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CUMHURİYET SENATOSU 
• • 

TUTANAK DERGİSİ 

12 nci Birleşim 

6 .12 . 1979 Perşembe 

İÇİNDEKİLER 

1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ 
NEL KURULA SUNUŞLARI 

Sayfa 

255 

255 

256 

GE-
256,258,264 

1. — Tarım - Orman - Köy İşleri Ko
misyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/1771) 256 

2. — Milli Savunma Komisyonu Başkan
lığının, Komisyonun görev bölümüne dair tez
keresi. (3/1770) 256 

3. — içişleri Komisyonunda açık bulunan 
bir üyeliğe seçim.. 256,257,264 

4. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye se
çimi, 256,257,264 

5. — Dilekçe Karma Komisyonunda açık 
bulunan bir üyeliğe seçim;, 256 

6. — Mali ve İktisadi İşler Komisyonun
da açık bulunan bir üyeliğe seçim. 257 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, Adana iline bağlı bazı ilçe köy
lerindeki YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/66) 257 

8. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, traktör, imali, ithali ve bu hususa 
ilişkin kurulan şirket ve holdingler hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/70) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, tarım ürünlerinin taban fi
yatlarının tespit ve ilanı hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. (10/71) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi 
Hayri Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklar
la mücadele hususunda Senato Araştırması 
isteyen önergesi (10/72) 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, 
TÖB - DER'deki oluşum ve gelişmelerle il
gili araştırma önergesi. (10/80) 

Sayfa 

257 

257 

257 

258 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Baha Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yoklu
ğu konusunda Senato Araştırması isteyen 
önergeleri. (10/82) 258:259 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üye
si Kemâl Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının, 
Doğu Akdeniz ve Güneydoğu bölgemizin 
tarımsal, ekonomik, sosyal ve kültürel alan-

(DÜZELTİŞ : 1.11.1979 tarihli 1 nci Birleşimde 44 ncü Cilt başlamıştır.) 
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Sayfa 
larda kalkınması için alınması gereken ön
lemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/85) 259 

14. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üye
si Safa Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunç-
kanat'ın, Devlet Demiryollarının içinde bulun
duğu durum hakkında Senato Araştırması is
teyen önergeleri. (10/88) 259:260 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üye
si Baha Akşit'in, yurt dışındaki işçi ve çocuk
larının eğitim ve öğrenim durumlarıyla, gön
derilen eğiticilerin seçimlerindeki bazı uygu
lamalar hakkında Senato Araştırması isteyen 
önergesi. (10/89) 260:262 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Münir Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı 
kuruluşların içerisinde bulunduğu durum hak
kında Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10/90) 262:263 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Eski 
Üyesi Fikret Gündoğan ve Artvin Eski Üyesi 
Recai Kocaman'ın, toplumu etkileyen buna
lımın kökenleri ve nedenlerini hazırlayanlar 
ile olayların devamının önlenmesi hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri ve Ko
misyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 12.11.1979 ta
rihli tezkeresi. (10/29, 34, 41) 

V. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

263 

257,263 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatı
rımları konusunda kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/49) 
(S. Sayısı : 783) 257 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını 
ayrıntılarıyla belirlemek üzere kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Ra
poru. (10/36) (S, Sayısı : 813) 257 

3. — Traktör satışları konusunda kurulan 
Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu 
Raporu. (10/54) (S. Sayısı : 814) 257 

4. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/12, 10/15, 10/31) (S. Sayısı : 818) 257 

5. — Çay üretimi hakkında inceleme yap
mak üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/74) (S. Sa
yısı : 882) 258 

Sayfa 
6. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşla

rımızın sorunları hakkında kurulan Cumhuri
yet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/62) (S. Sayısı : 918) 258 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Bir
leşik Devletleri Arasında Akdolunan Kredi 
Andlaşması konusunda kurulan Cumhuriyet 
Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/23) (S. Sayısı : 7Q2'ye 2 nci ek) 258 

8. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Suphi Karaman'ın, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuri
yet Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu 
Raporu. (3/1622) (S. Sayısı 931) 263 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi 
Vehbi Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hak
kında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet 
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Ra
poru. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 263 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaş
kanınca Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama 
dokunulmazlığı hakkında Başbakanlık tezke
resi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1583) (S. Sa
yısı : 933) 263 

11. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının 
Aralık 1978, Ocak, Şubat 1979 aylarına ait 
hesapları hakkında Cumhuriyet Senatosu He
saplarını İnceleme Komisyonu Raporu. (5/37) 
(S. Sayısı : 936) 263 

12. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan 
Güney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşme
sinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna 
Dair Kanun Tasarısının Millet Meclisince ka
bul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve İskân ve 
Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları ra
porları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 
(1645) (S. Sayısı : 943) 263 

13. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim 
ve Kültür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı 
Genel Kurulu tarafından 14 Kasım J970 tari
hinde kabul olunan «Kültür Varlıklarının Ka
nunsuz İthal, İhraç ve Mülkiyet Transferleri
nin Önlenmesi ve Yasaklanması için Alınacak 
Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamızın 

254 
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Sayfa 
uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Milli Eğitim - Gençlik 
ve Spor ve Kültür ve Dışişleri, Turizm ve 
Tanıtma komisyonları raporları. (M. Meclisi : 
1/15Q; C. Senatosu : 1/642) (S. Sayısı : 944) 

14. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne 
İlişkin Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Yasa Tasarısının 
Millet Meclisince kabul olunan metni ve Cum
huriyet Senatosu Sosyal İşler ve Dışişleri, Tu-

263: 
264 

rizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) (S. 
Sayısı : 945) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORU VE CEVABI 
1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 

Orhan Çalış'ın, 1979 yılında Bolu ilindeki be

lediyelere yapılan yardımlara dair soru öner

gesi ve İçişleri Bakanı Mustafa Gülcügil'in 

yazılı cevabı. (7/1169) 

Sayfa 

264 

265 

265 

265 

I. — G E Ç E N T U T A N A K Ö Z E T İ 

Adana Üyesi Hayri Öner, Kayseri o!ayları; 
Sivas Üyesi Hüseyin Öztürk, son birikaç gün için

de üst düzeydeki Deıvlet memurlarının kitle hal inde 
görevden nedensiz yere alınmaları; 

Konularında gündem dışı birer demeçte bulundu
lar. 

Zonlguldalk Üyesi Ahmet Demir Yüce'nin, Dilekçe 
Kanma Konııiisyonu; 

Konya Üyesi Osman Nuri Carapolat'in, Mali ve 
İktisadi İşlıer Komisyonu; 

ÜyeffiJklerinden çekildiğine dair önergeleri; 
Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanlığının, Ko

misyonun gjöreV 'bölümüne dair tezjkenesi; 
Geçen toplantı yılında gündeme giren 1/636 esas 

numaralı «Çocuk Mahıkemeleri Kanun Tasarısı» nın 
süresi dolduğundan kesinleştiği; 

Üyelik sıfatları sona eren üyelere ait. 
3/1637 ve 3/1594 numaralı yaslama dokunulmaz

lığı dosyalan nın Başbakanlığa gönderildiği; 
10/84 numaralı Araştırma önetfgesiyle 6/80, 6/81, 

6/97, 6/98, 6/100, 6/105, 6/108 6/109 ve 6/110 numa
ralı sözlü soruların gündemden çıfearıdığı; 

7/35.5, 7/399, 7/400, 7/401, 7/402, 7/682, 7/712, 
7/755, 7/1034, 7/1107, ve 7/1115 numaralı yazılı so
ruların işlemden kaldırıldığı; 

Gündemde mevcut 28 adet Dilekçe Karma Komis
yonu raporunun, 140 sayılı Kanunun 1 nci maddesi 
gereğince adı geçen komisyona iade edildiği; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
'İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik ile 

Bütçe ve Plan Komisyonu üyelikleri için yapılan se
çimler sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun bulun
madığı anlaşıldığından; 

6.12.1979 Perşemlb'e günü saat 15.Q0'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 16.05'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Mehmet Ünaldı 

Divan Üyesi 
Bingöl 

Mehmet Bilgin 

Divan Üyesi 
Bilecik 

Mehmet Erdem 

II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R 

Yazılı Soru 
W, — Cumhuriyet Senatosu Hatay Üyesi Mehmet 

Sönmez'in, Amierıiıka'nın İran'a müdahalesi halinde 

Türkiye'nin tutumuna dair yazılı sorusu. (7/1182) 
(Başbakanlığa gönderilmiştir.) 

— 255 —, 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı, 

DİVAN ÜYELERİ — Mehmet Bifein (B'JngöI), Mehmet Erdem (Bilecik). 

BAŞKAN — 12 nci Birleşimi 'açıyorum, 

BAŞKAN — Yoklama yapılacaktır. 
i(Yoklama yapıldı) 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN 
başlıyoruz. 

Çoğunluğumuz vardır, müzakerelere 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Tarım - Orman - Köy işleri Komisyonu Baş
kanlığının, Komisyonun görev bölümüne dair tezke
resi. (3:1771) 

BAŞKAN —• İki önerge var, sırasıyla takdim edi
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına. 
İlgi : 30.11.1979 gün ve 06:232.00673 - 022487 sa

yılı yazınız:. 
Cumhuriyet Senatosu Tarım - Orman - Köyişleri 

Komisyonu Başkanlık Divanı üyeliklerine aşağıda be
lirtilen sayın üyeler seçilmişlerdir. 

Bilgilerinize arz ederim. Saygılarımla. 
Geçici Başkan 
Urfa Senatörü 

Hasan O rai 

Başkan : Osman Çetin (Tokat) 
Başkanvekili : Cemal Örgen (Balıkesir) 
Sözcü : Emin Uyan soy (İstanbul) 
Kâtip : Faik Kırjbaşlı (Burdur) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunulur. 
2. — Milli Savunma Komisyonu Başkanlığının, 

Komisyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3; 1770) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
İlgi : 30.11.1979 gün ve 02487 sayılı yazınız. 
Milli Savunma Komisyonu Başkanlık Divanı üye

liklerine aşağıda belirtilen sayın üyeler seçilmişlerdir. 
Bilgilerinize arz ederim. 
Saygılarımla. 

Geçici Başkan 
İçel Senatörü 

İsmail Çatal oğlu 

Başkan : 'İbrahim Kirazoğlu (Kayseri) 
•Başkanvekili : Hilmi Fırat (Cumhurbaşkanınca 

S. Ü.) 
Sözcü : Hrdoğan Adalı (İstanbul) 
Kâtip : Abdullah. Vehbi Uğur (Sinop) 
BAŞKAN — Yüksek Heyetin bilgilerine sunu

lur. 

3. —• (çişleri Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe seçim. 

4. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bulu^ 
nan bir üyeliğe seçim yapılacaktır. Ayrıca, Bütçe ve 
Plan Komisyonu seçimi vardır. Her iki kutu 'kürsüye 
'konacaktır, Kâğıtlar dağıtılıyor. 

İçişleri Komisyon im da iki isim vardır: 1 kişi se
çileceği için ismin biri silinecektir. 

5. — Dilekçe Karma Komisyonunda akik bulunan 
bir üyeliğe seçim. 

ORHAN ÇALİŞ (Bolu) — Sayın Başkan, Dilekçe 
Karma Komisyonu için Sayın Celâl Arslan Bsy'i aday 
gösteriyoruz. Onun da seçiminin yapılmasını istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Dilekçe Karma Komisyonundan isti
fa vaki omuştur. Boşalan tek yer için Sayın Celâl 
Arslan aday gösteriliyor. Şimdiye kadar teamülümüz, 
tek aday olduğu takdirde iş'ari oyla bu seçimi yapı
yoruz. 

Sayın Celâl Arslan'ın Diekçe Karma Komisyonu
na seçilmesi hususunu oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyener... Kabul edilmiştir. 

Sayın Celâl Arslan, Dilekçe Karma Komisyonu
na seçilmiştir. 

256 — 
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3. •— içişleri Komisyonunda açık bulunan bir üye
liğe seçim. (Devam) 

4. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 
(Devam) 

iBAŞKAN — Her, iki seçim için bir tek Komis
yon tefrik edilmesi hususunu oylarınıza arz edi yo
mum. Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil-
mjiştir. 

Tasnif Heyeıüi için ad ç eki/yorum: 
Sayın Sami Turan?... Yok. 
Sayın Ahmet İhsan Birincioğlu?... Yok. 
Sayın Mehmet Kılıç?... Yak. 
Sayım Selâhatıtin Demiz?... Yok. 
iSayun Mustafa Çelik?... Burada. 
(Sayın İskender Cenap Ege?... Buraida. 
İSKENDER CENAP EĞE (Aydın) — Ben ada

yım ©fendim. 
BAŞKAN — Ne demek aday? 
mSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ben Ko

misyona adayım efendim,. 
BAŞKAN — Fark etmez ki... 
iSayın Normun Abadan - Unaıt?... Yok. 
Sayın Balha Akşilt?... Burada. 
Sayın Falhri Çöker?... Burada. 
Sayın Mustafa ÇeliJk, Sayın Baha Akşit, Sayın 

Fahri Çoiker Tasnlif Heyetine seç ilmi i silerdir. 
Seçirnlere kimden başlanacağına dair ad çeki yo -

rumi: Sayın İsmail Arslan (Muş). 
(Muş Üyesi İsmail Arslan'dan başlanarak oylar 

toplandı) 

BAŞKAN — Bütçe Plan Komisyonu ile İçişleri 
Komisyonunlda açık bulunan üyelikler için yapılan 
seçimde oyunu kullanmayan sayın üye var mı efen-
dim?^. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

1. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) 

BAŞKAN — Bu Komisyonun Divanında, seçim
ler dolayısıyla eksilme olduğu için, Divan tamamla
nıncaya kadar bu raporu Komisyona iade ediyoruz. 
Komisyon tekrar tarnamianacaiktır. 

2. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) S. Sayı
sı : 813) 

Tasnif Heyeti lütfen yenini alsın efendim. 
(Oyların ayırımı yapıldı) 
BAŞKAN — Tasnif işlemi devam ederken, Gün

demimizi tatbike devam edîiyoruz efendim. 
6. — Mali ve İktisadi İşler Komisyonunda açık 

bulunan bir üyeliğe seçim. 
BAŞKAN — Mali ve İktisadi İİşer Komisyonun

da münhal bulunan üyeliğe, Manisa Üyesi Sayın 
Erol Yavuz aday gösterilmiştir. Tek aday olduğu ci
hetle işari oyla seçim yapıyoruz. 

Sayın Erol Yavuz'u Mali ve İktisada İşler Ko
misyonunda açık bulunan üyelik için aday gösterili
yor. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir; Sayın Erol Yavuz, Mali ve İktisadi İşler Ko
misyonuna üye seçilmişlerdıir. 

7. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayrı 
Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?... Yoklar. 
8. — Cumhuriyet Senatosu Adan Üyesi Hayri 

Önerin, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

BAŞKAN — Sayın Hayri Öner?... Yoklar. 
9. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato Araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

BAŞKAN — Sayın Öner?... Yoklar. 
10. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato Araştırması isteyen önergesi. (10/72) 

BAŞKAN — Sayın Öner?... Yoklar. 

EN İŞLER 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Şükran 
Özkaya?... Yok. 

3. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
10/54) (S. Sayısı : 814) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Kemâl Sarıib-
rah'imoğlu?... Yok. 

4. — TRT hakkında kurutan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. 10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın M. Suphi 
Gürsoytrak?... Yok. 

V. - GÖRUŞİ 
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5. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak üze
re kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komis
yonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) 

BAŞKAN — Sayın Sami Küçük?.. Burada, söz
cü olarak seçilmiştir. 

Rapor üzerinde söz 'isteyen sayın üye?... Yok. 
İşlem tamamlanmıştır. 

6. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımızın 
sorunları hakkında kurulan Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayısı : 
918) 

IV. - BAŞKANLIK DİVANININ GE 

11. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili araştırma önergesi. 
(10/80) 

BAŞKAN — Sayın Hüsamettin Çelebi?... Yok. 

12. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda Se
nato Araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Akşit?... 
Burada. 

Bu ilaç yokluğu konusunda Senato Araştırması 
isteyen önerganliz var, önergenizi izah edecek misiniz?.. 
Önergeniz okunmuş, Gündeme alınmıştı. Şimdi öner
genin müzakeresine geçiyoruz; yani Araştırma Ko
misyonunun kurulup kurulmaması hususunda müza
kere açıyoruz. Konuşacak mısınız efendim?... 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Arkadaşlarım konu
şurlarda, ben de bir iki kelime ile izahat vermek iste
rim. 

BAŞKAN — Statümüz; yani Tüzüğümüzün hük
mü, önerge sahiplerinden birisi ve Hükümet dinlen
dikten sonra Komisyonun kurulup kurulmaması hu
susu oylanır. Hükümet yok; ama Sayın Akşit, daha 
evvel Umumi Heyetimizin almış olduğu bir karar 
var. Tüzüğümüzde her ne kadar; «Araştırma öner
gesini verenlerden birisi ve Hükümet dinlendikten 
sonra Komisyonun kurulup kurulmaması oylanır» 
der ise de, Yüksek Heyet bir karar aldı, «Hükümet 
bulunmasa dahi önerge sahibi dinlendikten sonra du
rum oylanabilir» şeklinde. Bu itibarla buyurun. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Tasnif Heyetinde ol
duğum için ondan söyledi:m, kusura bakmayın. 

(1) 882 S. Sayılı basmayan tutanağın sonuna ek
lidir. 

BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın M. Suphi 
Gürsoytrak?... Yok. 

Bu Komisyon da eksik. Komisyon tamamlanın
caya kadar rapor Komisyona iade edilmiştir. 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlasması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 

ek) 
BAŞKAN — Komisyon Başkanı Sayın Sadi Ir

mak?.., Yok. 

BAŞKAN — Bir gönüllü arkadaşımız lütfen Tas
nif Heyetine buyursunlar. 

Ali Oğuz Bey Tasnif Heyetine gönüllü olarak ka
tılmışlardır. 

Buyurun Sayın Akşit. 

BAHA AKŞİT (Denizli) — Değerli Başkanım, 
sayın senatörler; 

Bundan bir müddet evvel Türkiye'de sıkıntısı çe
kilmekte bulunan ilaçlar mevzuunda ve ayrıca yok
luğu dolayısıyle memleketin, hastaların, bilhassa, bü
yük ıstırap içinde bulunmaları sebebiyle Senatomu
zun bu işe el koymasını dileyerek bir Araştırma Öner
gesi vermiştik. 

Bu Araştırma Önergemizle zaman zaman Türki
ye'nin içinde bulunduğu ilaç sıkıntısını temelinden 
çözmeyi ve çözebilmek için de Senatoda arkadaşları
mızın bu işe el atmasında büyük fayda bulunduğuna 
kanaat getirerek bu önergemizi vermiştik. 

Bugün Türkiye'de hammadde sanayiini, ham
madde ilaç sanayiini yapan birçok müessese ve fab
rikalar bulunduğu gibi, müstahzar ilaç imal eden ve 
Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayabilecek seviyede 
bulunan ilaçlarımız da, fabrikalarımız da, tesislerimiz 
de mevcuttur. Bütün bunlara rağmen ufak bazı ara 
maddelerinin, ufak bazı iptidai maddelerin zamanın
da temin edilmemesi sebebiyle maalesef Türkiye'de 
ilaç sıkıntısı çekilmektedir. 

Bugün Türkiye'de ilaçlar gerek vasıfları itibariy
le, gerekse kimyevi terkipleri ve formülleri itibariy
le dünya ilaç sanayiine rekabet edebilecek seviyede 
ve güçte bulunmaktadır. Böyle olmasına rağmen za
man zaman ilaç sıkıntısı çektiğimiz, hastaların der
dine deva olamadığımız bir gerçektir. O halde, bu
nun bir noksan tarafı var, bir eksik tarafı var; bunu 

EL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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himmetimizle Araştırma imkânını elde edersek, çöze 
bileceğimiz kanaatini taşıyorum. 

Evvela şunu arz edeyim ki; Türkiye'de birçok 
Şirketler, müesseseler ilaç iptidai maddesini kurmak 
maksadıyle teşebbüse geçmişler ve bunların mühim 
bir kısmını kurmuşlardır. Bu kimya sanayiinin bir 
kolu olan ilaç sanayii haddi zatında fevkalade ehem
miyetli, fevkalade ciddi çalışma isteyen bir sanayi 
koludur. Bu çalışmalar hakikaten çok müspet yolda
dır. Ancak, dipten tırnağa bütün maddeleri Türkiye 
dahilinde imal etmek imkân dahilinde değildir. Bu 
sebepledir iki, hir ara maddesini, bir küçük ara mad
desini ithal etme zarureti bir koca fabrikanın çalış
masını inkıtaa uğratmıştır. 

Bugün antibiyotik sanayiini kuran bir An - Sa 
diye şirket var. Yine antibiyotik; yaaıli- penisilin ve 
emsali gruplarını imal eden birçok sanayiimiz var, 
iptidai madde olarak, aspirin imal eden fabrikaları
mız var, bütün bunlarda bu işe bir deva ve bir çare 
bulabilmek için mutlak surette böyle bir araştırma
nın hazırlanmasını ve bundan sonra vazife görecek 
olan hükümetlere yardımcı olmakta büyük fayda o] 
duğu kanaatini taşıyorum. 

Türkiye'de gerek iptidai iradide olarak, gerek 
müstahzar ilaç olarak yapılan ilaçlar dünya ile reka
bet edebilecek seviyededir. Bunu altını çizerek ve ıs
rarla söylüyorum ki, eğer Türkiye'de hakikaten böy
lesine ilaç sanayiine ehemmiyet verebildiğimiz tak
dirde yurt dışına ilaç ihraç etmemiz mümkündür. 
Sebebi de şudur; aynı patent, aynı isimle Türkiye'de 
imal edilmektedir. Fiyatlar biz de çok ucuzdur, dışa
rı ile de rekabet edebilecek durumdadır. Hiç bir 
maddenin Türkiye'den dışarıya kaçakçılığı yapılmı
yor, ancak bir madde müstesna, o da ilaçtır. 

Gugün ilaç bizim Güney hududumuzdan ve Do
ğu hududumuzdan kaçırıldığı gibi, İsviçre dahil Av
rupa ülkelerine Türkiye'den gitmektedir. Bu bir ger
çektir, bunun içyüzünü daha sarih bir şekilde teşhis 
edebilme maksadıyle Yüksek Heyetinizin bu Araş
tırma önergesine müspet oy kullanmasını rica ediyo
rum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Önerge sahibi dinlendi. Bİr Araş

tırma Komisyonu kurulması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edemler... Kabul etmeyenler... Araş
tırma Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

11 üyeden kurulması hususunu oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Komisyona üyelerin seçiminden itibaren iki ay
lık sürenin işlemesi hususunu oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Btmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun ve üyelerinin gerektiğinde Ankara 
dışına çıkmaları hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sarıibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato Araştırması isteyen önergesi. 
(10185) 

BAŞKAN — Sayın Sarıibrahimoğlu?.. Yok. 

14. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabii Üye Haydar Tunçkanat'm, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato Araştırması isteyen önergeleri. (10/88) 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat?.. Buradalar. 
Sayın Tunçkanat, konuşacak mısınız efendim?.. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Efen
dim, önergemiz çok açtk ve kısadır. O bakımdan faz
la bir şey söyleyecek değilim. 

BAŞKAN — Sayın Tunçkanat, önerge okunalı 
üzerinden uzun bir müddet geçtiği için arkadaşları
mız önergeyi hatıriayamayabilirler. Bu önergedeki is
teğinizi kısaca lütfetmenizi rica edeceğim. 

HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Önergeyi verdiğimiz tarihlerde Türkiye'de üst üs
te üç büyük kaza olmuştu Demiryollarında. Bunla
rın bir kısmı sinyalizasyon hatası, bir kısmı içerideki 
personelin, yani bu lokomotifleri süren kimselerin 
ihmali yüzünden olduğu şeklinde gazetelerde bir hay
li haber çıktı ve birtakım vatandaşlarımız da bu 
arada kaza nedeniyle hayatlarını kaybettiler. 

Biz, bu kazaların ananedenlerini ortaya çıkarmak 
için bir Senato Araştırmasının zorunlu olduğu kanı
sına o tarihlerde varmıştık. Bu nedenle bu önergemi
zi verdik. O zamandan bu zamana kadar aradan 
bir hayli süre geçmesine rağmen, konu aktüalitesini 
kaybetmiş değildir. Onun için önergemize iltifat bu
yurmanızı saygı ile rica ediyorum efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — İzahatı dinlediniz. Araştırma Ko

misyonu kurulması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11 ve 15 kişi olması hususunu tespit edelim. 
HAYDAR TUNÇKANAT (Tabii Üye) — 11 ki

şiden olsun Sayın Başkan. 
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BAŞKAN — 11 kişiden kurulmasını oylarınıza 
arz ediyorum Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Komisyona üye seçiminden itibaren iki aylık sü
renin işlemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyonun vazifesine binaen dışarıda da tetkik
te bulunlmıak için Ankara dışına çıkmalarını hususu
nu oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

15. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 
ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin se
çimlerindeki bazı uygulamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/89) 

BAŞKAN — Sayın Akşit?.. Buradalar. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Kısa bir izahatta bu

lunmak istiyorum Sayın Başkan. 
MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz isti

yorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Özgüneş söz istiyorlar. 
Buyurun Sayın Akşit. 
BAHA AKŞİT (Denizli) — Sayın Başkan, çok 

değerli senatörler; 
Önce, iki ayrı zamanda verilmiş olan önergemin 

aynı güne tesadüf etmesi sebebiyle yüksek huzur
larınızı iki defa rahatsız ettiğim için hepinizden ayrı 
ayrı özür dilerim. 

Yurt dışına gönderilmiş olan işçilerimizin hiç de 
küçümsenmeyecek büyük sıkıntıları, üzüntüleri mev
cuttur. Bunlar, onların orada çalışmalarıyla, çeşitli 
ülkelerde çalışmaları itibarıyla mevcut olan sosyal 
şartlardan layıkı veçhile istifade edememiş olmaları 
problemi bir, ki bunun üzerinde çeşitli hükümetle
rin durmuş olmalarına rağmen layıkı veçhile bu me
selenin çözüldüğü kanaatini ben taşımamaktayım. 

Bu itibarla Almanya'da, Avusturya'da, Belçika' 
da ve Hollanda'da, hatta Fransa'da, İsviçre'de çalış
makta olan işçilerimizden çeşitli statükolarla kendi 
memllekeİlerinin işçilerinden daha farklı muameleye 
tabi olanları mevcuttur. 

Binaenaleyh, bu meselenin üzerine eğilmek, dur
mak ve Hükümete bu işin daha salim bir şekilde 
halledilmesi için yardımcı olabilmek için ciddi araş
tırma ve tetkike i'hDiyaç olduğu kanaatini taşımak
tayım. 

İkinci husus da, yurt dışında bulunan bizim işçi 
çocuklarımızın eğitimi problemidir. Bu, yurt dışın
da bulunan çocukların eğitimi, bugün o derece önem
li bir vaziyet almıştır ki, insanın onları dinleyip de 

onları görüp de yüreğinin parçalanmaması, sızlama^ 
ması kabil değildir. İlk zamanCarda orada öğret
men ihtiyacı hâsıl olunca, oranın devleti, yani Al
manya veya diğer devletler, evvela gelen işçiler ara
sından vaktiyle öğretmenlik yapmış olanları aramış
lar. Bunların içerisinde çok ciddi, takdire layık olan
lar olduğu gibi, gayri ahlaki sebeplerle, muhilli hay
siyet sebeplerden dolayı oraya gitmiş kimseleri öğret
men diye getirmişler, işçilerimizin çocuklarının eği
timi ellerine tevdi edilmiş. 

Bunlar, i şç ilerim izin büyük reaksiyonlarına sebep 
olmuş, hatta militan, muayyen ideolojik tesirlerin 
altında bulunup da öğretmenlikten atılmış kimseler 
dahi, orada maalesef görevlendirilmişlerdir. Bunlar 
da büyük infiale sebep olmuştur. 

Bunun neticesi, bir kısım işçilerimiz çocuklarını 
kendilerinden uzak tutmak suretiyle Türkiye'de okut
mak mecburiyetinde kalmışlar ve kendilerinden uzak, 
Türkiye'de başkalarının eline tevdi etmişler; onların 
da tahsil ve terbiyesini idame ettirmenin zorluğu 
yüksek takdirlerinize arz olunur. 

İkinci husus, bir kısmı yanlarında muhafaza et
mek zorunda kalmışlar, ama bunlar da bir Türkçe 
öğretimini dahi yapacak kimseyi bulamadıkları için, 
bizim çocuklarımız değil, hani kendi âdet ve anane
lerim" öğrenme, kendi dillerini dahi öğrenmeye im
kân bulamamışlar. Maalesef, bugün 15 yaşını aşmış 
olan bu çocukların içinde Türk olduğunun farkında 
olmayacak kadar kendisinden uzaklaşmış olan genç
lerimiz, çocuklarımız mevcuttur. 

Bilâhara, hükümetler bu işe el atmış, Türkiye'den 
öğretmenler gönderilmeye başlanmış, Türkiye'den gi
den öğretmenlerin içerisinde hakikaten çok değerii 
hizmet edenleri mevcut, fakat bunların içerisinde 
maalesef çok fena örnekler vermiş olanları da mev
cut. Bunların bir ölçüden, bir süzgeçten geçmesi lâ
zım. Ben, son defa Avusturya dahil bütün işçilerle 
gezdim, dolaştım ve temas ettim. Berlin, Hannover 
dahil, Almanya'daki diğer şehirlerdeki işçilerimizle te
mas ettim, konuştum; evlerinde, (heim) hayrniiarın-
da oturdum, sofralarında yemek yedim, beraber if
tar yaptım, beraber sahur yaptım. Gördüm ki muhte
rem arkadaşlarım; oradaki bizim kardeşlerimiz çok 
mustarip. Binaenaleyh, bunların çocuklarına bir de
va bulmak lâzım. Hele son zamanlarda öylesine ta
sarruflar olmuş ki, Türk tarihini öğrettiği için, Türk
çe'yi öğrettiği için yurt dışından çekilen öğretmenle
rimiz var. Bunlarla, bu sözlerimle kimseyi incitmek 
niyetinde değilim. Bunun- politikaya dahi, politik is
tismara dahi tahammülü yoktur benim kanaatıma gö-

— 260 — 
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re. Çünkü, orada bir başka kuvvet de vardır ki, 
onlar da oradaki bizim Türk işçisi çocuklarımızı ken
dileri temessül etmek suretiyle Alrnanlaştırmak, hı-
ıistiyanlaştırmak gayreti içindedirler. 

O halde, bir başika problem de bu. 
Üçüncü bir husus daha var, onu da arza mec

burum. Kendi milletine, devletine düşman yapacak, 
kendi milletini ve devletini bölücü istikamette tah
rikler yapacak unsurlar, maalesef onların içerisinde 
örgütlenmiş ve bunları o istikamette sürüklemekte
dirler ve bunlara da benim kanaatime göre, gerektiği 
kadar müdahale etme imkânı elde edilememiştir. 

Bir hususu daha yüksek huzurunuzda dile getir-
mök istiyorum : 

«Türk - Danış» diye Almanya'da bir teşekkül var. 
Bunun fithal Türkiye ile irtibatı yok; Alman Devle
tiyle irtibatı var. Bu Alman Devletiyle irtibatı olan 
Türk - Danış'ta öyle memurların isimlerinden bah
settiler ki, bu memurlar açık açık ve düpedüz Türk 
Devletinin aleyhinde, Türk Devletini bölmek için, 
Türk Devletini mezhep kavgalarına sürükleyici isti
kamette açık açık propaganda yapabilecek kadar cü
ret sahibi olmuşlardır. Yine öyle vakalara rastladım 
ki, (Bunlar tabii tahkikatı açtığınız takdirde huzuru
nuza getirilecektir) Almanya'dan militanlığı, ideolo
jik gayelerle hareket ettiği ve Türk Devletini de böl
meye ve aynı zamanda Almanya'da da huzursuzluk 
meydana getirdiği için hudut dışı edilmiş olan bir 
başka kimse; mesela, Hollanda'da pekâlâ Devletlin 
temsilcisi olarak, bizim işçilerimizle Hollanda Devle 
ti arasında vazife görecek yere getirilmiştir. Buna 
bilhassa Hariciyenin el atması, dikkatini çekmesi ikti
za ederdi. 

Bu itibarla bu meselenin gerek Almanya yönün
den, gerek Avusturya yönünden; Hollanda, Belçika 
ve hatta Fransa yönünden mıitlak suretle Yüksek Se
natonun bu işe el atması, el koyması zaruri bir hal 
almıştır. 

Bir ba^ka ıstırap noktası daha var, onu da yük
sök huzurunuza kısaca sermek istiyorum : 

Almanya'ya işçi pasaportuyla gidemeyip, turist 
pasaportuyla gidenler var. Gene bu Türk - Danış'ta 
veya başka yerde görevlendirilmiş veya bütün bunla
rın dışında (Yüzde yüz mevsuk olduğunu iddia ede
mem) otuz küsur Türkiye'yi bölücü örgütün tertiple
diği bir nevi kimseler tarafından bunlar davet edi
liyor. Bu davet edilenlere bazı Yunanlı, bazı da Al
man avukatları öne düşürmek suretiyle bunlara birer 
imza, müracaatla sığınma talebinde, iltica talebinde 
bulunuyorlar. Alman Anayasası bu ilticaya müsait 

olduğu için, bunlar orada vazifeye alınabiliyor. Bun
ların zaten bütün maksatları orada bir iş bulma, ora
da çalışabilme imkânını elde etme. Halbuki, bunu 
biterek imza edeni de var; ama mühim bir kısmı, 
bilmeden, ne yazıldığını anlamadan imza eimiş, maa
lesef yazık olmuş bizim vatandaşlarımıza. 

Benim gittiğim tarihte, yani bu yaz gene öğren
dim ki, Türk konsoloslukları bilmektedirler kimler 
olduğunu. Bildikleri halde, bunların pasaportlarını 
uzatma cihetine gitmektedirler. Onlar da pekâlâ bir 
normal işçiymıiş de, oradan izinli gelmiş gibi üç ay, 
beş ay, altı ay sonra Türkiye'ye ziyaret için gelebil
mekte, sonra yine bir işçi gibi dönebilmekteoir. Hal
buki, Türkiye aleyhinde, dinini icra etmediği, etnik 
ayrıcalığından dolayı her türlü zulme ve işkenceye 
maruz bırakıldığı hakkında iddiaları mevcuttur, im
zaları vardır böyle bir yazının altında ve bunlar da 
Türkiye aleyhine vesika olarak kullanılmaktadır. 

Gönül isterdi ki, bizıim konsoloslarımız bunu tes
pit ettikten sonra daha ciddi tedbirler alsın. 

Benim sorduğum, ismini şimdi vermeyi doğru bul
madığım bir konsolosumuz, «Biz bunların pasaport
larını uzatmakla, bir nevi asıl iddialarını çürütmüş 
oluyoruz» dedi. Bu ne dereceye kadar akla yakın 
bir izah tarzıdır, bunu takdirlerinize sunarım. 

Görüyorum ki bu mevzu hem Türkiye aleyhinde 
bir propaganda mevzu olmaktadır, delil olmaktadır; 
Türk Devletini bölücü faaliyetlerin mebdei, men
şei ve faaliyet yeri haline gelmiş bulunmaktadır. O 
halde buna Yüksök Heyetiniz el koymalıdır. Bunu 
hiçbir siyasi düşünce olmaksızın milyonlarca kar
deşimizin yurt dışında bulunduğunu, çalıştığını bilen 
insanlar olarak el atmaya mecburuz muhterem sena
törler. Bu işe el atmaya ve hükümetlere ışık tutma
ya mecburuz. Ciddi bir araştırma yapıldığı takdirde, 
bugün evladını kaybettiğinden dolayı ıstırap çeken 
Almanya'daki benim işçi kardeşimin gönlü rahatla
yacaktır; «Buna bir çare bulmak için el atmıştır 
Büyük Millet Meclisi, Cumhuriyet Senatosu» diyecek
tir. Yine gönlü rahatlayacaktır; «Türk Devletinin hay
siyetliyle oynanmıyor» diyecektlir. O itibarla, Yüksek 
Heyetlinizin buna el atmasını istirham ediyorum. Bu
nu araştırdığınız takdirde, hakikaten çok üzüntü 
duyduğumuz ve duyacağımız meselelerle karşı kar
şıyadır. Bugün diyoruz ki, Türkiye dışında bulunan 
işçilerimiz layıkı veçhile Türkiye'ye döviz göndere-
miyor. Sosyal Sigortalar meselesindeki şartlardan çok 
şikâyetçi, oradaki sosyal şartlarından şikâyetçi, oku
tulan talebelerinden, çocuklarından şikâyetçi. Bunla
rın hepsinden muztarip. 
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Ayrıca bir nokta daha var : Biz gerektiği kadar 
din adamı, hoca da göndermemişiz oraya, öğret
men göndenrıemiişiz. Yeterli, vasıflı ve Türk Devle
tine inanmış, bayrağına, tarihine inanmış insan gön
dermemişiz. İkinci nokta; hoca göndermemişiz dini
ni, diyanetini belletecek. Bizim o çocuklara ne de
meye hakkımız olur. 

Yüksek Heyetinizden istirham ediyorum; bu araş
tırma önergesline lütfen müspet oy veriniz. Görecek
siniz ki, hem oradaki işçi kardeşlerimize, hem mil
letimize hizmette biziim de katkımız olacaktır. 

Hepinize, beni dinlemek zahmetini ve külfetlini ih
tiyar ettiğiniz için saygılar sunuyorum, teşekkür edi
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hükümet adına Milli Eğitim Ba
kanı Sayın Orhan Cemal Fersoy, buyurunuz. 

MİLLİ EĞİTİM BAKANI ORHAN CEMAL 
FERSOY (İstanbul) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Sayın Dr. Baha Akşit beyefendinin gösterdiği 
hassasiyeti itina ile takip ettim. 

Bakanlığım, mesele üzerinde inceleme yapmakta
dır. Filhakika, Almanya'da takriben 450 bin civarın
da çocuğumuz vardır. Önemli bir bölümü sahipsiz 
kalmıştır. Bunun üzerinde biz çalışmalarımızı yürütü
yoruz. Bu çalışmalarımız sırasında umuyorum ki, ar
kadaşımın arzu ettiği hususları da tespit edip ken
disini tatmin edici bir noktaya getirmiş olabileceğiz. 

Bu itibarla, bize biraz mühlet verilmesini, ince
lememizi itmam etmemize imkân bahsedilmesini te
menni ediyorum. Bu nokta üzerinde Sayın Akşit'e 
saygılarımı sunarak, hassasiyetini takdirle karşıladığı
mızı ifade ediyorum. 

Takdir Yüce Heyetin izindir. (Alkışlar) 

MEHMET ÖZGÜNEŞ (Tabii Üye) — Söz iste
miştim efendim. 

BAŞKAN — Sayın Özgüneş, Tüzüğümüz, araş
tırma hakkında iki türlü müzakere usulü kabul et
miştir. Önerge üzerinde özel müzakere usulü. Yal
nız önerge sahiplerinden biri ve Hükümet dinlendik
ten sonra oylanır. Ancak rapor üzerinde geniş mü-
zaibere açılır. Bu itibarla, zatı âlinize söz veremiyo
rum efendim. 

Araşjtırma Komisyonu kurulması hususunu oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Komisyonun 11 kişiden kurulması hususunu oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Komisyona üye seçiminden sonra iki aylık süre
nin işlemesi hususunu oylarınıza arz ediyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edülmliştir. 

Ankara dışında vazife görebilme hususunu oyları
nıza arz ediyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Başkan, Ankara 
dışında vazife görebilme kararı Almanya seyahatini 
de içine alacak mı?.. 

BAŞKAN — Bizim şimdiye kadar tatbikatımıza 
göre «Ankara dışı» ifadesi şunu beiirüir : Türkiye için
de Ankara dışıdır. Eğer yurt dışına gitmeleri gere
kirse ayrıca müracaatları tahtında muameleye konu
labilir. 

16. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içe
risinde bulunduğu durum hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/90) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi 
Müriir Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluş
ların içerisinde bulunduğu durum hakkında Senato 
Araştırması isteyen önergesi. 

Sayın Daldal, buyurunuz. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Efen
dim, bildirmiş olduğunuz önergemde mufassal bir şe
kilde açıklamıştım. Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Söz istemiyorsunuz; ama mevzu sa
yın üyelerin hafızasında kalmamış olabilir. Kısaca 
mevzuu hatırlatmanız gerekir zannediyorum. 

MEHMET MÜNİR DALDAL (İzmir) — Peki 
efendim. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Yeni Asır Gazetesi İzmir ve bölgesinde çıkmak

tadır. 15 gün devamlı suretle TARİŞ ile ilgili bir 
seri yayın yaptı. Bu yayın İçerisinde, kısaca özetlemek 
gerekirse, şu hususları önergemde belirtmeye çalışmış
tım : 

TARİŞ'in istihsalinin düştüğü ve devamlı zarar 
ettiği belirtiliyordu ve suiistimallerin yapıldığı madde 
madde sıralanıyordu. 

«Bazı, Kuruma ait makinelerin çalıştırılmadığı ve 
küflenmeye terkediidiği» bildiriliyordu. 

«Kurumun aşırı sol militanların idaresine bırakıl
dığı ve bunların idare ettiği» bildiriliyordu. 

«İşi olmadığı halde aydan aya gelip para alan 
çok kimselerin bulunduğu» zikrediliyordu ve «Yapı
lan dış seyahatlerde, son yapılan ihracatta yolsuzluk
ların yapıldığı» ileri sürülmekteydi. 
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Kurum, bu durum karşısında büyük bir suçlama 
sile karşı karşıya bırakılmıştır. Kabul edildiği takdir
de, bir Senato Araştırması Türkiye çapındaki bu bü
yük Kurumun icraatını ortaya çıkaracaktır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Önerge sahibini dinlediniz. 
Bir Araştırma Komisyonu kurulması hususunu 

oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

11 kişi olması hususunu oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Korrisyona üye seçiminden sonra iki aylık süre
nin işlemesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Gerektiğinde Ankara dışına çıkılması hususunu 
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

17. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Eski Üyesi 
Fikret Gündoğan ve Artvin Eski Üyesi Recai Koca-
rnan'ın, toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında Senato Araştırması isteyen önerge
leri ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 12.11.1979 tarihli tez
keresi. (W!29, 34, 41) 

BAŞKAN — Tezkereyi takdim ediyorum. 
Cumhuriyet Senatosu Yüksek Başkanlığına 

İlgi : 9 Temmuz 1978 tarihli ve 5315 sayılı ya
zınız. 

Cutmhurüyet Senatosu Genel Kurulunun 15 Ni
san 1976 tarihli 56 ncı Birleşiminde kurulan, top
lumu etkileyen bunalımın kökenlerini ve nedenlerini 
hazırlayanlar ite olayların devamının önlenmesi hak
kında kurulan Araştırma Komisyonu, Cumhuriyet Se
natosu Genel Kurulunun 29 Haziran 1978 tarihli 71 
nci Birleşiminde alınan görev süresinin uzatılması 
'karârına rağmen raporunu hazırlayamamıştır. 

Bu nedenle, araştırma önergeleri Yüksek Başkanlı
ğa saygı ile sunulur. 

Araştırma Komisyonu 
Başkanı Y. 

Sözcü 
Ahmet Yıldız 

•BAŞKAN — Tüzüğümüzün, Komisyona vermiş 
olduğu azami süreyi doldurduğu halde, raporunu ha-
zırliayamamış olmasına dair önergeyi dinlediniz. 

Önerge üzerinde söz isteyen sayın üye var mı 
efendim?.. Yok. 

îşiem tamamlanmıştır. 

GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devam) 

5. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 
Karamanın, yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anaya
sa ve Adalet Komisyonu raporu. (3/1622) (S. Sayı
sı . 931) 

9. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 

10. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) 

BAŞKAN — Gündemimizde üç adet yasama do
kunulmazlığına dair Anayasa ve Adalet Komisyonu 
raporu var. Fakat, Komisyon henüz vazife taksimi 
yapmamış olduğu için benimseyip benimsememesi 
hususunu bilemiyoruz. Bu itibarla bunları geçiyorum. 

11. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1978, Ocak, Şubat 1979 aylarına ait hesapları 

hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu raporu. (5/37) (S. Sayısı : 936) 

BAŞKAN — Ondan sonra bir de Cumhuriyet 
Senatosu Saymanlığının Aralık 1978. Ocak, Şubat 
1979 aylarına ait hesaplan hakkında Cumhuriyet Se
natosu Hesaplarını İnceleme Komisyonu raporu var. 
Komisyon kurulmuştur; fakat Komisyonun yetkili 
Başkam veya sözcüsü olmadığı için benimseyip, be
nimsemedikleri hususunu bilemiyoruz. Bunu da geçi
yorum. 

12. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 27 Ni--
san 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Güney Ba
tı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onaylanmasının 
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının Millet 
Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet Sena-< 
tosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar ve, İskân ve Dış
işleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları raporları. 
(M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 1/645) (S. Sayısı: 
943) 

13. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru-
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lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Transferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) 

14. — Göçmen İşçinin Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı: 945) 

BAŞKAN — Bundan sonra gündemimizde üç 
tane antlaşmaya dair kanun tasarısı var. Komisyon
lar vazife taksimi yapamamış olduğu için bunları da 
geçiyorum. 

IV. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

3. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir 
üyeliğe seçim. (Devam) 

4. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 
(Devam) 

BAŞKAN — Seçim sonuçlarını takdim ediyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

Bütçe ve Plan Komisyonu için yapılan seçime 102 
üye katılmış ve neticede ilişik listede adları yazılı üye
ler hizalarında gösterilen oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Mustafa Çelik Ali Oğuz 
Afyonkarahisar İstanbul 

Üye 
Fahri Çöker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Kâzım Karaağaçlıoğlu (Afyonkarahisar) 102 oy 
Tahsin Türkay (Sivas) 102 oy 
Ünal Allıoğlu (Yozgat) 102 oy 
Ahmet Demir Yüce (Zonguldak) 102 oy 
İskender Cenap Ege (Aydın) 102 oy 
Rasim Gezmiş (Artvin) 102 oy 
M. Emin Alanyalı (Kütahya) 102 oy 
Şaban Demirdağ (Samsun) 102 oy 
Şükrü Meto (Rize) 102 oy 
Hasan Güven (Trabzon) 102 oy 
Neş'et Akmandor (Bolu) 102 oy 
Nurhan Artemiz (İzmir) 102 oy 
Kamil Karavelioğlu (Tabii Üye) 102 oy 
Zeyyad Baykara (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 102 oy 
Ahmet Remzi Hatip (Konya) 102 oy 

BAŞKAN — Bütün üyeler 102 oy almış oldukla
rı için Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Tahsin 

Türkay, Sayın Ünal Allıoğlu, Sayın Ahmet Demir 
Yüce, Sayın İskender Cenap Ege, Sayın Rasim Gez
miş, Sayın Mehmet Emin Alanyalı, Sayın Şaban 
Demirdağ, Sayın Şükrü Meto, Sayın Hasan Güven, 
Sayın Ne'şet Akmandor, Sayın Nurhan Artemiz, Sa
yın Kâmil KaraVelioğlu, Sayın Zeyyad Baykara, Sa
yın Ahmet Remzi Hatip Bütçe ve Plan Komisyonu 
üyeliklerine seçilmişlerdir. 

Yüksek Başkanlığa 
İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir üyelik 

için yapılan seçime 102 üye katılmış ve neticede ili
şik listede adları yazılı üyeler hizalarında gösterilen 
oyları almışlardır. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Tasnif Heyeti 

Üye Üye 
Mustafa Çelik Ali Oğuz 
Afyonkarahisar İstanbul 

Üye 
Fahri Çöker 

Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
İsmail Arslan (Muş) 41 oy 
Orhan Öztrak (Tekirdağ) 51 oy 
Boş 10 oy 

BAŞKAN — İçişleri Komisyonunda açık bulu
nan bir üyelik için yapılan seçime 102 sayın üye i ş 
tirak etmiş, bir sayın üye 51 oy almıştır. Tam yarısı 
olduğu için, salt çoğunluğu sağlayamamıştır. Bu se
çim nihay etlenmem iş t ir. Gelecek birleşimde tekrarla
nacaktır. 

Gündemimizde görüşülecek başka madde bulun
madığı cihetle M Aralık 1979 Salı günü saat 15,00'te 
toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16,00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) YAZILI SORU VE CEVABI 

1. — Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Orhan 
Çalış'in, 1979 yılında Bolu ilindeki belediyelere yapı
lan yardımlara dair soru önergesi ve İçişleri Bakanı 
Mustafa Gülcigil'in yazılı cevabı. {7\ 1169) 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Aşağıdaki hususların Yerel Yönetim Bakanlığın
ca yazılı olarak cevaplandırılmasının teminini arz ede
rim.; 

Bolu Senatörü 
Orhan Çalış 

1979 yılında Bolu ilindeki Belediyelere yapılan 
yardımların miktarları ve mahiyetleri. 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü 
Sayı : E.04.01/42 

30.11.1979 

Konu : Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi 
Orhan Çalış'ın, soru önergesi Hk.: 

Cumhuriyet Senatosu Genel Sekreterliğine 
İlgi : a) 24.10,1979 gün ve 06.212.00584-02270-

7/1169 sayılı yazı, 
b) 26.11.1979 gün ve 06,212.00584-02270-7/1169 

sayılı yazı. 

Cumhuriyet Senatosu Bolu Üyesi Sayın Orhan Ça
lış'ın, 1979 yılında Bolu İlindeki Belediyelere yapılan 
yardımlara dair yazılı soru önergesinde istenen bilgi
ler cetvel halinde tanzim edilerek ilişikte sunulmuş
tur. 

Arz ederim. 
Dr. Mustafa Gülcigil 

İçişleri Bakanı 

1979 Yılında Bolu İli Belediyelerine Çeşitli Hizmetler İçin Yapılan Yardımlar 
Tahsisin Valiliğe 

Gönderiliş 
Belediye Adı 

Yeniçağ Bel. 
» 

Göynük Bel. 
» 
» 
» 
» 

Mengen Bel. 
Seben Bel. 

Tt> 

Hizmet Cinsi 

Park inşaası 
» 

İşhanı inşaası 
Dükkân inşaası 
İşhanı inşaası 

» 
» 

Depo inşaası 
Dükkan inşaası 

» 

Yardım Miktarı 

150 000 — 
200 000 — 
640 000 — 
250 000 — 
300 000 — 
150 000 — 
200 000 — 
200 000— 
375 000 — 
265 000 — 

Tarih ve Sayısı 

23.10.1979/1300 
9.11.1979/1538 

10. 5.1979/551 
18. 5.1979/552 
9.10.1979/1227 

23.10,1979/1299 
9.11.1979/1536 

18, 9.1979/1061 
4. 1.1979/71 

23. 3.1979/215 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

12 NCİ BİRLEŞİM 

6 . 12 . 1979 Perşembe 

Saat : 15.00 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 
1. — İçişleri Komisyonunda açık bulunan bir 

üyeliğe seçim. 
2. — Bütçe ve Plan Komisyonuna üye seçimi. 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ 
KARARLAŞTIRILAN İŞLER 

IV 
A • HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 

GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 
1. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 

Öner'in, Adana İline bağlı bazı ilçe köylerindeki 
YSE ve Bayındırlık hizmetlerine dair Senato araş
tırması isteyen önergesi. (10/66) 

2. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, traktör imali, ithali ve bu hususa ilişkin ku
rulan şirket ve holdingler hakkında Senato araştır
ması isteyen önergesi. (10/70) 

3. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, tarım ürünlerinin taban fiyatlarının tespit 
ve ilanı hakkında Senato araştırması isteyen öner
gesi. (10/71) 

4. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Hayri 
Öner'in, sıtma ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele hu
susunda Senato araştırması isteyen önergesi. 10/72) 

5. — Devlet Planlama Teşkilatı ve yatırımları ko
nusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/49) (S. Sayısı : 783) (Dağıt
ma tarihi : 31 . 5 . 1978) 

6. — Geri kalmış bölgelerin sorunlarını ayrıntı
larıyla belirlemek üzere kurulan Cumhuriyet Sena

tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/36) (S. Sa
yısı : 813) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

7. — Traktör satışları konusunda kurulan Cum
huriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu. 
(10/54) (S. Sayısı : 814) (Dağıtma tarihi : 29 . 8 . 1978) 

8. — TRT hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştırma Komisyonu Raporu. (10/12, 10/15, 
10/31) (S. Sayısı : 818) (Dağıtma tarihi : 3 . 10 . 1978) 

9. — Çay üretimi hakkında inceleme yapmak 
üzere kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma Ko
misyonu Raporu. (10/74) (S. Sayısı : 882) (Dağıtma 
tarihi : 15 . 2 ." 1979) 

10. — Yabancı ülkelerde çalışan yurttaşlarımı
zın sorunları hakkında kurulan Cumhuriyet Sena
tosu Araştıma Komisyonu Raporu. (10/62) (S. Sayı
sı : 918) (Dağıtma tarihi : 23 . 5 . 1979) 

11. — Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik 
Devletleri Arasında Akdolunan Kredi Andlaşması 
konusunda kurulan Cumhuriyet Senatosu Araştırma 
Komisyonu Raporu. (10/23) (S. Sayısı : 702'ye 2 nci 
ek) (Dağıtma tarihi : 6 . 6 . 1979) 

12. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Hüsamettin Çelebi'nin, TÖB - DER'deki 
oluşum ve gelişmelerle ilgili araştırma önergesi, 
(10/80) 

13. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit ve iki arkadaşının, ilaç yokluğu konusunda 
Senato araştırması isteyen önergeleri. (10/82) 

14. — Cumhuriyet Senatosu Adana Üyesi Kemâl 
Sanibrahimoğlu ve arkadaşlarının, Doğu Akdeniz ve 
Güneydoğu bölgemizin tarımsal, ekonomik, sosyal ve 
kültürel alanlarda kalkınması için alınması gereken 
önlemlerle ilgili Senato araştırması isteyen önergesi. 
(10/85) 

15. — Cumhuriyet Senatosu Çorum Üyesi Safa 
Yalçuk ile Tabi Üye Haydar Tunçkanat'ın, Devlet 
Demiryollarının içinde bulunduğu durum hakkında 
Senato araştırması isteyen önegeleri. (10/88) 

(Devatmı arkada) 



2 — 

16. — Cumhuriyet Senatosu Denizli Üyesi Baha 
Akşit'in, yurt dışındaki işçi ve çocuklarının eğitim 
ve öğrenim durumlarıyla, gönderilen eğiticilerin se
çimlerindeki bazı uygulamalar hakkında Senato Araş
tırması isteyen önergesi. (10/89) 

17. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Münir 
Daldal'ın, TARİŞ ve ona bağlı bazı kuruluşların içe
risinde bulunduğu durum hakkında Senato Araştır
ması isteyen önergesi. (10/90) 

18. — Cumhuriyet Senatosu İstanbul Eski Üye
si Fikret Gündoğan ve Artvin Eski Üyesi Recai Koca-
man'ın, toplumu etkileyen bunalımın kökenleri ve 
nedenlerini hazırlayanlar ile olayların devamının ön
lenmesi hakkında Senato araştırması isteyen önerge
leri ve Komisyon Başkanlığının konunun süresi için
de sonuçlandırılamadığına dair, 12 . 11 . 1979 tarihli 
tezkeresi. (10/29, 34, 41) 

19. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Suphi 
Karaman'ın, yasama dokunulmazlığı hakkında Baş
bakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa 
ve Adalet Komisyonu Raporu. (3/1622) (S. Sayısı : 
931) (Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

20. — Cumhuriyet Senatosu Tabii Üyesi Vehbi 
Ersü'nün, yasama dokunulmazlığı hakkında Başba
kanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu Anayasa ve 
Adalet Komisyonu Raporu. (3/1608) (S. Sayısı : 932) 
(Dağıtma tarihi : 7.6.1979) 

21. — Cumhuriyet Senatosu Cumhurbaşkanınca 
Seçilen Üye Halil Tunç'un, yasama dokunulmazlığı 
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Se
natosu Anayasa ve Adalet Komisyonu Raporu. 
(3/1583) (S. Sayısı : 933) (Dağıtma tarihi : 7 . 6 . 1979) 

22. — Cumhuriyet Senatosu Saymanlığının Ara
lık 1978, Ocak, Şubat 1979 aylarına ait hesapları 
hakkında Cumhuriyet Senatosu Hesaplarını İnceleme 
Komisyonu Raporu. (5/37) (S. Sayısı : 936) (Dağıt
ma tarihi : 19 . 6 . 1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

X 1. — Türkiye, İran ve Pakistan Arasında 
27 Nisan 1977 tarihinde Tahran'da İmzalanan Gü
ney ve Batı Asya Posta Birliği Sözleşmesinin Onay
lanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasa
rısının Millet Meclisince kabul olunan metni ve 
Cumhuriyet Senatosu Bayındırlık, Ulaştırma ve İmar 
ve İskân ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyon
ları raporları. (M. Meclisi : 1/171; C. Senatosu : 
1/645) (S. Sayısı : 943) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) 
(C. Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

X 2. — Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kül
tür Kurumu (UNESCO) nun XVI ncı Genel Kuru
lu tarafından 14 Kasım 1970 tarihinde kabul olunan 
«Kültür Varlıklarının Kanunsuz İthal, İhraç ve Mül
kiyet Tansferinin Önlenmesi ve Yasaklanması için 
Alınacak Tedbirlerle İlgili Sözleşme» ye katılmamı
zın uygun bulunduğuna dair Kanun Tasarısının Mil
let Meclisince kabul olunan metni ve Cumhuriyet 
Senatosu Milli Eğitim - Gençlik ve Spor ve Kültür 
ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları rapor
ları. (M. Meclisi : 1/150; C. Senatosu : 1/642) (S. 
Sayısı : 944) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. Se
natosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

X 3. — Göçmen İşçinin.Hukuki Statüsüne İlişkin 
Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Yasa Tasarısının Millet Meclisince 
kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu Sosyal 
İşler ve Dışişleri, Turizm ve Tanıtma komisyonları 
raporları. (M. Meclisi : 1/201; C. Senatosu : 1/644) 
(S. Sayısı : 945) (Dağıtma tarihi : 2 . 7 . 1979) (C. 
Senatosundaki bitiş tarihi : 25 . 12 . 1979) 

. . .> . . >-m<< ..<.... 
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ARAŞTIRMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI 

Araştırma Komisyonu 
Esas No.: 5948-13191-10/74 28 . 12 .1978 

Karar No.: 3 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Anayasanın 88 nci Cumhuriyet Senatosu içtüzüğünün 133 - 138 nci maddeleri gereğince «Çay üretimi hak
kında» Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . . 1978 tarihli 56 nci Birleşiminde kurulan Araştırma 
Komisyonumuz 28 . 12 . 1978 tarihinde çalışmalarını tamamlayarak raporunu hazırlamış bulunmaktadır. 

Anılan rapor Genel Kurulun tasviplerine sunulmak üzere ilişikte takdim otammüştur. 
Saygılarımla. 

Araştırma Komisyonu Başkanı 
Rize Senatörü 

Dr. Talât Doğan 

KOMİSYONUN KURULUŞU 

Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 11 . 5 . 1978 tarihli 56 ncı Birleşiminde «Çay Üretimi Hakkında» 
Araştırma Komisyonu kurulması kabul edilmiştir. 

Bu konuda Cumhuriyet Senatosu Başkanlığının, Komisyon Başkandık Divanının teşkili ve göreve başlanıl
ması hakkındaki, 29 . 5 . 1978 tarihli yazıları Komisyon üyelerine bildirilmiştir. 

11 sayın üyeden oluşan Komisyonumuz 6 . 6 . 1978 tarihinde 2 nci kat, 275 numaralı salonda toplanarak 
Başkanlığa Rize Üyesi Talât Doğan, sözcülüğe Samsun Üyesi Şaban Demirdağ ve kâtip üyeliğe de Kayseri 
Üyesi Sami Turan'ı seçmiştir. 

Bu tarihten itibaren çalışmalarına başlayan Komisyonumuz, aşağıda belirtilen bakanlık ve kuruluşlardan, 
önergede belirtilen sorulara yanıtlar ve dokümanlar istemiştir. 

Komisyonumuzun 23 . 11 . 1978 tarihli 4 ncü toplantısında, gelen yanıtlar üzerinde gerekli incelemeler 
yapılıp konunun mahallinde incelenmesine karar veril miştü\ 

11, 15 Aralık 1978 tarihleri arasında 9 sayın üyenin katılmasıyla konu mahallinde incelenmiştir. 
Çay - Kur Genel Müdürü, müstakil kooperatif temsilcileri ve işçi sendikası ile yapılan toplantılarda, ve 

fabrikaların denetimleri ve kontrolleri sonucunda elde edilen hususlar raporda gösterilmiştir. 
Doküman îstenen Kuruluşlar : 
A) Bakanlıklar : 
1. Maliye Bakanlığı, 
2. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, 
3. Gümrük ve Tekel Bakanlığı. 
B) Diğer Kuruluşlar : 
•1. Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, 
2. Ziraat Odaları Birliği Başkanlığı, 
3. Çay Ekicileri Federasyonu Başkanlığı 
4. Tek-Gıda iş Sendikası Merkez Şubesi Başkanlığı 
5. Rize Çaycılar Kooperatifi Başkanlığı. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 882) 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 

Senato Araştırması isteyen : Talât Doğan Rize Senatörü. 
Araştırma konusu : Çay üretimi ile ilgili konular. 
Giriş : 
Bugün Doğu Karadeniz bölgesinde takriben beşyüzyirmi bin dönüm arazi üzerinde 135 bin üretici tarafın

dan çay tarımı yapdmakta, 3,5 milyon vatandaşımızın temel geçim kaynağını teşkil etmektedir. Çay - Kur 
teşlciJ&tına ait 1 400 alım yerinde üreticiden yılda 350 ila 380 bin ton yaş çay yaprağı alınarak 50 ilâ 60 bin 

, ton icuru çay imal edilmektedir. Ancak, yaş çay yaprağının toplanmasından fabrikalara taşınmasına ve kuru 
çay imali ile depolanması, paketlenmesi ve yurt sathına dağıtımında yapılan hatalar, geleceğe yönelik plansız, 
programsız çalışmalar yüzünden çaycılığımız milletimiz ve Doğu Karadeniz bölgesi halkı için ıstırap kaynağı ol
muştur. Bu gidişle olmakta devam edecek telafisi imkânsız halkımızın aleyhine sonuçlar doğacaktır. 

Çay konusu : 
1. Gümrük ve Tekel Bakanlığına bağlı Çay - Kur Genel Müdürlüğünce çaj sanayii yürütülmektedir. Bu 

kurumun halen Merkez Bankasına 2,5 milyar çay üreticisine 2 milyar borcu vardır. Bu sene çay üreticisinin 
parası ve işçi ücretleri zamanında ve tamamen ödenemediğinden (azar, azar ödemeler yapılmaktadır) Son 
zamlar ve devalüasyon yüzünden kısmen ellerine geçen para ile ancak ihtiyaçlarının 3/1'ini karşıiayabilmişler-
dir. Hükümetin özlük hakları ihlâli yüzünden işçiler, çay üreticisi mağdur edilmiş, yoksulluğa itilmişlerdir. 

2. Çay kurumu halen 36 imalât fabrikası, 3 200 ton/gün kapasite ile ürün işleyecek güçtedir. Oysa. ki bu 
fabrikalar 9 000 ton / gün förse kapasite ile çalışmaya, kalitede fedakârlık" yapmaya (az fermente olmuş, az 
kıvrılmış, kısmen yanık) ve nihayet büyük miktarda imhalara sebebiyet verilmektedir. 1977 yılında 35 bin ton 
yaş çay yaprağı denize dökülerek imha edilmiştir. Yani 350 milyon Türk lirası denize atılmıştır. 

Çay fabrikaları kapasitesi ve yerleri yanlış tespit edilerek çay bahçelerine uzak bölgelerde inşa edilmişlerdir. 
Yaş çay yaprağı üretimi hesaplanamadığından ihtiyaç olan fabrikaların tespiti ve zamanında yapılmaları sağ
lanamamıştır. 

3. Üretilen kuru çayın paketlenmesi İstanbul ve Ankara fabrikalarında yaptırılması politikasında ısrar 
edilmesi çayın hidrokopik hassası yüzünden nefasetinin bozulması bir yana kilometrelerce uzağa kuru çayın 
paketlenmek için taşınması maliyetin yükselmesine ve yolsuzluklara sebebiyet verilmesine yol açmaktadır. 
Üretilen kuru çay, paketlenemediğinden büyük zararlara sebebiyet verilmektedir. 1976 yıhnda 59.880 ton kuru 
çay üretilmiş 45.600 tonu paketlenmiş 14.280 tonu paketlenememiştir. 

4. Yurt içinde çayı pazarlayan Tekel Genel Müdürlüğünün mevcut depo kapasitesiyle belli miktarda stok
lama imkânlarına sahip değildir. Paketli çay üretiminde geçmiş yıllarda yurdumuzun gerçek tüketim rakamı 
saptanamamış ve gerekli yatırım yapılamamıştır. Bütün çay fabrikalarının her tarafı kura çay çuvalları ile dolu 
olmasına rağmen dağıtımın arzu edilen şekilde yapılamadığından yurdumuzda çay sıkıntısı çekilmekte ve çay
lar beceriksizlik yüzünden çürürnektedir. 

5. Çay bölgesi haritası yapılmamıştır. Bu yüzden çay kampanyasının başlama ve bitirilmesi zamanların
da ihtilâflar olmakta çay üreticisi mağdur edilmektedir ve bu yüzden Çay - Kur lüzumsuz büyük masrafla
ra katlanmak zorunda kalmakta bu da çay maliyetinin yükselmesine sebep olmaktadır. 

6. Çay kampanyasında yaş çay yaprağı toplanmasında ne miktar çay yaprağının kopanlacağı ve ne ile 
koparılacağı kesinlikle ilmi bir standarda bağlanmamış olduğundan kalite bozukluğuna sebebiyet verilmekte
dir. 

7. İşçi kesiminde çalışan eksper, kayıtçı ve kantarcıların yetiştirilmeleri sağlanmadığından gerekli bilgi
lerden yoksundurlar. Bu yüzden istenilen nitelikte ürünün satın alınması zorlaşmaktadır. 

Yukarıda 7 başlıkta sıralanan temel sorunları incelemek, araştırmak ve gereken düzenlemelere girişmek 
üzere Anayasanın 88 ve İçtüzüğün 133 ncü maddelerine göre bir Senato Araştırması açılmasına karar verilme
sini saygıyla arz ederim. 

12 . 10 . 1977 
Rize Senatörü 

Dr. Talât Doğan 

Cumhuriyet Senatosu (S, Sayısı : 882) 
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Cumhuriyet Senatosu Araştırma Komisyonu Raporu 

Cumhuriyet Senatosu 
Araştırma Komisyonu 28 . 12 . 1978 

Esas No. : 10/74-5948-13191 
Karar No.: 3 

Giriş : 
Cumhuriyet Senatosu Genel Kurulunun 1 1 . 5 . 1978 tarihli 56 ncı Birleşiminde Anayasanın 88 nci ve İçtüzü

ğün 133-138 noi maddelerine göre kurulan «Çay Üreticileri Hakkındaki Araştırma Komisyonu çalışmalarını 
bitirmiş ve bu raporu ekleriyle birlikte Yüksek Başkanlığınıza sunmuştur.»» 

Doğu Karadeniz Bölgesinde, Rize ilinin hemen tümü ile Artvin, Trabzon, Giresun, Ordu illerinin bir kısım 
halkının temel ekonomisini oluşturan çay sanayiinin günümüzün koşullarına göre en iyi şekilde organizasyonu
nun sağlanması, üreticinin emeğinin değerlendirilmesi, kaliteli kuru çay imali ile tüketicinin menfaatinin korun
ması, yaş çay yaprağından yalnız kuru çay imali ile yetinmeyip yaprakta mevcut diğer maddeleri işleyecek yan 
sanayilerin kurulması, polikültür tarıma önem verilerek bu bölge halkının ekonomik gücünün artırılması, iş
sizliğin azaltılması ve çay tarımının Türk ekonomisine yüklediği mali yükün hafifletilmesi için hazırlanan 
bu raporun beklenen sonucu vermesini dileriz. 

Dr. Talât Doğan 
Rize Senatörü 

Araştırma Komisyonu Başkanı 

ÇAY - KUR'UN HUKUKİ YAPISI : 

1497 sayılı Kuruluş Yasası ile KİT olarak faaliyetlerim sürdürmeye 1 . 3 . 1973 tarihinde başlayan 
Çay - Kur Genel Müdürlüğü faaliyetlerini 440 sayılı Yasa gereğince günümüze dek sürdürmüştür. 

Ancak 440 sayılı Yaşanın gereği olan özerklik kuramını yaş çay fiyatlarının ve kuru çay satış fiyatlarının 
hükümetlerce tespiti ve işçi ücretlerinin de toplu sözleşmelerle belirlenmesi sonucu gerçek olarak kullanamamış-
tır. 

Ayrıca 440 sayılı Yasa zorunluğu olan işçi üyenin yönetime katılmamış olması da yasal bir eksikliği sür
dürmektedir. 

KİT olarak kârlılık ve verimlilik prensiplerini uygulayabilmesi, bölge ve yurt ekonomisine faydalı katkı
larda bulunabilmesi için 440 sayılı Yasa gereği olan yönetim kurulu teşekkülünün, özerklik kuramının sağ
lanmasının ve 4223 sayılı Yasadan atıfla 1497 sayılı Yasaya getirilmiş olan yaş çay ürünü tarifinin günümüzün 
işletmecilik ve teknolojik prensiplerine cevap verecek niteliklere ulaştırılması gerekmektedir. 

Bunun için gerekli yasal değişikliklerin ve uygulamaların yapılması zorunludur. 

TARIMSAL SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI : 
1< ÜRETİCİYE AİT TARIMSAL SORUNLAR : 
Doğu Karadeniz çay üreticileri gelirlerinin % 85'ni çay tarımından sağlamaktadırlar. 
Bölge tarım ekonomisinde tüm ağırlık yalnız çay tarımına verilmiş, diğer tarımsal ürünlerin üretilmesinden 

giderek uzaklaşılmıştır. Bunun sebebi üreticilerin davranışları değil, devlet tekelinde olan çay tarımının ve ülke 
tarım politikasının yeterince belirlenmemiş olmasındandır. Bölge çiftçileri günümüze dek çay tarımının gereksin
meleri için yeterince eğitilmediği gibi, çaylık tesisleri için üreticilere kaliteli ve bol mahsul veren türlerin verilme
miş olması, gübrenin zamanında verilmemesi ve üreticinin çoğunlukla politik baskılar sonucu ürettiği çayın tümü
nün Çay - Kur'ca satın alınmak zorunluluğu sonucu yeterince ve kaliteli ürünün sürekli üretilmesini engellemekte
dir. 

Cumhuriyet Senatosu (S. Sayısı : 882) 



_ 8 — 

Yasalar gereği ürünün hasattan hemen sonra (24 saat zarfında) Çay - Kur tarafından alınması şart ise de 
Mayıs, Temmuz sürgün dönemlerinde alım ancak iki - yedi günde bir, yapılabilmekte ve bu nedenle üreticiler 
ürettikleri ürünü gerçek değerinin altında satmak zorunda kalmaktadırlar. Ayrıca ürünün, bölgesel iklim koşul
ları nedeniyle farklı zamanlarda olgunlaşması sonucu kampanyanın Nisan ayı son haftası ile Mayıs ayı ilk haf
tasında açılmasına karşın, tüm alım yerlerinin aynı günde kapatılması sonucu mahsulün geç olgunlaştığı ve ka
liteli ürünün elde edildiği yüksek bölgelerde mahsul kaybına sebep olunmaktadır. Bunun sonucu olarak bu böl
ge üreticileri mağdur olmaktadır. 

Ayrıca çay fiyatlarının tek fiyat oluşu da bu bölge halkının zararına mucip olmaktadır. Çünkü rakım yük
seldikçe birim mahsuldeki çay olabilir maddeler artmakta ise de mahsul miktarında bir azalma görülmektedir. 

Yasalar gereği tarifi yapılan ve kısaca 2,5 yaprak olarak tanımlanan mahsul ölçüsü Türkiye'de üretilen 
çay ürününün bilimsel araştırması sonucu değil 1942 yıllarında yurt dışından elde edilen bilgiler sonucudur. 
Bu nedenle alınacak ürün, çaylık tesislerimizde üretilmesi mümkün ve çay olabilen nitelikteki yapraklardır. Ha
sat edilecek üründe % 25 miktarında düşük kaliteli veya kalitesiz ürünün bulunması; hasat işlerinin ve çaylık 
tesislerindeki çayın cinsi, bakımı, gübrelenmesi ve teknik yapısının tabii bir sonucudur. 

En modern anlamda çay tarımı ve hasadı (El veya makine ile) yapan ve dekara 1 200 - 1 500 kg. ürün 
alan ülkelerde bile vasıfsız yaprak normu % 25'e kadar varmaktadır ki ülkemizde yaprak normunun % 25 li
mitte olması normal kabul edilir. Bu normdaki bir yaprak yığını, yeterli ve iyi bir kapasiteli tesislerde üstün 
vasıflı kuru çay elde etme olanağını her zaman sağlar. 

2. — ÇAY -. KUR'A AÎT TARIMSAL SORUNLAR : 
Üreticilerin hasat sonucu elde ettiği ürünü aynı günde almak zorunluluğunda olan Çay - Kur bu işleri yeri* 

ne getirememektedir. Kurum istatistiklerine göre 523 548 dekar olarak belirtilen çaylık alanların miktarı 
gerçek bir ölçümleme ve haritalama çalışması sonucu değil, beyanlara göredir. Tesis edilmiş olan çaylık bah
çelerinin yüz ölçümü daha yüksek rakamlara ulaşmaktadır. (Tahminen 800 000 dekar civarında) 

Çay bitkisinin çoğalma koşulları gereği tohumla üretim sonucu bölge çay türlerinin dejenerasyonuna sebep 
olmuştur. Üreticilere bölgeler itibariyle rakım seviyesine göre araştırmaya dayalı bitki tür ve cinsleri veri
lememiştir. Çay Araştırma Enstitüsünün bugüne kadarki çalışmaları hangi bölgede ve rakımda hangi cinsin 
daha kaliteli ve bol mahsul vereceğini tespit edecek düzeye ulaşamamıştır. 

Üreticiler tarafından yapılan, kurum tarafından kiralanan alım yerlerinde işçi statüsünde olan alım ekiple
rince yürütülen yaprak alım işlemleri de kurum ve üretici açısından iyi işlememektedir. 

Alım ekiplerinde görev yapan eksper, kayıtçı ve kantarcıların üreticiyi yönlendirecek tarımsal eğitimleri ya
pılmamış ve tamamlanamamıştır. Buradaki hizmetlilerin sosyal ve ekonomik güvenceleri de sağlanmamıştır. 

Alım yerlerinden fabrikalara kısıtlı ulaşım olanakları, fabrika sahasının çok geniş olması, yolların iklim ve 
tabiat koşulları nedeni ile sürekli bakıma gerek göstermesinden doğan güçlükler hızlı bir hammadde alımını 
engellemektedir. Bu durum mubayaa edilen yaprağın işletmeye çekilemeyerek alım yerinde kalmasına ve işlet
me kapasitelerinin yetersizliği nedeniyle alım yerinde yaprak birikmesine ve bu da giderek üreticinin elinde 
2 - 7 günlük hasat edilmiş yaprak stokunun kalmasına sebep olmaktadır, — 

Hasattan itibaren 48 saat içinde kuru çaya dönüştürülmesi gereken yaş çay yaprağının 2 - 7 gün bekletil
mesi kalite bozukluğuna sebep olduğu gibi bu süre içinde vereceği su firesi, yani meydana gelecek tabii solma 
sonucu % 1 0 - 2 0 miktarında ürünün ağırlık kaybına uğrayarak üreticinin, kalitenin bozulması nedeniyle de 
Kurumun zararına bir sonuç oluşturmaktadır. 

3. — ÜRETİCİ VE ÇAY - KUR'UN MÜŞTEREK SORUNLARI : 
Çay - Kur ile çay üreticileri yürürlükteki yasalara dayanarak bir sözleşme sonucu karşılıklı yükümlülük

lerini ve sistemin işlerlik koşulunu belirlemişlerdir. 
Kurumun üreticinin yapacağı tarımsal hizmetlere yeterince önem vermemesi sonucu üretim girdilerinin te

mini yalnız üreticilere ve kuruluşlarına bırakmıştır. Kurum sadece kooperatifler borcunun ve yine koopera
tiflerce yürütülen gübre temininden oluşan borcun tahsili işleminde büro hizmeti görmektedir. 

Birim alandan daha çok kaliteli ürün alınması için gerekli tedbirlerin alınmasında yeterince uğraş verilme
miştir. Bu alandaki projelerde sadece tasarı olarak kalmıştı^ 
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Kurum bölge tarımında, tarım sanayiinde, polikültür tarım ve buna bağlı sanayi için üretici ile işbirliği 
yapmadığı gibi onların yönlendirilmesine de çalışılmamıştır. Bu durum sonucu olarak üretici yalnız kalmış
tır ve Çay - Kurla sadece alım merkezinde ürününü satarken karşılaşmaktadır. Ayrıca Kurumun günlük yap
rak alımlarının gerçekleştirilmemesinde bir alım planının olmayışıda üreticilerift Kurumla olan ilişkilerine 
menfi etki yapmakta ve üretici ürününü satmak için politik ve benzeri baskı yollarına başvurmaktadır. 

4. — TARIMSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN ÖNERİLER : 
Tarımda veya tarım sanayiinde üretimin mükemmelliği üretimin girdilerine bağlıdır. Toprağı iyi analiz edil

memiş, yetiştirilen ürünün cinsleri bilimsel denemelerle tespit edilmemiş, bakım hizmetleri yeterince yapıl
mayan çaylık tesislerinden yasada belirtilen yaprak normunu sürekli olarak aynı ölçülerde almak mümkün 
değildir. Bu nedenle tüm çay yöresinin toprak analizleri yapılarak toprak durumunu gösteren ve çaylık te
sislerinin miktarım kesin olarak belirleyen hazırlıkların ve sınıflandırılmış çay bölgelerini gösterir haritaların 
derhal yapılması gerekmektedir. 

Çay bölgesi tümüyle incelenerek bölgede uygulanan üretim sonucu ortaya çıkmış çay cinslerinin üstün va
sıfları tespit edilmeli ve bunların ıslahı sonucu elde edilen vasıflı cinsler için üreticilere teşvik tedbirleri uy
gulanmalı düşük kaliteli ve verimsiz ve eski çay bahçeleri yenilenmeli ve bu işler yapılırken üretim tüketim 
ilişkileri, artan nüfus da dikkate alınarak gözönünden uzak tutulmamalıdır. 

Bu çalışmada amaç diğer ülkelerde de görüldüğü gibi dekara verimin 1 200 - 1 500 kg.'ma ulaştırılması 
olmalıdır. 

Kaliteli ürün; üretimin gereği olan gübrenin zamanında temin edilerek tarlaya zamanında verilmesi ile sağ
lanacağından üreticinin ihtiyacı olan gübre her yıl zamanında verilmelidir. 

Üreticilere çay tarımı ve diğer tarımsal faaliyetler konularında gerekli teknik bilgiler çok iyi yetiştirilmiş 
teknik elemanlar tarafından uygulamak olarak gösterilmelidir. Bu arada bölgenin ve çay ürününün özelliği ve 
ekonomiye olan olumsuz etkisi nedeniyle çayın bakımı, gübrelenmesi, hasadı gibi işlemler denetim ve kont
rol altına alınmalıdır. 

Doğu Karadeniz yöresinde yetişebilen diğer tarımsal ürünlerin (örneğin portakal, mandalina, kendir, so
ya, fındık, mısır vb.) tespiti yapılarak polikültür olanaklar araştırmalı, ekimi teşvik edilmeli ve bu ürünle
re dayalı sanayi tesisleri kurulmakdır. Bu konulardaki faaliyetler Çay - Kur tarafından ele alınmalı ve yön
lendirilmelidir. 

Yaş yaprak ahnımmda sürdürülen mahsul tarifi kesin şekle bağlanarak tartışmalara son verilmelidir. 
Bilimsel olarak çay teknolojisinde çay olabilir maddeleri belirli bir oranda bünyesinde toplayan ve tekno-

jik işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan taze, körpe, lif vermeyen, sürgünlerin mahsul olduğu kabul edil
mektedir. Bu mahsulün içinde 2,5 - 3,5 normunda yapraklarla çok taze tek ve çift kör yaprakların hasat 
anında '% 25 oranında karışması mümkün olan daha düşük müessir madde ihtiva eden yaprakların oluştur
duğu çay harmanından kaliteli çay elde edilmektedir. Bu bakımdan yaş yaprak alımında sürdürülen mahsûl 
tarifi tartışmaları bu veriler karşısında son bulmalı ve üreticinin bu normlardaki ürünü tartışmasız satın alın
malıdır. Açış kampanyası ürünün gelişmesini tamamladığı bölgelerde öncelikle açıldığı gibi kapanmasında da 
ürünün geç olgunlaştığı bölgelerde geç kapatılması politikası izlenmelidir. Bu üretici açısından lehte bir dav
ranış olacaktır. 

Tüm bölge tarımına ve özellikle çay tarımındaki ve fabrikalardaki teknisyenlik hizmetlerini sağlayacak 
teknik kadronun yetiştirilmesi için bölgede bir teknisyenlik okulu açılmalıdır. 

Bu okulda mevcut eksperlere de sistemin içinde yer vererek eğitimleri sağlanmalıdır. Ayrıca bunların sos
yal ve ekonomik sorunları güvence altına alınmalıdır. 

Fabrikaların yaş çay alım sahaları yeniden gözden geçirilerek çok geniş sahaya hitabeden fabrikalara yer 
vermekten vazgeçilmeli, alım yerlerinin ulaşımı kolay, sahası küçük işletme sahalarının tespitine önem veril
melidir. 

Üreticinin hasat ettiği yapraklar gününde mutlaka alınarak aynı gün veya en geç 48 saat içinde kuru çay 
haline dönüştürülmesi gerçekleştirilmelidir. 

Çay hasadında son yıllarda tartışma konusu yapılan makasla veya makine ile hasat tartışma konusu ol
maktan çıkarılmalıdır. Modern tarımda el emeğinin yerini giderek alet ve makinenin alması; tarım sanayiin-
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de, üretimi artırmanın ve üretim maliyetinin düşürülmesinin temininde kaçınılmaz sonuçtur. Bu nedenle 
makine ile hasat sistemi ve hasatta kullanılan alet ve makineler geliştirilmeli, teşvik edilmelidir. Ancak is^ 
tenmeyen normlardaki yaprak idare tarafından alınmamalıdır, 

TEKNOLOJİK SORUNLAR 

I - PERSONEL SORUNLARI ; 
Bir tarım sanayii olan Çay Kurumunda, çayın tarımından pazarlanmasma kadarki hizmetlerin % 75'i 

teknik bilgi, yetenek ve formasyon isteyen personelle yürütülmektedir. Halbuki bugün kurumun memur 
kadrosu içindeki teknik personel oranı (Ziraat ve diğer mühendisler) % 60'tır. Kurum hizmetlerinin aksak
sız yapılabilmesi için teknik personel oranının artırılması gerekmektedir. 

Fabrika yöneticileri ile teknik hizmet kadrolarına mesleğini bilen yetenekli elemanlar getirilmeli ve bu 
gibi personelin seçiminde politik tercihlere itibar edilmemelidir. Ayrıca bu elemanlara yurt içi ve yurt dışı 
eğitim olanakları da sağlanmalıdır. 

Çay - Kur ve fabrikalarda personel istikrarı yoktur. Personelden bazıları, çoğu kez siyasal amaçla yılda 
2 - 3 defa yer değiştirmektedirler. Bu istikrarsızlığın üretimden pazarlamaya, bakımından yenilemeye ve ona
rıma, ürünlerin iyi veya kötü kaliteli olmasına kadar etkili olduğu gözden uzak tutulmamalı ve beş yılı geçen 
bir geçmişiyle kurum, personel bakımından artık yerleşmiş olmalıdır. 

1. Fabrika müdürlerinin başarılı iş programı ve bütçenin uygulanmasına göre değerlendirilmeli ve uzun 
zamandan beri devam eden sürekli memur tayinlerine son verilmelidir. 

2. Belirli bir bölgede yoğunlaşmış genellikle sahil şeridi ve yerleşim merkezlerinde kurulmuş olan fab
rikalarda işçi alımlarında fakir halkın ve gelirleri çok kısıtlı olan iç köylerinin, dağlık bölgelerin halkına ön
celik verilerek işçi alınmasına özen gösterilmelidir. . .... 

3. Yönetim Kurulunun teşekkül tarzı, kararlar alınmada zorluklar yaratmaktadır. Ayrıca Yönetim Kuru
lu üyeleri çayla ilgili konularda uzman olmaktan çok politik hüviyetleri ağır basmaktadır. 

II - FABRİKA YERLERİ VE KAPASİTELERİ : 
Fabrikalar 48 ton/gün kapasite büyüklüğünden Î80 ton/gün normal kapasite büyüklüğüne kadar yapılmış 

olup genellikle 84 - 96 ton/gün kapasitelerdedir. Bu işletmeler yaş çay çok olduğu izdihamlı günlerde kapa
site sınırlarını % 30 - 40 -daha fazla çalışmak koşullarına giderek kaliteden fedakârlıkla üretimlerini sürdür
mektedirler. 

Fabrikaların kuruluş yerleri; sahil asfaltı ve yerleşim merkezleri gibi faktörlerle saptanmıştır. Ancak bu 
konum birçok bölgelerde 30 - 50 km. lik bozuk köy yollarında çay nakliyelerine ve işçi teminini zorunlu kıl
dığından, maliyeti olumsuz yönde etkilediği, gibi yaprak alımındaki kontrol ve denetimi de güçleştirmekte
dir. Bu nedenle diğer ülkelerde olduğu gibi daha ekonomik ve hizmetle kalkınmayı köye götürecek olan 24 - 48 
tonluk işletme birimlerine yer verilerek kuruluş yerlerinin tespitinde geri kalmışlık ve ekonomik kuruluş yeri 
prensiplerine göre seçim yapmaya özen gösterilmelidir. Ayrıca tesislerin konum yerlerinin saptanmasında po
litik etkenlerin hiçe indirilerek teknisyenlere olanak sağlanmasının gereğine özellikle dikkat edilmelidir. 

Fabrikalardaki tesisler 35-40 sene öncesindeki teknolojik olanaklara sahip olup eski işletmelerde bu te
sislerin yenilenmesi için gerekli çaba gösterilmediği gibi tesislerin modernize edilmesi için gerekli yatırım 
çabaları da yeterince gösterilmemektedir. 

Tesislerdeki prosesler arasındaki, örneğin traf, kıvırma, fermentasyon, kurutma ve tasnif kapasiteleri 
birbirinin dengi olmadığından tesisler bir bütün teşkil etmemekte ve bundan ötürü de kurum zarara uğra
maktadır. Ambarlama tesisleri yetersiz olup mevcutlar da kuru çayın muhafazası için elverişli değildir. 

Fabrikaların yaprak alım sahalarının değişik olması sonucu bazı işletmelerin sürekli olarak yaprak aktar
malarına sebep olmaktadırlar ki, bu durum kuruma ayrı bir maliyet yüklediği gibi, alım yerleriyle fab
rikalar arasında iyi işleyen bir muhabere şebekesi olmadığından iyi organize edilemeyen ve gerçekleştirile
meyen yaprak nakilleri sebebiyle zaman zaman kapasite boşluklarına ve hammadde imhalarına sebebiyet 
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vermektedir. Yaş çay yaprağı imhalarının büyük bir kısmı fabrika adedinin azlığından, kapas.He yetersizliği 
yüzündendir. 

Çay imalatının ikinci ana süreci yani pazara intikali için yapılması zorunlu son işlemler Rize, Ankara ve 
İstanbul paketleme fabrikalarında yapılmaktadır. 

Ankara ve İstanbul işletmelerindeki makineler çok eski olup ekonomik ömürlerini iki kez yitirmişlerdir. 
Binaları kuruma ait değildir ve çok güç koşullarda rantabiliteden uzak çalışmaktadırlar. Bu tesislere torbalar 
içine konularak taşınan kuru çaylar hidroskopik madde oluşu nedeniyle nem ve koku kapmakta çayın nefa
seti bozulmakta, maliyeti artmakta ve çeşitli yanlışlıklara sebebiyet vermektedirler. Tüm Türkiye'nin çay pa
zarlaması için bu işletmelerin kuruluş yerleri önemli bir durum arz etmemektedirler. Bu nedenle bu tesisle
rin yenilenmesi veya ilave kapasitelerinin yapılması için bu bölgelerde yapılacak yardımlar rantabl olma-
yacaktır. Vazgeçilmelidir. 

Modern teknolojinin gereği olarak paketleme tesislerinin çay bölgelerinde veya kuru çay fabrikalarıyla 
beraber olmaları zorunludur. 

Mevcut paketleme tesisleri elde edilen kuru çayı paketleyecek kapasitede değildir. Paketleme tesislerin
deki İngiliz ve Alman makinelerinden istenilen randıman elde edilememektedir. MKE Kurumu ihtiyaca ce
vap verecek makineleri yapma gücündedir. Vakit geçirmeden ihtiyaca yetecek siparişler verilmelidir. 

Paketlenmiş çayların dağıtımı için düşünülen 16 mamul stok ambarları projesi yerinde bir projedir ve 
süratle gerçekleştirilirken İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük illerde ayrıca bir stok politikasım izleyecek 
proje tatbik edilmelidir. 

III - PAZARLAMA SORUNLARI : 
Çayın pazarlaması işlemini yurt sathında tekel yapmaktadır, Ancak tekel kuruluşu kendi işletmelerinden 

alacağı dağıtım maddeleri ile Çay - Kur'dan alacağı çayı müşterek pazarlara taşıması olanaksızdır. Bu neden
le çay paketlemelerden kamyonlarla başmüdürlüklere oradan da diğer bağlı müdürlüklere ve bayiliklere ulaş
tırılmaktadır. Ulaşım, depolama ve diğer sorunlar nedeniyle bu hizmet iyi yürütülmemektedir. 

Yeni dağıtım stratejisi çay bölgelerindeki paketlemelerden Ankara, İstanbul ve İzmir'deki toplu stok 
depoları dışındaki 16 merkezdeki stok merkezlerine yapılacak taşımacılıkla anasorun çözümlenecektir. Bu 
merkezlerden bölge vilayetlerindeki başmüdürlüklere ve müdürlüklere gerekli dağıtımın yeterince ve süratle ya
pılması mümkün olacaktır. 

Paketleme tesislerinden sürekli isim ve harman değiştirilerek çeşitli marka ve kalitede muhtelif fiyatlarda 
çaylar pazara arz edilmektedir. Çok kez kalite standartları muhafaza edilmemektedir. Bu nedenle piyasaya 
standart kalitede gerekli piyasa ve fiyatlandırma etütleri sonucu 3 - 4 çeşit çay paketlenerek arz edilmelidir. 

Satış reyonlarında satılan ve eşantiyon çay adı altında verilen kaliteli çayları kaldırmak; piyasaya sürü
lecek 3 - 4 çeşit çayın kalite İslahına gidilirken yaş ve kuru çaydan elde edilen İnstant Tea (Çay özü) türü 
ve tea begs (Bandırmalı) tipi çayların imalatı gerçekleştirilmeli. Dördüncü Beş Yıllık Plan çalışmaları sı
rasında ulaşacağı belirtilen 1,5 Kg. lık fert basma tüketim 45 milyonluk bir nüfus potansiyeli var olduğuna 
göre iyi ve kaliteli bir çay pazarlanması sonucunda 67 500 000 Kg. çay tüketimini öngörmektedir. 

Halen paketleme kapasitelerimiz bu miktar çayı miktar bakımından bile paketleyecek kapasitede değil
dir. 

Ülkemizdeki 1% 2,6'lık nüfus artışım hesaba katarsak 4 ncü 5 Yıllık Plan dönemi sonuna kadar 80 780 
tonluk tüketim kapasitesine ulaşılacaktır. Bu durum üretilen çayın pazarlama olanaklarının varlığını gösterir
ken mevcut stokların büyük rakamlara ulaşmasının yanında Türkiye'de çay sıkıntısının devamının sebebi ola
rak bozuk yönetimden geldiğini ispat etmektedir. Çünkü paketleme tesis yatırımları gerçekleştirilememiştir, 

IV - PERSONEL, TESİSLER VE PAZARLAMA SORUNLARININ ÇÖZÜMLENMESİ : 
3 ncü bölümde kısaca değinilen konular bir işletmeler topluluğu olan Çay Kurumu sorunlarının ne ka

dar büyük olduğunu açıkça ortaya koymaktadır. 
Sorunların çözümlenebilmesi için belirtilecek çözüm yollarım da yönetecek ve gerçekleştirecek kadrolara 

ihtiyaç vardır. 
Bunun için, 
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Cenel müdürlük ve işletmelerdeki teknik personel sonınu süratle çözümlenerek bu hizmet noktaları ye
tenekli elemanlara kavuştu rulmandır. 

Fabrika yöneticileri ve diğer personel siyasal amaçlarla sık sık değiştirilmemelidir. 
îşçi temininde çaylığı olmayan veya çok az olan, yüksek dağ bölgeleri ve fakir vatandaşlara öncelik ve

rilmelidir. 
Fabrikaların kuruluş yerleri bilimsel fabrika kuruluş yeri seçimin kurallarına göre saptanmak ve köye 

hizmet götürme esasım temel faktör olarak ele alırken daha ekonomik işletmeciliğin yapılması mutlak olan 
24 - 48 ton/günlük kapasitelerdeki kampanya tipi işletmelere önem verilmeli yem" yatırımlar bu prensibe 
göre yapılmalıdır. 

Eski tesislerin modernize edilerek modern teknolojiye geçiş çalışmaları var olan ülke teknolojisi ile ger
çekleştirilirken daha standart ve kaliteli çay üretimine geçilmelidir. 

Fabrika ve genel müdürlük bölümlerindeki yönetim daha etkenleştirilmelidİTi 

Yaş çay yaprağı imhasını önlemek 'için mevcut kumlu kapasiteler en yüksek rantabilitede çalışacak nite
likte programlanarak tatbikata konulmalıdır. 

Yatırımlar bölümünde de belirtileceği gibi yetersiz olan kurulu kapasite miktarı 4 ncü 5 Yıllık Plan çalış
malarında önerilen miktarın üzerinde gerçekleştirilmelidir. 

Kaliteli çay yapılıp paketlendiği ve tüm tüketicilere kadar dağıtılabildiği takdirde üretim - tüketim dengesi olu
şacağına göre paketleme tesisleri ihtiyaca cevap verecek düzeye yükseltilerek çay bölgesinde keza fabrikalarda 
kurulmalıdır. 

Bugünkü koşullarda üretim - tüketim dengesinin etkin ve iyi bir yönetim sonucu sağlanabileceğine göre 
daha kaliteli yaprak alımlarının gerçekleştirilmesi zorunludur, 

Paketlenmiş çayların dağıtımı için düşünülen normal stok ambarları projesi gerçekleştirilirken iyi bir pa
zarlama etüdü yaparak piyasadaki çay türleri 3 - 4 çeşide indirilmeli, bunların kalite ve fiyat standartları is
tikrarlı bir şekilde korunmalıdır. 

Yurt dışına satılacak çaylar paketli çaylar olmalıdır, yurt dışı talepleri incelenerek istenilen kalitede pa
ketli çay verme olanakları sağlanarak 10-15 liraya torbada dökme çay yerine ortalama 100 - 150 TL.'ya pa
ketli çay satış imkânları sağlanmalıdır. Yurt içi ve yurt dışı piyasa olanaklarıda çok iyi incelenirse bu imkân
ların varlığı kolaylıkla görülecektir. 

FİNANSAL SORUNLAR 
Çay Kurumu kuruluşta 1 milyar TL. özkaynakla hizmete başlamış ve daha sonraki sermaye artırmaları 

sonucu 2 milyar 750 000 TL.'ya ulaştırılan özkaynaklı faaliyet dönemleri sonucundaki büyük zararlar nede
niyle bitirilmiştir. 

Çay Kurumu yıl içindeki faaliyetlerini sürdürebilmesi için yıllık bütçenin 1/3'ü nispetinde ek finansmana ih
tiyaç duymaktadır. Bunun sebebi yüksek maliyet ve üretim-tüketim dengesinin kurulamamasındadır. Ayrıca tor
balı dökme kuru çay satışlarının büyük rakamlara varan satış zararları ve yurt içi satışlarının zaman zaman 
maliyet fiyatlarının altında seyretmesinin ve 45 000 tona varan yaş çay imhalarının önemli ölçülerde, etkisi 
olmuştur. Bu güne kadarki finansman sorununun genellikle görev zararı, (1977'de 1.443 milyar, 1978'de de 
2,3 milyar TL. olduğu hesaplanmaktadır.) Hazine yardımı ve kredilerle çözümlenmiştir. Ancak son 3 yıldır 
ürtici ve işçi ücretlerini hatta diğer cari borçlarını zamanında ödeyememektedir. 

Finansman sorunlarına kesin çözümlerin getirilmemesi halinde önümüzdeki yıllarda çay üreticilerinin ve 
işçilerinin paralarının ödenmesi ancak 6-10 aylık gecikmelerle olabilecektir. 

1. FİNANSAL SORUNLARIN ÇÖZÜMLENMESİ İÇİN ÖNERİLER : 
Yaş çay yaprağının imhasından meydana gelen zararı önlemek için yeter kapasiteyi sağlayacak çay saha

larına yakm atölyeler kurulmalı. İmhaya sebep olan teknik koşullar incelenmeli, denetlenmeli ve imhayı 
önleyici tedbirler alınmalıdır. Plansız düzensiz yaprak alımı ve işletmecilik sisteminden uzaklaşılarak mevcut 
olanakları çok iyi kullanarak maliyetleri düşürecek yönetim koşulları sağlanmalı üretim tüketim ilişkisi sağ
lıklı esaslara bağlanmalı üreticinin alım yerine getirdiği kalitesiz ürünün Çay - Kur'ca alınmayacağı gerçeği 
üreticinin belleğinde yerleşmelidir. Ve Çay - Kur'da bu konuda titiz davranmalıdır. 
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Üretilen kuru çayların tümü paketlenerek yıl içinde asgari maliyet fiyatlarında pazarlanmalıdır. 
Halen mevcut stoklarda bulunan çaylar yurt dışına ve yurt içine paketli olarak pazarlanarak stoktaki 

bağlı para likit para haline dönüştürülmelidir. 
Kurum anasermayesi kurum borçları silindikten sonra 5 milyar TL.'ya çıkarılarak kuruma zamanında 

ödenmelidir. Çay Kurumundaki işletmeleri belirli bölgelere ayırmak suretiyle müesseseleşmeye gidilerek her 
müessesenin kâr ve zararı belirlenmelidir. Kâra geçen müesseselerde işçilerin ve üreticilerin belirli oranda 
kuruluş sermayesine ve yönetimine katılması sağlanmalıdır. Bu tür bir kuruluş sonucu olarak üretici ve iş
çiler ürünlerinden ve emeklerinden kazanacakları ve kuruluş kârından da kazanç olanağına kavuşacakları 
gibi kuruluşa karşı olan görevlerini daha anlamlı ve etken bir şekilde yerine getireceklerdir. 

YATIRIMLAR 
Ekteki tablolarda görüleceği gibi Çay - Kur 1978 yılında 451 000 ton yaş yaprak almıştır. Bu yaprağın 

% 41 - 43'ü birinci sürgün devresi olan mayıs ayında alınmaktadır. Bu miktarın da % 75'ini kurum tüm alım 
yerlerinde olağanüstü şartlarda çalışarak 20 gün içinde yaş yaprağı almak ve işlemek zorunluluğundadır. İş
letmelere kapasite fazlası yaprak bugünler içinde gelmekte olup yaprak imhalarına sebebiyet verdiği gibi alı
nan yaprağın kalitesine ve elde edilecek kuru çayın kalitelerine menfi etkilerde bulunmaktadır. 

Bugünkü kurulu kapasite normal koşullarda 3 438 ton/gün, forse çalışma koşullarında 4 292 ton/gündür. 
İşletmeye açılacak olan Hayrat fabrikası ile 3 597 ton/gün normal, izdihamlı çalışma koşullarında 4 412 
ton/güne ulaşacaktır. 

4 ncü 5 Yıllık Plan dönemi içinde yapılması planlanan 17 adet işletmenin 10'unun yatırım faaliyetlerine 
başlandığı 7 adedi için de önçalışmaların yapıldığı tespit edilmiştir. Ancak yer tespitinde bilimsel metotlar ye
rine politik zorlamaların hâkim olduğu yaygın bir kanaattir. Bu yatırımların gerçekleşmesi halinde 1 428 
ton/gün normal kapasite ilavesiyle 4 925 normal ton/gün kapasiteye izdihamlı koşullarda 6 297 ton/gün ka
pasiteye ulaşacağı görülmektedir. 

Ancak bu yatırımların tümünün zamanında gerçekleştirilmesini kabul ettiğimiz takdirde bile bugünkü gün
lük alımları karşılayacak kapasiteye ulaşılamamış olacaktır. 

Çünkü yapılan tetkiklerde günlük yaprak alımlarında 9 000 ton/güne ulaştığı öğrenilmiştir. 

Yeni plan döneminde planlanmış olan 1 428 ton/gün kapasitenin çok büyük sahalara dağıtımında fabrika
ların kapasitesi ve kurumların yeri seçimi hesaplamalarının sonucunda daha önceki kurumlarda değinildiği 
gibi 24-48 ton/günlük kampanya işletmeleri olarak seçilmesi halinde büyük yatırım maliyetlerinden ve üre
tim maliyetlerinden tasarruf olanakları sağlayacağı görülecektir. 

Çünkü tetkiklerimiz sonucunda 48 ton/günlük bir işletmenin bugünkü maliyet koşullarında 50 milyon 
TL'ye gerçekleştirilebileceği büyük tesislerin ise 90 - 100 milyon TL'ye ulaşacağı tespit edilmiştir. 

Ayrıca bu tür işletmeler işçi teminini kolaylaştıracağı gibi hammadde ulaşım maliyetlerini azaltır ve sa
tın alma denetimlerine etkinlik getirerek kalkınmanın köye götürülmesini sağlayacaktır. 
. 1978 yılında kurutma tesislerinin yetersizliğinden 45 000 ton yaş çay yaprağının denize döküldüğü ve 

maliyetinin 540 milyon lira olduğu dikkate alınırsa bununla 50 milyonluk 11 adet 48 ton/günlük fabrika ku
rulacağı anlaşılır. 

Üretilen tüm kuru çayın derhal paketlenmesi imalat teknolojinin gereğidir; ancak İstanbul ve Ankara' 
daki tesislerin çok eski ve artık terkinlik oluşu sebebiyle bu işletmelerin bu makinelerle devam etmesi işle^ 
meciîikte prodüktive anlayışına ters düşmektedir. Ancak günün olanakları içinde faaliyetlerini sürdürmek
tedirler. 

Paketleme, tesisleri için yapılacak yeni yatırımlar, yenileme yatırımları ve ilave yeni yatırımlar olarak' 
gerçekleştirilmelidir. 

Bundan, sonra yapılacak paketleme tesisleri yatırımları* paketleme tesisleri hammaddesi olan kum çayın. 
olduğu çay yöresinde olmahdıf. Yeni paketileme tesisleri yeni üniteler halinde çay yöresinde olü^urtümaİL-
dır; Ancak modern teknoloji geiteği olarak kum çay üretim fabrikalarında tesislerin monte edilmesi halin
de? paketferne maliyetlerini büyük oranda düşürecek ve her bölgenin çayı kalitesine göW değeöeı^in^ek: 
farklı fiyatlar tespit etme olanağı sayesinde zarardan kurtulabilecektir. 
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Bugünkü kurulu kapasitenin 25 bin ton/yıl kapasitesi yenilenmelidir ve 1982 yılı sonuna kadar 80 000 
ton/yıla ulaştırılmalıdır. 

Mamul stok anbarları ve bu anbarlara ulaşım yatırımları çok kısa bir zamanda gerçekleştirilerek çay 
bulma sıkıntısı beliren il veya ilçelerin derhal çay temin etme olanakları sağlanmalıdır. 

Şimdiye kadar imhası cihetine gidilen stok fazlası yaş çay yapraklarıyla tüketilemeyen kuru çaydan In-
stant-tea (çay özü) türünün imali yoluna gidilerek ekonomiye katkı değer sağlanmalıdır. 

Bu tür çay yurt içinde ve yurt dışında yüksek fiyatlarla alıcı bulacağı gibi ürünün değişik şekillerde 
değerlendirilmesini sağlayacaktır. 

Ülkemizin ihtiyacı veyahut dışından ithal edilen kafein çay artıklarından teknolojik üretime yeterli düzeyde bu
lunmaktadır. Bu hususta yapılan proje çalışmasının çok kısa zamanda sonuçlandırılması ve uygulamaya geçil
mesi zorunludur. 

Ayrıca yaş çay yapraklarından ve tohumlarından, budanan çaylıklardan tanik asit, tanen, bitkisel yağ, 
şampuan maddeleri üretimi gerçekleştirilmelidir. 

Soğuk ve sıcalk içiirnli ve yeşil çay türleri imalatı geııçekleşıtİrilerek ürünün form değişikliği ile çeşidenr 
dirilmesfi gerçekleştmlımelMir. 

ÇAY KURUMUNUN ÇEVRE İLİŞKİLERİ 
Çay kurumu iyi bir organizasyon içimde çalışma sağlayamamıştır. 
Kuram bünyesinde çalışan personel, halik, sendîlka, çay üreticileri kooperatifleri, çay üreticüleri birlikleri; çay 

üreticileri federasyonu ve bölgedeki diğer kuruluşlarla hizmetin gerektirdiği işbirliği içlinde değildir bu nedenle ge
reken ölçüde sorunlarıın. çözümlenmesinde etken olamamaktadır. Birik ve beraJberlği temin edememiştir. Hu
sule gelen kopukluklar dolayısıyla hizmetin aksamasına neden olmaktadır. Kurum ürettiği ürünün tüketicileri
ne karşı olan sorumluluklarında gereğince yerine getirememiştir. 

İç çevrede ücretli olarak çalışan kadrolu ve kadrosuz işçiler ve 657 sayılı Yasa koşullarınla taibi Devlet 
memurları vardır. Sektör yapısında çalışan 8 000'e yakm daimi işçiler toplu sözleşme olanaklarından diğer 
mevsimlik işçilere (33 000'e yakın geçici işçi vardır) karşın daha çek halklar almışlardır. Bugünkü 'koşullarda 
maaşlarını zamanında alamamaktadırlar. Tabii ikramiyelerde ve toplu iş sözleşmesi farklarının ödenmelerinde 
de devam eden bu durum çalışanların bağlı oldukları müesseseye olan güvenlerini sarsmıştır. Artık güvençleri 
Devlettedir, veya politik baskılarla haklarını zamanında almaya çalışmaktadırlar. İçkiler üzerinde uygulamam 
ücret sisteminde pirim, sistemi olmadığı gibi işletme içindeki iş kolları arasında ücret farkları olmaması iş verim
liliğine menfi etkiler yaratmaktadır. Memurlar için de durum olumlu bir düzeyde değildir. Her yeni hükümet 
oluşumiiBnıda ve Genel Müdürlük icrasının değişiminde sürekli değişen ve tayin olan memurların kuruluşa 
karşı güvenlikleri tam değildir. 

îşçinim sosyal, sağlık ve iş güvenliği iş yerlerinde beklenen ölçülerde sağlanamamıştır. Kurumun işçi ilişki
leri çok zayıftır. 

Çay kurumuna ait işletmeler ilçe merkezlerinde ve koyitarde ıkurufaıuıştur. İşletmelerde sosyal tesisler yok
tur; Memurlar için bir işletmede ortalama olarak 6 lojman vardır ve işletmedeki memurların ancak bîr 
(kısmının ihtiyacını karşdaniiaktadır. Kiralık dahi ev bulamayan personellin sahilden Açerddki işletmelere git
meleri güçlükler meydana getirmektedir, 

Hizmet verenlerin yaşam koşullarının güçlülüğü yanımdla çocuklarının eğitimlerimi yeterince yaptıramama' 
lan ve geçim 'koşullarının, ekonomik olanaklarımın yetersizliği çalışanı kadromun hizmet seviyesini etkilemek
tedir, 

Çay kurumunun kuruluş amacındaki temel unsurlardan bira Doğu Karadeniz bölgesinıin ekonomik kal
kınmasının temelinde düzenleyici unsurların yaratılmasını sağlamaktır. İkincisi Türkiye'nin ihtiyacı olan çayı 
üretmek, kaliteli ve uygun bir fiyatla Türk halkının huzuruma sunmaktadır. Bu faaliyetlerini yürütürken 
dönem sonunu kârlı olarak kapatmak ve yatırımlar için yenli öz kaynaklar yaratmaktır. Kuruluş yönetiminde 
alınan kararlara karşı' çok duyarlı olan bölge halikı kendtitsıime dönük konularda siyasal etkenliğini sürekli 
olarak kuMaınaralk yöneticileri yönlendirmeyi amaçlamaktadırlar ve muvaffak oynaktadırlar. Fakat temelde 
kurumun bugünkü düzeyini benimsemedikleri gM siyasal alanda sürekli olarak tenkit etmektedirler] 
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Kuruluşun dış çevresûnıde diğer etken kuruluşlar .sektörle ilgili firmalardır. Firmalarla oları ilişkiler iş 
gereği yürülüülmeik'fcedir. Türkiye'deki kııtraluşfarın çay 'endüstrisine yapabilecekleri fcatökıların neler olduğu ko
nusunda henüz dış firmalarla gerdkli bilgi alış verişleri yapılmamaktadır. 

Çay ikuruımu önlceîMe amaçlarıma ulaşırsak için gerekli işletme faaliyetlerinde anlamlı yaklaşımlarda bu-
tunlmalı ve toplumun, kendfrsinden beklediği gereksinimleri mutlaka karşılamalıdır. 

Bumun üçin, 

1. Halkla ilişkiler organizasyonu gerçekleştirilerek, bölge halkının tarımsal soranlarından diğer sosyal so
runlarına kadar eğimelL 

2. Kunuim ve istetme yöneîWileri halklia ço!k sıkı temas ıkunmalı ve onların gereksinimlerini bizza't tâspiit 
etmeli, alınacak tedbirler üzerinde üretici ve tüketioile rin de görüşleri alınarak: uygulamaya geçilmelidir. 

3. Kurum bünyesinde çalışan tüm personelin konut ve eğitüm sorunlarına çözüm getirilmelidir. 

4. Yuıt 'içi ve dışı firmaları iış birliği kurmalıdır. Diğer çay üreten ülkelerle sıkı iş-birliğime gidilerek bu 
ülkeler arasımda etkenliğimizi bu sektörde artırma yollan bulunmalıdır. 

5. Sendika, çay üreticileri kooperatifleri, çay ünetiicileri federasyonu, çay üreticileri birlikleri ve bölge
dendi düğer (kuruluşlarla muıtlalka iyi ilişkiler kurulmalı ve birlikte sorunların çözümleri aranmalıdır. 

Başkan 
Rize 

Talât Doğan 

Üye 
Zonguldak 

Behiç Sonbay 

Üye 
Trabzon 

Sözcü 
Saimsuri 

Şaban Demirdağ 

Üye 
Kırklareli 

Beyti Arda 

Ahmet Cemil Kara 

Kâtip 
Kayseri 

Sami Turan 

Üye 
Giresun 

Hayrettin Erkmen 

Üye 
Tabii Üye C, 

Sami Küçük Hüsey 

Üye 
Bşk. S. 

Üye 
Giresun 

Ali Cüceoğlu 

Üye 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

Üye 
in Nail Kübalı 
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İllere Göre Fabrikaların Kapasite, Mubayaa, İmha Çaylık Şaha ve Dekara Göre Muba 

îli 

Artvin 
Rize 
Trabzon 
Giresun 

Yekûn 

Fabrika 
adedi 

3 
29 
5 
1 

38 

Kurulu 
Kapasite 
Ton/gün 

323 
3 349 

532 
88 

4 292 

Toplam 
kapasite ı% 

8 
77 
12 
3 

100 

1978 
mubayaası 

Ton 

33 634 
339 289 

70 573 
7 504 

451 000 

Toplam 
Müb. 

göre % 

7,4 
75,2 
15,6 

1,7 

100 

İmha 

2 190 360 
31 584 131 
11 541 033 

538 449 

45 853 973 

3 

5 

Not : 1979 yılında işletmeye açılacak Hayrat (Of) Çay Fabrikası kurulu kapasiteye dahil edilmem 
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ÇAY KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE AİT ÇEŞİTLİ BİLGİLER 
1. Borç Duruma : 
Çay Kurumunun 13.12.1978 tarihi itibariyle borçlu bulunduğu yerler : 
Merkez Bankası 6 493 Milyon TL. 
Devlet Yatırım Bankası 37 » » 
Ziraat Bankası 350 » » 
Vakıflar Bankası 60 » » • 
Müstahsile yaş çay bedeli 2 100 » •» 
Toplu sözleşme farkından 

kalan borç 600 » » 

Toplam 9 640 

Maliye Bakanlığına olan borcun 963 milyon lirası Devlet Yatırım Bankasından devr i lmiş t i r ve 20 yıl 
vadelidir. Hazine kefaletine ait olan bu borç (6 493 milyon TL.) % 1 faize tabidir. 

Devlet Yatırım Bankasına olan 37 milyon TL. borç 4 yıl vadelidir. 
Ziraat Bankası ve Vakıflar Bankasına olan borçlar kısa vadeli olup % 20'ye varan faiz oranına tabidir. 
Üreticilerden satınalınan 5 412 milyon liralık yaş çay bedelinden 3 300 milyon lirası ödenmiştir. Halen 

yukarıda belirtilen miktarda borç bulunmaktadır. 
Toplu iş sözleşmesinin 1978 yılı için Kuruma yükleüği mali yük 1 100 milyon liradır. Bunun 1 Ocak 1978 

- 31 Temmuz 1978 tarihleri arasına ait tutan 700 milyon liradır. Ancak bunun 100 milyon TL.'lık kısmı 
ödenmiştir. Ağustos ayından sonra ödemeler zajnk olarak yapılmıştır. 

Merkez Bankasından alınan borçların 1,3 milyar lirası 1976, 2 milyar lirası 1971, 2,3 milyar lirası da 1978 
yıllarında Bakanlar Kurulu kararlarıyla sağlanmıştır. 

2. iGörev Zararı : 
Maliye Bakanlığından görev zararı olarak, 
1975 yılı için 372 milyon TL. 
1976 yılı için 542 milyon TL. 
1977 yılı için 736 milyon TL. alınmıştır. 
1975 yılı görev zaran 372 milyon TL. 
1976 yılı görev zararı 542 milyon TL. 

1977 yılı görev zararı 1 436 milyon lira olarak Kurumumuzca aşağıda belirtilen şekilde hesaplanmış
tır. Görev zararının hesaplanması konusunda Maliye Bakanlığı ile henüz bir mutabakata varılamamıştır. Bu tarihe 
kadar Maliye Bakanbğı Kurumumuzun hesaplamasını kabullenmiştir. Bu konuda Maliye Bakanlığının çalışma
ları sürmektedir. 

Görev Zararı/m Hesaplanması : 
(Satış zararı + Satış giderleri + Verilen faizler + İmha edilen çay bedeli) — (Satış kârları, alman faiz ve 

komisyonlar) = Görev zararı. 
Yukarıda görüleceği gibi görev zararı parantez içinde belirtilen unsurlardan satış kârları ve diğer gelirlerin 

düşülmesi suretiyle hesaplanmaktadır. 
1973 yılında 830 milyon TL., 1974 yılında da 561 milyon TL. zarar edilmiştir. Bunlar bilançoda geçmiş 

yıl zararı olarak bekletilmektedir. Görev zararı 1975 yılından sonra alınmaya başlanmıştır. 
3. Maliyetler, Satışlar ve Satış Zararları : 
Paketli çay maliyetleri yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir. 
1973 35,53 TL. 
1974 43,62 TL. 
1975 52,74 TL. 
1976 64,53 TL, 
1977 75,26 TL. 
1978 (Tahmini) 104,05 TL. 
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1977 yılında 1 kg. çayın satışından ortalama 64,73 TL. hâsılat sağlanmış bulunmaktadır. 1978 yılında da 

yurt içi satışlarından (gerçekleşmeler dikkate alınarak) ortalama 85,8 TL. hâsılat elde edileceği programlan
mıştır. Bu duruma göre 1977 yılında 1 kg. çay satışından 10,53 TL./Kg., 1978 yılında 18,97 TL./Kg. satış zararı 
oluşacaktır. 

1973 1974 1975 1976 1977 

1. 
2. 
3. 
4, 
5. 
6. 
7, 
8. 
9. 

10. 
11. 
12, 
13, 
14. 

Paketli çay maliyeti 
Satılan paketli çayın miktarı (Ton) 
Satılan paketli çayın tutarı (Milyon TL.) 
Paketli çayın Kg. satış fiyatı (TL.) 
Yaş yaprak alım miktarı (Ton) 
Yaş yaprak alım bedeli (Milyon) 
Paiketli çay üretimi (Ton) 

Paketli çay stoku (Ton) 
Yatırımlar için nakdi ödeme (Milyon) 
îhraç olunan tasnifli çay (Ton) 
Sağlanan döviz (Milyon TL.) 
imha edilen yaş çay (Ton) 
İşçilere yapılan ödeme (Milyon) 
Memurlara yapılan ödeme (Milyon) 

35.53.6 
27 015,7 

950,1 
35,16 

196 196,7 
882,9 

27 360,2 
522,7 

50,8 
18 779,9 

50,8 
— 

409,2 
12,2 

43.62 
35 669,7 

1 283,2 
35,97 

202 022,6 
1 262,6 

35 332,3 
176,8 
87,1 

11 432,0 
67,3 

9 022,7 
609,4 
29,6 

52.74 
46 214,0 

2 187,1 
47,32 

261 810,2 
1 963,6 

46 776,6 
725,0 
219,0 

— 
— 

4 095,3 
860,4 
55,3 

64.53 
45 790,8 

2 628,2 
57,39 

300 931,9 
2 557,9 

45 242,7 
160,0 
164,9 

— 
— 

23 489,1 
1 217,5 

81,8 

75.26 
56 564,4 

3 789,3 
66,99 

396 564,0 
3 965,6 

56 839,0 
334,0 
257,6 

4 100,4 
126,8 

37 253,3 
2 075,6 

115,1 
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FABRİKALAR İTİBARİYLE KÖY ADEDİ, ÇAYLIK SAHA, ÜRETİM ADEDİ, MUBAYAA, İMHA, KAPASİTE DURUMU VE DEKARDAN GÜNDE 25 Kg/ 
DAN TOPLAM MUBAYAA MİKTARLARINI GÖSTERİR CETVELDİR 

Dekara Günde 25 Kg.'dan 
Fabrika Kapasiteleri Yapılması Lâzım Gelen 

Bağlı Çaylık 
Köy Alan Üretici Mubayaa İmha Forse Normal Mubayaa 

Fabrika Adı Adı Dekar Adedi 1977 1978 1977 1978 Ton/Gün Ton/Gün Ton/Gün 

Hopa 
Kemalpaşa 
Arhavi 
Fındıklı 
Ardeşen 
Pazar 
Aşıklar 
Sabuncular 
Çayeli 
Büyükkoy 
Musadağı 
Gündoğdu 
Velikoy 
Pazarköy 
Güneysu 
Cumhuriyet 
Ulucami 
Salarha 
Zihni Derin 
Camidağı 
Taşlıdere 
Derepazarı 
Tirebolu 
Ortakpazar 
Selimiye 
Kalkandere 
lyidere 
Çiftlik 
Eskipazar 
Of 
Bölümlü 
Sürmene 
Araklı 
Kalecik 
Kendirli 
Azaklı 
Pazar Atol. 
Derepazan -2-

36 
11 
38 
27 
52 
61 
21 
20 
16 
2 

10 
12 
7 
4 
9 
7 

11 
24 
29 
12 
12 
16 

308 
12 
8 

40 
15 
3 

19 
46 
33 
43 
87 

8 
2 
3 
— 

— 

19 612 895 
9 516 138 

19 863 339 
23 754 244 
26 549 565 
35 963 670 
15 292 836 
16 «364 045 
16 982 652 
7 663 113 

10 201 800 
11 620 900 
6 834 617 
4 867 792 

11 617 015 
6 553 041 

11 750 536 
22 501 600 
13 371 932 
11 182 000 
8 351 927 

13 817 594 
16 005 000 
10 890 798 
11 343 932 
25 461 692 
15 595 865 
4 420 167 

21 871 000 
24 258 800 
21 982 178 
17 193,— 
10 215 288 
7 443 398 
7 947 251 
4 976 824 

— 
— 

5 072 
1 872 
4 918 
5 900 
7 654 

10 599 
3 379 
3 544 
3 814 
1 522 
1 985 
2 781 
1 190 
1 160 
2 346 
1 757 
2 645 
5 363 
3 926 
2 694 
2 144 
3 245 
8 912 
2 954 
2 462 
6 249 
4 515 
1 254 
3 678 
6 800 
7 871 
7 439 
5 501 
1 691 
1 384 
1 328 

— 
— 

11 5n 312,5 
6 476 762,8 

11 827 361,6 
15 239 610,8 
20 091 120,2 
19 133 984,-
10 832 763,2 
11 608 525,4 
14 185 779,2 
5 300 095,1 
7 354 995,0 

10 931 864,3 
5 998 792,3 
3 391 470,5 
7 652 165,-
6 979 039,^ 
8 581 668,9 

21 599 655,8 
10 916 677,3 
10 268 992,8 
5 979 113,1 

12 434 220,9 
6 101 250,1 

10 836 920,5 
11 202 657,-
19 962 006,5 
16 367 575,5 
5 117 363,1 

14 839 019,1' 
17 550 490,3 
13 355 857,7 
11 202 657,-
4 128 255,7 
7 528 112,1 
7 666 679,2 
5 940 628,8 
6 711 761,4 

— 

12 795 133,2 
7 117 222,1 

13 662 733,2 
17 836 476,4 
22 438 519,3 
21 351 239,9 
12 206 917,9 
13 125 278,7 
16 535 573,3 
6 239 739,8 
8 844 718,7 

12 380 112,1 
7 009 928,1 
4 329 710,1 
8 255 205,3 
8 454 909,1 
9 056 569,9 

23 819 398,1 
12 211 014,5 
12 131 386,1 
6 806 341,1 

14 046 533,9 
7 504 610,-

11 506 146,2 
11 830 841,1 
22 565 191,8 
18 578 151,2 
5 767 824,3 

17 585 014,6 
21 000 253,1 
14 868 520,4 
12 317 726,7 

4 803 506,-
8 394 559,3 
8 578 112,-
6 134 330,9 
9 086 724,1 

— 

1 012 740 
74 780 

503 200 
1 954 411 
3 665 806 
3 476 233 

490 700 
899 610 

— 
435 190 

3 380 
340 110 
379 320 

23 380 
671 836 

— 
430 300 

3 691 013 
450 720 
729 450 

— 
2 472 240 

265 271 
188 060 
203 430 

3 235 061 
1 499 540 

32 310 
4 247 129 
3 322 635 
1 178 490 

843 470 
18 110 
— 

235 000 
— 

348 144 
— 

1 482 440 
— 

707 920 
4 041 948 
5 081 579 
5 407 920 

575 494 
1 068 911 

337 310 
615 930 

56 685 
338 870 
528 165 
— 

401 630 
_ 

176 740 
3 782 348 

349 150 
734 530 

— 
997 980 
538 449 
— 

222 065 
3 372 690 
1 968 110 

— 
4 187 887 
4 169 016 
1 803 760 

815 370 
15 000 
— 

213 940 
— 

1 312 100 
— 

105 
120 
105 
105 
120 
120 
135 
120 
210 
55 

105 
160 
60 
90 
90 

120 
120 
150 
155 
120 
90 
60 
95 

120 
120 
135 
160 
85 

120 
135 
120 
105 
60 

120 
120 
90 
72 

120 

84 
96 
84 
84 
96 
96 

108 
96 

168 
44 
84 

128 
50 
72 
72 
96 
96 

120 
124 
96 
72 
50 
76 
96 
96 

108 
128 
68 
96 

108 
96 
84 
48 
96 
96 
72 
72 
96 

490 300 
148 150 
496 575 
593 850 
663 725 
899 075 
382 300 
401 600 
424 550 
191 575 
255 025 
290 500 
170 850 
121 675 
290 425 
163 825 
293 750 
563 025 
334 275 
279 550 
208 775 
345 425 
400 125 
272 250 
283 575 
636 525 
389 625 
110 500 
546 775 
606 450 
549 550 
429 825 
255 375 
186 075 
198 675 
124 400 
124 400 
— 

Toplam : 1 064 523 528 444 141 548 396 568 445,- 451 176 165,5 37 268 067 45 853 973 4 292 3 438 12 998 525 

Not : Derepazarı -2- 1978'de Derepazarı -1- Fabrîkasma bağlı olarak işletmeye açılmış, 
Pazar Çay Atölyesi de 1978 yılında müstakil çalışmaya başlamıştır. Bunlarla ilgili bilgiler ilgili fabrikalarla birlikte mütalaa edilmiştir* 
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