçok. (C. H. P. i 
sıralarından, «Soru sormam mümkün mü?» sesi.) ; 
Hayır efendim, sual soracaklar daha önceden tespit ; 
edildi, üç arkadaşımız sual soracaktır. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S, Ü.) — | 
Efendim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bafccnhğımn bü- j 
yük hizmetleri oluyor memleket çapında. Özellikle j 
elektrik enerjisine muhtaç olan ülkemizde kırsal bölge
lerde hizmetler çok ağır işliyor. Karadeniz kıyıla
rında bu hizmet daha da yavaş İşliyor, Bunun neden
leri arasında ihale konusu önsırada yer alıyor. 

Aslında Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakaniiğı ül
kenin enerjiye kavuşması için elinden gelen bütün ça
bayı sarfediyor. Bunu şükranla izledim; fakat öyle j 
•köylerimiz var ki Karadeniz kıyalarında,, Karadenizin 
yapısı itibariyle, çok engebeli oluşa itib-nyle, oralar
da müteahhitler çalışmayı çok ağır bir tempoyla yü
rütüyorlar ve yine müteahhitler Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığından müteaddit işler ahyorlar. Her 
ihaleye çoğunlukla belli kişiler iştirak ediyorlar. Ko
lay yerleri bitirmeye gayret ed^yo^ar, Karadeniz k\-
yılanndski işleri ikmal ediyorlar- Bu o dereceye varı
yor ki, 1973 yılımla ihalesi yapslrmş veya 1974 ymnda 
ihalesi bitmiş işleri, katibin paylarım vermiş ola-i köy
lerin işîerine bi?es bugüne kadar en küçük bir hizmeti 
yapmmrnş olan miiîeöhhliıler var. Hâlâ daha da yap
mamakta direriiyorhr? eğer Enerji ve Tabi! Kaynak
lar Bakanlığı kendi imkânlarım kullanır da, köylerin 
elektrikiendirihnesine bizzat eğiiiree işler çok çabuk 
oluyor. 

Nedenlerinden birisi de, köylülerin ba işe doğru
dan değ-uya Hükümete hizmet ediyoruz diye severek 
ka-ılnmlan; ama köylüler müteahhitlerin işlerine hiz
met etmeyi arzu esniyorlar. Çünkü, nssı! oka bu iş 
için müteahhit Devletten para alacakta, o halde be-
p'm bmrada emek sarfetmem yakutta cebimden ayra
ca para vermeni gereksizidir.» dİ3-e düşünüyorlar. 

BAŞKAN — Efendim, suali tercih hvyr'^-

BAîîRİYE ÜÇOK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Bu nedenle, iş gecikiyor. Acaba, «Emanet usulü» de
nilen yöntemle yapmakta oklukları işin yüzde Ölçü
sünü Sayın Enerji Bakam arörnîayî düşünüyorlar mı -
düşünmüyorlar mı? Bu yöntemin ölçüsünü bilmiyo
rum; belki yüzde 2ö? belki yüzde 40'dır. Eğer yüzde 
40 ölçüsünde kendi olanakları İle işleri yürütüyorlar
sa, bun w yüzde 8ö'e çıkarmayı düşünüyorlar mı? 

Bes ona inanıyorum ki, böyle bir olanak doğarsa 
hem Deflet bundan çok fazla kâr temin edecektir 
hem de ülkenin kalkınmasında, uygarlaşmasında en 
büyük rolü oynayacak olan elektik enerjisine bir an 
önce ülke kavuşmuş olacaktır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Üçok. 
Buyuran Sayın Ayda 

ADiLE AYDA. (Cumhur başkanrnca S. Ü.) — Sa
yın Bakana dört sualim vardır: 

Birinci sualim çok basit. Ankara'nın hava kirliliği 
problemini', yani Ankaralıdan zehirlenmekten, bo
ğulmaktan kurtarmayı, Bakanlık olarak ve şahsen 
önemli ve âcil bir problem saj'ryor musunuz? 

İkinci sualim: Bu problemi çözme yolunda Seyit-
ömer'deki sömikok fabrikası, ilk adım olduğuna göre 
ve Ankara'nın sömikok ihtiyacının ancak yedide bi
rini sağlayabildiğine göre, bir nn evvel iknci, 
üçüncü sömikok fabrikasına karmaya teşebbüs etmek 
yerme, tahkik ettiğime göre, Ankaralılara, zavallı An
karalılara linyiti bile çok görerek, linyit tozunu değer
lendirmek ve linyit tozundan sömikok yapmak için 
teknolojik araştırmalar yapılmaktadır. Acaba, bu 
amaca varmak için, amaea varmak halamından bir 
vaklî kaybı değil midir? 

Üçüncü sualim: Dağıtım bakımından, Sıhhiye gi
bi, Kizday gibi çukur yerlerde oturanlara tercih hak
kı tanunsyip da; eski muharipler, malul gaziler gibi 
kimselere tercih hakkı tanımak acaba ne dereceye ka
dar faydak ve uygımdm? 

Nihayet dördüncü sualim: Bazı fabrikalarımızın 
çalışması için, anladığıma göre ek şandan sönrkok ve 
halis kok kömürü ithal edilmekledir. Böyle olduğuna 
göre, Ankaralıları bugünkü feci durumdan kurtarmak 
için aet;ba dışarıdan kok ithali mümkün değil midir? 
Çünkü, anladığıma ve tahkik ettiğime göre Ankara-
raaın sömikok ihüyaemm karşılanması için Seyiî-
öraer den başka, altı tane daha sömikok kömür fab
rikasının kurulması gerekmektedir. Bu ancak, olsa 
olsa 1999'da gerçekleşebilecek^ İşte o zamana kadar 
bizleri kurtarmak k m dışarıdan kok kömürü ithal 
edilmesini temenni ediyorum. Bilhassa biliyorum, bu 
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amaca ayrılmış olan 2 milyar iirahk tahstsshmz ıtıev-
cuttur. 

Sonılarmı bu kadardın. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Ayda, 
Buyurun Sayın Gürsoyirak. 

SUPHİ JSÜRSOYTRAK (Tabi; Üye) — Efen
dim, benim sorularım gayet basit, 

Bu termik santrallerin linyit köîüiir ihtiyacının 
karşılanması hususunda Saym Bakan nasıl düşünü
yorlar? 

Bir de Yatağan Bölgesindeki ruhsat sorunu var
dır. 

Yazdı olarak da cevap verebilirler. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABÎ- KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTİN KILÎÇ (Devamla) — Saym Başkan; 

Köy eüektîrifikasyonunda lam.anı?.yle Sayın Üçok 
gibi düşünüyor ve uygulamamız da bu sokara ettedir. 
Ancak, eski ihaleler ve programa tu t aa zarureti, 
enamet ekiplerinin teşkili; hem mühendis., Iî«;m pikap 
bulmak, hem aletleri sağlamak her zaman dilediği
miz miktarda olmuyor; ama ilke olarak Bakanlığı
mız da, Türkiye Elektrik Kurumu Genel Müdürlü
ğü de emanet yoîuyie köy elektrifikasyonu yapmayı 
düşünüyoruz. Derece derece de her yıl emanet ekip
lerini artırıyoruz. Hatta bir gün gelecek, pratik ola
rak, (Tümüyle değil de) müteahhit işi değil zaten; 
çünkü malzemenin çoğunu biz veririz. 50 litrelik bir 
çukur kazar, ondan para da kazanılmaz; hatta bazı 
ahvalde köyü de biz gezeriz. O itibarla, bir gün tü
müyle, tümüne yakm terk edilebilir de ve istikamet 
de böyledir. 

Ankara'nın hava kirliliğin] hiç şüphesiz önemli 
sayıyorum^ Ancak, Türkiye ekstrem problemleri alan 
bir, ülkedir. Bir yerde hava kirliliği problemdir, bir 
yerde ısınabilme problemdir, bir yerde de hastasını 
doktora ulaştırma problemdir. O itibarla, meselelere 
bakarken, topyekûn 42 milyon insanın mesîesi diye 
baktığımı ifade etmek istiyorum; yani Ankara'nın 
hava kirliliğini önemli sayıyorum; ama Türkiye'nin 
2,5 milyon işsizi olduğunu da biliyorum ve bir den
geli anlayış içerisinde meseleye bakıyorum. 

Seyitömer'de 150 bin ton dumansız yakıt üretme
ye başladık. Maalesef karbonizasyon bölümü tümüy
le çalışmadı. Yeni bir teknolojidir, müteahhit oaıı 
düzeltiyor. Bir 150 bin tona daha MTA'nın yeni 
prosessi ile başlayacağız. 

Toz halindeki prosses çalışmasını yapmak, öbür 
linyitten; yani Seyitömer linyitinden dumansız yakıt 
yapmamıza mani değildir ki.. Yani, bir muamele ce
reyan ederken; başka bir araştırma öbürünü sekteye 
vurdurmuyor, öbürüne mani değil. Zannediyorum 
size ulaşan bilgi, madem ki tozdan sömikok yapma 
istikametinde bir çalışmamız var, normal linyitten 
sömikok yapma faaliyetimizi durdurduk.. Hayır, böyle 
bir şey yok. Hem mevcut olan Seyitömer l 'i çalıştırmak 
için Avusturyalı müteahhit tümüyle bütün gerek
leriyle uğraşıyor, hem de ikinci bir fabrikanın hem 
de MTA'nın yerli prossesiyle ikinci bir fabrikanın 
hazzrlığım yapıyoruz. Yani sömikok faaliyetleri de
vam edecektir; hatta diğer büyük santrallerin yapı
lacağı Soma, Yatağan, Çayırlıan ve Elbistan, Afşin' 
le beraber 4 milyon 300 bin tonluk sömikok üreti
lerek, hava kirliliği olan (Ki, Ankara'nın ihtiyacın
dan fazladır.) yerlere verilecek. Bu, öyle 1990 mese
lesi değildir. Takriben, üç-dört sene meselesidir; ama 
şunu ifade etmek istiyorum ki saym üyeler; Ankara' 
üjn hava kirliliğinin çözümü, sömikoktan ziyade mer
kezî teshindedir. Bizim Bakanlık olarak kanaatimiz 
budur ve merkezî teshini de Ankara'ya yapacağız. 
Romenîerle ekonomik anlaşmamızın içerisinde pro
jenin tanzimi Romenîer tarafından yapılmaktadır. 
İnşailah, bu belediyeyle başka belediyeyle. Çünkü, 
Ankara'nın hava kirliliği sadece Enerji Bakanlığının 
işi değil; belediyenin işi, Ulaştırma Bakanlığının işi. 
Yani, fevkalâde büyük bir koordinasyonun ve pek 
çok organizasyonun işi. Hatta Hükümet bu meseleyi 
önemli addederek, Başbakan Yardımcısı Saym Tur
han Feyzioğüu'nun Başkanlığında bir bakanlıklarara-
sı komisyon kurarak, teknolojik tedbirleri, teknik 
tedbirleri ve kanunî tedbirleri belirlemesi için böyle 
bir komisyona da görev vermiştir. Bu komisyon da 
zannediyorum iki defa toplantı yapmıştır. 

Tabiî Kızılay ve Sshhıye'dekilere; yani çoğun
lukla kömürün, dumanın, kirin biriktiği yerlere du
mansız yakıtı ve koku vermek, akla yakın geliyor; 
ama mesele maalesef bu noktada bitmiyor. Bir ter
cih yaptığınız gün, Ankara'da da, Türkiye'nin her
hangi bir yerinde de fevkalâde müşkül mevkide ka
lırsınız. Maluî gaziler şu veya bu sebepten yıllardır 
500 kilo kömür almışlar, onlara vermeyip de Sılıhı-
ye'de oturanlara versek, kirlilik yine temizlenecek 
değildir; yani o bakımdan o tercih kanalını kaydır
makla bir şey olabileceğini zannetmiyorum. Mamafih, 
sizin söylediğinizi ben arkadaşlarımla Seyitömer'de-
ki ilk dumansız yakıt fabrikası servise girdiği zaman, 
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kendilerinden de şunu rica ettim: Kok fiyatına ve
relim; isin, dumanın, kirin en çok bulunduğu yere ön
celikle verelim; fakat pratikte fevkalâde zor. Kok 
karnesi olan var, dışarıda kok karnesi olan var, bu
rada fuel-oil yakan var; yani o kadar kolay değil. 
Bu genel fikir olarak doğru olmakla beraber, uygu
lamada bazı güçlükler var. 

Dışarıdan kok ithal ederek hava kirliliğinin önlen
mesine taraftar değilim, açık açık söylüyorum. Kok 
dolardır, mümkün değil. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Demek ki, 
biz dolardan daha kıymetsiziz. 

ADtLE AYDA (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Kitle ölümü olmaktansa.. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin, ce
vaplandırıyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SALÂHATTİN KILIÇ (Devamla) — Hayır, diğer 
yollar vardır ve dışarıdan Türkiye kok ishal etmiyor, 
taşkömürü ithal ediyor, Taşkömürilnü de demir-çelik 
endüstrisi için ithal ediyor. Bazen onun bozulanı ve 
onun metalurjik olmayanlarını ve bir miktar da Ereğ
li Demir-Çelikle İskenderun Demir-Çeliğin artan ko-
kununu, Biz Ankara Halkına ve 5-6 vilâyet halkına 
dağıtırız. 

Gerçekte, kok yakmak benim kanaatıma göre 
Türkiye için değil, dünyanın en zengin ülkesi için de 
lükstür. Başka bir tedbir bulmaya mecburuz, kok 
yakıt maddesi değildir kok bir kimyasal maddedir, 
bir sanayi hammaddesi haline gelmiştir. 

Sayın Gürsoytrak'a, hem linyit üzerine müesses 
santralların kömürünü nasıl sağlayacağımız için, hem 
de Yatağan'da bahsettiği ruhsat ihtilâfı için yazılı 
olarak cevap vermek istiyorum, eğer Sayın Başkan 
kabul buyurursanız. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, zaten kendileri de 
yazılı istiyorlar. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SELÂHATTlN KILIÇ (Devamla) — Yüce Sena
tonun sayın üyelerine teşekkür eder, saygılar suna
rım, 

Sağ olun. (A. P., M. B. G. şuralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Müezzinoğlu, son söz efendim. 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanını büyük 

bir dikkatle izledikten sonra, kendilerinin dokunduk
ları ya da dokunmadıkları; fakat önemli saydığım 

bazı konulardaki görüş ve düşüncelerimi arz etmek 
üzere söz almış bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hepinizin bildiği gibi, 1973 yıîı sonlarında dört 

kat artan petrol fiyatları nedeniyle dünya büyük bir 
bunalıma girdi. Ülkemizde daha çok petrol bunalımı 
diye bilinen bu bunalım, çok yaygın olan etkileri do-
layısıyle dünyada «Enerji bunalımı» yahut da «Ener
ji şoku» diye adlandırılmaktadır. 

Bu şokun beraberinde getirdiği sorunları çözümle
mek üzere, birçok ülkelerin süratle tedbirler almak yo-
yoluna gittiklerine tanık oîduk. Amerika Birleşik 
Devletleri hemen o tarihlerde 25 milyar dolarlık ye
ni bir projeyi uygulamaya koydu. Bu projeyle güneş 
enerjisinden faydalanmak ya da başka enerji kay
nakları aramak amaçlanmaktadır. Öteki ülkelerde de 
buna benzer tedbirler alındı ve petrol aranmasına, üre
timine dalıa çok kaynak ayrılırken, petrol tüketimini 
akılcı yönde kısıtlamalar yoluna gidildi. Bunlar ara
sında Almanya'da ve Fransa'da öteki tedbirler ya
nında dolaylı olarak petrol tüketiminin azaltmak 
üzere demiryolu tarifelerinde yapılan değişiklikleri 
de zikredebiliriz. 

Türkiye'ye" gelince; bildiğiniz gibi Türkiye'de ti
carî enerjinin % 59'u petrol ve petrol ürünlerinden 
sağlanmaktadır ve bu nedenle Türkiye bakımından 
da enerji bunalımı ve beraberinde getirdiği sorunlar 
büyük önem taşımaktadır. O tarihten bu yana, özel
likle son iki yılda, «Bu alanda ne yaptık?.» sorusunu 
kendimize sorduğumuz zaman, verebileceğimiz ce
vap olumlu olmaktan çok, olumsuzdur. 

Şöyle ki, acaba o yıldan bu yıla özellikle son iki 
yılda Türkiye'de petrol üretimi mi artmıştır?.. Hayır, 
resmî istatistiklere göre artmamış; aksine azalmış
tır. Türkiye'de petrol arama çalışmalarına daha çok 
kaynak mı ayrılmıştır?.. O da -şüphelidir. Türkiye'de 
petrol tüketiminin rasyonel biçimde yönetmek üzere 
tedbirler mi alınmıştır?.. Hayır, tam aksine ve bütün 
dünyada yapılanların aksine olarak petrol fiyatların
daki artıştan Türkiye'de etkilendiği halde, izahı güç 
bir fiyat politikası ısrarla ve inatla sürdürülmeye de
vam edilmiştir. 

Bu politikaya aslında Hükümetin politikası de
mekten çok, bir anlamda Say m Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanının politikası olarak nitelemek doğru 
olur kanısındayım. Çünkü, bizzat Sayın Başbakanın 
dahi, son fiyat artışlarından sonra bir petrol fiyatı 
düzenlemesini düşündüğü bir sırada, Sayın Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının buna karşı çıktığını 
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ve Basında bu konudaki görüşünü ısrarla savundu
ğunu gördük. 

Bu bakımdan, gösterdiği cesaret ve savunma gü
cünden dolayı, kendilerini her halde takdir etmek 
gerekir; fakat şunu da eklemek gerekirki, böyle bir 
patent iç politika nedeniyle Türkiye'de geçerli olsa 
bile, dünyanın herhangi bir yerinde geçerli olmaya
caktır ve olmamıştır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sayın Bakan son iki yılın yatırımlar açısından bir 

sıçrama yılı olduğunu ileri sürdü ve bu konuda et
raflı izahlarda bulundu. Söylenen projelerin gerçe
ği yansıttığına kuşku yok; fakat ben bunun aksini de 
gösteren örnekler arz etmek istiyorum. 

Enerji alanındaki yatırımlardan büyük bir kıs
mının Türkiye Elektrik Kurumu tarafından yürütül
düğü bilinmektedir. Elimizdeki rakamlara göre, özel
likle 1976 yılı içinde bu Kurumun yapîsğı yatırım
lar artmamış, aksine azalmıştır. Bu belgeler Eylül 
ayı sonu itibariyle toplam yatırımların ancak % 50,5' 
inin gerçekleşteirebildiğini göstermektedir. 

Sayın Bakan, bu konuda karşılaştırmalar yapar
ken, 1950 Türkiye'siyîe bugünkü Türkiye'yi bir ara
da değerlendirmek yoluna gitti. Ben o kadar uzağa 
gitmeden 1974 ve 1976 arasında bir karşılaştırma 
yapmak istiyorum. Bu karşılaştırma şunu gösteriyor 
ki, 1974 yılında Ocak-Eylül döneminde iletim ve da
ğıtım tesislerine ait yatırımların % 51, 4'ü gerçekleş
tirilmişken, 1976'da aynı dönemde % 31,8'i, köy 
elektrifikasyonunda 1974'te % 78, l'i gerçekleştiril
miş iken, 1976 yılında % 57, l'i; üretim tesislerinde 
de 1974'te % 46,6'sı gerçekleştirilmiş iken, 1976'da 
% 30,9'u gerçekleştirilebilmiştir. 

Bu geri kalmalardan dolayı sanıyorum ki, TEK 
yönetimini suçlamak yeterli bir izah olmayacaktır. 
Çünkü, aslında bu gecikmelerin yönetimden değil, 
Hükümetin eldeki kaynaklan önceliklere göre kul
lanmaması nedeniyle birikmiş döviz rezervlerinin kı
sa zamanda eritilmesi sonunda, dış ödemelerin dar
boğaza girmiş olmasından ileri gelmektedir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir başka örnek daha arz etmek istiyorum; bu 

örnek de Devlet Su İşlerinin proje uyguîamaîarıyle 
ilgilidir. 

Önce şunu itade etmek isterim ki, ülkemizde son 
zamanlarda birçok tesislerin projeleri hazır olmadan 
temellerinin atılması yoluna gidildiğine tanık olduk. 
Arzettiğim örnekte, böyle bir durum söz konusu de

ğildir; fakat yine de bu örnek bir başka yönüyle üze
rinde önemle durulabilecek bir konu oluşturmakta
dır. 

Bahsetmek istediğim proje, Develi Projesidir. Bu 
proje, 10 yıl kadar geriye giden bir çalışma sonun
da hazırlanmıştır. Plana göre 1976 yılında projenin 
uygulanmasına başlanılması gerekiyordu ve gerçek
ten de bundan iki ay kadar önce de temeli atıldı. 
1976 Programına göre projenin toplam maliyeti 722 
milyon liradır ve 1976 yılı uygulaması için 8 milyon 
ödenek aynlniîştır. Oysa, temel atma sırasında Kay-
seri'de birkaç yerde arka arkasına düzenlenmiş olan 
törenlerde, bu projenin toplam maliyeti Sayın Başba
kan ve Bakan tarafından önce 3,5 milyar, sonra 5 
milyar ve daha sonra da 10 milyar olarak kamuoyu
na gösterilmek yoluna gidildi. Öyle sanıyorum ki, 
bu örnek de, Sayın Bakanın biraz önceki açütlaması-
na ters düşen bir nitelik taşımaktadır. 

Bütün bunlar yanında, son yıllardaki çalışmalar 
içinde, Bulgaristan ile enerji alışverişinde bir anlaş
maya varılmış olmasını; ayrıca Sayın Bakanın Mos
kova'deki son temaslarından sonra, bir dizi projenin 
finansmanı konusunda ilk anlaşmaya varılmış olma
sını olumlu ve ileriye dönük yönleriyle memleket için 
hayırlı o!abiîecek teşebbüsler olarak görüyoruz. 

Bu duygularla sayın senatör arkadaşlarıma 
saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Müezzinoğlu. 
Sayın üyeler; 
Bu suretle, görüşmekte olduğumuz Enerji ve Ta

biî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzake
reler bitmiştir. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
Bölümlerine geçilmesi hususunu oylarınıza sunuyo
rum: Kabul edenler.. Kabul etmeyenler.. Kabul edil
miştir; bölümler okunup oylanacaktır. 

C — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 19 898 400 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
mza sunuyorum. Kabuî eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
bııî edilmiştir. 
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Lira 
Gelir 
Türü 

111 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesinin sağlanması 2 297 945 800 
BAŞKAN — BoKimü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 15 472 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka-
biîl edilmiştir. 

Hayırlı olsun. 

6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu îaasrısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu (M. Meclisi 1/518; C. Senatosu 1/516) (S. Sa
yısı : 638) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdür îüp 
1977 yra Bütçe Kamun tasarısının maddelerine geçil
mesini oylarınıza sunuyorum. Kabuî edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün 1977 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı 
(A) işaroîli cetvelde gösterildiği üzere (14 433 006 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) 

101 

Lira 

J03 

Genel yönetim ve destek hiz
metleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
Makine teçhizat ve taşıt satm-
aknması destek hizmetleri 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

354 471 000 

2 124 209 000 

niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarını 640 524 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edifmişîir. 

112 Büyük su işleri 9 123 776 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 1564 668 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

i 14 Yardmtcı tesis yapmu ve hiz
metleri 145 258 000 

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

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 480100 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi biraz evvel bölümleri okunup ka
bul edilen (A) cetveliyk birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
nün geKrferi, bağlı (B) işaretli -cetvelde gösterildiği üze
re, 14 433 600 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet-
veS okutuyorum. 
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B - CETVELİ 
Gelir 

türü Lira 

246 893 000 2 Vergi dışı geîirîer 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kab^l etmeyenler.., Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 14186113 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
mza sunuyorum. Kabul eden
ler.,. Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi biraz evvel okunup, bölümleri ka
bul edilen (B) cetve'iyie birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

3 ncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce 1977 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazdı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 
ınaU yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 neü maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kaba! edenler,,. Kabui etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 ncü maddeyi okutuyorum. 
Mathla 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yet
ki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi oylarınıza sunuyo-
rum, Ksbul edenler.,. Kabui etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

•5 nci .maddeyi okutuyorum. 
Madde 5, — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 

işardîli cetvelde gösterilmiştir. 
BAŞKAN — 5 nci maddeyi oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum. 
Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğün

ce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üze
re, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 sa
yılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1977 malî yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankr.ra ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve en

düstri sayıl temini maksadıyle girişilecek taahhütlerin 
tutarı için, aynı kanunun 1 nci maddesinde gösteril
miş bulunan azamî taahhüt hadleri, dış yardımlardan 
temin olunan proje kredileri için, 1977 yılında uygu
lanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesmde yer alan 
ve Ankara, İstanbul belediyelerince yaptırılacak işler 
karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların sınırlı 
oluşu hakkındaki hüküm 1977 malî yılında uygulan
maz. 

BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik santraîlan 

inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyle hava alanları, inşa, ıslah ve 
tevsii ve baraj ve gol sahalarında kalan akaryakıt boru 
hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek, 
miktarı Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakan
lığı ve karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli cetvel
lerin ilgili projelerine aktarmaya ve bu konuda ge
rekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. 
Projelerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde 
kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı i!e Köy 
İşleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğüne 
devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye Bakam 
yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzelkişileri ve kamu yaranna hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hidro
elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının geliştiril
mesi ile ilgili etüt, proje ve inşaat yaptırılması; temel 
sondajları, betonla ilgili her türlü deneyler, zemin 
mekauîğ! deneyleri, her türlü kimyasal deneyler, su, 
çimento analizleri ve model deneyleri yaptırılması 
amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne yatı-
rdacak 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-
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İh ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) işaret
li cetvelin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harca
mayı yapabilir, işin bitiminde yapılan kesin harca
malara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesinde
ki ödenekten harcama yapılan projeye aktarmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yıiı içinde sarf edilmeyen kısım
lar, ertesi yıla yakardaki fıkra esasları dairesinde 
devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 8 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 9. — Devîet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 
yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihalele
re katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhütle
rin gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, 
işletme ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası ile bun
lara ilişkin diğer her tiirîü hizmet ve faaliyetleri ger
çekleştirmeye yetkilidir. 

Ev, madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi kabul edenler... Ka-
bul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürüdüğe girer. 

BAŞKAN — 10 ncu maddeyi kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklat- Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 11 nci maddeyi kabul edenler... Ka-
bu? etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının ayrıca açık oylaması yapılacak
tın-. 

7. — Petrol İşleri Gene! Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
raporu. (M. Meclisi 1/519; C. Senatosu J/517) (S. 
Sayısı : 639) 

BAŞKAN — Petrol İşleri Genel Müdürlüğü büt
çesinin maddelerine geçilmesini oylannıza sunuyo
rum, Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Petrol İşleri Geneî Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
Kanunu Tasarısı 

Madde 1. — Petrol tşleri Genel Müdürlüğüne 1977 
malî yüıııda yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işa

retli cetvelde gösterildiği üzere, (12 907 900) lira 
ödenek verilmiştir. 

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

PETROL İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTÇESİ 

(A) CETVELİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

8 178 700 
101 Genel Yöiîetim ve Destek Hiz

metleri 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mİştir. 

118 Petrol Faaliyetleri ile ilgili hak
ların verilmesi Kontrol ve De
netim Hizmetleri 3 464 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

112 Akaryakıt Tevziinir* Planlanma
sı pe Akaryakıt İstikrar Fonu 
Hizmetleri 564 300 

BAŞKAN — Bölümü oylannı
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Hizmet Programlarına Dağıtıla
mayan Transferler 700 000 

BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 nci maddeyi biraz evvel bölümleri okunup ka
bul edilen (A) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 2. — Petrol İşleri Geneî Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(12 907 900) lira olarak tahmin edilmiştir. 

IAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 
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E — CETVELİ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi Dışı Gelirler 15 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum, Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel Gelirler 12 892 900 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 nci maddeyi biraz evvel okunup bölümleri ka
bul edilen (B) işaretli cetvelle birlikte oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1977 malî yıîmda elde edilecek gelir çeşitlerinden her 
birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

Bu cetve'de yazıls gelirlerin, özel hükümlerine gö
re tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler..- Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
ba! etmeyenle».*. Kabul edilmiştir. 

Madde S. — 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) işaret
li cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cetvelin il
gili program, alt program, faaliyet veya projelerine 
ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler,.. Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi kabul edenler... Ka
ba1, etmeyenler.., Kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarının bilâhara açık oylaması yapılacaktır. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçelerinin 

görüşülmesi bitmiştir, hayırlı olsun efendim. 
Sayın üyeler; 
Karayolları Genel Müdürlüğünün Bütçe Kanun 

tasarısının açîk oylamasında oy kullanacak sayın üye 
var mı?.. Olmadığına göre bu Bütçenin açık oylama 
işlemi bitmiştir. 

Sayın üyeler, bir önerge var okunup işlem yapıla
caktır. 

Başkanlığa, 
Bütçe müzakerelerinin zamanında yetiştiriîebilme-

si için konuşmaların aşağıda gösterilen biçimde hu-
dutlandırılmasını talep ederiz. 

Saygılarımızla. 
1. Gruplar adına birinci kez 20 dakika, ikinci 

kez, 5 dakika, 
2. Kişisel konuşmalar 10 dakika, 
3. Bakan konuşması (Sualler dahil), 45 dakika, 
4. Bütçe tümü üzerinde gruplar adına konuşma 

(Kapanış konuşması da dahil) 45 dakika. 
A. P. Grup Başkanvekili C.H.P. Grup Başkam ekili 

Eskişehir tstanbul 
Ömer Ucuzal Fikret Gündoğan 

HÜSEYİN ATMACA (Denizli) — Tümü üzerin
de olur mu?.... 

BAŞKAN — Kapanış efendim. 
Efendim önergenin leh ve aleyhinde söz isteyen?.. 

Yok. Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. Gümrük ve Tekel büt
çesinde de bu esaslara göre hareket edilecektir. 

/. — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi: 1/494 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (1) 

D) GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜT
ÇESİ 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe ka
nunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi 1/515; C. Senatosu 1/513) (S. Sayısı: 635) 

BAŞKAN — Program gereğince Gümrük ve Te
kel Bakanlığı bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz. 

Komisyon hazır, sayın Bakan hazır. Müzakerelere 
başlıyoruz. 

(I) 614 S. Saydı basmayazı 3 . 2 . 1977 tarihli 
28 nci Birleşim tutanağına eklidir. 
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Saym üyeler; bu bütçe üzerinde söz isteyen sayın ı 
üyeleri bilgilerinize sunuyorum: I 

Saym Süreyya Öner C.H.P. Grupu adına, Sayın 
Şaban Demirdağ A.P. Grupu adına. 

Şahıslan adına söz isteyen saym üyeleri sunuyo
rum: 

Sayın Doğan Barutçuoğlu, Sayın Talât Doğan, Sa
yın Hasan Güven, Sayın İsmail İlhan, Sayın Mümin 
Kırk, Sayın Ekrem Kabay, Saysn Fethi Çelikbaş, 
Sayın Hamdi Özer, Sayın Ziya Müezzinoğlu, Saym 
Oral Karaosmanoğlu, Sayın İskender Cenap Ege, Sa
ym Şebib Karamullaoğlu, Sayın Alâeddin Yılmaz-
türk, Saym Hikmet Aslanoğîu, Saym Sırrı Turanlı, 
Sayın Ali Oğuz, Saym Bahriye Üçok, Sayın İsmail 
Kofluk. 

Saym üyeler; 
Bu bütçe üzerinde sayın Bakana soru sormak is

teyen üyelerin ya sorularını evvelce Başkanlık Diva-
fiiüa yazılı olarak vermelerini yahut da soru sora
cak olduklarını bildirmelerini tekrar rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Süreyya Öner C. H. P. Grupu adı
na. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜREYYA ÖNER 
(Siirt) — Saym Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
ym üyeleri; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 1977 malî yılı büt
çesi üzerinde C. II. P.'si Senato Grupunun görüşleri
ni arz etmeye çalışacağım. 

1931 yıllarından beri Yürütme Organı içinde ye
rini almış bulunan Gümrük ve Tekel Bakanlığı za
manla geiişen ve ilerleyen toplum koşullarında gide
rek çalışma alanı fonksiyonu ve etkisi artmış olarak 
bugünlere gelmiş bulunmaktadır. 

Örneğin, Bakanlığa bağlı Gümrük'er Teşkilâtı, 
bugün yalnız Devletin vergi ve resimlerini tahsil eden 
bir kurum olmaktan öteye malî, ekonomik, sosyal, 
turistik, karmaşık ve çok yönlü bir faaliyet alanına 
yayılmış bulunmaktadır. 

Ülkemizin dövîs kaynağının önemli bir bölümünü 
sağlayan ve sayıları milyonu aşan dış ülkelerdeki 
işçilerimiz sık sık gümrük kapılarından yurda giriş 
ve çıkış yapmaktadırlar. Hayat düzeyinin yükselmesi, 
ulaşım olanaklarının artması, organize toplu seyahat
lerin yaygınlık kazanması, turizmi artık mutlu bir 
azınlığın tekelinden çıkarıp yaygınîaşürrmşur. Mem
leketin millî gümrük politikası da bu oluşa uymak 
zorundadır. Bugünkü ortamda gümrük politikamızın 
bu gelişmelere ayak uydurduğu maalesef söylenemez. 

Saym Bakan beyanla yetinme, sondaj yolu ile 
muayene, hediyelik eşya muafiyet hadlerinde yük
seltmeler yapıldığım geçen yılkı bütçe görüşmeleri sı
rasında ifade etmiştir. Bu önlemler memnuniyet ve
rici olmakla beraber ifade edelim ki, gümrüklerden 
yapılan ve kamuoyunda derin izler bırakan haklı şi
kâyet ve sızlanmalar dinmemfştir. Saym Bakanın ve 
Bakanlık mensuplarının, «Bize zaman ve mekân ola
rak olay bildirilsin.» tarzındaki ifadelerden vazgeçe
rek, gümrüklerde zihniyet ve tutum değişikliğine va
ran reformcu bir davranış içine girmelidirler. Güm
rükte görev yapan kişilerin maddî olanaklarının artı
rılması yanında, bu kadronun eğitim düzeyinin yük
seltilmesi kurs, seminer ve diğer eğitici yollarla ken
dilerine gerekli formasyonun verilmesi ve buna rağ
men suiistimal yapmaya mütemayil olanların itiyat
larında devamları halinde, haklarında acımasız önlem
ler tereddüt edilmeden uygulanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Gümrüklerle ilgili önemli bir konu; gümrük de

polarında bekletilen eşyanm sağlıklı bir envanterinin 
yapılması ve tasfiyesi gereken malların kanun ve tü
züklerde belirlenen süreler içinde usulüne uygun bir 
tarzda mutlaka tasfiye edilmesidir. 1894 sayılı Ya
sada, «Tasfiyesi gereken eşya. Hükümetçe görevlen
dirilecek yahut kurulacak Kamu İktisadî Teşebbüsle
ri vasıtası ile en geç 3 ay içerisinde çıkarılacak bir 
tüzükte saptanacak şekil, usul ve esaslar dairesinde 
satılır.» denmektedir. Bu Yasa 7 . 5 . 1975 tarihin
de yürürlüğe girdiğine göre, 3 ay içinde çıkartılması 
emredilen tüzük yapılmış mıdır? Bu görevin 26,8.1975 
günlü Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Devlet Mal
zeme Ofisi, Denizcilik Bankası ve Devlet Demiryol
larına verildiğine göre, tasfiye işlerine şimdiye kadar 
niçin başlanmamıştır? Halen eşyaya vazı-ül-yed olan 
Bakanlığın bu konuda ne gibi girişimleri olmuştur? 
Bilgi verilirse memnun olacağız. 

Diğer taraftan, şu veya bu şekilde sahiplerine 
iadesi gereken eşyanm gümrük depolarında emniyet 
altmda muhafaza edilmesi Devletin en tabiî görevi
dir. Depolardaki,. bir arabanın aküsünün, radyo ve 
teybinin çalınmış olmasının hiç bir devlet anlayışında 
haklı bir mazereti olamaz. Yed-i emin Devletin biz
zat kendisi olduğu bir yerde hırsızlık veya suiistimal 
söylentilerinin kesin şekilde ortadan kaldırılması lâ
zımdır. 

Değerii senatörler; 
KaaunlarıiîMZ kaçakçılğuı önlenmesi ve izlenmesi 

görevini münhasıran Gümrük ve Tekel Bakanlığına 
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bırakmayıp, diğer güvenlik kuruluşlarını da bu konu
da yetkili kılmış ise de, Bakanlığın kuruluş kanunu; 
kaçakçılığın önlenmesi, izlenmesi ve soruşturulması 
işlerini yüyalmeyi önemli bir görev olarak bu Bakan
lığa vermiş bulunmakladır. O itibarla Bakanlığuı 
bütçesi görüşülürken, kaçakçılıktan söz etmeden geç
mek mümkün değildir. 

Kaçakçılık olaylarının millî ekonomimiz üzerin
deki olumsuz etkilerini görmezlikten gelmeye veya 
önemini küçümsemeye imkân yoktur. Ancak, kaçak
çılığın sadece zabıta tedbirleri ile önlenmesinin müm
kün olmadığı da zaman içinde belirgin hale gelmiş
tir. Gümrük bölgelerindeki kaçakçılığı önlemekle yü
kümlü görevlilerin modern araç ve gereçlerle dona
tılması, takviye edilmesi yanında, gerekli sosyal ve 
ekonomik tedbirlerin alınmasını da zorunlu görmek
teyiz. Kaçakçılığın yoğun olduğu bölgelerde sınaî ku
ruluşlara öncelik verilerek desteklenmesi, teşvik edil
mesi, işsizliği yok edecek iş sahalarının açılması zo
runlu olan girişimlerdendir. 

Bugün yurdumuzda kaçakçılığın Güneydoğu sınır
larında yapılandan daha fazlası deniz yolu ile ve TIR 
taşımacılığının gelişmesinden sonra da TIR kamyon
ları ile yapıla geldiği bilinen bir gerçektir. Buna rağ
men, Güney sınırlarında kaçakçılığın önlenmesi ga
yesiyle 500 metre derinliğinde ve 700 km. uzunluğun
da 353 bin dönümlük verimli tarım arazisinde mayın 
döşenmek suretiyle bu arazi şeridi tehlikeli ve yasak 
bölge haline getirilmiştir. Ancak hemen belirtelim ki, 

böîge halkı için çok sert olan bu tedbir, umulanı ve
rememiş ve kaçakçılık o bölgede yine önlenememiş
tir. Şu var ki, mayınlanan sahanın içinde hayatlarını 
kahrederek ortaya atanlar, çoluk çocuğunun nafaka
sını temin için asıl sermayedarın hizmetinde, sırtında 
kaçak eşya taşıyan ve halk arasında «sırtçı» diye 
isimlendirilen ve bu yollarla üç - beş kuruş temin et
mek isteyen bahtsız insanlardır. Bu yoksul insanlar, 
günlük geçimlerini sağlamak için birkaç kuruş uğru
na hayatlarını tehlikeye atarken, sırtlarında taşıyıp 
sermayedara ulaştırdıkları kaçak eşyanın pasajlarda, 
mağazalarda raflara dizilip açıkça satışa arz edildiğini 
Türkiye'de bilmeyen ve görmeyen sanırım kimse yok
tur. 

Ne var ki, sırtçılar eliyle patrona ulaşan kaçak 
mal mağazalarda açıktan ve serbestçe satıldığı hal
de, mağazadan dışarı çıkıldığında tekrar kaçak mua
melesi görerek suç konusu yapılmaktadır. Ülkemizi 
böyle çelişkiler diyarı olmaktan çıkartmak şarttır. 

Görüşümüze göre bunun yasal yönünü 1918 sayılı 
Kanununu günün koşullarına göre yeniden gözden 
geçirmekle sağlamak mümkündür. 1918 sayılı Kaçak
çılığın Men ve Takibine dair olan Kanunumuz ge
nellikle sırtçı, sürücü, şoför veya işin hamallığını yal
pan veyahut istimal ve istihlâk maksadıyie eşya bu
lunduran kişileri hedef alan bir düzenleme içindedir. 
Şimdiye kadar kaçakçılığa asıl büyük sermayeyi ya
tırıp, perde gerisinden durumu sevk ve idare eden 
patronların yakalandığı veya yakalansa bile ceza teh
didi altında tutulduğu hemen hemen görülmemiştir. 
Bu itibarla, zaman zaman ufak tefek değişikliklere 
uğramış olmakla beraber 1932 tarihli; yani 45 sene
lik olan bu Kanun günün karmaşık meselelerine ce
vap veremez hale gelmiştir. Kaçakçılığın temeline 
inen, sırtçı kadar asıl sermayedara da yönelik bulu
nan köklü bir düzenlemeye tabi tutulmasının zamanı 
gelmiş ve geçmiştir bile... 

Sınır bölgelerimizin mayınlardan temizlenmesi so
rununun münhasıran Gümrük ve Tekel Bakanlığının 
yetki alanına girmediğini, emniyet ve asayiş mülâha
zalarının da rol oynadığı bu konuda güvenlik kuru
luşlarının da söz sahibi olduğunu bilmekle beraber, 
gereksizliğine inanıhyorsa sayın Bakanlığın bu işte 
öncülük yapmasını ve gerekli girişimlerde bulunma
sını diliyoruz. 

Bir seferinde 22 ton yük taşıyabilecek kapasiteye 
sahip TIR kamyonları son yıllarda kaçakçılıkta en 
güvenli ve tehlikesiz vasita olma özelliğini kazan
mıştır. Sigara, esrar, oto parçası, elektronik alet ka
çakçılığı yanında, zaman zaman bazı ülkelerden giz
lice kanun kaçakları kaçırılmakta veya insan sokul
maktadır. Kaçakçılığa bu derece müsait TIR'ların 
daha ciddî ve etkin biçimde denetlenmesi lâzımdır. 
Halbuki, bilhassa transit geçişlerde Türkiye'de yal
nız dış kapak mühürleri kontrol edilmektedir. Oysa 
ki, dış kapak mühürü kontrol edilen TIR kamyonu, 
bir süre sonra asıl yol güzergâhının dışına çıkarak 
rahatlıkla yükünü boşaitabilmekte ve sahte bir dış 
kapak mühürüyle tekrar yoluna devam edebilmekte
dir. Memleket ekonomisine büyük zararlar veren bu 
tür kaçakçılığın anakaynağı olan TIR'ların daha sıkı 
bir şekilde kontrol altında tutulması zorunluğu aşi
kârdır, 

Değerli senatörler; 
Sınaî ve ticarî faaliyetleri ile Hazine gelirlerine 

Önemli katkıda bulunan, yarattığı istihdam hacmi ile 
büyük bir kitleye iş olanakları sağlayan Tekel Genel 
Müdürlüğü Bakanlık teşkilâtında olduğu kadar, Dev-
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let bünyesi içinde de önemli bir kuruluştur. Tütün 
mamulleri, ispirto, alkollü içkiler, tuz ve rekabet ko
şulları içinde kibrit, şarap ve biranın üretim ve pazar
laşması, yabancı içki ve kahve ithal ve yine pazar-
lanması, vergisiz satış mağazalarının işletilmesi, ayrı
ca kamu hizmeti niteliğinde tütün destekleme alım
larının yapılması bu Genel Müdürlüğe ait bulunmak
tadır. Bu kadar geniş bir faaliyet alanına yayılmış 
olan Tekel İdaresinin çalışmaları hakkındaki görüş
lerimizi arz ederken, eleştireceğimiz yönleri yanında, 
memnuniyet duyduğumuz faaliyetlerini de belirtmekte 
özen göstereceğimiz şüphesizdir. 

Tekel İdaresi bu yıl büyük bir sıçrama yaparak 
3 milyar 700 milyon liralık bir yatırımı öngörmüş 
bulunmaktadır. Programlanan bu yatırımların seçim 
yatırımı niteliğinde' olmayan, gösterişten uzak cid
dî hedefler olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple Gru-
pumun memnuniyet duygularını ifade ediyorum. Yal
nız genellikle Devlet yatırımlarında görülen ve önem
li maliyet artışlarına neden olan uzun gecikme has
talığını bu Bakanlık yatırımlarında da müşahade edi
yoruz. Mevcut sıkıntıların biran evvel giderilmesi 
bakımından, programı bağlanan bu yatırımların za
manında ve eksiksiz tamamlanması için gereken has
sasiyetin gösterilmesini ilgililerden önemle diliyoruz. 

Tekel işyerinde 60 bin civarında işçi çalışmakta
dır. Bu potansiyel, ekonomik yönden olduğu ka
dar, sosyal yönüyle de önemli bir kapasitedir. An
cak, bazı işyerlerinde özellikle şahsen gördüğüm Bit
lis Tütün Fabrikasında çalışan işçilerin durumu yü-
rek!?r acısıdır. Her türlü sağlık şartlarından yoksun 
havasız yerlerde tütün tozlarını teneffüs etmek zo
runda kalarak her gün sağlığının bir parçasını kay
betmenin ıstırabı içine düşmektedirler. Bu anormal 
şartlardan işçinin kurtarılması için gereken tedbirle
rin alınmasını önemle rica ediyoruz. 

Sayın senatörler; 
Tekelin kamu hizmeti niteliğinde, yaprak tütün 

destekleme alımları yaptığını yukarda arz etmiştim. 
1974 yılında üreticinin alın terinin değerlendirilmesi 
yönünde ilk defa yapılan büyük hamle takip eden 
yıllarda da sürdürülmüştür. 

Bu yıl da artan hayat şartları, tarım girdilerin
deki değer artışları ve maliyet hesapları nazara alı
narak, fiyatların üreticinin yüzünü güldürecek bir 
düzeyde tutulacağını ümit ediyoruz. Ege ekici tü
tün piyasası henüz açılmamıştır. Ancak, Basına da 
yrjısryan haberlerde Ege tütünü için kalite düşüklü
ğünden ve rekolte fazlalığından bahis ile olumsuz 

birtakım dedikoduların kasten çıkarıldığı ve bu yüz
den piyasanın resmen açılmamış olmasına rağmen, 
tüccarın karaborsa tütün alımlarına başladığı belir
tilmektedir. Şayet bugüne kadar geç kalınmamış 
ise, Sayın Bakanın söylentileri yalanlayan ve üreti
ciyi şaşkınlıktan kurtaracak olan kesin bir açıklama 
yapmasını bekliyoruz. Esasen 1196 sayılı Kanunla ku
rulması öngörülen tütün tarım satış kooperatifleri, 
bölge birlikleri ve hepsinin üstünde genel birlik ku
rulup, tütünün bir borsa metaı haline gelmesi sağ
lanmadıkça üreticinin her zaman bu gibi spekülâs
yonlarla karşı karşıya kalması mukadderdir. 

Yeri gelmişken 1970 tarihinden beri yürürlükte 
elan 1196 sayılı Yasa ile Ticaret, Tarım ve Güm
rük Tekel bakanlıklarınca müştereken hazırlanması 
emredilen anasözleşmeriin hazırlanmış olup olmadığı
nın, bu konudaki çnhşmaların hangi aşamada bulun
duğunun açıklanmasını Sayın Bakandan rica edi
yoruz. 

Tütüne iyi bir değer verme politikası, tütün tarı
mım kamçılayıcı bir etken olmuş, ekim alanlarının 
genişîetiîmesî yönündeki istekleri yoğunlaştırmıştır. 
Ancak, bu aşırı istekler ilerde tütün tarımını zor
luklarla karşı karşıya bırakması sorununu da bera
berinde getirmektedir. 1177 sayılı Tütün ve Tütün 
Tekeli Kanunu bu düşüncelerle ve belli başlı bir ih
raç ürünümüz olan tütünde dar boğazlara girilmeme
si için, tutan alanlarının tespitinde kısıtlayıcı; fakat 
bilimsel birtakım esaslar getirmiş bulunmaktadır. Ör
neğin; ırmak ve çay yatakları, kışın su altında kaian 
veya tütün ürünü tarlada iken çoğunlukla su basan 
arazide tütün ekimine müsaade etmemektedir. Ka
nun, iklim ve toprak özelliklerini ve gerektiğinde o 
yerde üretilen tütünlerin niteliklerini inceleyerek, tü
tün tarımına uygun olan ve olmayan alanların yxi-
kili kılman teknisyenler tarafından tespit edileceğini 
emretmektedir. Oysa Kanunun açıkça belirttiği bu 
verilere göre hareket edildiğini göremiyoruz. Poli
tik birtakım baskı ve isteklerle her isteyene istediği 
cins arazide tütün ekimine müsaade edilmesi halinde, 
çayda ve fındıkta görülen fazla üretimle yakm bir 
gelecekte tütünde de karşı karşıya gelinmesi uzak bir 
ihtimal! değildir. Hem üreticiye, hem de millî eko
nomiye zarar verecek bu sakıncaların zamanında ön
lenmesi bakımından 1177 sayılı Kanun doğrultusun
da tütün politikasına yön verilmesine geç kalınmadan 
başlanmalıdır. 

Sayın senatörler; 
Tekelin tütünde baş fiyat ilân ettiği malumunuz

dur. Ancak, baş fiyat genellikle birkaç cüzdan için 
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uygulanmakta, diğer cüzdanlar ise daha düşük de
ğerlerde muamele görmektedir. Üretici için önemi 
Gıün tütünün ortalama fiyattan muamele görmesidir. 
Göstermelik bir iki cüzdan dışındaki tütünlere düşük 
fiyat biçilmesi, ilân edilen taban Katlarını fiilen or
tadan kaMirmaktadır. Uygulayıcılarm bu hususa 
dikkatlerinin çekilerek uygulamanın ortalama fiyat 
üzerinde yapılmasına özen gösterilmelidir. 

Doğu Bölgesinde yetişen tütünün tek alıcısı Te
keldir. Burada tüccar alım yapmamaktadır. Ancak, 
Doğu'da genellikle piyasa geç açılmaktadır ve ilçe 
merkezlerinden başka yerlerde alım noktalan yoktur. 
Tütün eksperleri Ege ve Karadeniz'deki alınılan bi
tirdikten sonra bu bölgeye girmektedirler. Bu yüz
den geç açılan piyasa aylar boyu devam etmekte ve 
zı inanında yeteri kadar depo hazırlanmadığından, 
depoların boşalmasına kadar alımlar zaman zaman 
kesUntiye uğramaktadır. Bu durumlar karşısında ço
ğu kere katır sırtında ürününü ilçe merkezine geti
ren köylü - üretici, mahsulünü zamanında Tekele tes
lim edemediğinden, otel köşelerinde, lokantalarda 
masraf yapıp duracağına, malını oralarda türeyen ara
cıya noksan fiyatla devrederek köyüne dönmek
tedir. 

Geçen yıl nazik davetlerine icabet ederek, açdı-
şında bulunduğum Doğu tütün piyasasında Sayın 
Bakana alım merkezlerinim bu sakıncalar dolayısıyle 
artırılması için köylümüzün yaptığı ısrarlı ricalan 
kendileri hatırlayacaklardır herhalde. 

D'2po konusu Doğu piyasası için ayn ve önemli 
bir sorundur. Bütçe Karma Komisyonunca görevlen-
dirifen sayın üyelerin hazırladıkları raporda ba ko
nuda aynen şöyle denilmektedir: «Tekelin elinde ge
rek idare malı ve gerekse kiralık yaprak tütün depo 
kepasatesi ancak bugünkü mevcut stoku istiap edebi
leceği ilgililerce ifade edilmiştir. 1976 mahsulü yap
rak tütünlerin alımı sonuna kadar acilen 525 000 
metre kare yeni depo sahasına ihtiyaç olduğu ve yurt 
sathında kiralık dahi o!sa toplam bu ebatta depolar 
temini imkânı olmadığı anlaşılmıştır.» Şu hale göre, 
depo yetersizliği yüzünden Doğu üreticisinin sıkıntı
ları bu yıl da devam edecek demektir. 

Geçenlerde bir yetkilinin beyanatını dinledim. 
Ege tütün piyasası için prefabrik depoların yapılaca
ğını ifade ediyordu. Ancak, Doğu için böyle bir 
önlemin alındığını da bu sayın yetkili beyan etme
miştir. Doğuda da aynı önlemlerin alınmasını tek
rar rica edliyorum. 
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Şu haîe göre depo yetersizliği yüzünden Doğu 
üreticisinin sıkıntıları bu yıl da devam edecek de
mektir. Mevcut depoîann sık sık devir yapmalarını 
teminen şimdiden Devlet Demiryolları ile irtibat ku
rularak, süratli ve kesintisiz bir nakliyat sağlanma
lıdır. 

Özet olarak; Doğu'da alını noktalarının arttırıl
ması, depo sorununun halledilmesi, eksper sayısının 
artınlarak süratle ahm yapılması, işsizliğin yoğun 
olduğu bu bölgede tütün işleme evlerinin kapasite
sinin artınlarak daha fazla iş hacmi yaratılması di
leklerimiz arasındadır. 

Sayın senatörler; 
Tekelin ürettiği filtreli sigaralar, talebi karşıla

yamadığı gibi kalteti olmaktan da uzaktır. Bazı 
yetkili kişilerden işittiğimiz gibi, bu darhk suni de
ğildir; bu bir arz ve talep meselesidir. Talebi karşı
layacak kadar üretim olmadığı içindir ki, karaborsa 
yoluyla satışı önlemediği gibi, yabancı menşeli si
gara tüketimi de hızla gelişmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Öner, süreniz şu anda bit
ti. Yalnız beş dakika daha ikinci süreniz var, bun
dan sonra onu istimal ediyorsunuz. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜREYYA ÖNER 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Öyle anlaşılıyor ki, talebe yetecek miktarda bir 
üretim düzeyine ulaşılmadıkça, bu darlık devam edip 
gidecektir. Ancak, meycut sigaraların kalitesizliğini 
anlamak da mümkün değildir. Tekelin dışarıda imal 
ettiği Samsun sigarası içimi güzel, her yerde aranan 
bir sigaradır. İçeride imial edilen aynı sigaranın, ay
nı nefasette olmamasının kusuru her halde Tekel İda
resinde aranmalıdır ve bunun giderilmesinin gtiç'ü-
ğünü de kabul edemiyoruz. 

Değerli senatörler; 
Son olarak çay konusunda da kısaca değinmek 

istiyorum. 
Karadeniz'in Doğu kesiminin en büyük geçim kay

nağı oîan çay üretiminin geçmişi memleketimizde pek 
eski değildir. Bilindiği gibi, çay üretimine 1938 yı
lında Rize'de başlanmış ve kısa sürede gelişerek Rize 
ve Artvin illerinin sahil şeridi ile Trabzon ve Gire
sun illerinin bir kısmında yaklaşık 120 bin ailenin 
yegâne geçini kaynağı olmuştur. Çay sayesinde Ka-
lEdcniz'in yıllarını gurbet ellerde geçiren çilekeş in
sanı toprağına bağlanarak, emeği karşılığı elde et
tiği geliri çoluk çocuğu ile bir arada harcamak ola
nağına kavuşmuştur. Çay bahçeleri ortalama 3 - 4 
dekarlıktır ve beş dekardan fazla bahçelerin oranı 
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% 2ö'nin de altındadır. Şu hale göre, çaycılık ço
luk çocuğu ile bizzat emek verilerek vücuda getirilen 
küçük aile işletmeleridir. Bütün bir yıl bilfiil çalı
şarak ürettiği mahsulün değerinin, üreticiye eksik
siz verilmesi lâzımdır. Görüşümüze göre emek in
sanlığa ve topluma sağladığı faydası ile risk ve güç
lüğü ile orantılı olarak değerlendirilme Fidir. Bu iti
barla yaşamım emeği ile kazananların ulusal gelir 
artışından aldıkları pay köylüden ve genellikle dar 
gelirliden başlanarak sürekli olarak yükseltilmelidir. 

Oysa ki, 1976'da Hükümet çaya çok düşük bir 
fiyat vemiiştirj Çay üreticisinin yüzünü ilk defa 
1974'te Partimizin başında bulunduğu Hükümet gül-
dürnıüştür. 1974 yılında çay ahm fiyatı 450 ku
ruştan % 50'ye yakın bir artışla 625 kuruşa yükseltil
miştir. Bugünkü Hükümet 1975'te 125 kuruş ve 
1976'da 100 kuruşluk bir zamla yetinmek suretiyle 
% 13'Mik bir artışla çay fiyatlarını 850 kuruşa yük
seltmiştir. 

1974'ten bu yana enflâsyon sebebiyle Türk para
sının değer kaybetmesi, çay yaprağının üretimi için 
gereken çapa, budama, gübre ve diğer masraflarının 
artması karşısında, gerçekçi bir maliyet ve kâr he
saplarına göre 1976'da çay ahnı fiyatının asgarî 12 
Era olması gerekirdi. Bu itibarla 1976 yılında çay 
üreticisinin alın teri maalesef değerfendirihîiesmişiJr. 
Hükümet bir yandan çaya düşük bir fiyat verirken, 
düğer yandan çayın satış fiyatlarına % 4ö'm üstünde 
bir zam getirmiştir. Bu suretle hem üreticiye, hem 
tüketiciye iki taraflı bir haksızlık yapılmıştır. Hiç 
değüse 1977 yılında üreticiye yapılan bu haksızlığın 
giderilmesi, Grupumuzun ısrarlı talepleri arasında bu
lunmaktadır. 

Değerli senatörler; 
Çay konusunda önemli bir sorun da kaliteli kuru 

çay imalâtı ve içeride üretim i!e tüketim dengesinin 
sağlanmasıdır. Bilindiği gibi, yaş çay alımlarında 
kaç yapraktan ibaret filizlerden iyi çay yapmak olana
ğı bulunduğu ziraat teknolojisinde bellidir ve kanu
numuz bu bilimsel tarifi aynen benimsemiştir. An
cak, politik baskılarla kanunda yer alan bu kriteîere 
göre ahm yapılmadığından hem kalite düşmekte, hem 
de tüketim fazîası çaylar fabrika maliyetinin çok al
tında sembolik denebikcek fiyatlarla dışarıya ihraç 
edilmek zorunîuğu ite karşı karşıya kalınmaktadır. 

Çay Kurumunun her sene devam edip gelen bu 
zararı da bu yüzden doğmaktadır. Güneydoğu sı
nırlarımızda kaçak çayın sürüm yapması da Tekel 
çayının kalite yetersizliğinden ileri gelmektedir. Ni

tekim, müşahadelerimize göre çay kalitesinin ıslahı 
oranında bu bölgelerde kaçak çay sürümü de azal
maktadır. Şu hale göre, yaş çay mubayaasının ger
çek kriterlerle yapılması halinde üretim ile iç tüketim 
dengesi sağlanabileceği gibi, kalitenin ıslahı halinde 
çay kaçakçılığının hiç değilse asgarî bir düzeye ine
ceği aşikârdır. 

Sayın senatörler; 
Çay konusunun önemli diğer bir sorunu, çay yap

rağının solmadan ve zedelenmeden fabrikaya ulaştı
rılması ve işlendikten sonra aynı yerde paketlenme
yidir. Teknolojik uygulama yöntemine en uygun 
amaç, üretilen çayın tasniften sonra derhal paketlen
meyidir. Bu nedenle paketleme makinelerinin çay 
fabrikalarında monte edilmesinde, mamul çayın va
sıf kaybetmesini önlemek bakımından teknik bir zo-
runluk da mevcut bulunmaktadır. 

Önemli bir mesele olarak her yıl tekrarlanan 
paketleme işinin bir elde ve yerinde yapılması, var
lıklı varlıksız tüm halkımızın önemli bir tüketim mad
desi olan çayın kalitesinin yükseltilmesi ve memleke
tin her tarafında kolaylıkla tedarik edilebilmesi için 
pazarlama işinin Tekelden alınıp, öz kuruluş olan 
Çay - Kur'un kendisine devredilmesinin lüzum ve 
zaruretine bir defa daha burada işaretle iktifa ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Öner, ikinci süreniz de bit
ti. Lütfen bağlayınız efendim. 

C. H. P. GRUPU ADINA SÜREYYA ÖNER 
(Devamla) — Bağlıyorum efendim. 

Değerli senatörler; 
Sürem bitmiş bulunmaktadır. Gümrük ve Tekel 

Bakanlığı Bütçesi üzerindeki Grupumuz görüşlerini 
özetlemiş bulunuyorum. Bütçenin gerek Ülkem;/?, 
gerek Bakanlık ve camiasına hayırlı ve uğurlu olma
sını diler, şahsım ve Grupum adına Yüce Senatoya 
saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Öner. (C.H.P. 
şualarından alkışlar) 

Sayın üyeler; 
Biraz evvel açık oylaması yapılan 633 sıra sayılı 

Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Ka
nun tasarısının açdi oylamasna (139) sayın üye ka
tılmış; (101) kabul, (37) ret ve (1) çekimser oy ve
rilmiştir. 

Arz olunur. 
Açık oylaması yapılmakta olan 638 sıra sayıh Dev

let Sıı tşleri Gene! Müdürlüğü 1977 Yıh Bütçe Ka
nun tasarısı ile 639 sıra sayıh Petrol İşleri Genel Mü-
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dürlağü 1977 Ydı Bütçe Kanun tasarısı açık oyla
masında oy kullanacak sayın üye var mı efendim?.. 
Olmadığına göre, açık oyîanıa işlemi bitmiştir. 

Adalet Partisi Grupu adına Şaban Demirdağ, bu
yurunuz efendim. 

A. P. GRUPU ADINA ŞABAN DEMİRDAĞ 
(Samsun) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesi üzerinde Ada
let Partisinin- görüş ve temennilerini arz etmek üzere 
söz almış bulunuyorum. Hepinizi Grupum ve şah
sım. adına saygı ile selâmlarım. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı 9.19.1935 gün ve 2825 
sayılı Kanunla kurulmuş olup, genellikle Hazineye 
büyük gelir sağlayan, ayrıca dış ticaret ve turizm 
bakanından önemli rolü olan bir kuruluştur. Gör
düğü hizmet itibarîyle üretici ve tüketici ile çek ya
kından ve geniş çapta ilişkileri vardır. Bakanlığın 
bünyesinde Gümrükler Genel Müdürlüğü, Gümrük 
Muhafaza Genel Müdürlüğü, Kontrol Genel Mü
dürlüğü Çay - Kur Genel Müdürlüğü, Dış Anlaşma
lar Genel MüdürMğü, Malî ve İdarî İşler Genel 
Müdürlüğü yer almaktadır. 

• Bu genel müdürlüklerden Tekel Genel Müdürlü
ğü tüzelkişiliğe haiz ve katma bütçelidir. 

Gümrük gelirlerinin gelir bütçesine katkısı orta
lama % 21 olup, bu miktar Tekel ve çay gelirleri 
dahil edildiği takdirde % 30'u aşmaktadır. Güm
rük ve Tekel Bakanlığı kuruluşları arasında bulunan 
Çay - Kur 1973 yılında, merkezi Rize'de olmak üze
re kurulmuştur. Gayesi çay üretimi ve tüketimi üze
rinde ülke ekonomisi için elverişli tedbirleri almak, 
üretilen çayın maliyet ve kalitesi üzerinde üretici ve 
tüketici için faydalı her türlü tedbiri almaktır. 

Bugün yurdumuzun Doğu Karadeniz Bölgesinde 
üretilen çayın anayurdu Güneydoğu Asya'nın bazı 
bölgeleridir. Türkiye'de çay üretimine 1878'de Ja
ponya'dan getirilen tohumların numune çiftliklerin
de ekilmesiyle başlanılmış ise de, asıl ciddî teşebbüs
ler 1918'de yapıldı. Batımı ve çevresinde yapılan 

k 

denemelerin verimli sonuçlarını, Halkalı Ziraat Mek
tebi müderrislerinden Ali Rıza İSrtem çayın bu böl
gelerde iyi yetiştiğini görerek, Rize ve civarında ça
lışmalara başladı. Bugün 30 bin hektarhk bir saha 
üzerinde çay üretimi yapılmaktadır, önceleri atel-
yefer seviyesinde yapılan çay üretimi ve imalâtı, bu
gün büyük fabrikaların kurulmasıyle modern hale 
getirilmiştir. 

Mevcut çay fabrikalarının ihtiyaca cevap vere
cek miktarda bulunmaması nedeniyle az da olsa bir 

miktar yaş çayın işlenmeden imhası cihetine gidilme
si, yetecek miktarda çay fabrikalarının en kısa za
manda yapılmasını icap ettirmektedir. 

Ülke ve bölge ekonomisi bakımından büyük 
önem taşıyan çay üretimi, 140 bin ailenin ve yakla-
şdi olarak 700 bin vatandaşımızın geçim kaynağını 
teşkil etmektedir; Bölge halkının tek geçim kayna
ğını teşkil eden çayın taban fiyatının, üreticinin eme
ği nazarı itibara alınarak tespiti ile çay alım kam
panyasının mümkün olduğu kadar erken açılmasına 
gayret sarf edilmelidir. 

Yakın senelere kadar milyonlarca döviz vererek 
ithal ettiğimiz çay ürünü, arük sadece dahilde kulla
nılan bir ürün olmaktan çıkmış, ihracat ürünlerimiz 
arasında önemli bir yer almış bulunmaktadır. An
cak, ülkemizde çay maliyetinin dış ülkelere nazaran 
yüksek oluşu, kalite bakımından arzu edilen düze
ye ulaşmaması rekabet imkânlarımızı azaltmaktadır. 

Ülkemizde bol miktarda çay üretimi yapılmasına 
rağmen, zaman zaman kısa müddetli de oka piya
sada yeteri miktarda çay bulunmaması nedenlerinin 
mutlaka ortadan kaldırılması lâzımdır. Bakanlığın ve 
Çay - Kur Genel Müdürlüğünün bu mevzuda daha 
hassas davranacağım ümit etmekteyiz. 

Ülke ekonomisinde çok önemli bir yer işgal eden 
ve ekim alam bakımından yurdumuzun Ege, Kara
deniz, Marmara ve Doğu Anadolu'nun bir kısım 
illerini içine alan tütün üretimine temas etmek isti
yorum. 

Tütün birleşiminde nikotin bulunan bir bitkidir. 
Tütünü büyük keşifler sırasında İspanyollar Ameri
ka'dan Avrupa'ya getirmişlerdir.; Tütün her ülkede 
kullanılır hale gelince, hükümetler tekel kurarak 
tütünü gelir kaynağı yapma yolunu tutmuşlardır. Tü
tün çok değişik topraklarda üretilebilen bir bitkidir. 
Ekimi her ülkede belli alanlarda ve devletin izniyle 
yapılır. Dünyada üretilen tütün miktarı 3 milyon 
tonu aşar. Bunun (1) milyon tonu Amerika Birleşik 
Devîetîerinde, büyük bir kısmı Çin, Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetler Birliği, Hindistan, Brezilya, Japon
ya, Güney Rodezya ve ülkemizde üretilir. Az bir 
miktar da; Bulgaristan, İtalya, Fransa, İspanya, 
Polonya ve Yugoslavya'da üretilmektedir. Yuna
nistan bizden sonra gelen tütün üreticileri arasında 
sayılmaktadır. 

Türkiye'ye 17 ncİ asrın başlarında getirilen tütü
nün zaman zaman içilmesine yasaklar konmuştur. 
Dördüncü Murat devrinde tütün içenlerin idam edi
leceğine dsür verilen karar uzun seneler tatbik edil-
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ıui§, ithali yasak edilmiştir. Aradan uzun yıllar geç-
t'kten sonra 1862 yıllarında tütün ithali tekel altına 
dınmıştır. 

Bugün Ülkemizde 3 milyona yakın insan geçimini 
tütünden temin etmektedir. Tütünlerimiz yetiştikleri 
bölgelere göre ayrı ayrı özellikler arz ederler. Üre
tim ve imalâtı çok zor olan tütünün dikiminden sa
tışına kadar 15 aylık bir zaman geçer. Gece yarı
sından sabahlara kadar tütün kırma işlemini yapmak 
için ailenin bütün fertleri tarlalarda çalışırlar. Tohum 
ekJnîJntlen başlayan tütün üretimi fide yetiştirme, 
dikme, kırma, dizme, balyalama, bakım yapma 
gebi safhalardan geçtikten sonra satışına kadar de-
v£mh emek isteyen bir iştir. 

Tütün üretilen bölgelerde ekicinin büyük bir kış
ını geçimini sadece tütüne bağlamıştır. Esasen bazı 
bölgelerde tütün ekilen arazide başka hiçbir mah
sul yetişmez. Kısaca, tütün üretimi çok emek ve 
alın teri isteyen bir iştir. Ekicinin emek ve alın te
rinin karşılığını beklemesi çok tabiî hakkıdır. Ana
yasamız 52 nci maddesinde tarımın ve çiftçinin ko
runmasını esas alarak, tarım ürünlerini ve tarımla 
uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birlerin alınacağını sarahaten belirtmiştir. 

Hükümet Programında taban fiyat politikalarıyle 
tarım politikasının bütünlüğünün titizlikle korunaca
ğı, köylümüzün emeğinin karşılığını alabilmesini te
min eden bir taban fiyat politikası tatbik edileceği, 
destekleme alımları yapılacağı ve taban fiyatlarım 
mümkün olduğu kadar erken ilân edilmesi gibi ted
birlerle takviye edileceği yer almış ve Hükümet 1976 
yılında yukarıda arz ettiğim hususları üreticinin men-
faatına uygun bir şekilde tatbik etmiştir. Bu yıl da 
üreticinin emeğinin geçen seneki gibi değerlendirile
ceğinden asla şüphe etmiyoruz. Türk köylüsünün 
ekonomik bakımdan refaha ulaşması için hiç bir 
gayret ve fedakârlıktan kaçınılmayacağına inancımız 
tamdır. 

1976 tütün piyasası, Hükümetin zamanında ve 
isabetli tedbir ve kararlarıyle çok parlak geçmiş, köy-
Eünün yüzü gülmüş, cebi para görmüştür. Bu sebep
le Yüce Senatonun huzurunda Sayın Demirel Hükü
metine, Sayın Gümrük ve Tekel Bakanı Orhan 
Öztrak ve çok değerli mesaî arkadaşlarına Grupum 
ve şanssın adına teşekkürü borç bilirim. 

Geçen yıl olduğu gibi, bu yıl da fiyat, nakliye, 
depolama ve tesellüm işlemlerinin üreticiyi memnun 
edeceğinden şüphemiz yoktur. Bu yılki tütün rekol
tesi 300 milyon kilo tahmin edilmektedir. Tespitler 

zamanında ve süratli bir şekilde yapılmazsa bazı müş
küller ortaya çıkabilir. Tekel eksperlerinin çok bü
yük gayret içinde olmaları icap etmektedir. Eksper
lerin son derece mühim görevlerinin ilgililerce takdir 
edilerek, onların da haklarının karşılanacağından şüp
he etmiyoruz. 

Bazı bölgelerde piyasa açılması geciktiğinde, üre
tici çin büyük mahzurlar ortaya çıkmaktadır. Hava 
sıcaklıkları muayyen bir dereceye yükseldikten sonra 
tütünün bakımında üretici zorlukla karşılaşmaktadır. 
Fermantasyon mevsiminin başlaması üreticiyi zarara 
uğratmaktadır. Buna meydan vermemek için gerek
li tedbirler zamanında alınmalıdır. Ayrıca, üreticiye 
sattığı tütünün bedeli fazla vakit geçmeden ödenme
lidir. Üreticiden bedelin ödenmesinde fazla taham
mül beklemeye hakkımız yoktur. 

Burada ayrı bir noktaya temas etmek istiyorum; 
Tütün üreticisi, ürettiği miktara göre Ziraat Ban

kası ve TekePden avans alır. Tekel avansı faizsiz
dir, banka avansı ise fafizlidir. Banka daha erken 
avans verdiği için, genellikle malî durumu zayıf üre
ticiler banka avansım tercih ederler. Bu sebeple faiz
siz Tekel avansından istifade etmek imkânları ortadan 
kalkar. Tekel İdaresinin üreticiye verdiği avansı bir 
müddet daha erken vermekle, miktarında muayyen 
bir derece arttırmak suretiyle senelerden beri sürege
len bir adaletsizliği ve haksızlığın önleneceğine inanı
yoruz. 

Sayın senatörler; 
Sınaî ve ticarî faaliyetleriyle Hazineye milyarlar

ca gelir sağlayan tüzelkişiliğe haiz katma bütçeli bir 
idare olan Tekel Genel Müdürlüğünün, kendi ge
lirleriyle harcamalarını karşılar ve kaynak yaratır 
duruma gelmesi için köklü tedbirlerin alınması zama
nı gelmiştir. Dünyanın en mükemmel tütünlerinin 
yetiştiği Ülkemizde, ecnebi menşeli sigaraların so
kulmasının millî ekonomimize zarar verdiği inkâr 
edilemez. Bu işe mutlaka bir çare bulunmalıdır. 
Her türlü kaçakçılık yanında, bilhassa sigara kaçak
çılığının önlenmesi için gerekli tedbirlerin alınmasına 
zaruret duymaktayız. 

Milyonlarca kilo tütünümüz elimizde varken ve 
bu tütünlerimizi dış ülkelere satmak bakımından bir 
sürü zorluklar çekmek durumunda bulunurken, ya
bancı menşeli sigaraların kendi Ülkemizde serbestçe 
satılması hakîkaten içimize büyük bir üzüntü kayna
ğı vermektedir, hepimizi üzmektedir, bu millî bir 
yaradır. Bu yaranın mutlaka sarılması lâzımdır. Bu 
kaçakçılığın önlenmesini sadece Sayın Tekel Baka-
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nımızdan istemeye de hakkımız yoktur. Diğer Devlet 
kuruluşlarının bu işe bütün güçleriyle yardımcı ola
cağı ümidi içindeyiz. 

Filtreli sigara imal eden fabrikalarımızın, tüke
timdeki süratli artışlar nazara alınarak en kısa za
manda yeter seviyeye getirilmesi zrureti vardır. Yeni 
yapılacak fabrikaların kısa zamanda imalâta başla
ması için gerekli tedbirlerin Bakanlıkça alınacağını 
ümit etmekteyiz. 

Bakanlığın gerekli tedbirleri alması sonucu, güm
rüklerdeki yolsuzluk ve şikâyetlerin bir miktar azal
dığı müşahade edilmekte ise de, hiç kimse tamamen 
ortadan kalktığım iddia edemez. Bilhassa yurt dı
şında çalışan işçilerimizin yurda dönmelerinde ken
dilerine zorluk çıkarmak değil, kolaylık gösterilme-
sinin önemini belirtmek isteriz. İşçilerimiz gümrük 
kapılarında muayene için saatlarca bekletiImemeM-
d"r. Gümrük kapılarında görev yapan personelin eği
timine önem verilmelidir. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin memleke
timize ve Bakanlık mensuplarına hayırlı uğurlu ol
masını temenni eder, Adalet Partisi Grupu ve şah
sım adına hepinizi tekrar saygıyla selâmlarım. (A. P. 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirdağ. 
Efendim, C. H. P. ve A. P. Grupları görüştü

ler. Diğer gruplardan, grup adına görüşme talebi 
var mı?.. Yok. 

C. H. P. ikinci hakkını kullandı, Sayın DemSrdağ 
ikinci kez söz alıyor musunuz efendim?..; Almıyorlar. 

Kldsel görüşmelere geçiyoruz. 
Sayın üyeler; 
19 sayın üye söz istemiş bulunmakla lehte, aleyhte, 

üzerinde tespit yapacağım. 
Sayın Doğan Barutçuoğlu?.. Aleyhinde. 
Saysn Talât Doğan?.. Üzerinde. 
Sayın Hasan Güven?.. Aleyhinde. 
Sayın İsmail İlhan?.. Lehinde. 
Sayın Mümin Kırlı?.. Üzerinde. 
Sayın Ekrem Kabay?.. Lehinde. 
Sayın Fethi Çelikbaş?.. Yoklar. 
Sayın Hamdi Özer?.. Yoklar.. 
Sayın Ziya Müezzinoğlu?.... 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş

kan, ben konuşmaktan vazgeçtim; soru yönelteceğim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiler, sizi soruya kaydediyo

rum efendim. 
Sayın Oral Karaosmanoğlu?.. Yoklar. 
Sayın İskender Cenap Ege?.. Yoklar. 

Sayın Şebib Karamullaoğlu?.. Yoklar. 
Sayın Alâeddin Yılmaztürk.. Yoklar. 
Sayın Hikmet Aslanoğiu?.. Yoklar. 
Sayın Sırrı Turanlı? Yoklar. 
Sayın Ali Oğuz? Yoklar. 
Sayın Bahriye Üçok? Yoklar. 
Saym İsmail Kutluk?. Yoklar. 
Sayın Sabahattin Savcı? Üzerinde. 
Efendim, 7 sayın üye söz almıştır. Bütün üyelerin 

konuşma imkânı vardır. Evvelâ lehinde olmak üzere 
Sayın İlhan, buyurun efendim. Sırayı bilâhara tak
dim edeceğim efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler; Gümrük ve Tekel Bakanlığının saygıde
ğer mensupları; hepinizi hürmetle selâmlarım. 

Ben de bir bağımsız üye olarak görüşlerimi belirt
mek istiyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığının görevleri Milleti
mizi ve ekonomik yaşantımızı büyük ölçüde etkile
mektedir. Türkiye'de devamlı tartışılan konulardan 
birisi de gümrüklerdir. Türkiye'de piyasayı dolduran 
kaçak ithal mallardan, ülke dışına geziye gidenleri ve 
Türkiye'ye gelen turistleri tedirgin eden gümrük mu
ayenesi meselesine kadar pek çok vesile ile gümrükler 
devamlı bir tartışma konusu olmaktadır. 

Ekonomimizin güçlenmesi ve dış ödeme imkân
larımızın çoğaltılması için Türkiye'ye gelmesini iste
diğimiz, önemli masraflar yaparak davet ettiğimi? 
turistlere gümrüklerde çıkarılan zorluklar devamlı 
şikâyet konusu olmaktadır. Bilhassa, sık sık Avrupa' 
ya gidiş gelişimde Türk işçilerinin en çok üzerinde 
durdukları konu budur. Kahvelerde, sokaklarda, şu
rada burada birbirlerini eğlendirmek için bu konuyu 
dile getiriyorlar. Bilhassa Sayın Bakandan istirham 
ediyorum; yani bir sene içinde Avrupa'ya 8 - 1 0 de
fa gittim, gümrüklerdeki bu durum devamlı olarak 
kendi aralarında tartışılan bir konudur. İstirham edi
yorum, gülünç duruma düşüyoruz Avrupa'da. 

Bunun yanında gurbet elde çalışan ve emeği ile 
ekonomimize, kalkınmamıza, millî savunmamıza en 
büyük yardımı yapan, katkıyı sağlayan işçilerimize, 
yurda döndüklerinde gümrüklerde yapılan muame
leler ve çıkardan zorluklar ciddî eleştirilere konu ol
maktadır. 

Turiste çıkartılan zorluğun ve dışarıda çalışan iş
çilerimize yapılan fena muamelenin, gümrük kaçak
çılığını önlemekte etkili olmadığı tecrübe ile sabit
tir. Zira, bütün bu uygulamaya rağmen, Türkiye ka
çak ithal mallarının sergilendiği bir ülke görünümün
dedir. 
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Bu itibarla, turistlere ve üîke dışında çalışan işçi
lerimize gümrüklerde zorluk çıkarma alışkanlığı terk 
edilmelidir. İşçilerimiz gönderdikleri dövizlerle en 
büyük hizmeti yaptıkları ve hasretim çektikleri Tür
kiye'ye döndüklerinde pişman edilmemelidir. 

Turist celbetmenin ilk şartı, turiste güler yüz gös
termektir. Turist gittiği ülke hakkında ilk intibaı 
gümrüklerde edinir. Gümrükte çıkanîan zorluklarla 
turist Türkiye'ye geldiğine pişman edilmemelidir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Seçim bölgem olan Muş ili, kaliteli bir tütün üre

tim bölgesidir, tütün üretim potansiyeli çok yüksek
tir. Son yıllarda Tekel Genel Müdürlüğünün izlediği 
tütün fiyatı politikası çiftçimizi büyük ölçüde mem
nun etmiştir. Bu sebeple Sayın Bakana teşekkür borç
luyum. 

Efendim, Muş halkı esasında bundan bir iki sene 
evveline kadar çok şikâyetçi İdi. Birkaç defa Muş'a 
gHtim, halk tamamiyle memnun. Çünkü, bizim hal
kımız (benim kanaatim bu) hürriyete haliyle çok faz
la önem verir; fakat ondan daha çok eşitliğe önem ve
rir. Benim komşum bu kadar alıyor, ben niye bu kadar 
alayım falan diye endişe içindeydi. Şimdi % 100 
memnun olduklarını Gümrük ve Tekel Bakanına ve 
Bakanlığın mensuplarına söylemek benim için en 
mutlu bir görevdir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Muş'ta tütün ekmek isteyen çiftçinin çok az bir 

kısmı tîiîün ekebilmektedir. Tütün ekim sahalarının 
genişletilmesi lâzımdır. Ancak, bu konu malumunuz 
çok uzun bir zaman almaktadır, tik önce eksperleri 
göndereceksiniz araştırma yapacak, rapor verecek, 
Tarım Bakanlığı üzerinde duracak; ondan sonra iki 
sene ekecek, ondan sonra tekrar bir işlem. Bu çok 
uzun bir zaman almaktadır. Onun için vatandaş ne 
yapıyor? Ekiyor. Ondan sonra da Ankara'ya geliyor, 
politikacılara başvuruyor diyor ki, «Ekilen bu mah
sul söktürülmesin.» Bu hususa bilhassa önem verme
nizi istirham ediyorum. 

Tuzla konusuna da değinmek istiyorum. Bizim 
Malazgirt'te bir Aktuzla var, bu bir problemdir. Se
nelerden beri bu konuyu dile getirmek istiyorum. 

Tuzla amiri (Yalnız Malazgirt'teki tuzla amirini 
demek istemiyorum, tüm olarak Doğu Anadolu'da..) 
oradaki köylüleri sömürmektedir. Durum şöyle; 
Yaz aylarında köylüler kağnı arabaları ile tuzlaya 
giderler, «Efendim, tuz yok» derler. Diğer taraftan 
tuzla amirinin bir eniştesi, oğlu veya başka birisi 
kamyonu gece tuzla doldurur, köylere gider ve köy

lülere satar. Ba husus üzerinde bilhassa durmanızı 
istirham ediyorum. Bu kanayan, bir yaradır Doğu 
Anadolu'da. 

Muş'a gönderilen filtreli sigara kontenjanı kâfi gel
memektedir. Aynı zamanda 400 ton tuz gönderilmek
tedir. Muş'a. Aktuzîa'dan üretilen tuzdan 400 ton 
gönderilmektedir, bu kâfi değildir. Gümrük ve Te
kel Bakanlığına gelen yazıya göre, Muş'tan 4 000 ton 
tuz istenmektedir, yalnız bendeki listede tarih ve nu
marası yok. Bu yıl 28 - 30 milyon lira almıştır Muş 
üreticisi Gümrük ve Tekel Bakanlığından. Şükran 
borcumuz var size bu konuda. Çok fazlasıyle mem
nun Muş halkı. 

Bir de tütün bakım ve işleme evlerinin yapılması 
konusunda ihale verilmişti, her halde yapılmaktadır. 
Yalniz, biraz kapasitenin genişletilmesi konusunda 
Muş Valisi bana bir yazı yazmış. O hususta istirha
mımız olacaktır. 

Sizlerin zamanını fazla almadım her halde. Güm
rük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin Türk milletine ve 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın İlhan. 
Sayın üyeler, sırayı sunuyorum : İkinci sırada Sa

yın Doğan Barutçuoğlu, 3 ncü sırada Sayın Talât Do
ğan, 4 ncü sırada Sayın Ekrem Kabay, 5 nci sırada 
Sayın Hasan Güven, 6 ncı sırada Sayın Mümin Kır
lı ve 7 nci sırada Sayın Sehahattin Savcı varlar. 

Buyurun Sayın Doğan Barutçuoğlu, aleyhinde. 
LÜTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Sayın Başkan, be

nim ismimi okumadınız, ben de söz istemiştim. 
BAŞKAN — Efendim, lehte, aleyhte, üzerinde 

yoklama yaptık; siz bulunmadınız. Ona göre tanzim 
ettik, özür dilerim. 

LÛTFÎ DOĞAN (Erzurum) — Ben de özür dile
rim. 

DOĞAN BARUTÇUOĞLU (Manisa) — Sayın 
Başkan, değerli arkadaşlarım; 

Gecenin bu geç saatinde kısa bir konuşma yap
mak istiyorum. Tütüncülüğün uzun vadeli sorunları
na temas etmemize esasen imkân yok. Bu seneki tü
tün piyasalarındaki eleştirilerimizi ve görüşlerimizi 
ifade ederek sözlerimi bitireceğim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu seneki Ege ekici tütün piyasası üzülerek ifade 

edeyim ki, gecikmiştir. Geçen sene 12 Ocak'ta Ege 
piyasası açıldığı halde, bu sene aradan aşağı yukarı 
bir aya yakın zaman geçtiği halde, henüz piyasanın 
günü dahi resmen ilân edilmemiştir. Basından, ayın 
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21'inde piyasanın açılmasına dair bazı haberler al
dık, Onun da gerçek olup olmadığını henüz bilemi
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Piyasaların geç açılmasının birçok sorunları oldu

ğunu, tütün ekicisine birçok zararlar iras ettiğini he
pimiz bilmekteyiz, bunlar üzerinde durmuyorum. 

Bütçe Komisyonunda bu seneki piyasa hakkında 
görüşlerimizi ifade ederken, tüccarla tütün ekicisi 
arasındaki psikolojik savaşın, maalesef ekici aleyhine 
cereyan etmekte olduğunu ve ekicinin panik içinde 
bulunduğuna dair sözlerimi, kendi vicdanımın muha-
sebeshîden geçirdikten sonra, acaba bir yanılma var 
mıdır diye düşündüm ve kendimi tatmin etmek için, 
bundan bir hafta önce 5-10 gün kalmak üzere Ma
nisa bölgesine gittim ve birçok tütün merkezlerini 
gezdim. Üzülerek ifade edeyim ki, bu Bütçe Komis
yonunda arz ettiğim husus bir gerçek olarak göründü 
bana. Ekici halen panik ve telaş içindedir. Hele piya
sanın geç açılacağına dair olan haberler yaygındır. 
Tüccarın rekoltenin çokluğuna, bozukluğuna dair 
yaydığı haberlerden tedirgin olmaktadır. Buna muka
bil, Sayın Bakandan rica ettiğimiz, sık sık beyanat 
vererek tütün üreticisini tatmin etmesi ve teskin et
mesi yolundaki önerilerimizin yerine getirildiğini ifa
de etmek isterim. Bu yönden Sayın Bakana teşekkür
lerimi sunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bu gezimde müşahade ettiğim birkaç hususu arz 

etmek istiyorum. 

Maslesef bu sene, geçen senelere nazaran hiç kı
yas edilmeyecek derecede küçük fiyatlarla meselâ; 
kilosu 5 lira, 7,5 liradan tütün alındığını gördük. Bu
nun üzerine vardık ve bazı tüccarların vergi durum
larını ayarlamak ve bunları terhin ederek bankalar
dan para almaya matuf hareketler olduğunu müşaha-
de ettik. Bu, daha ziyade yaygın bir alış - veriş tarzı 
değfldir. Yalnız, piyasanın gecikmesi dolayısıyle bu
nun uzayabileceği kanaatine vardık. Ekici, bu küçük 
alışverişleri kendi aleyhine mütalaa ederek huzursuz
luğu bir kat daha artmış bulunmaktadır ve gelecek 
yıl hazırlıklarını yapamamaktadır. 

Depo yapımında ve kiralanmasında gecikmeleri 
müşahede ettik. Prefabrik bazı depoların; meselâ Ma
nisa bölgesinde Saruhanlı'da yapılmakta olduğunu 
gördük. Yalnız bunların tesellüme kadar tamamlanıp 
tamamlanamayacağma dair de kesin bir bilgi edine
medik. 

Değerli arkadaşlarım; 
Tülün üreticileri arasında ikinci yaygın dedikodu, 

bu sene Hükümetin malî kaynak sağlayamadığına 
dair dedikodulardır. Maalesef, bu dedikoduları da 
tüccar yaymaktadır. Hatta Tekel Genel Müdürlüğü
nün Bütçe Komisyonunda münakaşa ettiğimiz rapo
runun suretlerini bazı kişilerin elinde gördük ki, ora
da 7,5 milyar liralık bir kaynak vardı, tşte bu kayna
ğın bu seneki rekolteye bölünmek suretiyle ortalama
nın 20 - 30 lira civarında dahi olamayacağına dair 
yaygın dedikoduları bizzat müşahede etmiş bulunu
yoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim kanaatimizce de henüz Saym Bakanımız 

malî kaynak hususunda kamuoyunu ve bizleri tatmin 
edici bir beyanatına ben rastlayamadım. Kısa zaman
da bu beyanatın verilmesini istiyoruz. 

Şimdi kısaca piyasadan önceki öneri ve talepleri
mizi arz ediyorum. 

Piyasa gününün bugün, yarın veyahut birkaç gün 
içinde süratle ilân edilmesini istiyoruz ve Sayın Ba
kanın bundan önceki beyanatlarını tekrar ederek, tü
tünün en son yaprağına kadar alınmasına dair kesin 
bir beyanını bekliyoruz. 

Hızlı alım yapılacağına dair, keza tatmin edici ve 
doyurucu beyanatının ve demeçlerinin faydalı olaca
ğına kanaat getiriyoruz. 

Iskarta, ıskonto, suçürüğü gibi uygulamaların su
reti katiyetle piyasalarda olmayacağına dair teminat 
verilmesini istiyoruz. 

Baş fiyatla beraber, ortalama fiyat üzerinde ıs
rarla durması lâzsm geldiği hususundaki kanaatimizi 
burada tekrar ediyoruz ve bizim bu fikrimize iştirak 
eden Saym Bakanın bunu tekrarlamasını rica ediyo
ruz. 

Bu senenin özelliğine göre, bu demin arz ettiğim 
7 , 5 - 1 0 - 5 liralık tütün alışverişleri karşısında bir ta
ban fiyat iiân etme zaruretine ben şahsen inanıyo
rum. Bunun da münasip bir taban fiyatla bu çok dü
şük alımların önlenebileceğine kanıyım. Bilhassa Ma
nisa bölgesinde bunun yaygın olduğunu görüyorum. 
B'lfarz, 35 liralık bir taban fiyat ilân edilebilir. Ge
çen seneki 38 lira kaime ve ortalama fiyatın bu sene 
de tutulacağına dair Sayın Bakanın beyanatı olursa, 
tütüncülerin tatmin olacağı kanaatindeyim. 

Piyasanın geç açılması dolayısıyle bu seneki tesel
lümün süratlendirilmesi ve ödemelerin çok erken ya
pılmasını öneriyoruz. 
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Tütün piyasasının bu şartlar altında, bu önerileri
miz de nazarı itibare alınırsa, Sayın Bakanımızın tec
rübesine dayanarak iyi geçeceğine kaniyiz. Tütün pi
yasasının hayırlı olmasını diliyorum. 

Ayrıca, Gümrük ve Tekel Bakanlığı Bütçesinin 
de, Bakanlığa ve milletimize hayırlı uğurlu olmasını 
dileyerek, saygılarımı sunuyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Barutçuoğ-

lu. 
Sayın üyeler, bu arada iki açık oylama sonucu 

gelmiştir sunuyorum : 
638 S. Sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

1977 yıh Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına; 
141 sayın üye katılmış, 99 sayın üye kabul, 41 sayın 
üye ret, 1 sayın üye çekinser oyu kullanmıştır. 

Arz olunur. 
639 S. Sayılı Petrol İşleri Genel Müdür lüp 1977 

yılı Bütçe kanunu tasarısının açık oylamasına; 131 
sayın üye katılmış, 92 sayın üye kabul, 39 sayın üye 
ret oyu kullanmıştır. 

Arz olunur. 
Söz sırası Sayın Talât Doğan'da, buyurunuz. 

TALÂT DOĞAN (Rize) — Sayın Başkan, muh
terem senatörler; 

Çay tarımı üzerinde birkaç noktaya değineceğim. 
Ondan önce, siyasî görüşlerimiz ayrı olmasına rağ
men, gerek bölgemden gelen seçmenlerimle Gümrük 
ve Tekel Bakanlığında Sayın Bakanı ziyaretimde ve 
gerekse değerli ilgililerle ziyaretimde gösterdikleri il
giye ve hiç bir bakanlıkta görmediğim bir süratle 
anında işimi halledip bizi uğurladıklarından dolayı 
memnuniyetimi bildirir, yüksek huzurlarınızda teşek
kürlerimi sunarım. 

Konuyu dağıtmamak ve zaman da sınırlı olduğu 
için elimdeki nottan aynen okuyorum. 

Yurdumuzda çayın vatanı, iklim ve coğrafî yapısı 
bakımından Rize ilidir ve Rize çayı dünyanın en ka
liteli çaylarından biridir. 

PoHtik zorlamalarla çaycılık elverişli olmayan 
bölgelere de yayıldığından, bugün içtiğimiz çayın ka-
îitesi maalesef düşmüştür. Dileğim odur ki, çay sa
haları artık disipline edilmelidir. 

Bugüne kadar ilmî ve teknik çay bölgesi haritası 
yapılmamıştır. Bu haritanın yapılmasıyle hangi yer
lerin çay tanınma daha elverişli olduğu meydana çı
kacağı gibi, bölgelerin çay kalite farklılığı derecesi 
de anlaşılacak ve bu suretle bölgelere göre işlenecek 
yaş çay yaprağından kalite farklılığı belli, derece de-
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rece kaliteli çay üretilecek ve kalite değerine göre 
farklı ücretle rahatlıkla satış yapılabilecektir; sigara 
satışında olduğu gibi. 

Diğer bir faydası da, çay kampanyasının bölgele
re göre açılması ve kapatılması belirli ve değişmez ta
rihlere bağlanacak; vatandaş keyfî, politik açılıp ve 
kapatma tehditlerinden kurtularak huzura kavuşacak
tır. 

Bu yaz Rize'deydim. Çay kampanyası kapatıldı, 
Eylül ayında. Halbuki, öyle bölge var ki daha 20 gün 
sonra yaprakları gelişecek, toplanacak. Bu Rize'de 
oynanan ufak bir politik oyun. Halkı nüfuzlu politi
kacıya; günahları boynuna şöyle de deniliyor: «Ka
patın çay kampanyasını, bana gelsinler, ben söylevim, 
ben açtırmış olayım, nüfuz kazanayım,» Ondan son
ra tekrar açılıyor. Artık bunlara lüzum yok. Belli. 
Şu bölgeden çay şu günde geliyor, şu günde bitiyor; 
bunlar resmen ilân edilir, vatandaş kapanacağı günü 
evvelden bilir, ona göre huzur içinde olur. Bunu Sa
yın Bakandan hassaten rica ediyorum. Şahit oldum, 
çok üzüldüm. 

En önemli husus, yaş çay yaprağı ahırımda; 2,5 
mu alınacak 3,5 mu alınacak, 4,5 mu alınacak her 
neyse, bu toplama işinin sağlam esaslara bağlanması
dır. Bunun başlıca şartı, yaş çay yaprağına gerçek 
maliyet değeri ve üreticinin emeğini koruyacak kâr 
payının ilâvesiyle kesin ve haklı yaş çay yaprağı kilo 
ücretini vermektir. Yoksa, bugün olduğu gibi, mali
yet düşük verilirse, zararına hiç bir tarım ve ticaret 
yapılamayacağından, maliyet açığım kapatmak için 
fazla yaprak almak suretiyle üreticinin zararının ka
patılması sağlanmakta. Bugün oynanan oyun ba ve 
idare de politik baskılarla buna göz yummak sure
tiyle kendi kusurunu Devlet Hazinesinden telâfi yo
luna gitmektedir. Bu önlenmelidir ve dolayısıyle de, 
meselâ; 200 bin ton mu, 200 milyon kilo mu, alınan 
çay yerine pekâlâ 150 milyon kilo temiz çay alınır 
ve bu, «Denize dökülüyor.» lafları da ortadan kal
kar. 

Yaş çay yaprağı alım kampanyalarında üretici, ça
yım alım yerlerinde teslim etmektedir. Ancak, bu alım 
yerlerinde idare çay yapraklarım zamanında fabrika
lara taşıyamamaktadır. Günlerce bekletilen çay evsa
fını kaybettiğinden, çayın kalitesi bir de burada düş
mektedir. Çay yaprağının alım yerlerinden en geç 24 
saatta fabrikaya ulaştırılması lâzımdır. Bunun için, 

f (Nisan ayında çay kampanyasını açacaksınız Sayın 
1 Bakan.) ne yapıp yapıp yeterli motorlu vasıtayı kira-

694 — 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 O : 3 

layın, bulun ve iyi bir organizasyonla lütfen bu alım 
yerlerinde üst üste çayların yığılıp ekşimesini, kokuş
masını önleyin. 

Kuru çay, çay bölgelerindeki fabrikalarda hepimi
zin bildiği gibi üretiliyor ve sevk için rutubetten ko
runmaya elverişli olmayan depolarda muhafaza ile 
bekletiliyor ve yine elverişli olmayan şekillerde An
kara'yla istanbul'a getirilerek buralarda paketleniyor. 
Çaycılığımızın bozuk düzeni, düğümlendiği, çözül
mesi gereken yer işte burası. Bugün çay kalitesinin 
bu derece bozuk oluşunun en önemli sebebi bu yan
lış uygulamadır. Oysa ki, fabrikalarda üretilen kuru 
çayın depolamadan paketlenmesi ve bundan sonra 
yurtta tüketiciye dağıtımı yapılmak üzere muhtelif 
merkezlerde depo etmek yoluna gidilmesi suretiyle 
iyi çay içme imkânına milletimizi kavuşturacağımız 
ümidindeyim. 

Çay fabrikaları sahil şeridinde toplanmıştır. Hep 
övünür dururuz, «Dünyanın en büyük çay fabrikasını 
yaptık.» diye. Halbuki, o fabrikalar rantabl değildir, 
hiç bir işe yaramaz. Hiç bir işe yaramaz demeyeyim 
de beklenileni veremez. Çay bölgelerinden ve üretici
den uzaktır. Hepimizin gayesi, aslımızı teşkil eden 
köylünün ayağına gitmek olduğuna göre, köylünün 
ayağından uzaktır, yine şehirlinin ayağındadır. Bu 
durum, yaş çay yaprağının taşınmasını zorlaştırıyor. 
Çünkü, çay bölgesi tepelerde, uzakta; fabrika denizin 
kenarında. Oradan oraya onu getirmek çok zor. Yaş 
çay yaprağı süt kuzusu gibi bir şey, elle tuttuğunuzda 
dahi bozuluyor. Bunu örselemeden getirmek lâzım. 
Bu durum çay yaprağının taşınmasını zorlaştırdığı gi
bi masrafları da artırıyor. İşçilerin köylerinden gelip 
gitmelerinde zaman kaybına ve işçilerin fuzulî masraf
lara sokulmalarına, dolayısiyle idarenin de toplusöz
leşmeler gereğince bunları götürüp getirme için taşıt 
masraflarına katlanmasına sebebiyet verilmekte, bu 
yüzden kuru çayın maliyeti durduğu yerde yükselmek
tedir. Artık büyük fabrikalar yerine küçük fabrika
lar yapımına gidilerek, çay üreticisine yakın yerlerde 
kurulmalarına öncelik verilmelidir. Bu suretle, işçi
nin ve idarenin zaman kaybı ve fuzulî masrafları ol
mayacağından çay maliyeti de ucuzlayacak, kalkınma 
yaygınlaşacak ve gelir dağılımı eşit olacaktır.. 

Benim tespit ettiğim, Rize ilinde öncelikle küçük 
fabrika yapılabilecek yerler şunlardır; idarenin takdi
rine arz ediyorum: Kaptan Paşa Bucağı, Çamlı Hem
sin İlçesi, Hemsin Bucağı, İkizdere İlçesi, Akpınar 
Köyü, Muradiye, Kömürcüler köyleri olarak sıralaya
bilirim. 

Çay bölgelerinde büyük bir dert olan muvakkat 
işçi meselesini politikacının insafından kurtarmak ve 
çalışma sürelerin sgorta hakkından istifade edebilecek 
şekilde planlamak lâzımdır. Keyfî işe alma ve parti 
rozetine göre işten çıkarma âdetlerinden vazgeçilme
lidir. Bu yaz Ağustos ayında Rize'deydim. Sayın Ba
kan, size de tel çektim. Eksik olmayın, ilgilendiniz. 
Adamı geliyorlar, torbadan bir kura çekiyorlar ve 
«Sen çıktın.» diyorlar. Üç gün sonra nüfuzlu bir par
ti il başkanı veyahut da bir başka nüfuzlu kişi, «Ben 
seni işe aldırdım.» diyor. Tekrar oyun oynanıyor, 
«Çıkün..» tekrar almıyor, «Alındın...» Bu milletle 
bu kadar oynanmaz. Eksik olmayın, tel çekmiştim si
ze. El koydunuz ve halloldu; ama ben bunların, şu 
bakan bu bakan değil, rutin hizmet haline getirilmesini 
istiyorum. Biz doktorlar naşı! bir hasta hastaneye yattı 
mı İdrarına, kanma otomatikman bakarsak; bunlar 
artık rutin olmalı.. Artık, «Kapandı, açıldı, çıktın..» 
bu eziyetten milleti lütfen kurtarın, iyi bir isim bırak
mış olursunuz. 

Çayımızın reklamı hiç yapılmamaktadır. Televiz
yonlarda görüyorsunuz. O bozuk düzen deterjanları 
tonlarla nasıl reklamla satıyorlar bu millete. Milletimiz 
çayımızın özelliklerini ve sağlığa faydaîığmı hakika
ten bilmiyor. Kaçak çayların hileli olduğunu bilemi
yor. Demli çay içtiklerini sanan vatandaşlarımızı, 
(Kaçak çay içerek.) Kanser hastalığına sebebiyet ve
ren boyalı maddelerle karıştırılmış çay içmekten kur
tarmak için lütfen masraftan kaçmayın. Televizyon
da devam!;, erbabını bulabilirsiniz bu reklamın, her 
türlü, bu bankalar gibi, deterjan satan yerler gibi, on
ların reklamları gibi masraftan kaçmayın. «Ticarette 
yüzde 60 reklama gidermiş.» derler. Devamlı televiz
yon reklamıyle milletimize bu kaçak çayların, kan
ser yapan boyalı maddelerden oluştuğunu, dem ver
mesinin sebebinin bu boya olduğunu, oysa ki, Rize 
çayının damar hastalıklarına iyi geldiğini, hazım sis
temini düzelttiğini. (Bunlar geçrektir.) halkımıza du
yurmanızı istiyor, beni dinlediğiniz için hepinize te
şekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum. (C.H.P. sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Doğan. 
Buyurun Sayın Kabaya 
EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; sayın Bakan, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığının sayın ilgilileri; 

Ciddî problemleri olan bir düzende, ciddî çıkmaz
ları o!sn bir düzende ya da sorunları her alanda ağır 
olan bir düzende elbette kamu sektörünün bir böfü-
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münün problemsiz olması, sıkıntısız olması söz ko
nusu olamaz, 

Bu sözümün arkasından, burada bulunan Güm
rük ve Tekel Bakanlığı ilgililerinin, «Parlamentoda 
sıkıntılarınız yok mudur?» diye en azından içlerin
den bir duygu, içlerinden bir düşünce geçmiş ola
bilir. Ben Cumhuriyet Senatosunun salonunun hepi
nizin gözü önünde böyle olduğu bir noktada elbet
te kendimizi, sizin sıkıntılarınızdan, düzenin sıkın-
tıEanndan ayrı tutmuyorum. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı, bütçesinin lehinde 
konuşacağımı söyledim. Aslında söyleyeceğim Ba
kanlıkla ilgili sıkıntıları; bir öneri, bir düzeltme ih
tiyacından doğduğundan ve o nedenle zannediyo
rum ki, buna çözüm getirebileceğiniz duyguîanyîe 
khinde de farz etmeniz mümkündür. 

Üç sorunla i'gili problemleri dile getireceğim. 
Birisi, anoson sorunu, ikincisi gümrüklerdeki zor
luklar, üçüncüsü kaçakçılık. 

Anason ülkemizin belli bir yöresinde ya da beî-
ii bir bölgesinde yetişen bir ürünümüzdür. Bunun 
ekimi, pazarlaşması, Gümrük ve Tekel Bakanlığın
ca düzenlenmektedir. Bu konuda Gümrük ve Tekel 
Bakanağına bağlı olmayan ya da alışmaktan ge
ren bir nedenden ötürü, sadece bu yıl üreticiler
le Gümrük ve Tekel Bakanlığı arasında bir prob
lem doğmuştur. Bu problemi Sayın Bakana götür
düğümüz ve Sayın Bakan bu konudaki haklılığı
mız: gördükten sonra, kendisini bir devlet ada
mına yakışır biçimde, «Ben üreticiyi üzmem, ben 
üreticiyi perişan etmem, onun hakkını veririm», sö
zünden ötürü huzurunuzda kutlamak, teşekkür 
etmek istiyorum. 

Nitekim öyle olmuştur. Düşündüğü biçimde üre
ticinin elindeki anasonun % 25'ini almış, geri kalan 
kısmım da Tar - İş ve Ant - Birlik kooperatiflerinin 
a'ması Hükümet sorunu yapmış, (Sorun demeye
yim, belki ağır bir tabir) Hükümet içinde çözümle
miş, belli bir öUçüde problemler çıkmıştır. O prob
lemleri de üretici ne ölçüde göğüslemiş bilemiyorum; 
ama sorun çözümlenmiştir. O nedenle Sayın Baka
nı yeniden kutfamak isterim. 

Ancak, bu konuda bîr sıkıntı vardır. Bu konu
da Tekel Genel Müdürlüğünün ve ilgililerinin önü
müzdeki dönemde dikkate alması gereken bazı hu
sustan söylemek isterim. 

Eksperler, üreticiyi ciddî olmamakla beraber 
bazı sıkıntılara sokmaktadırlar. Bu konuda prob
lemler vardır, bunun üzerine gidilmelidir. Depo si
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kıntısı gösterilerek, birtakım tüccarlar araya gir
mekte, üreticinin elinden malım ucuza almakta ve 
bilâhare tekele yeniden pahalıya satmaktadır ki, 
buna üreticinin elindeki anasonun satılması konu
sunda duyarlılık ve ilgi gösteren Sayın Bakanın, 
Bakan bulunduğu bir teşkilâtta bu sorunun da çö
zümlenebileceğine inanmaktayım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir yakınım bu sene hacca gitti. Hac esnasında 

f2aş flaş ilânlar, «Türkiye'ye istediğiniz malı geçi
rebiliriz.» şeklinde. Gerçekten de bunun altında şu 
yatmaktadır: «Orada dilediğinizi alabilirsiniz, biz 
gümrük kapılarında bunu rahatlıkla geçirebiliriz»,. 

Bir başka sorun olarak da, gümrük kapılarında 
hacılar otobüsün şoförü ya da iigiü tarafından bel
li bir ölçüde rüşvet vererek, çıkar vererek rahatlıkla 
geçebilmektedirler. Bu çözümlenmelidir. 20 nci yüz
yılda çağdaş toplumların, insanın insanı sömürme
sini kınadığı bir toplumda, çağdaş toplum olma 
iddiasında bulunan Türkiye'de utanç verici bir işlem
dir bu. Bakanlığın bu konuda bilgisi ne ölçüde var 
yok bilemiyorum; ama milletin bu kürsüsünden ben 
duyuruyorum. 

İşçilerimizin de aynı ölçüde sıkıntıları vardır. 
İşçilerimizin bavullan açılmaktadır, radyolar alın
maktadır, gömlekler alınmaktadır. Şayet gömleği, 
kravatı, radyoyu vermez ise işçilerimiz gümrük ka
pılarından girememektedirler. Bu sorun da mutlaka 
çözülmelidir. 

Diyelim ki, bîr belediyeye ya da kamu kuruluşu
na bir arabayı bîr işçi hediye etti. «Git Maliye Ba
kanlığına, git Gümrük ve Tekel Bakanlığına, g't Mer
kez Bankasına, git bilmem ne bürosuna şeklindeki 
bürokratik işlemler ciddî biçimde yeniden ele alın
ma!! ve çözüme ulaştırılmalıdır. 

Bir de gümrük depolannda komisyoncular var. 
Amacı nedir? Yani komisyoncunun 300 - 500 - 1 000 
lira, gerekliğinde etkili, yetkili bir adamsa parasız 
işlemler görülebildiği halde, kimsesiz, arkasız birta
kım yurttaşlar 3 bin lira, 5 bin lira vermeden işini 
görememektedir. Yani yüzkarası bir işlemdir. 

Bîr başka husus, depolar vardır. Aranızda bel
ki bazı arkadaşlar görmüştür, ben de ne ölçüde ki
şisel bir depodur bilemiyorum, Söğütözü'ne gider
ken, solda bir depo vardır. Kişiye ait bir depoyrauş, 
öyle derler bilemiyorum; ama gümrük kapılarının 
bulunduğu yerde bu tür depoların olduğunu işittim. 
Har bir araba için günde 25 lira asgarî para ödem ir
miş. 
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vŞimdi bir kişi bir arsa tutacak, devletin gümrük 
deposu yetmeyecek, bu depolara yüzlerce, binler
ce araba konacak, bir arsanın üzerinde; inşaatı yok. 
bitmem nesi yok birtakım kişiler günde 5 - 10 bin 
lira para kazanacak. Deyîetin yaptığı bir kusurdan 
ötürü birtakım kişiler, günde 5 - 1 0 - 1 5 bin lira pa
ra kazanacak, bu devletin aracı olmaya hakkı yok
tur. 

Kaçakçılık son derece önemli bir sorun olarak 
ülkemizde görülmektedir. Kaçakçılık konusunda 
bazı politikacıların da adının geçtiği zaman za
man gazetelerde duyulmaktadır. 

Sayın Bakandan özellikle istirham ediyorum: 
Eğer politikacılardan; sigara kaçakçdığından, baş
ka kaçakçılıklardan adı geçen kişiler varsa, tahkik 
ettirmeli ve mutlaka kamuoyuna duyurmaîıdır. Po
litikacılık, kaçakçılık yapmak için kullanılacak bir 
görev değildir, en azından ayıptır. 

Bir başka husus şudur, değerli arkadaşlarım: 
Ben hiç gitmedim, Kilis'i bilemiyorum; ama Ki

lis'te çeşitli dükkânlarda, çeşitli ma la r açık seçik 
satılırken, oradan bir mal alıp yola çıkan yuttaşın 
eMnde bir mal yakalanıyor ve yurttaş bu yüzden 
hapiste yatıyor. Bu mallar dükkânda açık seçik sa
tılırken, bir yurttaşın herhangi bir ihtiyacından 
ötürü yoMa, belde tutulması devletin aczini göste
rir. Devlet devletse, o dükkânda da ağırhğını, gücü
nü gösterebilmelidir. İşitiyoruz ki, özelikle KiMs'te, 
Kilis kapısında devletten daha etkili kaçakçılar 
varmış. Bizim Cumhuriyetimize yakışmıyor bu. 

Bu bütçenin ülkemize, milletimize ve ilgililere 
hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum, hepinize saygı
larımı sunuyorum. (C. H. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kabay. 
Buyurunuz sayın Güven, aleyhinde efendim. 

HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın üyeler; 

Ben konuşmamı sadece çay sorunu üzerine yönel
teceğim. 

1976 yılı istatistiklerine göre çay bölgesinde 
2 530 198 kişi yaşamakta ve bunların 860 267'si çay 
ziraatiyle geçinir durumdadır. Çay ziraati bugün bahçe 
ziraati şeklinde gelişmekte olup, küçük bahçelerin 
yapılan bu ziraatin, çoluk - çocuk, genç; 8 - 9 yaşın
dan itibaren insanları üretici kılan bir ziraat türü şek
linde oluştuğu bir gerçektir. 

İşletme büyüklükleri hakkında bazı rakamlar ve
rirsem, bu görüşümüz daha gerçekçi bir şekilde sergi
lenmiş olur. 5 dekara kadar olan işletmelerin sayısı 

114 676 olup; ekili alanın % 63'ünü kapsamaktadır. 
6 ilâ 10 dekar arasındaki işletmelerin sayısı 17 569 
olup; ekili alanın °/0 30'unu kapsamaktadır. 20 deka
ra kadar işletmelerin sayısı 2 084 olup ekili alanın 
% 6,6'sım kapsar. 21 dekardan 30 dekara kadar olan 
işletme sayısı 44'tür. 30 dekar ilâ 40 dekar arasındaki 
işletme sayısı 4, 41 dekar ile 50 dekar arasındaki iş
letme sayısı sadece 2'dir. Buradan da görülüyor ki, 
çoğunluğu, % 93'e varan oranı, 10 dekardan aşağı 
büyüklükteki çay bahçelerini teşkil etmektedir. Tam 
bir aile ziraati şeklinde gelişmesine karşı; gübreleme 
çapalama, budama, dikme gibi çok zorlu bir ziraat 
sonucu pahalı bir üretim türü olarak karşımıza çık
maktadır çay ziraati 

Yine, yapılan ödemeler göz önüne alınırsa, bu çe
tin bölgedeki insanlar arasındaki gelir dağılımında da 
bir terslik hemen kendisini gösterir. Yapılan ödeme
lerin % 61' toplam çay üreticisinin y0 85'ine, ödeme
lerin % 31'i ise üreticinin sadece % 13'üne gitmekte
dir. Bunun yanı sıra başka bazı çarpıcı Örnekler kar
şımıza çıkıyor. 

5 dekara kadar olan arazilerde dekar başına verim 
479 kilogram; 6 ilâ 10 dekar arasındaki arazilerde 
504 kilogram 41 ilâ 50 dekar arasındaki arazilerde 
580 kilogram olmaktadır. Burada tipik bir terslik göze 
çarpmaktadır: Arazi küçülünce, insanların bakını, 
onarım, gübreleme olanaklarının çok olması bakımın
dan verimin de fazla olması lâzım. Arazi büyüyünce, 
kendi eliyle işlemesini yapamayacağı için çoğu kere 
devşirme ve bu işte pek öyle yeteneği olmayan kişi
leri ücretle tuttuğu için üretimin düşmesi lâzım. İşte, 
2,5 yaprak sorununun en çok görüldüğü yer budur. 
Burada da ne gelirse fakirin başına gelir. 2 dönüm, 
3 dönüm arazisi olan zaten güçsüzdür, sağda solda 
tanıdığı, hakkını dahi tespit ettirme olanağı ve arazisi 
olmadığından, bunun çayı genellikle 2,5 yaprak üze
rinden rahatlıkla alınır, fakat büyük çaylıkların sahi
bi daha güçlüdür, çevresi daha geniştir, siyasî baskı 
araçlarıyla veya çalışan eksperlerle iyi ilişkileri var
dır, bunu kullanarak, çayın kalitesini bozacak şekilde 
2,5 yaprağın üstünde, çoğu kez 3,5 yaprak, 4 yaprak 
çayım satabilmektedirler. 

Kuru çay stokumuz da gün geçtikçe artmaktadır. 
31.12.1976 tarihi itibariyle elimizde bulunan kuru çay 
stoku 60 000 ton civarındadır. Bunu azaltıcı tedbirle
rin alınması gerekir. En başta alınacak tedbir, tabia-
tıyle çayın kalitesini iyileştirme ve bunun sonucu ola
rak da tüketim imkânlarının kendiliğinden artırılma
sıdır. 
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Yaş çay alımı dertlerin en büyüğünü teşkil etmek
tedir. Yaş çay alımı, öncelikle geçici işçi statüsünde 
çalışan eksperler tarafından sağlanmaktadır. 1 300 çay 
alım yeri mevcuttur. Yıllardır bu derdi dile getiririz. 
Geçen yıl Bütçe Karma Komisyonunda, bu yû ol
duğu gibi yine bu derdi dile getirdik. Artık bu teknik 
bir iştir eğitilmiş elemana ihtiyaç göstermektedir. Çay 
eksperleri meslek okulunun mutlaka ve mutlaka bir 
an önce açılması gerekmektedir. Meslek içi eğitime 
önem vermek gerekmektedir. Ayrıca üretici halka da 
gerekli bilgileri vermek suretiyle, üretimden ta fabri
kasyon işlemi bitip pazarlamaya kadar dengeli, te
miz, kaliteli çay elde etmenin yollarım araştırmamız 
gerekiyor. 

Bu, başka sorunları da çözer. Biraz evvel Sayın 
Talât Doğan arkadaşımız da değindiler; konu bir 
meslekî eğitime dayandırılmadıkça, fabrikaya işçi al
ma ister istemez büyük bir keşmekeşin içine sokul
maktadır. Meslekî eğitimden geçen kişiler, elindeki 
belgesine göre işe almacakîır, böylece almasak ele
manlar yoluyle sorun çözülecektir. Böyle olmayınca, 
herkes çaydan anlar durumda ortaya çıkıyor; daha 
çok sağda solda işi olmayanlar, havaî tipler, çalış
maktan pek hoşlanmayan kişiler, siyasi nüfus sahibi 
veya fabrikanın etkili bir bölümünde tanıdığı olan ki
şiler rahatlıkla kendilerini fabrikaya atmaktadırlar. 

Sonra, gerçekler tespit edilir de bazen ifade 
edilmesi mahzurlu görülür. Bunu da söylemekten ka
çınmayalım; Türkiye'de bir hastalıktır yürüyor, bura
lara girebilmek için bu işin pazarları türüyor. İşe yer
leşebilmek için 2 bin lira, 3 bin lira, 4 bin lira yerine 
göre verecek fabrikaya girecek; bu bir gerçek, biliniyor, 
oluyor bunlar. Bu da daha çok, meslekî kurslarda yetiş
miş insanların dirayetine göre işe yerleştirilmeleri ko
nusunda gösterdiğimiz kusurdan ileri gelmektedir. 

Çayın işlenmesi için, mutlaka alım günü veya onu 
takip eden 24 saat içinde işleneceği fabrikaya yetişti
rilmesi gerekmektedir. Bu müddet geçirildiğinde çay 
işlenmez hale geliyor. Bunu yanı sıra genellikle Do
ğu Karadeniz bölgesindeki coğrafî şartların son de
rece çetin olması, ulaşım imkânlarının sınırlı olması 
nedeniyle, doğru dürüst yol bulunmayışı nedeniyle 
çay, kamyonların içerisinde bazen yağmurlu çamurlu 
günlerde, üzerine ayakkabılarıyle basarak kişiler ta
rafından daha fabrikaya gelmeden perişan bir hale 
itilip fabrikaya ulaştırılması sonucunda zaten çayda 
hayır kalmamıştır. Çünkü son derece nazik bir nebat
tır çay. 

BAŞKAN — Sayın Güven, söz süreniz bitti, lüt
fen bağlayınız. 

HASAN GÜVEN (Devamla) — Bağlayayım efen
dim. 

Bunlar da dikkate alınarak, taşıma işleri mutlaka 
Kurum tarafından yapılmalı, kamyon, adedi artırılma
lıdır. 

Depolar da çoğu kez hem az, hem de vasıfsız ol
maktadır. 

Yörenin bir sorunu olarak da ortaya şu konu 
çıkmaktadır: Bu bölgede, çay fabrikaları hariç başka
ca insanların çalışacağı bir yer yoktur. Yoğun emek 
ve fabrika sorunu çözülürse, buradaki fazla istihdamı; 
yani fuzulî olarak tutulan insanlar o işlere nakledil
mek suretiyle Çay Kurumu daha rahat çalışacak bir 
ortama sokulur. Onun için mümkün mertebe gemici
lik ve bu bölgedeki silaha olan ilgi nedeniyle silah 
fabrikaları gibi bazı fabrikalar yapılabilirse, bunav 

paralel olarak bu sahada bir boşalma olur ve çayın 
da kalitesi kendiliğinden artar. 

Bütçenin Türk Ulusuna, Bakanlık mensuplarına 
hayırlı uğurlu olmasını diler, hepinizi saygılarımla se
lâmlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güven. 
Buyurun Sayın Kırlı, üzerinde. 

MÜMİN KIRLI (İzmir) — Muhterem arkadaş
larım; 

Vakit hayli ilerledi, zamanımız da 10 dakika ile 
kısıtlı. Ben konuşmamın büyük bir bölümünü çok 
yakında açılacak olan Ege ekici tütün piyasasına 
ayırmak istiyorum. 

Doğan Barutçuoğlu arkadaşımız, bölgesinde yap
tığı gezi sonunda tütün ekicilerinin bir panik ve te
lâş içinde bulunduğunu söylediler. Biz de bölgeleri
mizde gezi yaptık. Şimdi Ruhi Tunakan arkadaşı
mızla konuştum, o da Manisa bölgesinde gezi yap
mış; ekiciler bir panik ve telâş içinde değil; ama her 
sene olduğu gibi, bir heyecan içindeler. Bu tütünde 
normaldir. Tütüncü her sene piyasa açılmadan, piya
sanın açılacağı günün akşamından sabahına kadar 
ilk gün daima o heyecanı muhafaza etmiştir, bun
dan sonraki senelerde de muhafaza edecektir. Kaldı 
ki, bu sene yüksek bir rekolteye sahibiz. Bilhassa 
Ege Bölgesi bakımından geçen senenin 98 milyon ki
losu yanında, 180 milyon kiloya varan bir rekolte 
elbette Ege ekicilerini daha fazla bir heyecan için
de tutacaktır. Bunu gayet normal karşılamak lâzım
dır. Çünkü, ekici hatta senenin 12 ayının da üstün
de bir emek verip o zamana kadar gelmiştir, o he-
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yecanı duymasını da gayet normal karşılamak lâzım
dır. Kolay bir şey değildir. 

Bu sene olacağını tahmin ettiğim bir sıkıntıdan 
bahsediyorum; o da rekoltenin yüksek olması nede
niyle ambarlama ve tesellümde bazı sıkıntılar olabi
lir. Bunu ekici normal karşılıyor. «Geçen sene şu 
kadar zamanda alınmışsa benim tütünüm, tesellüm 
edilmişse; bu sene bir miktar daha uzayacaktır, bu
nu normal kabul ediyorum.» diyor. (Bunu gayet sa
mimiyetle ve açık kalplilikle söylüyorum; ama ben 
şunu tavsiye etmek istiyorum; acaba tesellümü geç 
yapılacak olan ekiciye bir miktar avans vermek 
mümkün müdür? Çünkü eğer tesellüm geç yapılır, 
para geç verilirse adam tarlasını tutamayacaktır do-
layısıyle tütünü de ekmesi güç hale gelecektir. 

Bunu ben tasviye etmek istiyorum, elbette saym 
bakanlık bunu imkânı varsa düşünecektir. 

Bu sene bir hata yapılmıştır; tütün ekim beyan
namelerinin çok erken istenmesiyle.. Buna Tekeli iten 
sebepleri az çok tahmin ediyorum. Tütün ekimini 
kontrol altında bulundurmak, yükselen rekolteyi nor
ma] seviyelere indirmek; ama kanunda bu madde ol
duğu halde niçin bu sene yapıldı? Bunun esasında 
taban fiyatın verildiği 1974 senesinde yapılması lâ
zımdı. Belli idi. Ben ömrüm boyu tütünde taban fi
yata karşı oldum. Bunun haklı haksız tarafları ola
bilir, karşı çıkılabilir. Hiç çekinmeden yine bu kür
süden söylüyorum; taban fiyat, hakikî tütüncüyü öl
düren, hakikî tütün müstahsilinin karşısına bir zırh 
gibi çıkan bir uygulamadır. Ama, taban fiyat poli
tikası içine artık girilmiştir, 10 lira verilmiştir, geçen 
sene 20 lira yapılmıştır, bu sene belki daha fazla ve
rilecek, belki burada bırakılacak; ama ne olursa ol
sun, hakikî tütüncüyü işte böyle tütün üretimini tah
rik etmek suretiyle güç durumlara düşürecektir taban 
fiyat. 

Onun için tütünde taban fiyat değil, her zaman 
söylediğim gibi ortalama fiyat lâzımdır. Baş fiyat da 
mühim değildir. Verirsiniz 55 lira, 50 lira, 48 lira 
neyse; ama bir koçan alırsınız, ondan sonra inersi
niz aşağıya işte öteki tütüncüde haseti o zaman uyan
dırmış olursunuz. Ortalama fiyat mühimdir. 

Tütün ekim beyannamesi yanlış istendi bu sene. 
Çünkü, buradan girdik o taban fiyatın içine. Önce 
10 Ocak veya 20 Ocakta istenmişti zannediyorum, 
sonra Sayın Bakan, «Bunu bir ay uzattık.» dedi. Ge
ne de yetmez, yanlıştır. Çünkü, adam daha tütününü 
satmamıştır, parasını almamıştır. Tarla tutacaktır, 
siz adamı bile bile, tütüncüyü bile bile yalan beyan

da bulunmaya itiyorsunuz. Saym Bakan, Sayın Ge
nel Müdürüm. Bunu gördük, konuştuk. «Ne yaptın?» 
dedim, «Verdim işte böyle.» dedi. Nedir verdikleri? 
dedim. «Yukarısı Ali, dedim, aşağısı Veli dedim; sa
ğı şu dedim, solu bu dedim ve 5 dekar, 10 dekar ne 
ise bir alan gösterdim; ama aslı esası yok.» diyor 
adam. Yani, adamı yalan beyanda bulunmaya Dev
let olarak itiyoruz. Onun için bu girmiştir, kanunda 
da vardır. Ben o zaman karşı çıkmıştım, arkadaşla
rım sağ olsunlar, «Aman, bu buradan geçsin, Mec
lise dönmesin,» diye söylendiler, ettiler; ama ka
nunun birtakım daha eksik yönleri vardı, bu da ek
sik bir yeriydi. Bunu da yanlış yaptık bu sene. 

Saym Bakandan tütün dikildikten sonra beyan
namelerinin verilmesi lâzım geldiğine dair kesin bir 
beyan bekliyoruz ki, tütün ekicisi arkadaşlarımız güç 
durumda ve yalancılık yapmak durumunda kalma
sınlar, mühim olan budur. 

Arkadaşlar, taban fiyat bir de şunu yapıyor: 
Bir ekici hakikî bir müstahsildir, diker, tütün ye

tiştirecek bir tarlaya. Akhisar'da olduğu gibi Cuma-
ovasında olduğu gibi veyahut diğer güzel mıntıkalar
da olduğu gibi, dekarında 100 kilo alır, 120 kilo ahr, 
80 kilo alır, 60 kiloya kadar iner, 40 kiloya kadar 
iner. Onlar tabiî bazı senelere göre olur. Siz taban 
fiyat verirsiniz 20 lira, adam dekarında 500 kilo ala
cağı tarlaya kaçar. Bunun önüne de geçilmiyor Sa
yın bakanım, saym arkadaşlarım. Ben şimdiye ka
dar gitmedim; ama ondan sonra arkamıza geliyor
lar, «Bu yere tütün diktik haydi bakalım buna lüt
fen artık müsaade edilsin.» ve saire diye söyleniyor
lar. Gidiyoruz ricada bulunuyoruz. Netice ne olu
yor? Adam dekarından 500 kilo almıştır, kilosu 20 
liradan 10 bin lira eder öteki dekarından 100 kilo 
almıştır; 40 lira, 45 lira verirsiniz işte 45 lira alır. 
Masrafı daha fazladır, kazancı tabiatıyle azdır. Ha
kikî tütüncüyü böylece bu politika ile öldürmüş olu
yoruz. Taban fiyat politikasını bu bakımdan kaldı
ramayacağız öyle anlaşılıyor; ama bunu bir başka 
yöntem içinde ele almamızın düşünülmesi lâzım gel
diğini bilhassa tavsiye etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kırlı, söz süreniz doldu, 
lütfen bağlayınız. 

MÜMÎN KIRLI (Devamla) — Teşekkür ederim 
Saym Başkanım, ben bir meseleden daha bahsetmek 
istiyorum, tmkân verirseniz bir iki dakikada bitiri
rim. 

BAŞKAN — Tabiî efendim, buyurun. 
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MÜMİN KIRLI (Devamla) — İşte böyle küçük 
küçük göz yummalar, yahut büyük büyük göz yumma
lar, sonunda büyük hesaplar ödemeye doğru bizi itiyor. 
Bu bakımdan, politikalarımızda eyyamcı değil; ama 
gerçekçi ve tabana inici olmalıyız. Ben bunu söy
lemek isterim. 

Sayın Bakanım, bir de İzmir'den bir beyanname 
aldım. Gümrük muhafaza memurları arkadaşlarımız 
kendi dertleriyle ilgili bir broşür göndermişler ben
denize ve diğer arkadaşlarımıza; zira bir broşür şek
lindedir. 

Şimdi, bunlar fazla mesai yaptıklarından bah
sederler ve bu fazla mesailerinin karşılığı, kendile
rine yıpranma zammı ve fazla mesai ücreti öden
mediğini söylerler. Kendilerini polis görevlileri ve 
orman muhafaza memurlarıyle bir tutmak suretiy
le; öyledir, bilmiyorum ben çalışmaları nasıldır bu 
arkadaşlarımızın, fakat ben dertlerinin inandığım 
kısımlarını dile getirmek istiyorum. Mümkündür, po
lis gibi çalışabilir, 24 saat çalışabilir bu arkadaşları
mız. Eğer bu arkadaşlarımız 24 saat, 20 saat, 15 sa
at, 12 saat neyse, fazla mesai yapıyorlarsa ben bu 
fazla mesailerinin verilmesi için bir formül bulun
masının, kendilerine mesailerinde daha muvaffak 
halde bulunmaları için bir teşvik unsuru olacağına 
kaniyim. Ama, ben fazla mesai yapıyor diye bir şa
hıs buna yıpranma zammı diye bu kanunlarımıza 
geçirdiğimiz usulün karşısındayım. Hem fazla mesai 
veriyorsunuz adama, birçok meslek mensuplarına 
bunu yapmışızdır, hem de bir taraftan yıpranma 
zammı diyorsunuz. Ondan sonra 20 sene içinde adam 
emekli. Bakıyorsunuz Türkiye'nin sokaklarına, ba
kıyorsunuz Türkiye'nin küçük büyük illerine, ilçe
lerine genç genç insanlar, 40 yaşında emekli olmuş 
insanlar.. Bunları da bu millet böyle yıpranma zammı 
vesaire diye beslemek mecburiyetinde de değil. 
Ama, fazla mesai yapıyorlarsa, fazla mesailerinin 
karşılığım elbette hakkaniyet içinde ödememiz de 
bize düşen bir vazifedir zannediyorum. Eğer bu böy
le ise, bu arkadaşlarımın bu haklarının da korunma
sını hassaten rica ederim. 

Şimdi, bir de arkadaşlarımız bana çok haklı ge
len bir meseleyi ortaya dökmüşler. 200 lira elbise 
dikiş ücreti veriliyormuş kendilerine. Bugünkü şart
lar içinde 200 lira elbise dikiş ücreti elbette hiç bir 
şeyi karşılayamaz. Bugünkü şartların icabı elbise di
kiş ücretlerinin artırılmasının lâzım geldiğini de ben 
bilhassa belirtmek istiyorum. Eğer imkân varsa, büt
çelerimiz bunu karşilayabilecekse karşılanması; de-
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I min dediğim gibi vazifelerini yaparken iştahlı halde 
I bulunmalarını ve iyi vazife görmelerini temin edecek 
j bir faktör olacaktır. 
I Bütçenin memleketimize, milletimize hayırlı ve 
I uğurlu olmasını diliyor, saygılar sunuyorum arka-
I daşlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Kırlı. 
I Say m üyeler; 
I 6 sayın üye konuşmuş ve birkaç yeterlik önerge-
I si gelmiştir. Ancak, Sayın Bakandan sözlü olarak 
I soru sormak isteyen Sayın Bahriye Üçok, Sayın Zi-
I ya Müezzinoğlu, Sayın Ahmet Karayiğit, Sayın Sa-
I bahattin Savcı ve bendenizin de bir suali olacak. Bu 
I sorular, soru sorma hakları saklı kalmak şarriyle 
I önerge işleme konacaktır. 

Önergeleri okutuyorum efendim. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Önerge hakkında lehte, 

I aleyhte müsaade edecek misiniz efendim?... 
I BAŞKAN — Tabiî efendim, okunsun da. 
I Sayın Başkanlığa 
I Bütçe üzerinde 6 sayın üye konuşmuştur. 
I Müzakerelerin yeterliğini teklif ederim. 
I İzmir Senatörü 
I Dr. Mümin Kırlı 
I Başkanlığa 
I Görüşmelerin yeterliğini öneririm. 
I Saygılarımla. 
j Kayseri 
I Ziya Müezzinoğlu 

I Sayın Başkanlığa 
I Müzakerenin kifayetini arz ve teklif ederim. 
I Eskişehir 
I Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, yeterlik önergele
rin aleyhinde buyurun efendim. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Muhterem Başkanım, 
I muhterem arkadaşlarım; 
I Tespit ve tayin ettiğimiz programı bugün normal 
I hududuna getirmiş olduk. Geç kaldığımız günler ol

du. Geçirdiğimiz iki - üç gün önceyi düşünürsek, 
aşağı - yukarı programı bir gün sonraya getirdiğimiz 

I noktada, bir günlük bir gecikme içerisinde ilerliyor-
I duk. Bugün alman bazı tedbirler sebebiyle normal 

hududuna gelmiş oldu. Evet, vakit de ilerledi. Ge
cenin bu geç saatında belki birkaç arkadaşımızın 

I daha konuşması bir ağırlıktır, bir zorluktur. Ama, 
eğer tensip buyurursanız, tahmin ediyorum ki, bu 6 
konuşmuş arkadaşımızdan sonra bir veya iki kişi her-

I halde sırada mevcuttur. Bu arkadaşlarımızın da söy-
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leyeeekleri birkaç belki faydalı fikir olabilir. Ben de 
bunların arasmdayım. Bu gecenin 02,00'sine kadar se
bepsiz beklemedik. Bir şeyler söyleyelim, bir hizmet 
gelir belki, bir fayda olur ümidiyle oturduk. Vazife
mizdir; ama 5'er dakika dahi olsa bu lütfunuzu, ik
ramınızı esirgemezseniz biz de bu mevzudaki görüş
lerimizi muhterem heyetimize, arkadaşlarımıza ve bu 
suretle bütün milletimize söylemiş oluruz ve bundan 
da umarım ki, fayda olur. Başka müzakere edece
ğimiz bir mevzumuz da yoktur. Muhterem Bakanı
mız da zaten tahmin ediyorum ki, kısa konuşurlar. 
5'er veyahut da 6'şar dakikalık bir imkân vermenin 
bir fayda getireceğine inanıyorum ve hiç bir zarar 
tevlit edeceğini de kabul edemiyorum. 

Ayrıca, usul hakkındaki veya yeterlik önergesi
nin aleyhinde konuşma fırsatım da bir şeyler söyle
mek için kullanmadım. Dikkatinizi de bu noktaya 
çekmek isterim arkadaşlarım. Eğer Başkanlığın bu 
noktadaki görüşüne katılmayıp da fırsat verirseniz 
memnun olurum. 

Saygılarımı arz ederim. 
BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın görüşü değil, 

önergeleri arz ettim bendeniz efendim. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Başka söz vermem mümkün değil 

efendim. Yeterlik önergeleri aleyhine ancak bir ki
şiye söz verilebilir. 

EKREM KABAY (Burdur) — Bir şey söylemek 
istiyorum zatıâlinize. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
«İRE»* 

EKREM KABAY (Burdur) — Salonda şu anda 
konuşmak isteyen kaç üye vardır?. Şayet Sayın 
Oğuz'a son söz verme imkânı varsa... 

BAŞKAN — Efendim, son söz Sayın Sabahattin 
Savcı'nındir. Ondan sonra da konuşmak isteyen, mü
racaat eden yalnız Sayın Ali Oğuz vardır efendim. 

Arz ederim. 

AHMET KARAYIĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, bir hususu açıklamak istiyorum. 

Aslında ben de konuşmak istiyordum. Ama, ge
cenin bu saatında müzakereleri fazla ağırlaştırmamak 
için konuşmamayı tercih ettim. Yoksa ben de ko
nuşmak istiyordum. 

BAŞKAN — Evet, anlıyorum efendim. 
Efendim durum tavazzuh etmiştir. Önergeleri oy

larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Yeterlik önergeleri kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sorularımı
zı şimdi sormanıza imkân veriyor musunuz efen-
dim?... 

BAŞKAN — Tabiî efendim, Bakan kürsüye teşrif 
buyursunlar. 

Sayın Bakanım, sorular sorulsun, tespit buyurun. 
Ondan sonra hepsine cevap lütfedersiniz efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Tekirdağ) — Emredersiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bahriye Üçok?... Yoklar. 
Sayın Müezzinoğlu, buyurun efendim. 

ZİYA MÜEZZİNOĞLU (Kayseri) — Sayın Baş
kan, TIR uygulamasıyle ilgili olarak" bazı noktaları 
açıklamasını Sayın Bakandan rica ediyorum. 

1975 yılında yürürlüğe konulan bir kararnameyle 
ülkemizden geçen TIR taşıyıcılardan anlaşmalı ülke
lerden kilometre başına 25 kuruş, anlaşmasız ülke
lerden 40 kuruş tahsili öngörülmüştür. 

Bu kararname yürürlüğe konulurken Hükümet 
1976 yılında 120 ilâ 150 milyon dolarlık bir döviz 
gelirinin beklendiği üzerinde durulmuştu. Acaba bu 
bekleyiş 1976 yılı içinde gerçekleşmiş midir? Elde edi
len döviz gelirinin miktarı nedir?. 

Ben bu soruyu Ulaştırma Bakanına yöneltmiştim. 
Gümrük ve Tekel Bakanının cevapîandırabileceğini 
söylemişti. Bu sebepten Sayın Bakandan soruyorum. 

İkinci, sorum; yine aynı konuda. Kanımca 25 ku
ruş ve 40 kuruşluk ücretler, bu taşımanın yollarımız
da yaptığı tahribatı karşılayacak ölçüde değildir ve 
bu nedenle sanayileşmiş ülkelerde zengin petrol ül
kelerine yapılan taşımanın, Türk vergi mükellefi ta
rafından sübvansiyone edilmesi gibi bir durum söz 
konusudur. Acaba, bu nedenle bu kararnamenin yü
rütülmesinde sorumluluk almış olan Sayın Bakan, 
ücret tarifelerinin yeniden gözden geçirilmesine ta
raftarlık ediyorlar mı? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Karayiğit. 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

Tekel Başmüdürlüklerinin iyi çalışamadığı ka
naatindeyim. Bilhassa ben Afyon'luyum, Eskişehir 
Başmüdürlüğünün bu yönden zaman zaman ihmal
lerini görmekteyiz. Bakanlık, Tekel Başmüdürlükleri
nin yeniden bir düzenlemesine gidecek midir veya ak
saklığı giderecek tedbirler düşünüyorlar mı? Bu bi
rinci sualim. 
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İkinci sualim : Filtreli sigara ihtiyacı gittikçe art
maktadır. Görebildiğim kadar, Bakanlık ancak bu
günkü ihtiyaçları karşılayabiliyor. Nüfus çoğalması 
sonucu fazla kullanma nedeniyle bu açık gittikçe ar
tıyor. Yurt dışında bir Samsun sigarası imal ettiri
yorlar veya Türk tütününden bir Efes sigarası imal 
ediliyor. Bunun Türk tütününden yapılmak kayıt ve 
şaftıyle bu sigaraları yapan firmaya elli kuruş, bir lira 
kâr vererek bu sigaralardan Türkiye'de de kullanıl
ma imkânı olur mu, olmaz mı? Bunu öğrenmek isti
yorum. Dolayısıyle bu, yabancı menşeli sigaralara 
karşı bir bakıma önleyici büyük bir tedbirdir. 

Sayın Başkanım; 
Üçüncü sualim; Tekel Bakanlığının büyük bir po

tansiyeli var. Tekel Bakanlığı bu potansiyelinden ge
rekli şekilde istifade edememektedir. Bilhassa ihracat 
bakımından eksik bir organizasyonla Avrupa ülkele
rinde bu satışı sürdürmektedir. Bilebildiğim kadar, 
beîki yanılryorum; umumî mağazalar eliyle de bu sa
tışları yönetmektedir. Bu da kâfi gelmemektedir. Bu
nu dışarıda çalışan vatandaşlarımızdan öğreniyoruz. 
Ben, yurt dışına pek çıkmam, aldığımız tahsisatlarla 
ancak yurt içinde ğeziiebiliniyor, bu bakımdan yurt 
dışındaki vatandaşların şikâyetini önleyecek iyi bir 
organizasyona, iyi bir ihracata yönelik tedbirler dü
şünüyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Buyurun Sayın Savcı. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkanım, vasıtanızla şu üç sorumu sormak istiyo
rum : 

Birincisi; Tekel Genel Müdürlüğünün, 440 sayılı 
Kanuna uygun olarak; yani bir İktisadî Devlet Te
şekkülü olarak hizmet görmesinde daha fazla ya
rar var mıdır? Bu konuda Bakanlığınız ne düşünmek
tedir? 

İkincisi; bu yıl tütün piyasasının hareretli olaca
ğını ve heyecanla tütün elddlcrimiziin beklediğini mü-
şahade ediyoruz. Eübette ki, büyük bir kitlenin geçi
mini temin eden bu sahada piyasanın açılışı önem 
arz eder. Ben, Doğu'da meselâ; Diyarbakır'da bu yıl 
tütün piyasası ne zaman açılacaktır, rekolte tahmini 
veya tespiti bugünden yapılmış mıdır? Bu konuda eğer 
hazırlıklı iseniz, bir malumat lütfederseniz memnun 
olacağım. 

Üçüncüsü; yine Diyarbakır'da polikültür ziraat 
sistemi bakımından tütün ziraatinin teşvik ve tami
mini arzu ediyoruz. Ben oranın Teknik Tarım Müdü-

[ rü iken bu işe başlamıştım ve son derece kaliteli 
I bir ürün elde edildiği takdir edersiniz mevcuttu. An

cak, Dîyarbakır^da bir tütün sigara fabrikasının açıla
cağını geçen yıl da müjdelemiştiniz. Acaba bu ne saf
hadadır? Tütün ekini sahası ve Diyarbakır'da bunun 
gelişmesi ve fabrikasyonu hakkında mümkünse özlü 
bir malumat verilmesi istirham olunur. 

I Bu üçüncü sorumu yazılı olarak da cevaplandır
mak mümkündür. 

I Arz eder, teşekkür ederim. 
j BAŞKAN — Sayın Bakan, benim de bir sorum 

var; cevaplandırılmasını rica ediyorum. 
Geçen sene sakatlara yurt dışından birtakım vası

talar ithal etmek imkânı tanındı. Bu vatandaşlar, bu 
kararname ile tanınan haklarına dayanarak, yurt dı
şından bazı araçlar getirdiler gümrüklere; fakat bun
ların bu araçları yurda ithal etmelerine müsaade edil
medi, hâlâ bunların gümrüklerde bekletildiği iddiala
rı vardır. Bu hususta bilgi lütfetmenizi rica ediyo
rum. 

Şu anda söz sizindir. Süreniz, sorulan sorulara ve
recek olduğunuz cevaplara ayıracağınız süre dahil, 
45 dakikadır. Buyurun efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler; 

J Evvelâ, kısa bir genelleme yaptıktan sonra, de
ğerli senatörlerin üzerinde durdukları noktalara bir 
bir cevap arz edeceğim. 

Malumları olduğu üzere, Gümrük ve Tekel Ba
kanlığı memleketimizde büyük iktisadî güçler yarat
maya elverişli kaynakları temin eden bir Bakanlık
tır. Ayrıca, Gümrük ve Tekel Bakanlığı bilhassa ka
ra ticaretinin ve kara ulaştırmadaki artış nedeniyle 
kara yolculuğunun inkişaf etmesi nedeniyle Gümrük -
Tekel Bakanlığının görevleri her gün geçtikçe biraz 
daha artmaktadır. Umumiyetle şunu ifade edeyim ki, 
Gümrük ve Tekel Bakanlığı; iktisadî, sosyal, turistik 
mevzularia iştigal eden bir Bakanlıktır. Bir tarafı böy
le olan bir Bakanlığın; yani gelir toplayıcı bir Ba
kanlığın bir başka yönü daha vardır, bu yönü de 
Tekel Bakanlığı, bir kaç endüstriyi beraber yürüten 
Bakanlıktır. Meşgul olduğu endüstri sahaları; tütün, 
içki, çaydır. Bunların bazılarının üretiminde de rolü 
olan Tekel Genel Müdürlüğünün, bazılarının üreti
mi dışında, ürünün imalinde rolü vardır. Bu nedenle 
kısaca genellememe bunları da ithal etmek istiyorum. 

{ Gümrük ve Tekel Bakanlığının bilhassa endüstri 
| sahasında, tütün üzerinde yaptığı hizmetler önem 
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taşımaktadır. Değerli arkadaşlarımın çoğu Türkiye'de
ki tütün mamullerinin evsafından şikâyet eltiler. Doğ
rudur, arkadaşlar. Bugüne kadar tütün imal eden 
fabrikalarımızın, bir fabrika istisna edilecek olursa, 
hepsinin yaşı 40'ın üstündedir. Teknoloji bu kadar ge
lişmiş, ihîlyaçîar bu kadar artmış, dünyadaki çeşnile
rini bizim dsşanda yaşayan vatandaşîarımîz görmüş, 
elbette hakh olarak mükemmel ürün istiyorlar. Bunu 
karşılamak için Gümrük ve Tekel Bakanlığının Te
kel Genel Müdürlüğü bu sene ciddî bir sıçrama yap
mış, yeni yeni fabrikalarla Türkiye'nin muhterem tü
keticisine istediği mükemmel mamulâtı vermeyi hedef 
almıştır. Bu sene yalnız planladığımız ve birçok
larının ihalesini yaptığımız fabrikaların adedi beşi aş
maktadır. Geçen seneki iki taneyi de buna ilâve eder
sek, en modern vasıtalarla, cihazlanacak olan tütün 
fabrikalarımızın sayısı yediyi bulmaktadır. 

Dem'jn Sayın Savcı arkadaşım bir noktayı işaret 
ettiler, «Diyarbakır sigara fabrikası yapılacak mıdır?» 
diye sordular. İhalesi bitti. İnşallah havalar müsait 
olduğu zaman gidip temelini atacağız; ama karakış
ta, nakıs 15 derecemde temel atarsak, bu temelin işin 
yüceliği nispetinidek'i, işin ciddiyeti nispetindeki ağır
lığı ile mütenasip olmayacağı için, böyle bir gösteriş
ten uzak kalmayı ve hizmeti doğru yapmayı uygun 
gördük. 

Ayrıca, bu sene Tekelin yaptığı yatırımlar ara
sında; yani 3 milyar 700 milyon arasında Diyarbakır 
Fabrikası, Malatya'nın bitirilmesi, geçen sene teme
lini attığımız Tokat'ın bitirilmesi, Erzurum'un baş
lanması, (ki, ihalesi yapılmıştır) Samsun'un başlanma
sı, Akhisar'ın başlanması, Ege'deki İzmir'in başlanma
sı bu sene olacaktır. 

İnşallah belki önümüzdeki günler Ege'de tütün 
piyasasını açtığımız zaman Ege'deki sigara fabrika
sının da temelini atmış olacağız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Çay meselemize gelince; çay işimiz üzülerek ifade 

edeyim ki pek şanslı görünmüyor; ama bunu şanslı 
kılmak için gayretler içindeyiz. Siz de aynı çabanın 
içindesiniz. Bilhassa o yörenin çocuklarının burada
ki temsilcileri haklı olarak ciddî uyarmalar yapıyor
lar. Bunları sadece dinleyip, tedbir aramamak hata 
olur. Bunlara tedbir arıyoruz. 

Bilhassa değerli arkadaşımın temas ettiği, «Sa
hil boylarında, şehirler içinde fabrika yapıyorsunuz; 
ama asıl üretimin yapıldığı yerde fabrika yapmıyor
sunuz.» gibi ağırlık ve ciddiyet taşıyan tenkidine hak 
vermemek mümkün değildir. Artık dünyanın her ye-
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rinde çay fabrikası; yani daha doğrusu fabrikadan 
çay çıkıp, çay atelyesi haline geldiği, pratik hale gel -
diği bir devrede, bizim de artık üretim merkezlerin
de, üretim yerlerinde çayın alım merkezlerinde bekle
meden, tahanımüre uğramadan fabrikaya süratle gele
bilmesi için, bilhassa ekim bölgelerine yakın çay fab
rikaları tesisi gerekmektedir. Maliye Bakanlığı Büt
çesine sayın Bütçe Encümeni üyelerinin çok yerinde 
müdahalesiyle koydukları 100 milyonluk çay ateîye-
leri karşılığı olan bedel bu sene bu maksatla değer-
lenecektir. 

Arz ederim. 
Ayrıca, bu sene bilhassa üzümden istihsal edilen 

içki mamulleri için de ciddî yatırımlar yapmakta
yız. Diyarbakır'da, Gaziantep (Kilis'te), Urfa ve Nev
şehir'de, Tekirdağ'da büyük kapasitelerle içki fabri
kaları yapıyoruz. Bu içki fabrikaları Türkiye'deki 
üzüm üretiminin üreticisine sosyal devletin dikkatle 
bakmak ve hizmet etmek mecburiyetinin bir nedeni
dir. Eğer bu fabrikaları yapmazsak, üzüm üretimi de
nilen bir şey kalmaz ve çok küçük parçalar halinde 
bulunan üzüm üretilen bağlar, maalesef tarla olarak 
da kullanıldığı zaman bir şey getirmez. Onun için 
üzüm ve bağcılık meselesini üzüm sanayii ile destek
lemek mecburiyetindeyiz. Bunu da bu sene yapmış 
bulunuyoruz. 

1975, 1976 ve 1977 seneleri Tekel endüstriyel ha
yatta ciddî adımlar atmış ve her eline aldığı projeyi 
dikkatle değerlendirmiş ve sonuna götürmüştür. Ye
ni aldığımız projeleri de sonuna getireceğiz. 

Bunları böylece hulâsa ettikten sonra, değerli ar
kadaşlarımın sorularına bir bir cevap vermeme mü
saade buyuracağınızı ümit ediyorum. 

Sayın Süreyya Öner arkadaşım; «Gümrüklerde, 
'bilhassa icraatta, gümrüklerin işlemlerinde reform ya
pılması lâzımdır.» dediler. Doğrudur arkadaşlar. Bü
tün idarî hayatımıza bir reform getirilmesi zarurîdir. 
Vatandaş artık vatandaştır reaye değildir tabiî. Buna 
göre memur ve hizmeti görülen ikanlar arasındaki 
münasebetler insanca tespit edilmelidir. Bunun için 
Gümrük Bakanlığını deruhte ettiğim geçen yılda ilk 
yaptığım iş, gümrük kapılarında insanca muamelenin 
cereyan etmelini sağlayacak esaslar kurmak oldu. 
Bunda ne kadar başarılı olduk bilmiyorum; ama bir 
adamın, bir mesul insanın bu meseleye koyacağı dik
katin azamisini koyarak bunu yapmaktayım. İstedi
ğim şey şudur : 

«1. Beyanla iktifa ediniz.» diyorum; eğer ciddî 
bir Şüphe yoksa. 
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«2, Sondaj yoluna gidiniz ve insanca muamele 
ediniz.» diyorum. 

Çünkü, artık dünya küçülmüştür. Dünyada hangi 
insanı karşınıza alırsanız alın, ister vatandaşınız ol
sun, ister ecnebi olsun; ecnebiye yaptığınız bir fena 
muamele dünyada itibarınızı sarsıyor. Vatandaşa yap
tığınız bir fena muamele, -haksız bir işlemden başka 
bir şey değil, affedilmez bir kabahattir. Bütün bun
ların düzeltilmesi için üzerinde duruyorum; ama bazı 
alışkanlıkları yenmek kolay olmuyor. Ben bütün hu
dut kapılarına telefon numaralarımı astırdım. Nerede 
beni bulmaları lâzım geldiğini söyledim ve memnuni
yetle görüyorum ki; gecenin saat 03,00'ünde, 04,00' 
ünde beni bilhassa işçi vatandaşlarım uyandırıyorlar; 
diyorlar ki; «Senin memurların şöyle şöyle yapıyor
lar.» Çağırıyorum, çoğunu da düzeltmek imkânını 
buluyorum. 

Yalnız iyi vatandaşlık görevi yapanlar var, iyi va
tandaşlık görevi yapmayanlar da var. Bunları birbi
rinden ayırmak lâzım arkadaşlar. Almanya'da, Bel
çika'da, İngiltere'de, Fransa'da çalışan değerli işçile
rimize şükran borcumuz olduğu muhakkak. Çünkü, 
Türkiye'de mevcut olan bir istihdam sahasını bir baş
ka vatandaşımıza bıraktıkları gibi, oradan sağladıkla
rı dövizlerle memleketimize birtakım imkânlar geti
riyorlar. Bunlara karşı şükranımız engin; ama şükra
nımız engin olan vatandaşlarımızın teşekkürlerimizle 
iktifa etmeleri ve kendilerine gösterdiğimiz saygı ile 
&tîfa etmeleri yeterli olması kanısındayım. İmtiyaz 
istememeleri lâzımdır. 

Çok doğru dürüst geçenler vardır işçilerimiz ara
sında; ama maalesef birtakım meseleleri, ticaret nte-
taı haline getirdikleri birtakım itiyatları da vardır. 
Türkiye'de, dışarıda çalışan vatandaşımızın yaptığı 
hizmetlerden ne kadar gurur duyuyorsak, dışarıda 
çalışan vatandaşlarımızın bu hizmetlerine mukabil 
içeride diğer vatandaşlardan farklı bir muamele iste
memelerini de talep etmek elbette Türk idaresinin hak
kıdır. 

Açıkça bir şeyi ifade etmek isterim; bugüne kadar 
idareme intikal etmiş olan bir şikâyetin üstesinden 
gelmediğimi hatırlamıyorum. Çok adam değiştirdim, 
çok adam da vazifeden attık; ama kâfi gelmiyor ar
kadaşlar. Türkiye'de vatandaşlık vazifesini, bilhassa 
kendisine karşı kusur işlenen insan takip ettiği gün, 
Türkiye meselelerini, administrasyonla halk arasında
ki meseleyi çözmüş olacaktır. Onun dışında bunu 
çözmek mümkün değildir. Ben vicdanlarda ve kafa
larda ve ihtimaller üzerinde karakollar kurmaya muk-
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tedir değilim. Böyle bir idare tarzı da şimdiye kadar 
mevcut da değildir. Onun için açıkça ifade ediyorum; 
kusurîanmız vardır; ama kusurlarımızdan biz intikal 
eden veya önlenmesinde dikkat gösterilmesi lâzım ge
len noktalarda azamî dikkati göstermekte kusurumuz 
olmadığına kaniyim. 

Kaçakçılık konusunda, Türkiye'ye muhtelif yollar
dan kaçakçılık yapılmaktadır. En büyük kaçakçılık 
denizlerden yapılıyor, maalesef Türkiye'de denizden 
yapılan kaçakçılığı önleyecek vasıtalarımız azdır. 
Sonra geniş bir sahile sahip olan memlekette, tıpkı 
Amerika'da Çin ve Japonların yaptığı kaçakçılık gi
bi, bizim de yakın komşularımızdan bilhassa sigara 
ve ara ara silâh kaçakçılığı da olmaktadır. Bu sene 
sigara kaçakçılığı ile ciddî ve müessir mücadele et
tik. Şimdiye kadar yapılan sigara kaçakçılığında bir 
buçuk sene evveline kadar bir tek vapurun yakalan
dığı duyulmamıştı; ama bu sene altı tane vapur ve 
aşağı yukarı 100'e yakın TIR içinde sigara kaçakçılı
ğı, tespit ettük. Yani, kaçakçılıkta daha uyanığız, da
ha ciddî adımlar atıyoruz; ama kaçakçılığı tamamen 
önlüyoruz dersek sizi yanıltmış olurum, size karşı, bu 
Yüce Meclîsin mehabetine karşı böyle bir mübala
ğalı ve hakka uymayan, yanlış olan bir ifadede bu
lunmak istemem; ama ciddî şekilde meşgul oluyoruz. 
Üstesinden gelmeye çalışıyoruz, inşallah en kısa za
manda da bunları asgariye indireceğiz. 

Çünkü, kaçakçılık cazip bir şey; riski olduğu ka
dar, cazibesi de çok. Bu işe katılanlar çok; ama bu 
işte masum olanları kurtarmak lâzımdır. Süreyya Bey 
arkadaşınım söylediği bir şey var, Cenupta bilhassa 
sırtçıları bu tehlikeli işten kurtarmak için, o bölgeler
de iktisadî tedbirler almak lâzımdır. İktisadî tedbirler 
alırken, normal dünya ölçüsünde kabul edilen de
ğişim yerleri; yani açık pazarlar tespit etmelidir. Açık 
pazarlar hakkında Bakanlığımın fikirlerini Hükümete 
arz etmiş oldum, müzakere gündeminin birinci mad
de sindedir. Zannediyorum ki, açık pazarlar tesis et
tiğimiz zaman, birtakım gülünç olduğu kadar acı va
kıaların cereyan etmeme'si de sağlanmış olacaktır. 

Asıl kaçakçıyı bulmak; hakikaten dünyanın her 
yerinde asıl kaçakçıyı bulmak zordur. En mükemmel 
zabıtasına sahip olan memleketlerde de zor; ama bu 
haksız ve havadan geçinen kimselere imkân verme
mek için, bunların kollarını kanatlarım kırmak için 
en büyük dikkatle üzerinde durmak görevimizdir, 
bunu yapıyoruz. 

Mayın meselesi hakkında teklifimi ilgili bakan
lıklara yaptım. Ben de kendisi gibi düşünüyorum, hak-
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fadırlar. Hudutları mayınlama yoluyla kaçakçılığı ön
lemek mümkün değildir. Ancak, fiyatı artırmak bu 
yoîdan temin edilir. Hem sosyal hayatı ucuzlatmak, 
hem mal fiyatını pahalılaşhrmak bu yoldan olmakta
dır ki, bunu ilgili makamlarla müzakere halindeyim, 
inşallah buna çare bulacağız. Müessir olduğuna da 
kani değilim. 

Tekel ychnmlan hakkında kadirşinas sözlerine ve 
hakkımızda yaptığı yargıdan dolayı Süreyya Beyefen
diye teşekkür ederim. 

Ekici tütün piyasası geçen yıla nazaran gecikmiş
tir arkadaşlarım. Gecikmenin nedeni aşikâr. Bu sene 
yalnız Ege'de, geçen sene Türkiye'de olan tütün ka
dar tütün vardır; ama biz bereketten korkmuyoruz, 
size açîkça söyleyeyim. Nasıl yokluğa karşı çare bul
makta titiz davranmamız Anayasamız icabıysa, bir 
bolluğu istismarcıların eîiride, o malı üretenlerin aley
hine kullanmak gibi birtakım fırsatçılara imkân ver
meyeceğimizden arkadaşlarımın emin bulunmasını 
isterim. 

Piyasa aym Hainde açılacaktır. Bütün hazırlıklar 
bitmiştir. Piyasanın geç açılmasının sebebi, tespitleri 
ancak yapabildik arkadaşlar, kolay değil. Eksper ade
diniz aynı, yaptığınız hizmet iki misli; elbette aldı
ğınız netice bir evvel yaptığınız az alandaki çalışmay
la müsaVi olacak ölçülerde olamaz. Bunu takdirleri
nize arz etmeyi bir görev biliyorum. 

Tütün Tarım Satış Kooperatifleri tüzüğü mese
lesi : Bunu Bakanlığımız hazırlamış, ilgili dairelere 
tevdi etmiştir; ama malumları olduğu üzere, Türkiye' 
de kooperatifleri teşkil etmek ve bunları hizmete sok
mak Bakanlığımızın görevleri sınırları içinde değildir. 

«Tütün tarımı ıslah edilmelidir.» diyor arkada
şım. Tamamen doğrudur, sözlerine katılıyorum; yani 
bugünkü Tütün Kanunu ile birtakım meselelerimizi 
önleyeceğimize kani değilim. Onun için yeni bir tü
tün kanunu hazırlamak ve tütün kooperatiflerini bir 
an evvel hizmete geçirmekte fayda görüyorum; ama 
asıl mühim meselenin de, yeni bir tütün kanunu ha
zırlanması olduğuna kanîyim. 

Bu sene baş fiyat tütün ekicimizi memnun edecek 
seviyede olacaktır. Değerli arkadaşlanmm bir çoğunun 
söylediği gibi, tütünden anlayan bir çok arkadaşlan
mm söylettiği gîbi, ortalama fiyatı soruyorlar; ortalama 
fiyat hemen hemen baş fiyatın arkasındaki ilk va
gon olacaktır, hemen ona yapışık vagon olacaktır. 
Onun için arkadaşlarım bilhassa kaymağı; yan'i orta
lama fiyatta endişeleri olmasın lâzım gelen her türlü 
dikkatle tütünü değerlendirirken, endişeli bulunduk-
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j lan alımda, alman malın muhafazası konusunda da 
en büyük tedbirler alınmış vaziyettedir. 

Türkiye'de biz prefabrike depolar yapmak sure
tiyle aşağı yırkan bu sene eski depolarımıza 250 bin 
metrekareyi aşan depo ilâve etmiş buhınuyoraz. 

Tüllün bedelleri süratle verilecektir. Piyasa aza
mî süratle bitirilecektir. Onun için değerli arkadaşım 
bu konudaki izahlarımı kâfi bulurlarsa, diğer arka
daşlarımın sözlerine cevap vereceğim. 

Depolar meselesini sordular. Bu sene Doğu'da cid
dî depolar yapıyoruz. Sason, Silvan, Kozlu, Beşîri, 

I Kurtalan, Batman, Muş, Bitlis, Kâhta, Besnü, Adıya
man, Malatya ve daha bir çok yerlerde yaprak tütün 
depolan yapıyoruz, bunların büyük bir kısmım da 
îhale ettik. Onun için değerli arkadaşım Doğu'da pre
fabrike yapmıyoruz; ama oralarda daha esaslı depo
lar yapıyoruz. Bugün Doğu tütünlerinin işgal ettiği 

I bazı depolan da, Cenub'a boşaltmak suretiyle orada 
} alımda kolaylık sağlamak amacıyle yeni imkânlar ya

ratabilmek için, sürat tenıiin etmek için oradaki malı 
Cemib'a, iskenderun'daki depolarımıza naklediyoruz. 

I Arz efliyorum. 

ı Filtreli sigara meselesi; demin söylediğim gibi ar
kadaşlar bugüne kadar bu konuda ciddî hiç bir ya
tırım yapamamışız; yani bir şey vermeden bir şey 
almak mümkün değil. Dünyada cari olan usul; bir 
yere bir kudreti koyup, ortadan bir netice almaktır. 
İşte, biz de sizlerin arzu ettiği şeyi yaptık. Parasını 
koyduk, programını hazırladık, planını bitirdik ve sü
ratle en modern fabrikalann yapılmasını sağlıyoruz; 
yani elimizdeki aletlerle çok daha iyisini yapmak 

i mümkün değil. Bugün, bir tek modern fabrikamız 
I vardır, sizin arzu ettiğiniz seviyede sigara çıkaran; 
I Adana Sigara Fabrikamız. Hakikaten bu maksatla 

yapılmıştır. Ecnebilere verdiğim zaman, «Bizi artık 
dışardan sigara getirtmek külfetinden kurtaracaksı-

1 nız» diyorlar; ama maalesef bir tek fabrika olduğu 
için, kendi ihtiyaçlanmızı ve umumî ihtiyacı, yurdu
muzda bulunan insanlann ihtiyacını yalmz Adana 

I sigarasına bağlamak da mümkün değildir. Onun için 
bunu yeni 7 tane fabrika ile teçhiz ediyoruz. İnşallah 

I mükemmel aletlerle mükemmel netice alacağız; yani 
1 bizim eskilerimizin meşhur bir lâfı vardır, «Kem-alât 
I ile kemalât olmaz.» derler; ama inşallah şimdi bu 

bütçe ile bize mükemmel imkân veriyorsunuz, lütuf 
I buyurdunuz, iyi neticeleri size idaremiz takdim ede-
I çektir. 

Değerli arkadaşım Sayın Süreyya Bey, çay fiyatla-
I rina temas ettiler. Dediler ki, «Hiç olmazsa müsteh-

705 — 



C Senatosu B ; 35 

like yaptığınız zamla müstahsile yaptığınız zam ara- | 
sında bir orantı olsun.» Ben bunu Bütçe Encümenin
de de izah etmiştim. Biliyorsunuz; 1 kiîo kuru çay, 
4 kiîo yaş çaydan oluyor. Aşağı yukarı % 50' civa- j 
rında; bir kilo kum çay üreten vatandaşın ürününe I 
% 50ı civarında zam yapmış oluyoruz ve zannediyo
rum ki arkadaşlar hakşinas bir tarzla meseleyi ele 
alırsak; yani filan devirde daha fazla oluyor, olur. 
Zaman zaman her gelen idare, haksız bulduğu bir 
fiyatı haklı bir seviyeye çıkarır. Biz de zannediyoruz 
ki, hakh bulduğumuz, haklı telâkki ettiğimiz bir nok
taya, yapmış olduğumuz bu operasyonla çayı değer
lendirdiğimize kaniyiz. 

«Çay kalitesi yükseliyor.» diyor. Bunu kendisinin 
ağzından işitmem beni çok memnun etti. «Bilhassa 
bu yükselmenin Cenup'ta etkileri oluyor.» diyor. Biz 
de bunu müşahede ediyoruz; ama istediğimiz seviye
ye hâlâ çay gelmemiştir. Yeni 20 tane paketleme ma
kinesi getiriyoruz. Bunun 10 tanesi gelmiştir, 10 ta
nesi de önümüzdeki bir ay içinde gelecektir. Bunlar 
geldikten sonra, Türkiye'de daha mükemmel, paket
lemeden doğan arızalar (ki, çok mühimdir) giderile
rek, daha mükemmel çay içirmek imkânına sahip 
olacağız. 

«Nakliyat düzenli olmalıdır, nakliyatı Çay - Kur 
yapsın.» diyorsunuz, doğrudur. Çay-Kur bu neden
le kendi ulaştırma araçlarım donatmakla meşguldür. 
Yeni bir teşekküldür, bu donatıma gayret ediyoruz. 
Zannediyorum kî, önümüzdeki yıl Çay-Kur kendi 
imkânları ile yurt içi ulaşımını sağlamış olacaktır. 

Sayın Şaban Demirdağ arkadaşıma şimdi cevap 
arz edeyim; «Çay fabrikaları çoğaltılmalıdır.» dedi. 
Haklı bir şeydir ve umumî bir arzudur. Bunun için 
gayret ediyoruz. Bütçeye 100 milyonluk tahsisat kon
muştur. Bu 100 milyon ise 10 tane çay fabrikası ya
pacağız. Zannediyorum ki, çaycılığımızda dikkat ede
ceğimiz noktalardan bir tanesi de alımdır. Maalesef 
bugün alımı çok değerli bir arkadaşımın ifade ettiği 
gibi, geçici işçilerle yapıyoruz. Halbuki çay eğer 
meta ise, bu metaın değerli ve efsafmda olup olma
dığım tayin edecek birtakım bilginlere ihtiyacı var
dır, elbette eksperlerin olması lâzımdır. Biz bir eks
per mektebinin açılması, çay konusunda daha bilgin 
insanların eline çayın kaderinin teslim edilmesi için 
Erzurum Üniversitemizden bir talepte bulunduk. Bir 
İki kere de tekid ettim. Ayrıca Rektör Vekilini git
tim, kendim de gördüm. Zannediyorum, kf, onlar bu 
kuruluşumuza, bu istediğimize uygun cevabı bugüne 
kadar da vermemişlerdir, resmen de vereceklerdir. J 
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Bu üniversiteyle de karşılıklı yardımlaşmak suretiyle 
çay eksperleri meselesini de halledeceğimizi ümit edi
yorum. En sağlıklı yol da budur. 

«Tütün de sade taban, tavan fiyat değil; aynı za
manda desteklemenin müessir ve ciddî olması için or
talama fiyatın, tavan fiyatla ciddî bir ilgisinin tesis 
edilmesi lâzımdır.» diyor, Sayın Demirdağ arkada
şım doğrudur. Demin arz ettiğim gibi bunu bilhassa 
dikkat edeceğiz. Geçen sene de olduğu gibi, bu sene 
de buna dikkat edeceğiz. Türkiye'de kaymayı baş fi
yatla beraber ahenkli bir şekilde tespit edeceğiz ve 
böylece yürüteceğiz. 

Piyasada dikkat etmemiz lâzım gelen konuların; 
fiyat, nakliye ve depolama olduğunu hatırlatıyorlar. 
Bu konular hakkında da bilgi arz ettim. Depolama 
sçîn hakikaten hiç bir endîşeleri olmasın, depo tesis
lerini tamamlamış bulunuyoruz. 

Nakliye meselesine gelince; nakliye "için de bütün 
kolaylıkları sağlamış bulunuyoruz. 

Fiyat meselesi; demin söylediğim gibi, sosyal dev
letin hükümetleri alın terine elbette saygılı olacaklar
dır. Emek veren insanın emeği değerlenecektir. Ba
kanlığımız ve Hükümetimiz de bu prensibe riayet 
ederek çiftçimizin yüzünü güldürecektir. 

Tütün paralarının hemen ödenmesini istiyorlar, 
nrz ettim: ödenecektir. 

Tekelde avans meselesini söylediler, Sayın Demir
dağ arkadaşım. Hakikaten avans konusu ile Ziraat 
Bankasından alman kredi meselesi karıştırılmamalı
dır, Avans; bir mal üzerinde alımında rüçan tesis et
mek amacı ile bir yarını hak tesis etmektir; ama ban
kadan alınan para tamamen bir kredidir, bu bir kre
di değildir. Bu pehlediğimiz mala, madem ki pehliyo-
ruz hiç olmazsa yardım yapalım, idarenin yardım yap
mak amacı ile verdiği bir paradır. İdarenin imkânla
rı nispetiyle bunun çokluğu veya azlığı her zaman 
münakaşa edilebilir; ama idare kendi imkânları üze
rinde durduktan sonra elbette görevi, ekicimize hiz
met etmek olan bir idarenin anlayışı içinde imkânla
rımız genişledikçe avans meselesi de genişleyecektir. 
Bu işerse yalnız şunu iftiharla kaydedej'im ki, geçen 
sene Ege'de 132 milyon oîan avans,, bu sene 290 mil
yon lira olmuştur. Türkiye'de tüm avans geçen sene 
500 milyon civarındaydı, bu sene 860 milyon liraya 
yükselmiş, bir kıpırdama olmuştur. 

Dışarıda çalışan işçilerimizin kapılarda iyi mua
mele görmesi konusunun da, hassasiyetle üzerinde 
durduğum konulardan biri olduğunu demin arz et
miştim. Hakikaten buna çok dikkat ediyorum. Esa-
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sen yurda vatandaşlık görevinin şuuru içinde gelen 
her vatandaşımız, bir haksız muameleye maruz kaldı-
ğı zaman beni bulmakta gecikmiyor arkadaşlar. Bu
nu hakikaten iftiharla söylüyorum. Yani, şimdi eve 
gideceğim, sabaha kadar üç dört tane telefon mu
hakkak alırım. Sabah kapıda bulur beni, «Şöyle işim 
var, böyle işim var» derler. İcap ederse gece yarısı 
müfettiş de gönderinin. Yani, bunun için arkadaşla
rımın en ufak bir teraddüdü olmasın. Bize intikal 
eden meselelerdeki dikkatimiz sonsuzdur. Bizim göre
bilmemiz için yapılması lâzım gelen dikkatler, hata
ları görebilmemiz için gösterilmesi lâzım gelen dik
katler de azamî şekilde tarafımızdan gösterilmekte
dir. 

Sayın İlhan arkadaşımın evvelâ Tekel hakkında 
söyledikleri takdirkâr ve kadirşinas sözlerine çok te
şekkür ederim. 

Turistlere ve gümrüklerden geçen kişiler konusun
da Sayın İlhan arkadaşıma hemen şunu söyleyeyim 
ki, ben bu sene İngiliz, Alman, Fransız enternasyo
nal taşıt şirketlerinden (turist taşıyıcı şirketlerden) 
ciddî şekilde teşekkür mektupları aldım. İlk defa bu 
sene bizim turistlere gösterdiğimiz insanca muamele
den, kolaylıktan dolayı «Teşekkür ediyoruz» diyor
lar. Benim bilmediğim, herhangi bir bilinen konu 
varsa, onun bana intikalinde gerekli tedbiri de alma
yı, bu uyarıların en müstesna sevinç veren bir rolü 
telâkki ettiğimi de arz ederim. 

Hakikaten bu sene Şark ve Garp tütünleri bir se
viyeye çıkarılmış, eşit şartlar içinde alınmıştır. Bu yıl 
da aym şeye dikkat edilecektir. 

Tuzla âmirleri üzerinde duracağım, arkadaşıma 
bu konuda talimat verdim, derhal bir müfettiş gön
dereceğim. Ayrıca da, gizli bazı noktalardan tetkikler 
yaptıracağım. Hiç bir yerde suiistimal yapılmasına 
gönlümüz razı olmaz, bilhassa köylülerin sömürül
mesine hiç razı olmaz. Arkadaşımın bu bizi uyaran 
tenkidine teşekkür ederim. Bilhassa bu noktalarda 
idaremin en çok hassas olması lâzım gelen bir konu 
olduğu için, kendisine bu noktadan teşekkür ediyo
rum ve aldığım sonucu en yakın bir zamanda değer
li arkadaşıma ulaştıracağım. 

Muş'a tahsis edilen tuz meselesini, Genel Müdür 
arkadaşıma şimdi talimat verdim, gerekli şekilde in
celeyecektir. Hiç bir yerin ihtiyaç maddelerinin yan
lış şekilde tespit edilmesi, onun düzeltilmemesi için 
bir sebep teşkil etmez. Hemen meselenin üzerine eği
leceğim ve düzeltilmesi için gereken her şeyi yapa
cağım. 

Muş yaprak tütün atelyesinin yapılıp, yapılmaya
cağını soruyor. İhale ettik ve genişletilmesi için de 
ayrıca bu yılki Bütçeye tahsisat koyduk, arz ederim. 

Sayın Barutçuoğiu arkadaşıma cevap arz ediyo
rum : 

Tütün piyasası için bana sormuş olduğu soruya 
hemen cevap vereyim; tütün piyasaları zaman zaman 
geç açılıyor; ama bu seneki kadar farklı bir geç açıl
ma görülmemiştir. 

Bu arada kendisinin demin takdirkâr ifadelerin
den de anlaşıldığı üzere, zaman zaman bütün ekici
mizi uyardım, herhangi bir karaborsa eylemine geç
memeleri için. Tütüncüleri uyardım, tütünle meşgul 
olan bütün teşekkülleri uyardım. Ege'mizin ve Türki
ye'mizin uyanık insanı, (ki, artık Türkiye'de uyanma
mış insan da kalmamıştır) elinden emeğinin değerini 
başkasının kapmasına müsaade etmeyecektir. İdare
miz bu kapışmaya imkân verilmemesi için lâzım ge
len uyarmaları mütemadiyen yapmıştır ve yapmaya 
da devam edecektir. 

Bu sene piyasaya elbette tüccarla rekabet halinde 
gireceğiz. Asla ekicimizin kaderini tüccarın galebesiy-
le ekicinin mağlubiyetiyle kapamayacağız, herkes hak
kını alacaktır. 

«Tütün ekicisinin üretimi için para sağlanamadı» 
diyorlar. Arkadaşlarım emin olsunlar ki, en haklı ka
zancın muhatabı olan tütün üreticisinin hakkı olan 
bedel sağlanmıştır ve süratle alımı yapılan tütünün 
parası ödendiği zaman, çıkarılan şayiaların ne kadar 
hayal mahsulü olduğu meydana çıkacaktır. 

Tekel destekleme hesaplarında 7 milyarlık bir ra
kam gösteriyordu. Bu yalnız desteklemeye matuf bir 
paradır; ama destekleme için bu da yetmezse, bu el
bette genişletilecektir. Biz bu sene tütün ürünü için 
zannediyorum ki, 10 milyarı dört beş misli aşan bir 
para ile ortaya çıkıyoruz. Hiç merak etmesinler ki, 
emeğin karşılığının, sosyal Devletin Hükümeti tara
fından Ödenmesinde en ufak bir ihmal ve en ufak 
bir hata olmayacaktır. Başfiyat göstermelik olmaya
caktır. Arzu ettiği gibi söylüyorum; piyasa süratli ola
caktır, teminat veriyorum. Ödemeler erken yapıla
caktır, kimseyi sürüncemede bırakmayacağız, arz edi
yorum. 

Sayın Talât Doğan Beyefendiye cevap arz edece
ğim. 

Evvelâ kadirşinas sözlerinden dolayı kendisine te
şekkür ediyorum, Çok lütufkâr davrandılar. 

«Çay sahaları disipline alınmalıdır.» dediler, doğ
rudur arkadaşlar. Demin de söylediğim gibi, bir çay 
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coğrafyası yapılmalıdır; çay verim ve nevi coğrafya
sı yapılmalıdır, yapılmamıştır. Zannediyorum ki5 ye
ni Genel Müdürümüze ilk verdiğim talimat, bunu 
oradaki ziraat enstitüsüyle beraber bu meselenin içi
ne girip, ilmî esaslara uygun bir sonuç alınması için 
verdiğim talimat olmuştur. İnşallah Talât Beyefendi
nin ve bizim gönlümüzün istediği şekilde bunu yap
tıktan sonra, çayın değeri elbette daha çok anlaşıl
mış olacaktır. 

«Çay kampanyasının kapatılması konusunda bir
takım yanlışlıklar oldu.» diyor, itiraf ederim ki, ol
muştur; ama hiç bir spekülasyona imkân vermeden 
mevcut hadiseyi önlemekte zannediyorum ki, dikkat
li davrandık. Önümüzdeki yıllar idare bu gibi hata
lara; arızî de olsa, geçici de olsa, bu gibi sıkıntıların 
yaratılmasına ^mkân vermeyecektir. 

«Yaş çay yaprağına hakikî değerini verin; ama 
yalnız hakikî çay olan yaprağı alın.» diyor doğru
dur arkadaşlar. Bu bir eksper konusudur. Eksperler 
meselesini halletmediğimiz zaman, alacağımız çayın 
muhakkak ki, en evsaflı çay olduğuna inanmak ve sizi 
de buna inandırmam hatalı olur. Eksperler meselesini 
hallettikten sonra; ancak bunu hallederiz. Çünkü, ça
yı satan da, çayın satışına nezaret eden de üreticinin 
kendisidir. Her üreticiden emeğinin çok üstün olduğu 
gibi, bir parça haklı bir çıkar inancına sahip olmama
sını beklemek de hakkımız değildir, biz kendi göre
vimizi yapmalıyız. 

«Nakliye vasıtaları çoğalmahdır.» diyor. Bu sene 
bilhassa buna dikkat ediyoruz. 

Çay paketlemesi meselesi üzerinde durdular. De-
mhı arz ettim; çay paketlemesini daha modern usul
lerle yapacağız. 20 yeni makine ısmarladık. Bunların 
10 tanesi hizmete girmek üzeredir, 1.0 tanesi de geli
yor. 

Bugün eldeki 36 fabrikanın 16'ss içte, 2ö'si sahil 
şeridindedir. Demin iki arkadaşımın haklı dileği gi
bi, arkadaşımın da dileği haklıdır, Bunları üretim 
merkezlerine nakletmek, bilhassa yeni yapılan fabri
kaları oralara götürmek zarureti vardır; bunu yapı
yoruz. 

«Çay işçilerinin hizmetlerini emniyete alınız.» di
yorlar, doğrudur. Her ne kadar orada bir Çalışma 
Müdürlüğü, bir îş Bulma Kurulu, bir Sendika mev
cut ise de, bu sene orada yer yer şikâyetler duydum 
ve bu şikâyetlerin üzerine gittik. Zannediyorum ki, 
yapılan haksızlıklar tamir edildi; ama bunun teker
rür etmemesi için ciddî prensipler halinde lâzım ge
len kaidelerin tespiti gereklidir. Bunu yapmış bulu
nuyoruz. 

«Çay reklâm edilmelidir.» diyorlar, doğrudur. Çay 
en mütevazı ürünümüz halinde. Çayın reklamım yap
mıyoruz. Halbuki, bugün tıp literatüründe çayın kan
sere karşı bir deva olduğu, nefes darlığını giderdiği, 
birtakım kan hastalıklarını giderdiğini, deveranı tan
zim ettiği hususunda birçok büyük etütler var. Bun
ları ele alıp, ağzı laf yapan yahut meseleleri takdim
de mahareti olan bilgili kişilere bunun reklamını yap
tırmak bizim için görevdir. Şimdi arkadaşlarıma ta
limat vereceğim, bu konuda da çalışsınlar. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, şu anda söz süreniz 
doldu. Eğer mümkünse, süratle bîtirebilecekseniz... 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Süratle bitiriyorum. 

BAŞKAN — Hay hay efendim; buyurun. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Yalnız, bilmiyorum daha ne ka
dar kaldı. 

Sayın Kabay arkadaşım anason meselesine değin
diler. Anason meselesinde biliyorsunuz Tekel anaso
nun alıcısıdır; ama bir piyasa alıcısıdır. Anasonu da
ha sağlam esaslara bağlamak lâzımdır. Bu seneki gi
bi telâşlı tedbirler aldık; ama telâşlı tedbirler de çok 
müessir oldu. Bilesiniz ki, bir tek anason üreticisinin 
ürünü meydanda kalmadc, büyük imkân sağlanmış
ta . Arkadaşım bu konuda tatminkâr şeyler söyledi
ler, teşekkür ederim. 

«Bazı anason eksperlerinin keyfî muameleleri var-
dii'.» dediler. Üzerinde duracağım. 

Gümrükteki hastalıklarımızdan bahsediyorlar, de
min cevap arz ettim. Üzerinde ciddiyetle durmakta
yız ve bu konuda hiç bir dikkati ihmal etmemeye 
gayret ediyoruz. Bu konuda başka söyleyeceğim bir 
şey yok. 

Gümrük komisyonculuğu meselesine değindiler. 
Gümrük komisyonculuğu daha ziyade büyük gümrük 
işlemler? yapan müesseselerin kullandıkları bir nevi 
avukatlıktan ibarettir, bir nevi gümrük avukatlığın
dan ibarettir. Bunun hakikaten doğru dürüstü de var^ 
dır, doğru dürüst olmayanı da vardır. Zannediyorum 
ki, arkadaşımın ele aldığı konu, gümrük sahasında 
dolaşan, gümrük sahasına hakkı olmadan giren bir
takım kişilerin lüzumsuz ve kanuna uymayan hare
ketlerinin önlenmesi yolunda bir ikazdır. Bu konuda 
birkaç şikâyet işittim; bilhassa iki üç kapımızda cid
dî tedbirler aldım; bu gibilerini buraya sokmayaca
ğız ve sokmamaya dikkat ediyoruz. 

Gümrük depolarındaki mallar konusunda biz bir 
i tüzük tasarısı hazırladık ve ilgili dairelere verdik. O 
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daireler de şimdi bunu Devlet Şûrasına intikal ettir
miş bulunuyor. Devlet Şûrası Umumî Heyetinde ba 
tüzük görüşülmektedir. 

«Kaçakçılar arasmda politikacılar varsa, bunu 
açıklasın.» dediler. Böyle bir isim şimdiye kadar duy
madım arkadaşlar. Zorlu veya zayıf kim olursa ol
sun, herhangi bir şekilde kanun kaçağı haline geldiy
se, kanunların üstüne çıkmak gayreti içinde bulun
duysa, onun karşısına bütün dikkatimizle ve vicdanı
mızın bütün gücüyle çıkmaya mecbur olduğumuz ka
naatinde bulunmasını arkadaşrma arz ederim. Tutu
mumuz budur. Böyle bir adam varsa kim olursa ol
sun; yakınımız olsun, uzağımız olsun karşısına çıka
rız. 

Sayın Güven arkadaşım çay meselesinin ıslâhı 
hakkında birtakım haklı taleplerde bulundu. Kendi
sine hemen şunu söyleyeyim ki, bu eksperler konu
sunda en büyük gayreti sarfederek, daimî takipte bu
lunan bir anlayış içindeyiz. 

Nakliye ve saire konusundaki sorulara da arka
daşlarıma cevap arz etmiştim. Bununla yetiniyorum. 

«Çay dağıtımı Çay - Kur vasıtasıyle yapılmalı
dır.» deniyor, doğrudur; Çay - Kur vasıtasıyle ya
pılmalıdır ve bunu yaptıracağız. 

Sayın Kırlı arkadaşım, ambarlama ve tesellümden 
bahisle «Ön ödeme diye bir şey yapılsın.» dediler. Ön 
ödeme yapılıyor zaten; ama bu tesellümün gecikmesi 
için bir bahane teşkil etmemelidir. Başında bulundu
ğum idarede en büyük titizlik gösterdiğim konu, te
sellümün hemen yapılması meselesidir. Bunu gerçek
leştirmek, tütün ekici piyasalarının yürü&fmündc en 
başta titizlikle üzerinde durduğum göreylerden bir 
tanesidir ve başbcasıdır, Bunu muhakkak ki gerçek
leştireceğiz. 

Tütün ekim beyannamelerini anlatamamışızdır; 
ekiciye de anlatamamışızdır, kendimiz de zamanını 
tayin edememişizdir. Anlatamamamız nedeniyle de 
yanlış bir şey yapmışızdır. Yanlışımızı tashih ettik. 
Zannediyorum ki, tütüncümüze süre meselesi de ba
his konusu olmadan, yeni uzatmalar tamdık. Elbette 
ki, ekimini yapmayan adamın, kaç dönüm yer ekdi-
ğini bilmesi de mümkün değildir. Bunu böylece ele 
aldığımızı arz ediyorum. Bir hata olmuştur, anlata
madık meseleyi. Anlatamadığımız her meselede ken
dimiz kusurluyuz. Kendi kusurumuzu süratle telâfi 
yollarım aradık, zannediyorum ki süratle de telâfi 
ettik. 

Gümrük muhafaza memurları hakksnda Sayın 
Kırlı arkadaşımın söylediği şey doğrudur. Bunlar ha-
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kîkalen çok yıpranan insanlardır, çok fedakârane ça
lışıyorlar. Bunun için bir tasanyı Meclise takdim et
mek üzereyiz, Vekâletlere arz ettik. İlgili vekâletler
den konu, kanun tasarımız bize intikal ettiği zaman, 
doğrudan doğruya Meclîslerimize sunacağız. 

Müsaade buyurursanız, burada sorulan suallere 
cevap arz edeyim. 

BAŞKAN — Buyurunuz -fendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
l 'RAK (Devamla) — Sayın Müezzinoğlu arkadaşım, 
«TIR anlaşmalarıyla ödenen taşıma bedelleri hakkın
da, 25 ve 40 kuruş hakkında ne kadar para gelmiş
tir?» diye sordular. Tam miktarım kendilerine yarın 
telefonla veya yazıyla arz ederim. Şimdi bu kayıtlar 
hakkında tam bir bilgi vermeyim, kendisini yanılt
mak istemem. Yalnız bir noktada bana, «Bu ücretle
rin Türkiye lehine değiştirilmesi taraflısı mısınız?» 
dedi. Bu tanzimde en yetkili bakanlar; Dışişleri Ba
kanımızla Ulaştırma Bakanımızdır; ama biz bilhassa 
kalkinımg memleketlerden, petrol memleketlerinden, 
petrol akan memleketlere giden birtakım mallar üze
rinde çok âlicenap oîmak gibi bir şeyin içinde olma-
iaahyız. Çünkü, petrol bize çok ucuza gelmiyor. Pet
rolde bize karşı davranışın elbette, onlara giden im
kânların bizden geçiş ücretlerinde de tecelli etmesi 
kanısındayız. 

j Sayın Afyonkarahisar Senatörü arkadaşım «Baş 
Müdürlükler iyi çalışmıyor.» diyor. İyi çalışanı da 
vardı, kötü çalışanı da vardır; bütün dairelerimizde 
olduğa gibi. İyi çalışmayanlar hakkında arkadaşları
mız bizi ikaz ederlerse, gerekeni yaparız. Biz de tef
tişlerimizle zaten «yi çalışmayanları tasfiye ve yapa
caklar? işi en iyi yapabilene vermeyi prensip kabul 
etmiş bulunuyoruz. 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Sa-
y:n Bakan, tekel maddelerini memleketimizde gördü
ğümüz zaman, baş müdürlüklerin iyi çalıştığına kani 
oluruz, 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Şimdi arz edeyim. 

Tekel maddelerinin memlekette olmamasının ne
deni... 

AHMET KARAYİĞÎT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Bakan, tekel maddelerinin.,. 

BAŞKAN — Efendim, müsaade buyurun Sayın 
Karaylğit, cevaplıyorlar efendim. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Zannediyorum ki, «Eskişehir' 

i de var, Afyon'da yok,» dediniz; buna baktıracağım. 
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AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Lüt
federsiniz. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Dışarıda yapılan Samsun siga
rasının, içeride aynı kişilere yaptırılması gibi bir yo
la gitmiyoruz. Biz, eğer dışarıda sigara yapılacaksa, 
en ucuz ve en iyisini yapmak imkânını ararız. Yalnız, 
bunu inşallah 2,5 sene içinde Türkiye'de en iyi siga
rayı, en vasıfh sigarayı size içirtmek için bugünkü 
bütçeyle ciddî adımlar atmış oluyoruz. Şimdiye ka
dar bu konuda birçok işlerde büyük hamleler yapıl
mış olmasına rağmen, sigara konusuna bu denli bir 
dikkat gösteren bütçe ve idare ilk defa şimdi gerçek
leşmiş bulunuyor. 

Lütuflarınızla Bütçemiz tasdik edilmiş olduğu za
man, bunun en hayırlı ve en müspet sonuçlarını ve
receğiz. 

Sayın Savcı arkadaşım, «Tekel İktisadî Kuruluşu 
olması hakkında ne diyorsunuz?» diye soruyor. Ku
rulmuş olmalıdır; çünkü Tekel; bugün yaptığı hiz
metler itibariyle çoktan bir İktisadî Devlet kuruluşu 
olmuştur. Gerek hizmetlerdeki sürat, gerekse işin ne
vî bakımından basiretli bir tüccar gibi çalışma mec
buriyetinde olan bir teşekkülümüzdür. Bütçe Encü
meninden zaten kanunu geçmiş, Mecliste öncelikle 
konuşulacak mevadd arasına girmiş bulunmaktadır. 

Arz ederim. 
«Tütün piyasası Doğu'da ne zaman açılacaktır?» 

dediler. Hemen tespitleri yapar yapmaz açacağız. 
Diyarbakır tütün fabrikasının durumunu sordu

lar Demin arz ettim, ihalesini yaptık. 
Sayın Başkan; 
Sakatlar hakkındaki soruya son olarak cevap arz 

ediyorum. 
Maliye ile bizim aramızda bir anlayış farkı oldu; 

ama biz kendi anlayışımızı hâkim kılarak, dışarıdan 
araba getirmiş olan vatandaşların herhangi bir müş
külâta uğramaması için Maliye Bütçesine bizim sarf 
etmek üzere koyduğumuz döviz miktarı 250 bin do
larlık döviz tahsisi konmuştur. Bu tahsisi sakatlar için 
kullanacağız. 

Arkadaşlarıma, değerli sorularından dolayı... 

AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa
yın Başkan, benim 3 ncü bir sualim vardı. 

BAŞKAN — Efendim, bitti Sayın Karayiğit. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — Sa : 

yın Başkan, benim 3 ncü bir sualim vardı, Sayın Ba
kan bunun cevabını vermediler, zannederim, dikkat
lerinden kaçtı. Yazılı olarak da cevap verebilirler : 

«İhracatın, umumî mağazalar dışında, yeni bir 
organizasyonuna gidilmesini düşünüyorlar mı düşün
müyorlar mı?» diye sormuştum. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Devamla) — Müsaade ederseniz, onu yazıy-
le arz edeyim. 

Değerli senatörlerin uyarıcı tenkitlerine ve bu ara
da gösterdikleri takdirlere candan teşekkür ederim. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Son söz Sayın Sabahattin Savcı'nındır. 
Buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Sayın 
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım; 

Şu anda muhterem Bakanımızın gerek grup söz
cüsü arkadaşlarımın, gerekse şahsı adına konuşan 
arkadaşlarımızın konuşmalarına ve sorularına vermiş 
olduğu cevaplarla bu Bakanlık bünyesindeki problem
ler ve çalışma şeklinin üzerinde geniş bîr bilgi sahibi 
olduk. Esasen tecrübeli bir Devlet adamı olarak bu 
Bakanlığın başında gördüğümüz Sayın Öztrak'm, el
bette ki Devlet mekanizmasının ve Bakanlık organi
zasyonunun en iyi şekilde çatışması için gerekli bü
tün kanun ve mevzuat üzerindeki tedbirleri de aldı
ğına şahidiz ve bundan da emin bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben son söz olarak fazla vaktin geçmiş olması 

dolayısıyle de konuşmak istemiyorum; ancak bazı 
konulara temas etmek suretiyle hissiyatımı, görüş, 
kanaat ve temennilerimi arz ve ifade etmeye çalışa
cağım. 

Bilindiği gibi millî bütçe içerisinde bu Bakanlığın 
büyük önemi var. Meselâ, geçen yıl 153 milyarlık bir 
bütçe içerisinde yalnız Bakanlık bütçesi olarak ak
lımda kaldığına göre 271 milyonun üstünde bir büt
çeye sahipti. Bu bütçenin 1977 yılında 373 milyon 
690 bin liraya baliğ olduğunu görüyoruz. Bir artış 
var, ayrıca yanı başında katma bütçeyi Tekel Genel 
Müdürlüğünün de 4 157 810 400 liralık da bir büt
çeye sahip olduğunu ve bilhassa bu Bakanlığın esas
lı iştigal konusunu teşkil eden büyük bir çalışma 
sahası olduğunu da ifade etmek istiyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Son yıllarda da Çay - Kur Genel Müdürlüğü ku

rulmuş bulunuyor. Hakikaten Çay - Kur Teşkilâtının 
Meclislerden çıkışı sırasında, o geçici Komisyonun 
Başkam da tesadüfen yahut şanslı olarak ben bulu
nuyordum. Çay - Kur Kanununun çıkarılmasında bir 
nebze emeğim olduğu için, bugün de arkadaşlarımın 
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huzurunda bu Bakanlık bütçesinde konuşma imkânını 
bir senatör olarak Cenabı Hak bana nasip ettiği için 
biraz heyecan duyuyor ve kendilerine başarı diliyo
rum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çay - Kur Genel Müdüriüğünün 440 sayılı Ka

nuna göre kurulmasını teklif etmiştik. Şimdi görüyo
rum ki, hakikaten Doğu Karadeniz bölgesinde çay 
üreticisinin teşkilâtlanmasını, onların emeğini en iyi 
şekilde değerlendirilmesini amaç edinen bu Genel 
Müdürlük, o bölgenin halkına sosyal ve ekonomik 
büyük faydalar sağlamaktadır. 

Bunun yanı başında, Tekel Genel Müdürlüğünün 
de bir İktisadî Devlet Teşekkülü olarak daha yararlı 
olabileceği kanaatindeyim. Şimdi sorduğum suale de 
Sayın Bakamn vermiş olduğu cevaptan da anlıyorum 
ki, bu konu da halledilmiş ve Tekel Genel Müdürlü
ğü Teşkilâtı günün şartlarına en uygun şekilde orga
nize edilmiş bulunmaktadır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Gümrük hizmetleri bakımından bilhassa gümrük

lerimize taallûk eden faaliyetler bir gümrük kanu-
nuyle yürütülmektedir. Malum olduğu veçhile Güm
rükler Genel Müdürlüğü, bu arada da Gümrükler Mu
hafaza Genel Müdürlüğü var. Bunların başındaki 
kıymetli ve tecrübeli arkadaşlarımızın da daha başa
rılı hizmetler ifade edebileceklerinden eminiz ve bil
hassa Hazineye büyük ölçüde katkıda bulunan Güm
rükler Genel Müdürlüğünü de; her yıl aşağı yukarı 
bütçeye tahmin ediyorum üçte bir yahut % 40 nis
petinde önemli bir gelir sağlaması 'bakımından, Ba
kanlığın önemini bir kat daha artıran bir Genel Mü
dürlük olarak önümüze çıkmış bulunuyor. 

Bunun yanı başında, gümrük faaliyetlerini eko
nomik kalkınmamızın istikametinde titizlikle uygula
yan, görevlerini de ifade ederken elbetteki dış tica
ret, para fonu rejimlerinin gümrüklerimize tahmil et
tiği görevlerinin yanı sıra da, son yıllarda meydana 
gelen yabancı ülkelere işçi gönderme faaliyetlerini ve 
ayrıca da her yıl gelişen turizm (ki, onu da Bakanlık
ta biraz hudut kapılarında daha çok hizmet gördüğü
nü görüyoruz.) Endüstrisinin yüklemiş olduğu geniş 
mikyastaki iş hareketiyle beraber, GATT bir taraf
ta, Ortak Pazar, Gümrük İşbirliği Konseyi, NATO, 
RCD anlaşmaları icabı, Bakanlığın bir çalışma sahası 
içerisine girdiği ve bu şartlara da uygun nasıl bir ge
lişme olduğunu öğrenmek isterdim; fakat ben mem
nuniyetle kaniim ki, Sayın Bakan bu konularda da 
büyük hassasiyet ve başarı gösterme yolunda, mesai 
arkadaşlarıyle bu konu üzerinde durmaktadır. 
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Gümrük ve Tekel Bakanlığı Kuruluş Kanununu 
değiştiren Gümrük Kanunu üzerinde son zamanlarda 
bir tadilât yapılması gerekecek zannediyorum. Zaten 
mevzuat da her 5 senede bir mutlak surette günün 
ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde bir tadilâta git
meyi zarurî kılmaktadır. 

Gümrük faaliyetlerinin daha verimli olabilmesi 
ve gelişmiş medeni ülkelerdeki gibi yürütülmesi bakı
mından Ua tabiatiyle en güzel görev yine bu Bakan
lığa verilmiştir. Bilinmelidir ki, turistlerin ilk ve son 
temas ettikleri kişilerin gümrük personeli olması se
bebiyle, bu konuda da lisan bilir, vazife sever, mem
leket sever insanların memleket açısından vazifelerini 
yaparken, gümrüklerdeki işlem üzerinde hassasiyetle 
durmaları gerekir. 

Muhterem arkadaşlar; 
İhraç mallarımızın ve döviz kaynaklarımızın ba

şında gelen en önemli ürünlerimizden biri de tütün
dür. Benden evel konuşan, bilhassa Egeli arkadaşla
rım bu konu üzerinde hassasiyetle durdular. Biz de 
Doğunun bir temsilcisi olarak ifade etmek isteriz ki, 
hakikaten bugün meselâ Diyarbakır'ın Silvan, Hazro 
gibi ilçelerinde son derece kaliteli, son derece güzel 
tütün yetiştirilmektedir. Bu bakımdan da tütünün de
ğerlendirilmesi, tütünün fabrikasyonu hususunda ge
rekli atılımların, tütün fabrikası kurulması şeklinde 
gerçekleştirilecek atılımın, belki bu yıl olmaz da önü
müzdeki yıl açılacağı düşüncesindeydik; fakat muh
terem Bakanımız önümüzdeki aylarda temelini atıla
cağı müjdesini verdiler; memnun olduk. Ancak, ye
rinin kesin olarak Diyarbakır il merkezinde midir, 
en çok tütün ekim sahası olan Silvan'da mıdır şek
linde bir bilgiye sahip olmak isterdik. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANI ORHAN ÖZ-
TRAK (Tekirdağ) — Diyarbakır'ın içinde yapılacak. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Diyarba
kır'ın içi olduğunu öğreniyorum. Silvan, malum oldu
ğu üzere bizim bölgenin en kesif tütün ziraati yapı
lan yeridir. Vatandaşlar arzu ederlerdi ki, merkezî 
bir yerde olsun. Fabrikaları ilçelere de yaymak zan
nediyorum ekonomik hayatta daha isabetli olabilir; 
ama tabiatiyle teknik heyetin, Bakanlığın vermiş ol
duğu karara da hürmetkarız. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ben bilhassa Tekel Genel Müdürlüğünün Diyar

bakır'da görüyoruz, uzun yıllardır şehir içerisinde bu
lunan bir fabrikası var; fakat hiç bir fayda sağladı
ğına kanii değilim, büyük kapasitede de değil. Şim
di de şehir dışına çıkarıldığı şekilde bir çalışma var; 
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ama şunu ifade etmek istiyorum ki: Bugün artık 
beslenme, gıda rejimi vatandaşlarımız için büyük bir 
ihtiyaçtır. Şu halde bağ - bahçe mahsullerini o isti
kamette değil de, daha çok meyvesuyu fabrikaları 
yapmak ve reçel, marmelât gibi, bağ - bahçe ürün
lerini değerlendirmek istikametinde Tekel Genel Mü
dürlüğünün iştigal konulan üzerinde ve bu hususta 
daha çok Türk çiftçisine, köylüsüne hizmet edeceği 
kanaati bizde hâkimdir ve en hayırlı işi de en mem
leket çapında iktisadî üniteleri, aile iktisadiyatı üze
rindeki verimli hizmetleri de, hayırlı hizmetleri de bu 
istikamette yapacağına kaniiz. Bakanlığın bu bakım
dan nazarı dikkatini celbetmek arzusunu izhar etmek
teyim. 

BAŞKAN — Sayın Savcı, süreniz bitti efendim, 
lütfen bağlayınız. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Netice ola
rak, Bakanlığın 1977 malî yılı Bütçesinde de, geçmiş 
yıllarda olduğu gibi inşallah daha başarılı olması te
mennisiyle, bu bütçenin, gerek Türk Mîlletine ve ge
rekse Bakanlığın başta güzide Bakanı ve güzide 
mensuplarına hayırlı ve başarılı olmasını Cenab-ı 
Hak'tan diler, bu geç saatlerde inşallah bundan son
raki takip edeceğimiz bütçelerle millî bütçemizin tü
müyle Türk Milletine hayırlı uğurlu olmasını niyaz 
ederken, hepinizi hürmetle selâmlarım. (A. P. ve 
M. S. P. sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Savcı. 
Sayın üyeler; 
Gümrük ve Tekel Bakanfoğı Bütçesi üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. Gümrük ve Tekel Bakanlığı 
Bütçesinin bölümlerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler.,. Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir; bölümler okunup oylanacaktır. 

GÜMRÜK VE TEKEL BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek 
hizmetleri 35 798 300 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Gümrük kanunlarının uygu
lanması ve izleme hizmetleri 234 268 700 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Gümrük kaçakçılığı ile müca-
le hizmetleri 102 123 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Transferler 1 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

8. — Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu raporu 
(M. Meclisi : 1/515: C. Senatosu : 11513) (S. Sayı
sı : 635) 

BAŞKAN — Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı 
Bütçe kanunu tasarısının maddelerine geçilmesini oy
larınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Tekel Genel Müdürlüğü 1977 yılı Bütçe Kanunu 
Tasarısı 

Madde 1. — Tekel Genel Müdürlüğüne 1977 ma
lî yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (4/157 810 400) lira öde
nek verilmiştir. 

BAŞKAN — 1 nci maddeye bağlı (A) işaretli cet
veli okutuyorum: 

TEKEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
BÜTCESÎ 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 120 035 700 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yaprak tütün hizmetleri 769 051 300 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

712 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 O : 3 

Bölüm 
(Prog.) 

112 

Lira 

Tekel mamulleri üretimi 2 294 254 600 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.*. Ka
bul edilmiştir. 

113 Satış hizmetleri 961 858 400 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.i. Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 12 610 400 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi biraz evvel bölümleriyle okunup 
kabul edilen (A) cetveli ile birlikte oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

BAŞKAN — l nci maddeyi okutuyorum. 
Madde 2. — Tekel Genel Müdürlüğünün gelirle

ri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
(4 157 810 400) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli cet
veli okutuyorum. 

B — CETVELt 
Gelir 
Türü Lira 

17 600 100 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
özel gelirler 4 140 210 300 
BAŞKAN — Bölümü oylan-
za sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi okutuyorum, 
Madde 3. — Tekel Genel Müdürlüğünce 1977 

malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her bi
rinin dayandığı bükümler (C) işaretli cetvelde göste
rilmiştir. 

Bu cetvellerde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1977 malî yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Tekel Gene! Müdürlüğünce gele
cek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren 
kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi kabul edenler..: Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1977 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi kabul edenler... Ka
bul etmeyenler.,. Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Gümrük ve 
Tekel Bakanları yürütür* 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanun tasarısının tümünü oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Kanun tasarısının 36 nci Birleşimde açık oylama
sı yapılacaktır. 

Gümrük ve Tekel Bakanlığı ve Tekel Genel Mü
dürlüğü 1977 yılı bütçelerinin görüşülmesi bitmiştir. 
Hayırlı olsun. 

Sayın üyeler; 
Bu suretle programımız tamamlanmış bulunmak

tadır. 
Bugün 11 Şubat 1977 Cuma günü saat 09,30'da 

toplanmak üzere 35 nci Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 03,42 
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına VerUen Oyların Sonucu : 
(S. Sayısı : 636) 

(Kabul Edilmiştir.) 

TABU ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Celebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 142 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 42 
Çekinserler : 1 

Oya katılmayanlar : 40 
Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

! BALIKESİR 
| Hikmet Aslanoğlu 
| Raif Eriş 
| İ. Sıtkı Yırcah 
| BİLECİK 
| Mehmet Orhan Tuğrul 
| BİNGÖL 
| Mehmet Bilgin 
! BİTLİS 
! Kâmran İnan 
j BOLU 
1 Turgut Yaşar Güiez 
i Alfıeddin Yılmaztürk 
I BURSA 
| İ. Sabri Çağlayangil 

Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
ismail Kutluk 

ÇANR/RI 
Gürhan Titick 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuza! 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMAN MARAŞ 
Adnan KaraJküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrun 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmıetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meaıteşeoğlu 

İsmail İlhan 
NEVŞEHİR 

İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Erg un Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TOKAT 

Cevdet A y k a n 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

UR FA 
Hasan Ora! 

YOZGAT 
E. Süleyman E r g i n 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Bal tan 

CUMHURBAŞKANIN -
! CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
, Cihat Alpan 
I Zeyyat Bıykara 
I Hüsamettin Çelebi 

Fe th i Çelikbaş 

[Reddedenler] 

A D A N A 
Kemâl Sanibrahimoğlu 

A N K A R A 
Uğur Alacakaptan 
Cengizhan Yorulmaz 

A R T V İ N 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Hal i l Goral 

BALIKESİR 
Neja t Sarlıcalı 

BURDUR 
E k r e m K a b a y 

B U R S A 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmade t t in E lmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

D İ Y A R B A K I R 
Selâhat t in Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyer i 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

H A K K Â R İ 
Naci Cidal 

H A T A Y 
Kemal Kılıçoğlu 

İ Ç E L 
Lûtf i Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakla Esatoğlu 
Mehmet Feyya t 

1 F ik re t Gündoğaın 
KARS 

i Muzaffer Şamiloğlu 
K I R Ş E H İ R 

I Hali l Özmen 
KOCAELİ 

| Abdullah Köseoğlu 
İ KONYA 
| F a k i h Özlen 

MALATYA 
Hamdi öaer 

M A E D t N 
Mehmet Ali Arık an 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Ekrem Kangal 
Hüseyin Öztürk 

T E K İ R D A Ğ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

U E F A 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
MeShmet Ali Pestilci 
CUMHURBAŞKANIN

CA S E Ç İ L E N Ü Y E L E R 
Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Bat u r 

(Çekin s er) 

T A B İ İ ÜYE 
Kadr i Kaplan 

[Oya kahlmayanlar] 

T A B İ Î Ü Y E L E R 
Suphi Gürsoy t rak 
Mehmet özgüneş 
M. Ş ü k r a n Özkaya 

ADANA 
M. N u r i Âdemoğlu 
Hayri Öner 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
tbrahim Öztürk 

A N T A L Y A 
Reşat Oğuz 

E R Z İ N C A N 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstiinel 

KAHRAMANMARAŞ 
Hi lmi Soydan 

KARS 
S u n Atal&y 

KAYSERİ 
I Ziya Müezzinoğlu 

KOCAELİ 
I Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
i Erdoğan Bakkalbaşı 

MANİSA 
! Doğan Baru tçuoğlu 

Oral Karaosmahoğlu 
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MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Voli Uyar 

ZONGULDAK 
Alımet Demir Yüce 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Bahriye Üçok 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Toplam 
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Hudut Ve Sahüler Sağlık Genel Müdiirlüğii 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylann Sonucu 
(S, Sayısı : 634) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri özdilek 
Selâhattin özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmdt Aitıf Benderüoğlu 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR' 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcalı 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 98 

Kabul edenler : 82 
Reddedenler : 15 

Çekinserler . 1 
Oya katılmayanlar : 84 

Açık üyeüKler : 2 

[Kabul edenler] 

BİLECİK 
Möhmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kânıran İnan 

BOLU 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İhsan Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Badas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Ak$t 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Delirveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Müımin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nuaret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 

Ruhi Tunakan 
MARDİN 

Sait Mehmetoğlu 
MUŞ 

İsmail ilhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Şerif Tüten 
Bahriye Uç ok 

717 -



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 0 : 3 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergim Ertem 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Besim Üstünel 

KONYA 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

[Reddedenler] 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

| SİVAS. 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
j Hayri Mumcuoğlu 
I TOKAT 
j Zihni Betil 

TRABZON 
! Hasan Güven 

(Çekinser) 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

TABİİ ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 
Kemâl Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Şeraf ettin Paker 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Gorai 

BALIKESİR 
Raif Eriş 
Nejat Sanlı cali 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURDUR 
Ekrem Kahay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İnıadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

[Oya KatılmayanlarJ 

i İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelamoğlu 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğkı (İ. Ü.) 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tejkin Arıhurun 
(Başkan) 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırn Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şâmiloğiu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğîu 
Sami Tııamn 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Feyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Hamdı Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
(İ. A.) 

MUĞLA 
Haldun Mesnteşeoğhı 
Fevzi Özer 

NİĞDE 
Abdullah Emre îleri 

ORDU 
Bekir Sıtkı Baykal 
Şevket Koksal 

SAMSUN 
Şaban Dem ir dağ 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Özürak (B.) 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Mehmet Ali Peatilci 
Ahmet Demir Yüce 
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CUMHURBAŞKANIN- \ Muhsin Batur 
OA SEÇİLEN ÜYELER j Zeyyat Baykara 
Adile Ayda Hüsamettin Çelebi 
Selâhaddin Babüroğlu Fethi Çelikbaş 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 

Sabahattin Özbek 
Halil Tıınc 

[Açık üyelikler] 

Aydın 
İzmir 

Yekûn 
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Devlet Hava Meydanlan İşletmesi Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların 
Sonucu : (S, Sayısı : 637) 

(Kabul Edilmiştir. 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acııner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Enıanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Karamanı 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OTCan 
Fahri Özditek 
Selâhattin Özgür 
Cevdet Sunay 
Haydar Tıınçkanat 
Ahmet Yıldız 
^ [uza ffer Yurda kul er 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zer en 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
İ. Sıtkı Yırcah 

üye sayısı : 
Oy verenler : 

Kabul edenler : 
Reddedenler : 

Çekimserler : 
Oya katılmayanlar : 

Acık üyelikler : 

[Kabul Edenler] 

184 
129 
83 
45 

II 
53 

9! 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Al&eddin Yılmaztürk 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Bari as Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ESKİŞEHİR 
Ömer LTcuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 

KAHRAMAN M AR AŞ 
Adnan Karaîküçük 

KASTAMONU 
Mehmet Çaanhca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Oral Kar-aosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
1. Şevki Atasağun 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzum İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alpan 
Hüsamettin Çelebi 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 
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(Reddedenler) 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Oizrelioğ'lu 

ELÂZIĞ 
Hasan îldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemâl Kılıçoğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fiknet Gündoğaıı 
Besim Üstünel 

KIRŞEHİR 
Halil özaneıı 

KONYA 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Doğan Baratçuoğlu 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şevfcet Koksal 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdü Altay 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğ'kı 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Meftımet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
Muhsin Batur 

(Çekinser) 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Oya Katılmayanlar] 

TABU ÜYELER 
Suphi Gürsoytrak 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran özkaya 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ADIYAMAN 
M»hmet Sırrı Turanlı 
AFYONKARAHİSAR 

Mustafa Çeük 
ANKARA 

İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu (1. A.) 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
M. Tejkiın Arıburun 
(Başkan) 

Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
İZMİR 

Mustafa Bozoklar 
Necip Mirkelâmoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Hilmi Soydan 
KARS 

Sırra Atalay 
Yusuf Ziya Ayrım 
Muzaffer Şamiloğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 
Samî Turan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 
Lûtfi Tokoğlu (B.) 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Feyzi Halıcı 
Mefaımiet Varışlı 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettm Akyurt 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğkı 
Fevzi Özer 

ORDU 
Bekir Sıtikı Bayfcal 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

721 — 



C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 O : 3 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak (B.) 

UŞAK 
Ahmet Tahtakıhç 

VAN 
Fer id Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA j . Sait Naci Ergm 
SEÇİLEN ÜYELER 

Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 
Fethi Çelikbaş 
Özer Derbil 

Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 

[Açık Üyelikler] 
Aydın 
İzmir 

Yekûn 

»>-••« 
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Karayolları Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oylarm Sonucu : (S, Sayısı: 633 

(Kabul edilmiştir.) 

üye sayısı : 184 
Oy verenler : 139 

Kabul edenler : 101 
Reddedenleı* : 31 

ÇeMnserler : 1' 
Oya katılmayanlar : 43 

Acık üvelikler : 2 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakul er 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaelı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlıoğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Serafettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
t. Sıtkı Yırcak 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gül ez 
Alâeddin Yılma ztürk 

BURSA 
İ. Sabrı Cağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergen el i 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğarı 
Sakıp Hatun oğlu 

[Kabul edenler] 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ueuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliydi 

İSPARTA 
Mustafa Güleügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karajküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrını 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami 'Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lûtfi Tokoğlı 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Feyzü Halıcı 
Mötomet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin; Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tumakan 

MARDİN 
i Sait MeJımetoğlu 
! MUĞLA 
| Haldun Memteşeoğhı 

| MUŞ 
! İsmail İlhan 

I NEVŞEHİR 
! İ. Şevki Atasağun 
j NİĞDE 
j Ergun Özkan 

| ORDU 
i Selâhattin Acar 
i Beîkiır Sıtlkı Baykal 
i 
| SAKARYA 
! Osman Salihoğlu 
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..-.SAMSUN 
Bahri CÖnıeTt 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzım Ineibeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Ay'kaıı 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

UEFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Caıhat Arpan 
Adile Ayda 
Fethi Çelikbaş 
Bahriye Uçok 

[Reddedenler] 

ADANA 
Kemal Sanibrahimoğlu 
AFYONKARAHÎSAR 

Mustafa Çelik 
ANKARA 

Cengizhan Yorulma 
ARTVİN 

Recai Kocaman 
AYDIN 

Halil Gorai 
BALIKESİR 

Nejat Sarlıcalı 
BURDUR 

Ekrem Kabay 
BURSA 

Şebib Karamullaoğlu 
ÇANAKKALE 

fmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğhı 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naöi Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfii Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 

Fevzi Hakkı Esatoğlıı 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmert 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şeviket Kölksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin öztürk 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestildi 
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Selâhattin Babüroğiıi 
Muhsin Batur 

(Çekin,er) 

TABİÎ ÜYE 
Kn İri Kaplan 

[Oya katılmayanlar 1 

TABİİ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdel Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Hayri Öner 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem (Bşk. V.) 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Tekin Arıbıuun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 

KARS 
Sırrı Ataiay 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Adil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Beti) 

TRABZON 
Hasan Güven 
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C. Senatosu 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uya 7* 

B : 35 10 . 2 . 

; ZONGULDAK 

1977 0 : 3 

Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN-
; OA SEÇİLEN ÜYELEK 
• Zeyyat Baykara 

Hüsamettin Çelebi 

(Açık Üyelik) 
Aydın 
İzmir 

1 
1 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 
Sabahattiin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 

Toplam 
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Devlet Su İşleri Genel MüdürlüğU 1977 YUı Bütçe Kanunu Tasarısına VerUen Oyların 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Refet Aıksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezaü O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHİSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Seraf ettin Paker 

Sonucu : (S. Sayısı : 638) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 141 

Kabul edenler : 99 
Reddedenler : 41 

Çekinser 1 
Oya katılmayanlar : 4fl 

Açık üyelikler : 2 

[Kabul edenler] 

(Kabul edilmıVjr.) 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 
î. Sıtkı Yırcah 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kararan İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâ-'eddin Yılnıaztürk 

BURSA 
İ. Sabri Oağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özeetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevfik Kutlar 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlıı 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karalküçük 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusıret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
LÛtfİ Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Fevzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albaynak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlıı 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mebmetoğhı 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

MUŞ 
İsımail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağım 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Beskir Sıtikı Baylkal 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu 
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SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeei 

SİNOP 
Nâzım İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 

Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Ora! 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tarık Remzi Baltan 
CUMHURBAŞKANIN

CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cühat Alpan 
Fethi Celifcbas 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahımoğlu 

ANKARA 
Ergiin Erterrt 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Reeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALnvESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamullaoğiu 

ÇANAKKALE 
İm ad ettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan fidan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğhı 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Küıçoğhı 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esat oğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Ha m di üzer 

MARDİN 
M. Ali Arıkan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

I ORDU 
| Şeviket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİVAS 
[ Kâzım Kangal 
I Hüseyin Öztürk 
! TRABZON 
j Hasan Güven 
! TUNCELİ 
i Naim Taşan 
! URFA 
| Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Melhmet Ali Pestilci 

| CUMHURBAŞKANIN-
JCA SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüroğlu 
; Muhsin Batıır 

(Çekinser) 

TABİÎ ÜYE 
Kadri Kaplan 

[Oya katılmayanlar] 

TABİÎ ÜYELER 
Mehmet Özgüneş 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Rahmi Erdem 
Besim Üstünel 

KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırrı Atalay 
Muzaffer Şâmiloğlu 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Zihni Betil 
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UŞAK 
Ahmet Tahtafcüıç 

VAN 
Ferid. Melen (B.) 

YOZGAT 
Veli Uyar 

C. Senatosu B : 35 10 . 2 . 1977 

ZONGULDAK j Zeyyat Baykara 

Alımet Demir Yüce Hüsamettin Çelebi 

CUMHURBAŞKANINCA Ö z e r D e p b i l 

SEÇİLEN ÜYELER j Sait Naci Ergin 

O : 3 

Adile Ayda Nihat Erim 

Sadi Irmak 
Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Açık Üyelikler] 

Aydın 
tzmir 

Yekûn 
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Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 1977 Yılı Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu: (S. Sayısı: 639) 

(Kabul Edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 131 

Kabul edenler : 92 
Reddedenler : 3J 
Çekinserler : — 

Oya katılmayanlar : 511 
Açık üyelik] er : 2 

[Kabul edenler] 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Aeuner 
Uefet A-ksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai OT<!an 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Haydar Tunçkanat 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Mehmet Ünaldı 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 

AFYONKARAHÎSAR 
M. Kâzım Karaağaçlı-
oğılu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Orhan Tuğrul 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 
Alâeddin Yılmaztürk 

BURSA 
İ. S. Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevket Özçetin 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sebahattin Savcı 

EDİRNE 
Mehmet Nafiz Ergeneli 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
İbrahim Tevf ik Kutlar 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
M. Erdoğan Adalı 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Beliğ Beler 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Kara[küçük 

ÛA.RS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
peyzi Halıcı 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumeu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Oral KaraosımanoğİTi 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlu 

MUĞLA 
Haldun Meınteşeoğkı 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NEVŞEHİR 
İ. Şevki Atasağunı 

NİĞDE 
Ergun Özkan 

ORDU 
Selâhattin Acar 

Bökir Sıtlkı Baykal 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Şaban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİNOP 
Nâzmı İnebeyli 

SİVAS 
Nurettin Ertürk 
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TRABZON 
Ahmet İhsan Birincioğlu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Tank Remzi Baltan 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 

Cihat Alpan 
Fethi Çelikbaş 

[Reddedenler] 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ANKARA 
Ergün Ertem 
Cengizhan Yorulmaz 

ARTVİN 
Reıeai Kocaman 

AYDIN 
Halil Goral 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BURDUR 
Ekran Kabay 

BURSA 
§ebib Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
tmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GİRESUN 
Ali Cücepğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
Lûtfi Bilgen 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gün doğan 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Erdoğan Bakkalbaşı 
Fakih Özlen 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
Şesvfket Koksal 

SAMSUN 
Ziya Gökalp Mülayim; 

SİVAS 
Kâzım Kangal 
Hüseyin Öztürk 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abdulgani Demirkol 

ZONGULDAK 
Mefhmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Selâhaddin Babüıoğlu 
Muhsin Batur 

[Oya haUhnayarilcvr] 

TABİÎ ÜYELER 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Ahmet Yıldız 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
İbrahim Öztürk 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
BURSA 

I. Sıtkı Yırcah 
DENİZLİ 

Baha Akşit 
ERZİNCAN 

Niyazi Unsal 
GAZİANTEP 

Salih Tanyeri 
GİRESUN 

Hayrettin Erkmen 
İSTANBUL 

M. Telkin Arııburun 
(Başkan) 
Rahmi Erdem (Bşk. V.) 
Besim Üstünel 
KAHRAMANMARAŞ 
Hilmi Soydan 

KARS 
Sırn Ata'lay 
Muzaffer Şâmiloğlu 

KASTAMONU 
Ahmet Nusrret Tuna 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

RİZE 
Talât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİVAS 
Âdil Altay 

TEKİRDAĞ 
Hayrî Mumcuoğlu 
Orhan Öztrak (B.) 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

UŞAK 
Ahmet Tahtakılıç 

VAN 
Ferid Melen (B.) 
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YOZGAT 
Vdi Uyar 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Adile Ayda 
Zeyyat Baykara 

Hüsamettin Çelebi 
Özer DenM 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Sadi Irmak 

Sabahattin Özbek 
Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Bahriye Üçok 

[Açıjç üyelikler} 

Aydın 
İzmir 

Tapta 

»«f f l^ t 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

35 NCl BİRLEŞİM 

10 . 2 . 1977 Perşembe 

Saat : 9,30 

1 
A — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
B — İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 

İŞLER 
II 

SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 
m 

ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A — HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B — TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
X I . — 1977 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu raporu. (Millet Meclisi : 1/494; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/492) (S. Sayısı : 614) (Da
ğıtma tarihi: 31 ,1 1977) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A — İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B — BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

....>.. >o< ..<•••• 


