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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim beş oturum yapan Genel Kurulda: 
Birinci, İkinci ve Üçüncü oturumlarda; 
1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarısı üzerindeki 

görüşmelere devam olunarak; 
Kültür Bakanlığı, 
Milli Eğitim Bakanlığı, 
Bütçeleri kabul edildi. 
tstanbul Üniversitesi, 
İstanbul Teknik Üniversitesi, 
Ege Üniversitesi, 
Ankara Üniversitesi, 
Hacettepe Üniversitesi, 
iktisadi ve Ticari İlimler Akademileri, 
Çukurova Üniversitesi, 
Diyarbakır Üniversitesi, 
Cumhuriyet Üniversitesi, 
19 Mayıs Üniversitesi, 
Bursa Üniversitesi, 
Fırat Üniversitesi, 
Anadolu Üniversitesi, 
Atatürk Üniversitesi, 
İnönü Üniversitesi, 
Selçuk Üniversitesi, 
Karadeniz Teknik Üniversitesi, 
Kayseri Üniversitesi, 
Boğaziçi Üniversitesi, 

1979 Mali Yılı Bütçe Kanunu tasarılarının bölüm 
ve maddeleri onaylandı, tümü açık oya sunuldu, oy
ların ayrımları sonucunda kabul olundukları bildirildi. 

Türkiye - Avrupa Ekonomik Topluluğu Arasında 
Maü Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun tasarısının Gelen Kâğıtlardan Gün
deme alınması, Gündemdeki bütün işlere takd'men 

öncelik ve ivedilikle görüşülmesi onaylandı, madde
leri kabul edildi ve tümü açık oya sunuldu, oyların 
ayrımı sonucunda kanunlaştığı bildirildi. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi, 
1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu tasarısı; 

Üzerindeki görüşmeler tamamlandı, bölüm ve 
maddelerin oylanması sırasında istem üzerine yapı
lan yoklama sonucunda Genel Kurulda çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından, Birleşime bir saat ara 
verildi. 

Dördüncü oturumda; 
Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
1979 Yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçe 

Kanunu tasarısının bölüm ve maddeleri oylanacağı 
sırada istem üzerine yapılan yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığından 
Birleşime yarım saat ara verildi. 

Beşinci oturumda yapılan Yoklama sonucunda Ge
nel Kurulda çoğunluğun bulunmadığı anlaşıldığın
dan; 

9 . 2 . 1 9 7 9 Cuma günü saat 10.00'da toplanılmak 
üzere Birleşime (9 .2 .1979) saat 02.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Osman Salihoğlu 

Divan Üyesi 
Konya 

Osman Nuri Canpolat 

Divan Üyesi 
Afyonkarahisar 
Mustafa Çelik 

Başkan 
Başkanvekili 

Cengizhan Yorulmaz 

Divan Üyesi 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Hüsamettin Çelebi 

Divan Üyesi 
Tabii Üye 

Emanullah Çelebi 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 10.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bilecik) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimi açıyorum. 
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

dün geceki üst üste üç oturumda yapılan muamele

lerin hepsi geçersizdir, bu hususu arz ediyorum efen
dim. 
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II. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

XI. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı : 867) 

BAŞKAN — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
1979 mali yılı Bütçe Kanun tasarısının maddelerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
ne 1979 mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı 
(A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 408 800 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 641 256 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

111 Türk sporunun idamesi ve geliş
tirilmesi hizmetleri 1 763 445 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

900 Transferler 4 099 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi, okunan (A) işaretli cetveliyle birlikte 
oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere (2 408 800 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

B — CETVELİ 
Gelir 

Türü Lira 

33 003 000 2 Vergi dışı gelirler 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 2 375 797 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğün
ce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cet
velde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine gö
re, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında da 
devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cetvelle 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — 7258 sayılı Kanunun 4 ncü maddesi 
gereğince her çeşit spor, saha ve tesisleri vücuda ge
tirmek amacı ile, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 
bütçesinin (A) işaretli cetvelde yer alan projelerin, 
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce 3530 sayılı 
Kanun hükümleri uyarınca yapılabilecek işler dışın
da kalanlara ait ödenekleri, Bayındırlık Bakanlığına 
aynı unvanla aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kısımlar, 
projenin ikmali için müteakip yıl bütçesine devredi
lebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı adı geçen işleri 3530 sayılı 
Kanun esasları dairesinde yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — (B) işaretli cetvelin ilgili tertibinde 
kayıtlı aşağıda gösterilen kaynaklardan elde edilen 
gelir fazlalarını gerektiği takdirde, hizalarında göste
rilen tertiplere ödenek kaydetmeye ve maddeler arası 
aktarma yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

1. Futbolda müşterek bahis gelirleri : (111) Türk 
sporunun idamesi ve geliştirilmesi hizmetleri progra
mının (01) sportif faaliyetler altprogramının (1-001) 
kod numaralı faaliyeti ile (02) spor tesislerinin işle
tilmesi, yapım, bakım ve onarımları altprogramının 
(2-001) ve (2-002) kod numaralı projeleri; 

2. Spor faaliyetleri Gelirleri : (900) hizmet prog
ramlarına dağıtılamayan transferler programında yer 
alan (04) sosyal transferler altprogramının (3-422) 
kod numaralı faaliyeti. 

Bu ödeneklerden yılı içinde harcanmayan kısmı, 
ertesi yıla devir ve birinci fıkra esasları dairesinde 
gelir ve ödenek kaydolunur. 

Bu program, altprogram ve faaliyet projelerden 
geçen yıllarda tahakkuk edip de yılı içinde ödeneme
yen borçlar, müteakip yıl bütçesinin ilgili tertibin
den ödenebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 7. — Futbol Federasyonu özel fonundan 
ücret almak sureti ile çalıştırılan personelden yazılı 
müracaatta bulunanlar Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğü Teşkilatı maaşlı kadrolarına atanırlar. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — Mülkiyeti Beden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne ait olan tesislerde yapılacak sportif ya
rışmalarda kimlerin ücretsiz yararlanacağı, Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğünce düzenlenecek bir yö
netmelikte tespit edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Gençlik ve 
Spor bakanları yürütür. 

9 . 2 . 1979 O : 1 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü 1979 mali yılı 
Bütçe Kanun Tasarısı kabul edilmiştir, hayırlı, uğur
lu olsun. 

Açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırılsın. 

2. — 1979 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

A) SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI 
BÜTÇESİ 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1979 
mali yılı bütçe kanun tasarısının müzakeresine başlı
yoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini alsınlar lütfen. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin tümü 

üzerinde grupları adına söz istemiş olan sayın üyeleri 
takdim ediyorum. Sayın Sıtkı Yırcalı, Adalet Partisi 
Grubu adına, Sayın Solmaz Belül, Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına, Sayın Kâmil Karavelioğlu, 
Milli Birlik Grubu adına. 

Şahsi görüşlerini belirtecek olan sayın üyeleri tak
dim ediyorum. Sayın İlhan, Sayın Hatip, Sayın Uyar, 
Sayın Savcı, Sayın Feyyat, Sayın Ucuzal, Sayın Er
gin. Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Ege. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Sıtkı Yırcalı. 
buyurun efendim. 

AP GRUBU ADİNA İ. SITKI YIRCALI (Balı
kesir) — Sayın Başkan, değerli senatör arkadaşlarım; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 1979 yılı Büt
çesi üzerinde Adalet Partisi Grubunun düşünce ve 
eleştirilerini arz etmek için huzurunuza gelmiş bulun
maktayım. 

Bugünün; özellikle İkinci Dünya Savaşından 
sonra, gerek ulaşım, gerek haberleşme bakımından 
gelişen teknikleri, dünyayı yalnız kendi içinde değil, 
toptan bütün ülkelerde bir bütünlük haline getirmiş, 
birbiri ile ilişkilerinde, hem teknik yönünden, hem 
manevi yönden, hem de sosyal ve politik yönden bir 
bütünlük halinde birleştirmiş bulunmaktadır. 

Nitekim görüyoruz ki, Birleşmiş Milletlerden, 
NATO'dan, demir perde arkasından, üçüncü dünya
dan çeşitli uluslararası teşkilatlarla bütün ülkeler ken
di inandıkları ve bağlandıkları düşüncelerin dışında 
bile birbiri ile yeni ilişkiler içinde ve yeni bütün-

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

182 — 



C. Senatosu B : 39 

Kikler içinde ileriye doğru gitmek, mevcut olan tek- .; 
nikten azami bir şekilde faydalanarak, ileri hamleler i 
yapmak durumundadırlar. 

Elbette ki, bu toplumun içinde yaşayan Türkiye' 
de başka türlü olamaz. Şu halde biz de, gerek eko
nomik, gerek sosyal, gerek siyasal sorunlarımızı çöz
mek için ele aldığımız zaman, onları şimdi kendi sı
nırlarımız içinde ve sadece kendi yeteneklerimizle 
değil, dünyanın bu yaşantısı ölçüsünde ele almak ve 
ona göre çözüm yolları aramak zorundayız. İşte, bu 
koşullar içinde ve bu anlayışladır ki, Atatürk döne
minden başlamak ve çağdaş toplumun içinde en ileri j 
teknikten yararlanarak Türkiye'de ileri bir hamle ile j 
biran önce sanayileşip, bugünün dünyasının içinde, 
sadece başkaları ile eksiklerimizi tamamlamak değil, 
aynı zamanda bulunduğumuz yerde de kendi kaderi
mizi tayin etmek, halkımızı sosyal, ekonomik ve po
litik yönden ileri bir atılıma doğru götürmenin ça
bası içinde bulunmaktayız. 

İşte bu sebepten ötürüdür ki, Sanayi ve Teknolo
ji Bakanlığının, böyle bir dünya ölçüsündeki çeşitli 
ilişkileri, yapılacak hamleleri, dünyanın her neresinde 
olursa olsun, elde edilmiş olan tekniği birleştirip, 
dünya şartları ile ve toplumun ona muvazi olarak 
gelişmekte olan koşulları ile dengeli, âdil bir şekilde 
kullanabilmek için, tam yetkilere sahip olan bir Ba
kanlık olarak görev yapması gerekir. Aksi takdirde, 
bu görev kısıtlı ve sınırlı olur. Bu da, varılmak iste
nen amaçları, araçları temin etmek bakımından ve 
dünyadaki çeşitli ilişkiler bakımından daima bizi 
noksan, eksik ve hatta yarı yolda bırakılacak bir hale 
doğru gider. I 

1950'lerden sonra gerçekten bütün bu sanayi ge- 1 
üşmesini, oluşmasını ve yönetimini İşletmeler Bakan- j 
lığı adı altında bir denge içinde yürütmekteydik. Sa
dece Toprak Mahsulleri, Et ve Balık Kurumu, Petrol 1 
Ofisi dışında bütün İktisadi Devlet Teşekkülleri; o { 
günkü adı ile Kamu İktisadi Teşebbüsleri bir arada 
ve ortak gayretler içinde çalışmaktaydı. Hatta özel 
teşebbüse doğru yönelmiş olan o günkü çabalar ve I 
gayretler de, bir başka bütçe münasebetiyle arkadaş- I 
larımızm belirttiği gibi, gerçekten o zaman bu İktisa- I 
di Devlet Teşekkülleri içinde tecrübe kazanmış, ora- I 
da yetişmiş bilgi bakımından, teknik bakımından 
ileri görüşler bakımından yetişmiş arkadaşlarımız ta- I 
rafından özel teşebbüse yardımcı olmak suretiyle I 
hamleleri başlatmış bulunmaktaydılar. Fakat daha 
sonra, önce enerji kısmı ayrılmış. Sanayi Bakanlığı 
ile Enerji Bakanlığı ayrı çalışmalar içine girmiştir. 

9 y 2 . 1979 O : 1 

i Bir ölçüde Enerji Bakanlığı altyapı anlayışı ile bir 
i altyapı yapıcısı anlayışı ile böyle bir bölünmede bel

ki de büyük bir sakınca görülmeyebilirdi. Fakat bu
gün görüyoruz ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 
bir yönden mahalli idari işlerle, yerel yönetimle ilgi
lenecek Yerel Yönetim Bakanlığı, diğer yönden de 
İşletmeler Bakanlığı yolu ile bölünmüş, dağılmış ve 
bu bakımdan da bugün bütün dünyada toplu olarak 
ele alınıp, girdisiyle, işletmesiyle, hatta satışıyla, onun 
yanında emekçinin sorunuyla, hammadde yetiştirme-

I siyle, hatta daha ileri bir teknikle yeniden kuralacak 
kuruluşlarda birbirine âdil bir dengeyle, verimli bir 

i dengeyle yürütülebilmesi gerekirken, sanayi gelişme 
ve atılımlarının parçalanıp, beklenecek ortak bir ça
banın yapılmasını önlemiş bulunmaktadır. 

Bunun yanında, elbette ki, planlı döneme girildik
ten sonra, Devlet Planlama Teşkilatının da bir büyük 
rolü vardır; ama onun rolü uygulamaya geçmeden 
önce belli bir dönemde; geçmiş dönemle, gelecek dö
nemle, yaşanan dönemin ortak programını ve bu 

I arada iktidarda bulunanların elbette ki, siyasi tercih 
haklarını da gözönüne almak yoluyla, bir bütün ola
rak onun anafikirlerini ve ortak planını hazırlamak
la görevlidir. Onun önerileri dikkate alınmak gerekir. 
Esasen Parlamentodan da geçtikten sonra, bunların 
bir siyasi değişme olup da, siyasi tercihlere göre ye
ni uygulamalar için birtakım planlar veya program
lar dışında, o plan fikri içinde ona ait yetkilerin de 
göz önünde tutulması gerekir. Fakat bir defa uygula
maya başladıktan sonra, artık orada uygulamaya sa
hip olacak tek yetkili; doğrudan doğruya bugün bi
zim bulunduğumuz şartlar içinde Sanayi ve Teknolo-

I ji Bakanlığı olarak gözönüne alınmak lazım gelir. 
1 Arkadaşlarım; 
j Şunu bilhassa göz önünde tutmak gerekir. Bir 

plan hazırlanabilir; bilimsel birtakım, teknik birta-
1 kim bilgilere dayanarak o planı hazırlayacak kimse-
j lerin bö}4e yetişmiş bir büyük teknisyen grubu ile 

başarılması şarttır; ama o planın uygulamasına geçil
diği zaman, orada, o uygulamada, o uygulamayı ya-

I pacak kimselerin bir başka anlamda da; yani o uy-
I gulamanın içinde bulunmaktan doğacak birtakım 
I tecrübelerle onu yürütmesi gerekir. 
I Hammaddesinden başlayarak, satın almasından 

başlayarak, işçi münasebetleriyle başlayarak, yürüt-
I meyle başlayarak, satışa, dağıtıma ve bununla bera-
I ber ihracata kadar giden bir büyük çabanın içinde, 

onu yönetenlerin ancak o toplumun ve o şartların 
j içinde yetişmiş, tecrübe sahibi olmuş; sadece bilimsel, 
| sadece teknik birtakım düşünce ile teçhiz edilmiş; 
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yani kendisi bununla yetişmiş insanların bilgisi kâfi 
gelmiyor. O zaman, tecrübenin içinde bulunmuş, yü
rütecek, onlara yeni bir veçhe verecek ve yürütürken 
beklenilen sonuçları alabilecek, toplumun sosyal, eko
nomik hatta siyasal ilişkileri ile bunları bağdaştıra-
bilecek bilgilere dayanan, tecrübeye dayanan kişile
rin bunu yönetmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Fa
kat bugün ne görüyoruz? Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı ile ve hatta her gün kendi bakanlarının da 
ağızlarından gazetelerde yayınlandığına göre, İşlet
meler Bakanlığı, onun yanında hatta hatta Yerel Yö
netim Bakanlığının planlama ile devamlı bir müna
kaşasını ve çekişmesini görüyoruz. Bu, sadece ele 
alınmış sorunların, yürütülecek sanayi hareketinin 
zararına olmuyor. Bu, aynı zamanda içeride olduğu 
kadar, dışarıda kredi bakımından, satış bakımından, 
yatırım bakımından ilişkilerimiz olacak, karşılıklı 
yardımlarımız olacak, ortaklık yapabileceğimiz çevre
lerin üzerinde de etkisini yapıyor ve hatta menfi 
etkisini yapıyor. 

Ben onun için, Sayın Sanayi Bakanından ve Sa
nayi Bakanlığı yetkililerinden bu yönde, hatta diğer 
bakanlıklarla yapacakları temas ve kararlar üzerinde 
birleşerek, böyle bir görünüş içinde bulunmalarının. 
çalışmalarının verimli ve memlekete daha yararlı ola
bilmesi ve kısa zamanda gerçekleşmesi bakımından 
zorunlu görmekteyiz. 

Şimdi, bütün bunların yanında ne görüyoruz? 
Sanayileşmeyi ön plana aldığını iddia eden ve hatta 
istihdam bakımından kendisinin orada çalışacakia-
rıyla, çalışanlarla, çalışacaklarla daha doğrusu, her
kesten daha ileri münasebeti olan ve onlarla daha 
yakın olduğunu iddia eden bir Hükümetin Sanayi 
Bakanlığı bütçesini, biraz önce belirttiğim yetki yö
nünün dışında da, ayrıca imkânlar bakımından da, 
nasıl eski imkânlarına göre nerede ise sıfıra indire
bilecek bir yola doğru gittiğini 1978 ve 1979 bütçe
lerinde görmekteyiz. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesi 1977 yı
lında, bölünmeden önce 14,3 milyar tutarında idi. 
1978'de ne gördük? 3, 4 milyar. Bu sene ne görüyo
ruz? Hem de yeniden atılımlara başlanılan, dış kre
dilerin iç kredilerin çok zor olduğu, dıştan burada 
gelip yatırım yapmak isteyen işçi dövizlerinin azaldı
ğı ve o işçi dövizlerinin hatta Devlet veya Kamu İk
tisadi Teşebbüslerine yönelik eski yatırımlarının ya
nında, özel yatırımlara doğru dönüştüğü bir dönem
de, bu yılda 100 milyon eksiği ile bütçesinin 3,3 mil
yar derecesine indirilmiş olduğunu görüyoruz. Şu 
halde ben, bu işlere kendisini çok eskiden beri ver

miş olan ve Î960'dan bu yana da bunun heyecanım 
duyduğunu tahmin ettiğim Sayın Sanayi Bakanımı
zın, buna nasıl gönlünün razı olduğunu, yetkilerinin 
yanında elindeki bütün imkânların aşağı yukan 
% 70'inden fazlasının alındığı bir dönemde, nasıl bu
nun altına imza atabildiğini hakikaten üzülerek; bel
ki kendisinin de üzüldüğünü tahmin ediyorum, mü
şahede etmemenin imkânı yoktur. 

O bakımdan, daha da ileri birtakım hamleleri 
yapabilecek tedbirlere başvurmak lazım. Ne görüyo
ruz? Sayın Kontenjan Grubuna mensup arkadaşları
mızın umumi bütçe müzakereleri vesilesiyle ifade et
tiği gibi, şu halde nereye başvurulacak? Çünkü % 50' 
si ikmal edilmemiş. Zannederim ki, % 62'si ikmal 
edilmemiş tesisler var, yeni girişimler var, öne sürü
len birtakım teşebbüsler var, işçi ücretleri meselesi 
var, kıdem tazminatı meselesi var, dışarıya borçlan
mış meselelerimiz var, hammadde alabilmek için bağ
landığımız ve fakat parasını bulamadığımız için, 
Türk parasını bulamadığımız için bile alamadığımız 
birtakım zaruri sanayi ihtiyaçlarımız var, ilk madde 
ihtiyaçlarımız var, parası verilemeyen müteahhitle
rin alacakları var; o halde nereden bunlar temin edi
lecek? 

Şu halde görüyoruz ki, o zaman, ya Merkez Ban
kası kaynaklarından, son defa gösterilen ve miktarı 
artırılan kredi imkânlarıyla; yani yeni para basmak
la, onun yanında özel bir fonla, onun ötesinde de yi
ne Maliye Bakanlığına bütçede bir yetki ile tanınmış 
olan fon ve hatta bir başka yetkiyle Bakanlar Ku
ruluna tanınan, Meclisin yetkisinin dışında tıpkı Yet
ki Kanununda olduğu gibi, <% 100 artırabilmek im
kânı olan bir fonla. Şu halde o zaman, dünkü fiyat
larla tespit ettiğimiz bu zaruretler, bugün % 51 öl
çüsünde yükselmiş. Dünkü fiyatlarla değil, tespit edi
lenler dünkü fiyatlarla, baz olarak, sabit fiyatla tes
pit edilmiş miktarlar. Üstelik bugün onlar % 51'de 
asgarisinin arttığını kabul ediyoruz ki, bu miktar da 
sene sonu miktarı değildir, bu yükseklik de ancak 
Aralık ayının başındaki yüksektiktir. Ben resmi ola-
'ak kabul edilen bu yükseliş olduğu için onu kullanı
yorum. 

Şu halde o zaman bütün bu yük, doğrudan doğ
ruya açık krediler, doğrudan doğruya Maliyenin üs
tüne, Merkez Bankası ile veya başka yollarla kulla
nacağı açık fonlarına bağlı kalmaktadır. Bu ise, fiyat
ların, dün olduğu gibi, bir sene içinde % 51 değil, 
hatta % löO'e yükselmek zeminini hazırlayacak ve 
üstelik de bugün geçim endekslerinin işaret ettiği 
% 70 artışı, belki de çok daha yükseklere götürmüş 
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olacaktır. Bu, bir çıkış noktası, bu sanayiyi geliştirme \ 
bu sanayinin daha ilerisini değil, elindeki mevcut ek- j 
sikliklerinin tamamlanmasına bile imkân verebilecek 
bir durum değildir. Bu bakımdan bütçe, bu yönden 
daha baştan, çok özür dileyerek ifade ediyorum ki, 
bir sıfırla, hatta sıfırın gerisinde borçlanmaya giden 
bir kaç sıfırla başlamış bulunmaktadır. 

Şimdi, 1978'de ne olmuş? 1978'de planlı dönemin 
gerçekten en karanlık yıllarından biri olmuş bulun
maktadır. Ne oluyor? Sanayi üretimleri düşmüş, bir 
çok fabrika kapanmış, yüz binlerce vatandaş işini 
kaybetmiş, enflasyon görülmemiş bir yüksekliğe git
miş, yatırımlar gerçekleştirilememiş, iş yapanlar Dev- j 
letten istihkaklarını alamamışlar. 

İşte, böyle bir dönemde ve bir bunalım içinden 
yeni yıla doğru gitmekteyiz. j 

Dikkat ediyoruz, bakıyoruz ki, 1977 yılında top
lam yatırımların gayri safi milli hâsılaya oranı 
% 25,4'tür. 1978'de ise % 20'ye indiğini görüyoruz. 
Geçtiğimiz yıllarda bunları dikkate alırsak, bakın ne 
oluyor: 1973'te % 19, 1974'te % 18,1, 1975'te 
% 21,9, 1976'da % 23,28, 1977,de % 25,4, 1978'de 
% 20. Buradan da anlaşılacağı gibi, normal seyrini 
takip eden nispetlerin, 1974'te ve 1978 yılında iki dü
şüşü vardır. Ne görüyoruz o 1974 ve 1978 yıllarında? 
Bütün planlı dönemde, iki dönemdir ki düşüş göste
riyor; diğer yıllara, en buhranlı gibi görünen diğer 
yıllara nazaran, hatta 1975 yılına nazaran bile. Onlar 
da, her ikisi de Sayın Ecevit Hükümetinin işbaşına 
geldiği yıllar ve O'nun memleketi yönettiği yıllardır. 

Şu halde planlı dönemde ne zaman ki Sayın Ece
vit işbaşına gelmişse, o dönemlerdedir ki, memleket
te yokluk başlıyor, memlekette karneye bile hacet 
kalmadan, süt kurumlarının kapısında, et - balık ku
rumlarının kapısında, Tekelin kapısında ve inşallah 
bu gelmez; ama bazı Vilayetlerde gelmeye başladı, Ba
lıkesir'i misal olarak gösterebilirim, fırınların kapı
sında Devldt eliyle uzatılabilecek bir miktar yiyecek, 
içecek almanın zarureti içine düşülmüş bulunmakta- I 
dır, 

Şu halde mesele, sadece bunları görüp, bunun ya
nında bütün Türkiye'de; hele açıkça bunu ifade ede
lim, 15 yıldan beri Kamu İktisadi Teşebbüsleri
nin bugüne varmış olan faaliyetlerinin sonucu da 
öne konmalkta'dır. Gerçekten Kamu İktisadi Teşeb
büslerinin bugün varmış olduğu zarar miktarı, açık
ları 80 milyar lirayı bulmuştur. Bunu, «Bu zaman
da, şu zamanda» diye mütalaa etmeye imkân yok; 
fakat görüyoruz ki, bir sene içinde bu miktar % 20' | 

j ye yakın bir ölçüde yükselmiştir. Nitekim, 1974 yılını 
| dikkate aldığımızda göreceğiz ki, orada da derhal 

% 14'e yakın bir yükseliş görülüyor. Hemen bunun 
arkasından bazı arkadaşlarımız, «Efendim, KİT'ler 
birtakım yöneticiler yoluyla, bürokrasi yoluyla idare 
edildiği içlin, onların davranışlarıdır ki, bu yoMa bir-
taikıim zararlara, verimsiz birtakım işletmelere doğru 
bu kuruluşları sevkediyor.» diyebilirler. 

BAŞKAN — 5 dakikanız kaldı efendim, ona gö
re ayarlayınız. 

AP GRUBU ADINA SITKI YIRCALI (De
vamla) — Halbuki dikkat edecek olursak, bu, elbette 
ki o ndktada birtakım payları olabilir, politik birta-

j kim davranışlarla, tayinlerle, yer değişmelerle bu ne
ticeler alınabilir; fakat ben, o yöneticilerin büyük bir 
kısmını da bunun dışında bırakırım. Çünkü, asıl bu 
yola ve bu işletmeleri bu derecede verimsiz bir hale 
götüren davranışlardan biri de, asıl onların umumi 
idaresinde politik olarak varılmış olan birtakım ka
rarlar neticesinde uygulamak zorunda kaldıkları bir
takım işlemler sonucunda olduğunu da kabul etmek 
mecburiyetindeyiz. 

Çok kısa bir zaman kaldığı için, bugün iki bü
yük meselemizden biri olan, biri anarşi, ikincisi de 
ekonomik bunalımımızın üzerindeki umumi konuşma
larımızı bir kenara bırakmak mecburiyetinde kalıyo
rum. Sadece, bugün içinde bulunduğumuz birtakım 
koşullarda Sayın Bakanın ve yetkili yardımcılarının 
üzerinde durup derhal bir çözüm yolu bulmaları za
ruri olan dört, beş meseleyi dikkatinize arz edece
ğin. 

Önce, gerek çimento dağıtımında, gerekse demir 
dağıtımında ele alınması zaruri olan birtakım sorun
lar vardır. Çimento dağıtımında, özellikle memleketin 
ihtiyacına yetecek şekilde değil, dışarıya ihraç ede- . 
bileceğimiz bir ölçüde üretim yapabildiğim'iz halde, 
zamanında bunların çeşitli bölgelerde yokluğuyla kar
şı karşıya kalıyoruz. Üstelik karaborsaya da gittiği
ni görüyoruz. Sebebi şu : 

I Bunun bilhassa, nisan ayı ile ekim ayı arasındaki 
i dağıtımında, bu dönemler inşaat dönemleri olduğu 

için, önceden olduğu gibi bayiler vasıtasıyla dağıtıl
ması önlenmiş, mahalli, yani yerel birtakım dağıtım
lara doğru gidilmiştir. Onlar ise sadece bunu inşaa
tın olunduğu devrelerde almaktadırlar. Onun muka
bili ekim ayı ile aralik ayı arasında almamaktadırlar. 
Bu yoldan yapılan sistemle, bayilik, büyük bayilik ve 
muntazam kontrol edilebilecek büyük bayilikler or
tadan kalktığı için, elbetteki gene Devletin kontrolü 

I altında bu, aksine mahalli olarak asıl ihtiyaç sahip-

— 185 — 
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terinin eline zamanında gitmesini önlemekte, buna 
mukabil de üretim yapan müesseseleri de vaktinde 
satamamak yoluyla ağır külfetlere doğru götürmek
te, üstelik de karaborsayı kamçılamaktadır. 

Demir ve çelik, sanayinin temel maddelerinden-
dir. Bunun da yine aynı şekilde tevziinin belli yer
lerden ziyade, ihtiyacı zamanında ve yaygın bir şe
kilde temin edebilecek bir ölçüde sağlanması gere
kir. Yalnız şunu ifade edeyim ki, son ithalat rejimin
de özel teşebbüsün de belli bir ölçüde de olsa, kendi 
ihtiyaçlarını ithal edebilmek imkânı verilmiş olması 
iyi bir yol olarak kabul edilebilir. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, müddetiniz doldu, kı
sa kısa olsun lütfen. 

AP GRUBU ADINA SITKI YIRCALI (De
vamla) — Bunun yanında bir kâğıt meselesi var. 

Arkadaşlar; 
Bugün AnadoluMaki bütün basın yayında; bir de

fa gerek fiyat bakımından aradaki farklılıklar, onun 
yanında da ihtiyacı nispetinde alamamanın doğurmuş 
olduğu birtakım sonuçlar var. Hatta öğrendiğimize 
göre, son defa Romanya ile yapılan bir anlaşma ile 
alınabilecek bir kâğıt miktarı, maatteessüf temin edi
lememiştir. Hatta vaktinde parası ödenmediği için, 
120 dolar gibi bir fark istendiği söylenmektedir ve 
eğer bu tem'in edilemediği takdirde, değil yalnız Ana-
doludâki gazetelerin, hatta bütün büyük gazetelerin, 
dergilerin (Bırakıyorum kitap yayınını) bile çıkamaya
cak bir duruma girmekte olduğu söylenmektedir. Me
seleyi bu konuda bütün derinliğiyle bilmediği için, 
bunun üzerinde de dikkatlerini çekmek isterim. 

Üçüncüsü, kıdem tazminatı meselesini mutlaka 
ele almak gerökir. Kıdem tazminatı meselesini iki 
yönden ele almak lazım gelir; bir yönden, vergiye 
tabi tutulmak bakımından, diğeri de, kıdem tazmi
natının belli bir zamanda hem işçinin, hem işvere
nin ortak menfaatlerini dengede tutabilecek bir şekil
de halli zaruridir. Çünkü, bu kıdem tazminatının bu
günkü ödenme ve bugünkü birikme şartları karşısın
da, kârlı olan birtakım müesseselerin bile müessese
lerini kapatıp, bir kısım vatandaşı dışarıya itmekte ve 
onun yanında da, hatta vatandaşın olduğu kadar, iş
çinin de karşılıklı zararına sebep olmaktadır. 

Son dört, beş ay içinde bu kıdem tazminatının bu
günkü tarzıyla; muayyen bir fon temin etmek, bir 
muayyen anlaşma ile işçinin hakkını zedelememek yo
luyla bir belli çözüme bağlanmaması neticesinde, en 
azından en azından 500 büyük, işleyebilecek müesse
senin bile kapandığını öğrenmiş bulunmaktayız. 
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Arkadaşlar; 
Yine bunun yanında, bilhassa organize sanayi böl

gelerinin mutlaka ele alınması gerökir. Ankara gibi 
bir yerde 10 yıldan beri halledilememiş bir durum
dadır. Bu, direkt olarak Sanayi Bakanlığının işi de
ğildir elbette. Kıdem tazminatı ba'kımından elbettdkii 
direkt olarak kendilerinin yetkileri içinde değildir; 
ama mesela Ankara'nın, mesela Balıkesir'in meselesi
ni bildiğim için; yerleri seçilmiş, imkânları hazırlanmış, 
bütün şartlar mevcut olduğu halde, gerek tmar - îs-
kân Bakanlığından, gerefk diğer bakanlıklardan veya 
küçük belediyelerden bir de yardım bakımından ve
rilecek paraların meseleleri halledilemediğİ için, açıla
mamışlardır. Halbuki, bu organize sanayi bölgeleri bir 
bölgede, hatta mahrumiyet bölgesi dediğimiz, geliş
memiş bölgeler dediğimiz yerlerde sanayinin, yalnız 
belli büyük sanayiye değil, onun yanında, yeni iş güç
leri bulabilecek geniş bir bölgeye yayılması imkânı 
hâsıl olabilecek, yeni birtakım istihdam imkânları sağ
layabilecek bir ölçüde gelişmesini sağlamafktaıdır. 

BAŞKAN — Sayın Yırcalı, müsamaha payını da 
kullandınız. Bağlayınız, rica edeceğim. 

AP GRUBU ADINA I. SITKI YIRCALI (De
vamla) — Evet, bitiriyorum. 

Sayın arkadaşlarım; 
Görüyoruz ki, bir yıldan beri, bir taraftan Tür

kiye'nin her yerinde beş bin küsur sosyal olay oldu, 
öte yandan, bunun yanında binden fazla vatandaş 
kanı sokaklarda döküldü; fakat onun yanında da en 
aşağı beş bine yakın müessese kapanmış bulunmak
ta. Bu yüzden de teknisyeni, işçisi, orada çalışan va
tandaş, aracı ve nakliyeci; bunlar da sokağa dökül
müş, ekmeğinden, yiyeceğinden ve hatta gelirinden 
mahrum olmuştur. Bu, sadece onların mahrumiyeti 
değil, aynı zamanda bu, Devletin Hazinesinin vergi
den mahrum olması manasını da taşımaktadır, tşte, 
böyle bir durum karşısında Türkiye, en bunalımlı 
bir dönemindedir. 

Arkadaşlar; 
B'izfim hepimize düşen bir vazife var. Bu bunalı

mın içinden çıkacak yeni bir hamleyi yapmak mec
buriyetindeyiz. Bunu yaparken elbirliği içinde olmak 
mecburiyetindeyiz. 

Karşımızda birikmiş olan bu acı durumlar ya
nında, hepimizin bir çeşit siyasi oyunlara alet olma
yan, sizin iradenize dayanan bir iktidar ile bunların 
halline imkân olabileceği kanısındayım ve biz AP 
olarak... 
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BAŞKAN — Sayın Yırcalı, beni müş(kül vaziyet
te bırakıyorsunuz. 

AP GRUBU ADINA I. SITKI YIRCALI (De
vamla) — Bitiriyorum. 

Biz, AP olarak milletin iradesine dayanan, halka 
dayanan, onun yanında, halka hizmet edebileceik; fa
kat her şeyden evvel anayasal birtaikım kaidelere bağlı 
ve hepimizin ortak güvencine sahip olabilecek bir ik
tidarın kurulmasıyladır ki, ancak bu sorunların çö
züme doğru gidebileceğine inanıyoruz. AP olarak da 
ona yardımcı olmakta her zaman beraber olacağız. 
Bu bakımdan, bunun üzerinde kendimize düşen ta
rihi bir vazife olarak, her şeyden evvel bunun Par
lamentoda halledilmesinin zorunlu olduğunu kabul 
ederek, bunun üzerinde eğilmemizin bir vatani, insa
ni ve memleket borcu olduğuna kani bulunmakta
yız. 

Bu anlayışla da, hepinizi sevgi ve saygıyla ve bü
yük bir muhabbetle selamlarım. (AP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın Solmaz Belül, CHP Grubu 
adına. 

CHP GRUBU ADINA SOLMAZ BELÜL (istan
bul) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Sayın Ba
kan; 

CHP Grubu ve şahsım adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sanavi ve Teknoloji Bakanlığının 1979 yılı Bütçe 
eleştirilerine, Bakanlığın ismini aldığı iki kelimeden 
ne anladığımızı tanımlayarak başlamak ve Türk eko-
nomi'sinde çok büyük bir yeri olan bu Bakanlığın gö
revleri üzerinde CHP'nin, Program ve temel ilkeleri 
ve Hükümet Programı açısından siyasal görüşlerini 
belirtmek istiyorum. Çünkü, ekonomiyi siyasi görüş
ler ve ilkeler yönlendirir. 

Değerli senatörler; 
«Sanayi ve teknoloji» bu kelimelerden ne anlı

yoruz... 
Ülkenin kalkınması, gelişmiş ülkeler düzeyine eriş

mesi için, sanayileşmenin ve teknoloji üretmenin zo-
runluğu artık tartışılamayacak noktaya gelmiştir. Bi
ze göre sanayileşme, üretim ve ekonomide yeni bir 
aşamaya geçiş değil, bunun ötesinde, bir toplumsal, 
siyasal, kültürel değişim sürecidir. Sanayileşmeyle bir
likte, ülkenin; 

1. Ekonomik yapı üretimi biçimi ve ilişkiler ve 
tüketim eğilimleri, 

2. Toplumsal yapı ve ilişkiler, 
3. Siyasal yapı ve ilişkiler, 

4. Devlet kavramı ve kamu yönetimi, 
5. İnsan yaşamı ve yerleşim düzeni, 
6. Genel olarak toplum kültürü, 
7. Ulusal ilişkiler temelden değişmeye başlar. 
Yani, sanayileşmeyle yeni bir uygarlığa, yeni bir 

kültüre, yeni bir topluma geçiş anlamı kazanmış olur 
ki, geleneksel toplum kendini aşar, sanayi toplumuna 
dönüşür. 

Gerçekleşme durumuna gelmesi için, sanayileşme
nin dışa bağımlılıktan, yüzeysellikten kurtularak kök
leşmesi, keridi kendini sürdürebilir, geliştirebilir ol
ması lazımdır. 

Gerçek anlamda sanayi toplumuna geçiş, bir dev
rimdir. Çünkü, toplum biçimini, üretim biçimini ve 
ilişkilerini temelden değiştirir. Bunu nasıl bir siyasi 
iktidarın gerçekleştirebileceğini, eleştirilerimizin sonun
da açıklığa kavuşacaktır. 

Biraz da, «Teknik ve teknoloji» terimleri üzerin
de durarak görüşlerimizi belirtelim. 

Sanayileşmenin fiziki karakteri yanında, sosyal ve 
kültürel yanı vardır. Sanayi, seri üretim metotlarında 
otomasyonu sağlayan makineler dizisi iken, düşünce, 
araştırma ve yaratma unsurlarından meydana gelen 
kültür muhtevasına dönüşmektedir. Şayet, toplum bu 
kültüre sahip değilse, teknolojiyi ihmal etmek, temel 
telislerin siparişini, anahtar teslimi gelişmiş ülkelere 
vermek zorundadır. Bunun için teknoloji kültürünün 
doğmasına hizmet edecek politikayı izlemek ve ayrı
ca ülkenin kaynaklarını ve ihtiyaçlarını tespit edebi
len ve bunları üretime tahsis eden, hesap ve yöntem
leri geliştirebilen ve uygulayabilecek olan bir kadro
yu da geliştirmek şarttır. 

Bu nedenle, teknik ve teknoloji kültürü birbirin
den ayrıdır. Teknik, ilmin ve bulguların uygulama dü
zeni ise, teknoloji, ilmin ve tekniğin bulgularını ve 
gözlemlerini üretime tahsis etme yöntemidir. Üretime 
yönetmeyen teknik vardır, teknoloji yoktur. Tek
noloji kültürü toplumun üretim gücünü çoğaltır; bu 
sağlanarak üretimin geçici süre devam eden fiyat, ka
lite problemleri yabancı teknolojinin rekabeti ile de
ğil, yerli teknolojinin rekabeti ile çözümlenebilir. Zi
ra, birinci toplumların ölümü, ikinci yol yaşamayı ve 
gelişmeyi sağlar. 

Sanayileşme, üretim, eğitim ve teknoloji ile bir 
bütündür. Yalnız üretimi amaç almak, eğitim ve tek
nolojiyi ihmal ederek bir süre piyasada arz ve talep 
korunabilir, arna teknolojiyi geliştirmediğimiz için, 
borç para alan veya başka ülkelere muhtaç durum
dan kurtulunamaz. Bu bütünü koruyan ülkenin po-
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litikasına, kendi kaynaklarına dayandırılan bir politi
ka diyebiliriz. Bu genel görüşlerden sonra, ülkemiz
deki duruma bir göz atalım. 

Türkiye, 1961'den sonra planlı bir kalkınma dö
nemine girmiştir. Ülkenin ilk 1930'larda CHP'nin 
KİT'lerle başlatmış olduğu sanayileşme hamlesi 1955' 
lerde bile anlaşılamamıştır. 1950'deki Marshall yar
dımı, sözde sanayileşmeyi amaçlamış, kaynaklarımı
zın sanayiden yoksun, tarıma yönelmesini ve bunun 
altyapılarına kaynak ayırmayı o dönemin siyasi ikti
darlarına kabul ettirmiştir. Örneğin, 1935'de kurulan 
Karabük Demir - Çelik tesislerine 1965'e kadar bir ye
nisi eklenmemiş, madenlerin topraktan çıktığı gibi 
hamcevher olarak satılması ile yetinilmiş, 193'8'de ku
rulan Ergani Bakır İşletmesine 25 yıl süre ile bir ye
nisi ekıeıimemiş, kitle taşımacılığı bireysel taşımacılı
ğa dönüştürülmüş, Türkiye, Batı ekonomilerinin elve
rişli pazar yeri olarak tüketim toplumu haline geti
rilmiştir. 1950 - 1960 arasında bir altyapı ihtiyacı 
vardı. O zamanın iktidarı, bunu plan değil, sezgileri 
ile ortaya koymuş, altyapıları birbirinden kopuk ele 
almıştır. 

1 nci Beş Yıllık Planda tarım sektörüne ağırlık ve
ren, tarım ürünleri ihracat gelirleDi hammadde, ara-
mallan finansmanı olarak hesaplanmıştır. Aslında, 
tarımla kalkınmanın temelinde ucuz emek satıp, pa
halı emek almak yatar. Halbuki, sanayii, emeğin en 
çok değerlendirildiği sektör, emeği becerili hale geti
ren, kaba işten ince işe dönüştüren sektördür. Bunu 
rakamla da tespit mümkündür. 1961 yılında tarım 
ihracatından 274 milyon dolar gelir sağlanmıştır. İh
racata da 393 milyon dolar harcanmıştır. Aslında, sa
nayi, tarımda da kalkınmayı sağlar. Örneğin, sanayi
leşmiş bir ülkede gayrisafi milli hâsılada tarım geliri
nin oranı % 4 iken, o ülke kendini rahat beslediği hal
de, geri kalmış ülkelerde bu oran % 40'a yükseldip 
halde, kendi kendini besleyememektedir. 

15 yıllık planlı dönemde ülkemizde bağımlılığın 
ortadan kalkacağı, işsizliğin çözümleneceği, sanayileş
miş bir ülke olacağımız amaçlanmıştı. 

Planlar, inançlı ve gerçekçi bir uygulama ile iste
nilen hedeflere ulaşır. Üçüncü Beş Yıllık Planda da
hi kaynaklar yeterince değerlendirilememiş, tasarruf 
oranına ulaşılamamış, Maliye düzensiz, üretim he
defleri ve yapısıyla uyumlu bir gelişkinliğe eriştaril-
mediğinden, hedefe varılamamıştır. Kamu kesimi, ön
görülen yükümlülüklerini gerçekleştirecek kaynaklara 
kavuşturulmamış, sınırlı olanaklar plan disiplini için
de değil, gerçekçilikten uzak girişimlere yönelmiştir. 
Fiyatlar, Birinci ve İkinci Plan dönemlerine nazaran 

önemli ölçüde artmış, bu artış giderek gelir dağılımı
nı bozmuş, tasarruf ve yatırımların sağlıklı bir eko
nomik ortamda gelişmesini sınırlamıştır. Üçüncü Pla
nın ikinci yarısında dış para ve enerji darboğazı, ye
ni kapasiteler yaratması bir yana, varolan üretim 
gücünün kullanılmasını sınırlandırmış, giderek üreti
min azalmasına neden olmuştur. Dış ödemeler den
gesindeki bu açık dünü, bugünü ve geleceğimizi et
kileyecek nitelik kazanmıştır. Dünyadaki fiyat artış
ları, özellikle petroldeki artışları dışa bağımlı üre
tim yapısı bunun kolaylıkla içe yansıyabilmesi, ihra
catın düşük seviyede kalması bunalım nedenlerinden-
dir. Türkiye, sorunlarını sağlıksız iç ve dış politika
sıyla ağırlaştırmıştır. Verimli ve gerekli çalışma alan
ları yaratılmadan, hızlı ve sağlıksız kentleşme, işsizKği 
büyük kentlerde yoğunlaştırmış, toplumsal bunalı
mın önemli nedeni olmuştur. Bu Bakanlığın geçmiş 
ükltidar dönemindeki projelerindeki gerçekleşme ora
nından bazı rakamlar vermek istiyorum. 

14 milyar lira bütçesi olduğu zamanki gerçekleş
me oranları : 

Yüksek vasıflı çelik fabrikası projesinde % 0,96, 
Mersin - Silifke Kâğıt Fabrikası projesinde 9 yılda 
% 42, Polatlı İnşaat Makineleri Fabrika projesinde 
% 5,6, gecikmeler 10, ya da 15 yılı bulmuş, gerçek
leşme oranı çoğu kez % lO'un altında % l'e kadar 
düşmüştür. 

ıBugün, bu bunalımı çözme durumu ile karşı kar-
şıyayız. 4 ncü Beş Yıllık Planın ekonomik ve top
lumsal hedefleri, bu sorunlara yatırımları hızlandıra
rak, döviz gelirlerini artırarak, toplumsal adaleti yay
gınlaştırarak, gerekli kurumsal değişiklikleri belirle
yerek gerçekçi çözümler getirmeyi, ekonomiye orta 
ve uzun vadede sağlıklı gelişme yolunda yeni atılım
lar yapabilecek gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. 

Onun için, bugün bunu sağlayacak bakanlıkların 
bütçelerinin bölünmesi değil, Sanayi Bakanlığının Büt
çesinin küçülmesi önemli değil, gerçeikleşme olması 
önemlidir. Dördüncü Beş Yıllık Planda GSMH, pi
yasa fiyatları ile 8,2 artarak, 1978'de 1.140,2 milyar 
liradan 1983'de 1.693,3 milyar liraya yükselmesi he
def alınmıştır. Yine piyasa fiyatları ile 537,4 milyar 
liralık artış sonucu, birey başına gelir 1978'de 26 796' 
dan, 1983*de 35 275 liraya ulaşması; yılda 5,7 art
ması ve yüne tarım sektörü katma değeri piyasa fiyat
ları ile yılda 5,3 sanayi sektörünün 9,9, hizmet sek
törünün 8,5 oranında artması amaçlanmıştır, 

Geçmişe baktığımızda GSMH'da sanayinin payı 
1950'de 11,9, 1955te 13,4, 1960'da 14,3, 1965'te 17,8, 
1970'de 20,6Mır. 
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4 ncü Beş Yıllık Plan hedeflerine ulaşılabilmesi 
için Türkiye'nin kendi çıkarlarına sahip çıkmak, ken
di kendine yetme olgusu, bir baş'ka ülkenin çizdiği mo
deli kabullenmeme olmalıdır. Bugün sanayileşmede 
uluslararası platformlar mali olanaklar, teknolojiler 
parsellenmiş ve örgütlenmiştir. Geri kalmış ülkeler 
onların çizdiği hudutlar içindeki sanayileşmeye bıra
kılmıştır. Sanayi sektörü; tüketim, aramalları ve ya
tırım malları olarak üçe ayrılır. Bu sektör içinde tü
kettim mallarının oranı % 41,1, aramallarının oranı 
% 41, yatırım malları oranı % 16,8'dir. 1983 t̂e tü
ketim mallarının % 36,8, aramalların % 43,3, yatırım 
mallarının % 19,9 olması amaçlanmıştır. 1978 yılı 
'İtibarıyla GSMHPda sanayi sektörünün oranı, % 29,5 
iken, 1983*te % 38 olarak amaçlanmıştır. Toplam üre
ttim içindeki sanayi sektörünün payı, 1978'de % 41,2 
iken, 1983%î % 46,1 hedeflenmiştir. 

Sayın senatörler; 
Ulusal sanayinin dinamiği, motor ve makinedir. 

Ancak, bu sanayi ülkeyi hedefe götürebilir. Hedefe 
varmayı sağlayan teknolojiyi emreden 4 ncü Beş Yıl
lık Planla birlikte ekonomide iktidar sorunu tartışıl
maya başlanılmıştır. Motor ve makine sanayii elin
de olmayan iktidar, kanımızca tam iktidar değil
dir. Belli odakların ipoteği altındaki bir iktidardır. 
Dış finansman, çimento, gübre ve petro - kimya gibi 
İkinci derecedeki sanayilere gelir. Mekanik metalürji, 
makine ve motor gibi ileri sanayilere kaydırmada kre
di ve yabancı sermaye kesilir. Aslında bu doğaldır. 
Kapitalist, savurgan değil, sömürücüdür. Kendi 45 
milyonluk pazarını kaybetmek için kredi vermesi, 
onun savurganlığı olur. Onun için, bir yerden bir ye
re gelmek istiyorsak, kendi şart ve kaynaklarımızı de
ğerlendirmek ve düzenlemek zorundayız. 

Mali imkân ve örgütlenmede, devlet imkânları 
özel sektörle kıyas edilemez. Ancak bu imkânların, 
gelişmeyi isteyen bir siyasi düşünce, akıllı yöneticiler
le savurganlıktan uzak bir uygulama ile kullanılması 
şarttır. Bunu böyle düşündüğümüz için, devlet teke
linde veya devlet öncülüğünde motor ve temel sana
yi gerçekleştirilme tartışmalarına çok önem veriyo
ruz. Biz CHP'si olarak, başlıca kamu hizmetlerinlin 
gereği işletmelerin devlet elinde bulunmasını, ayrıca 
ekonomiye yön verebilmek için gerekli işletmeleri 
kurma ve işletme görevinin devlete ait olduğunu ka
bul ediyoruz. Devletin, işletmecilik alanları sınırlandı
rılamaz; ama belli alanlar dışında devlet işletmeci
liği tekelciiğe dönüştürülemez. Geleneksel devlet te
kellerinden baş'ka önemli doğal kaynakların işletme-

. sinden, devlet tekelinin kurulmasından yanayız. Bun-
• ların dışında, ağır sanayi, aramalları, yatınm mal

ları ve insan sağlığı ile ilgili sanayide devlet etkinlik 
taşır, özel girişimcilik sınırlanabilir. Bu temel görüş
lerle, bu dönemde devlet öncülüğünde işletmeler Ba
kanlığına ağır sanayii oluşturan Tümo - San, Tem -

i San, Tak - San, Gerkon - San kuruluşlarının ger-
j çekleştaeîerin'i, ağır sanayi kuruyoruz diye bütçeye 
! 440 milyon ilaveye rağmen, idari bina ve lojman ye-
j rine, gerçekleşen projelerin temellerimin atılmasını 
[ beklemekteyiz. 

Demokrasi, halkı aldatarak değil, halka bir şey
ler vererek oy alma rejimidir. 

[ Sayın senatörler; 
Türk ekonomisine, sanayinin gelişme özellikleriy

le bakmak lazım. Türkiye'de talebe göre oluşan bir 
sınai yapı vardır. Talep, ara ve yatırım mallarına 

I doğru kaymaktadır. Çünkü, gelir artışı doğal olarak 
imalat sanayinin öncelikli ara ve yatırım malları sek
törüne doğru daha fazla talep oluşturmasına neden 
olur. Talep, en çok taşıt araçları, lastik, kimya, plas-

I tik, makine, imalat ve elektrik sanayileri; bunlara ka
yış, demir ve çelik sanayinde yoğun bir talebin oluş-

I masını doğuruyor. Bu sektörlerin ithalat yapısına ba-
I karsak, ithalata bağlılık oranı petrolde % 57, suni 

gübrede % 541tür. (1977 yılında 2 milyon 155 bin ton 
I azotlu gübre, 1 milyon 411 bin ton fosfatlı gübre 

ithal edilmiştir.) Kimyada bağımlılık % 31, maki
ne imalat sanayiinde % 26, elektrik malzemelerinde 
% 25, demir ve çelikte % 25'tir. Yabancı sermaye 

I ve özel sektörde bu ithal oranı iki misli artmalkta-
I dır. Doğru bir birimle sanayisini kurmuş bir ülke 
I rekabet yapabilmekte ve dışarı açılma olanağı var-
I dır. Türkiye'de oluşan talep ve gelişme düzeyi iç 
I pazarın potansiyel yapısı birimin büyük tutulmasını 
I gerektiriyor. O zaman, «Devlet sektörü mü yapsın, 
I özel sektör mü yapsın?» tercihi tartışmaları ortaya 
I çıkıyor. Çünkü, özel sektörün özelliği, uzun zaman 
I atıl kapasite çalışamaması ve kısa zamanda kâra geç-
I me zorunluğu olmasıdır. Bunun için küçük birimlerle 
I kuruluyor, ithalata bağımlı olduğu için dışa açılma 
I olanağı yok, rekabet olanakları olmuyor. Teşvik ted-
J birleri, gümrük ve vergi korumaları ile de bunu te-
I min etmek mümkün değildir. 

I !ÜlkemizJde işletme başına çalışan işçi sayısı, ka-
I mu kesimi aramaHarında 657, özel kesimde 81 'dir. 
I Aramalîarında beygir gücü, kamu sektöründe 9 202, 
j özel sektörde 5 551'dir. Yatırım mallarında kamu 
| sektörünün gücü 9 014, özel sektörün 5 012'dir; ama 
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1973 rakamlarında bir gerileme olmuş; 1963 yılında 
aramallarında kamu payı % 61 iken, 1973'de % 52,5'e 
düşmüştür. Yatıran mallarında bu oran 1963te % 34 
'İken, 1973*te % 17'ye düşmüştür. Görüldüğü gibi, 
1970'ten sonra özel sektör devreye sokulmuş, birim 
sorunu, teknoloji, dışa bağımlılık, rekabet ve yaban
cı sermaye gibi sorunlar gelişmiştir. Özel söktörün 
devreye girişi ülke yararına olmuş, sanayileşme sağ
lanmış, döviz girdilerimiz çoğalmış. 1970lerde olma
yan ihracat açığımız, gide gide her yıl artmamış ol
saydı, bugün burada bazı tartışmaların ve mukaye
seleri yapmaya ihtiyaç duymayacak, makine ve mo
tor sanayileri yerine, nükleer santral, atom enerjisi 
gibi üst düzeydeki sanayi ve teknolojileri tartışacak-
tik. 

Geçmiş dönemde, özel sektör ve yabancı sermaye, 
kalkınmanın temel unsuru olarak kabul edilmişti. 
KİT'ler özel sektöre kredi temin eden müesseseler ha
line getirildi, ihtiyaç amacıyla değil, siyasal etkilerle 
KİT'lerin kadroları dolduruldu, zorunlu teknik ele
mandan mahrum bırakılarak;, zaten hammadde, ara
malı ile dışa bağımlı olan bu Devlet teşekkülleri dü
şük kapasiteyle çalışamaz duruma getirilmiştir. Bu 
düşünce akında ithalatın liberasyon oranı 1963'te <yC 

39'dan, % 70'lere çıkmıştır. 

Bazı ugulamalardan da bahsedelim : Makine ve 
imalat sanayii, sanayileşmenin çekirdeğidir, özellikle
ri dinamik olması, teknolojiyi belirleyici olmasıdır. 

Bunun en önemli ait sektörü motor aksamları ve or
ganı sanayiidir. Örneğin, nasıl bir motor?.. Benzin mo
toru sorunu Renault ve Murat fabrikalarına yapma 
olanağı sağlanmış, (1968 - 1969 yıllarında çıkan karar
namelerle) kapasitesi yılda 35 - 40 hindir. Avrupa ara
balarında kapasite, en az 300 bindir. Tabii, kapasite 
yükseldikçe maliyet düşmekte, rekabet olanağı da 
kalkmaktadır. Yine, dizel motorları birinci derecede 
yatırım malıdır; kamyon, traktör, kamyonet, otobüs, 
minübüs gibi. Bazıları tarım, bazıları da ulaştırma sek
törünün yatırım malıdır. Bugün Türkiye'nin 80 bin 
traktöre yılda ihtiyacı vardır. Kamu sektörü traktör 
lisansını temin etmişken, motor ve dişlinin yapımı özel 
sektöre verilerek, Zirai Donatıma yalnız bahçe trak
törü yapımı bırakılmıştır. Dağıtımının çoğunluğu özel 
sektörce yapılan traktörden milyonlar kazanılmaktadır 
Tümosan'ın biran evvel üretime geçerek bu düzene 
son vermesini ve 4 ncü Beş Yıllık Planda dağıtımı Zi
rai Donatıma veren kararnamenin biran evvel çıka
rılmasını istiyoruz. 

Sayın senatörler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına, 
Seka müessese ve iştirakleri, 
Azot Sanayi A Ş 
Türkiye Demir ve Çeli'k İşletme ve müesseseleri, 
Türkiye Çimento Sanayii, 
Makine Kimya Endüstri Kurumu müessese ve iş

tirakleri, 
Türkiye Şeker Fabrikaları A Ş 
Türkiye Uçak Sanayi AŞ gibi çok önemli KİT'ler 

ve KİT niteliğinde AŞ ve ortaklıklar bağlıdır. 

Bunlara bakıldığında görülen manzara şudur : Ge
reken yatırım programları arasında proje ve fizibilite 
raporları olmayan birçok fabrikalar yerleştirilerek, 
ödenekler dağıtılmış, yatırımlar geciktirilmiş, gerekli 
kaynak araştırmaları ve projeler hazırlanmadan po
litik nedenlerle yıllık yatırım programlarına gereksiz 
fazla yükler yüklenmiş, israf yapılmıştır. Politik ne
denlerle istihdam politikası uygulanmış, yalnız İsken
derun Demir - Çelik Fabrikasının 6 900 olan kadro
suna 17 bin kişi alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Beiül, beş dakikanız kaldı efen
dim. 

CHP GRUBU ADINA SOLMAZ BELÜL (De
vamla) — Bitireceğim Sayın Başkan. 

Ve yine politik nedenlerle temellerin atıldığı ve 
hemen hepsinde sadece idari ve sosyal binaların iha
lelerinin yapıldığı fabrikalar için Bakanlığın Maden 
Tetkik Arama ile koordine çalışmalara giderek olum
lu sonuç alınan yerler için proje hazırlanmasına git
mesini ve yıllık programa alınmasını memnunlukla 
karşılıyoruz. 

Yetkili uzmanlarca yurdun geri kalmış bölgelerin
den başlayarak, yörenin ekonomik potansiyeline ve 
kaynaklarına uygun yatırım alanlarının araştırılması, 
sıhhatli bir çalışmadır. 

Geçmiş dönemin savurganlığının neticesi, 1978 yı
lı Kasım sonu itibariyle gerçekleşme oranı, 88 proje 
için 180,5 milyar TL. öngörülmüş, bunun c/f, 32,3 mil
yarı haneanmış, genel gerçekleşme oranı % 18,24'tür. 
1978 yılı toplam ödeneği 10,7 milyar TL. Kasım 1978 
sonu itibariyle harcama 7,7 milyar TL. olup, gerçek
leşme % 56,32'dir. Bunun çok üstünde bir orana eri
şilmiş olmasını arzu ederdik. Gerçekleşememe neden
lerini şöyle sıralayabiliriz : 

KİT'lerin darboğazları, bunların finansman yeter
sizliği, sermaye artırılmasının yapılmamış olması, 
Devlet Yatırım Bankasınca tanınan proje kredi limit
lerinin kullanılamaması, yatırımları aksatmaktadır. 
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Yurt dışından temin edileceklere (Hammadde, ara 
malı) döviz tahsisi yapılamadığından ve teknik ele
man eksikliğinden gerçekleşemediğini söyleyebiliriz. 

Ülkeyi gelmiş olduğu bu darboğazdan kurtarma
nın yolu, alabildiğine tüketim toplumu halinden üret
ken toplum haline dönüştürmektir. Bunun da yolu ül
kenin teknokratı ile bürokratı ile tüm siyasetçilerin bu 
amaca akılcı bir yolla öz kaynaklarımızı kullanarak 
inatla yürümesidir. Üretim artarken, üretimin biçimi 
ve ilişkileri köklü bir değişim geçirmiyor, bilgi ve tek
noloji düzeyi yükselmiyorsa, ülkenin maddi varlığı 
artarken halkın yaşamı zenginleşmiyor, kültür ve eği
tim toplumda gelişmiyorsa, gerçek ve sağlıklı gelişme
den söz edilemez. Bütün bunlar sağlansa bile, insan
lar özgür değilse, Devletle toplum arasında insanca 
demokratik ilişkiler kuruimamışsa, böyle bir geliş
me demokratik sol görüşlü Cumhuriyet Halk Partisi 
açısından bir değer taşımaz. Böylesine köklü devrim 
niteliğindeki hızlı, hakça ve özgürce gelişme; tutucu 
siyasi güçlerin elinde gerçekleşemez. Çünkü, yerleşik 
çıkarları gözetmeik ve geleneksel toplum yapısını sür 
dürmek, en azından bu yapıdaki değişimi yavaşlat 
mak isteyen tutucu toplumsal ve siyasal güçler sana
yi toplumuna bütün kuralları ile geçişi ellerinden gel
diğince engellenmeye çalışırlar.. Yeni istek ve özlem
lerden, yeni düşünceden, örgütlenme ve gereksinme 
eğiliminden, halk topluluklarının bir araya gelerek 
güçlenip etkinleşmesinden korkarlar. Tek kelime ile 
çıkarlarını toplumla paylaşmak istemezler. Toplum
sal güç dengesinin siyasal güç dengesine dönüşmesin
den ürkerler. Devlet yönetimi bu tutucu güçlerin elin
de ise, toplumsal ve siyasal değişimle çelişkiye düşer
ler. Ağır bunalımlara yol açarlar. Kendi neden olduk
ları bunalım, sürtüşme ve çatışmaları, bir baskı reji
minin gerekçesi olarak kullanmaya kalkarlar. 

Türkiye, siyasal seçenekle değil, gelişmesinin man
tıksal kaçınılmaz sonucu ile karşı karşıyadır. Bu so
nuç, sanayileşmenin devrim niteliği ndeki toplumsal 
etkilerine uymak, toplumsal güç dengesindeki hızlı 
değişimi biran önce siyasal güç dengesine yansıtmak
tır. Bu da, ancak demokratik sol gelişme kavramına 
dayanan demokratik; devrimci bir siyasal tutumla sağ
lanabilir. 

Bu düşüncelerle Bakanlık Bütçesinin, Bakanlığa 
ve yurdumuza hayırlı olmasını diler, saygılar suna
rım. (CHP sıralarımdan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Milli Birlik Grubu adına Sayın Kâ
mil Karavelioğlu, buyurun. 

M 3 GRUBU ADINA KÂM ti. KARAVELİOĞ
LU (Tabii Üye) — Sayın Başkanım, sayın arkadaşla-
nm; 

Ben bu (konuşmamızda, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığının 1978 senesindeki somut ve canlı sorunları
nı, uygulamadan örneklerle kısaca arz etmeye çalışa
cağım ve özellikle böyle bir yöntem seçiyorum. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bağlı kuruluşla
rın darboğazları nelerdir, 1978 senesinde ne yapmış
tır, 1979 senesi nasıl görünüyor?.. 

Arkadaşlarım; 
Gübre sanayii, önemli bir kuruluş ve 7,5 ton güb

re dağıttı, bunun 2,5 milyon tonunu üretti. Halbuki, 
Türkiye'de kurulu kapasite 6,4 milyon ton olarak gö
rülüyor. Bu haliyle gübre sanayii 1978'de ancak c/c 45 
kapasite ile çalıştı. Burada büyük bir atıl kapasite gö
rülüyor. Tabii, kapasitenin bu kadar düşük olmasının 
zorunlu sebepleri var. Buna rağmen 1977'den daha 
iyi bir sonuç alınmıştır. Yalnız ithal edilen 5 milyon 
tonluk gübrenin döviz maliyeti 396 milyon dolardır. 
Her bir milyon ton gübre Türkiye'ye 75 milyon dola
ra mal oluyor. Türkiye'de senede bir milyon tonluk 
gübre üretim hamlesi, 75 milyon doların tasarrufu de-
mdktir. Onun için, bönce gübrenin baş sorunu, atıl ka
pasite sorunudur. Sıkıntıları ve engelleri biliyorum; 
bunun üstüne gitmek gerekir. 

Gübre sanayiinde ikinci önemli konu, görev zara
rıdır. Görev zararı 1978 senesinde Türkiye'ye 11 mil
yar liraya mal olmuştur. 1979'da da bu fiyatlarla 17 
milyar liraya mal olacaktır. Görev zararı, vakıa Zi
rai Donatım Kurumuna ödeniyor; ama kime ödenir
se ödensin, zarar Hazineden çıkmaktadır. 

Arkadaşlarım, 
Gübre fiyatları yanlıştır ve haksızdır. Artık Tür

kiye'de ürün çok para getirmektedir. Gübre fiyatları 
çok gerilerde kalmıştır. Gübreyi kullanan zengin çift
çidir. Üstelik bu zengin çiftçiden vergi de almıyorsunuz. 
Bu meseleyi tashih etmek lazım. 17 milyar liralık güb
re zararı haksızdır, yanlıştır, buna tahammül edile
mez. 

Gübre sanayiinin önemli bir sorunu, (Bu, sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının ortak kaderidir) yatırımla
rın son derece dağıtılmış olması ve bundan dolayı fi
nansman sorunlarının ve fiyat meselelerinin darmada
ğınık hale gelmiş olmasıdır. Sevinerek biliyorum ki, 
gübre sanayiinde bir derlenme ve toparlanma vardır, 
1979 senesi 1978'den daha iyi olacaktır 
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Arkadaşlarım; 
Çimento sanayiine gelince. Burada Devlet Planla

ma Teşkilatının resmi raporunun bir paragrafım sunu
yorum sizlere: «Çimento sanayiinde en önemli dar
boğaz, tüm yatırım ve projelerde karar verme, uygu
lama, takip ve yönlendirmede sürat, etkili eşgüdüm 
içinde sağlanabilecek yeterli bir yapıya kavuşturula
mamış olmasıdır.» Bu hüküm kurumun son derece 
aleyhindedir. Kurum bu hale gelmiştir. Hangi kurum 
bu hale gelmiştir?.. Türkiye'de 35 tane çimento fab
rikası kurulmuştur. «Bu sanayiin beyni olan çimen
to sanayii, hiçbir şey yapamaz haldedir. Evvela bu 
kurum sıhhatli bir yapıya kavuşturulmalıdır.» diyor 
Planlama. Bu yargı biraz fazla olumsuz. Ben bu yar
gıya katılamıyorum; ama durum budur. Ne olmuş
tur?.. Çünkü, 18 çimento fabrikasına birden başlan
mıştır. Bunlardan 7-8 tanesinin hammaddesi bile bu
lunamamıştır. Bunlardan birkaç tanesi klinker başka 
yerden getirilerek değirmen halinde görev yapacak
tır. Bu dağılmaya bugüne kadar 1,3 milyar lira har
canmıştır. Bu, bir fabrika bedelidir, bu bir yatırım da-
ğılmasıdır, bu bir yatırım şaşkınlığıdır. 

Çimento sanayiinin bazı meseleleri var. Bunlardan 
biri; çemento sanayii Türkiye'de hâlâ fuel - oil yak
maktadır, döviz yakmaktadır. Bu. en kısa zamanda 
kömüre dönüştürülmelidir. Çimento sanayii, bütün 
mali sıkıntılarına rağmen, 1978'de 47 milyon dolar
lık ihracat yapabilmiştir. Burada bir potansiyel var. 
Bu potansiyel zorlanmalıdır. İhracat olanağı artırıl
malıdır. Bu şans var. 

Arkadaşlarım; 

Söker Şirketi hakkında birkaç cümle ifade etmek 
istiyorum. Şeker Şirketi üzerinde müst?kil olarak ko-
nuşsam, 25 dakika lehinde, 5 dakika da aleyhinde ko
nuşurum. Şeker Şirketi; bu ülkeye büyük hizmet et
miştir. Tarıma teknolojiyi sokmuştur. Tarıma üretim 
planlamasını sokmuştur. Zirai teknolojinin her şeyini 
Şeker Şirketi bütün yurt sathında uygulamıştır. Be
siciliği geliştirmiştir. Yağlı tohumu geliştirme görevi
ni almıştır. İspirto üretecektir. Her şey, her şey; asli 
görevinin dışında pek çok büyük görevi var. Şimdi 
bu Şeker Şirketi, 1978'de 1 milyon 87 bin ton şeker 
üretmiştir. Üretimde önemli bir artış yok; fakat Şe
ker Şirketinde bir makine kapasitesi var ki arkadaş
larım, 3-5 tane makine fabrikası var. Bu büyük bir 
kapasite. Şeker Şirketinde fabrika yapan fabrika var. 
Bir fabrikanın % 85'ini yerli olarak yapabiliyor. Baş
tan da ifade etmiştim, Söker Şirketini ne kadar öv-
sem az. Buna mukabil sorunları; 13 fabrikaya birden 
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başlamış, dağılmış kalmış. Finansman, faiz, sermaye... 
Perişan. Hayvancılık için verilen krediyi işçi ücreti 
olarak, Maliyeye vergi borcu olarak ödemek zorunda 
kalmış. Yadırganamaz. Burada büyük fiyat politika
sı sorunları, büyük ücret politikası sorunları var; bu
ralara eğilmek lazım. 

Arkadaşlarım; 
Bakın; 1976'da 2,2 milyar zarar etmiş, 1975'de 5,5 

milyar zarar etmiş, 1978'de 7 milyar zarar etmiş. Bun
lara sahip çıkmak lazım. Güncel ve canlı sorunlar 
budur. 

SEKA konusuna gelince. Arkadaşlarım, SEKA'nın 
yatırımlarında sıkıntıları var. Başarıyla devam ediyor. 
Sıkıntıları, kronik hale gelen sıkıntılardır. Döviz sı
kıntısı, elektrik sıkıntısı, iç para sıkıntısı gibi darbo
ğazlar var. Buna rağmen gayretle çalışıyor. Üretim
de % 13 gerileme var. Tabii bu üretim gerilemesini 
veya tüketim açığını dövizle ithal ediyorsunuz. 1978'-
de 92 milyon dolar vermek zorunda kalmışsınız. Ver
mek zorunda kalmışsınız da, iç fiyatlarınız nasıl?.. 15 
bin liraya mal olan gazete kâğıdını, tüketiciye 6 500 
liraya satıyorsunuz ve böylece 1978'de 1 milyar lira 
zarardasınız, 1979'da da, 1,7 milyar lira zarar ödeye
ceksiniz. Bu, bir fabrikanın yarı bedelidir arkadaşla
rım. Bu fiyat politikası yanlıştır. Bu fiyat politikası 
gözden geçirilmek zorundadır. Görüyorum ki, Hükü
met de bunun üzerinde çalışmaktadır. 

Makine Kimya Endüstrisi konusuna kısaca değin
mek istiyorum. Çok büyük bir kuruluş. Çok önemli 
yatırım görevleriyle karşı karşıya kalmış. Büyük ku
ruluş, büyüklüğünü aşan bir bünyeye kavuşmuş, çok 
çok büyümüş. Görevlerini dirayetle yerine getiriyor. 
Yatırımlarını da gücü nispetinde yapabiliyor. Bu ara
da olumlu ve başarılı dış siparişler almış. Bence Ma
kine Kimya Endüstirisinin ilk hedefi, siklet merkezi, 
işte bu dış siparişler alma çabasına alabildiğine de
vam etmek, alabildiğince ihracata yönelmek, ihracat 
siparişi almaktır. Gerisi olağandır. 

Demir - çelik konusuna gelince Arkadaşlarım, as
lında ben, «Sanayi Bakanlığında demir - çelik facia
sı» derdim. Sanayi Bakanlığı geçmişte; arkadaşlarım 
beni maruz görsünler, bir maceraya mâruz kalmış. Bu 
macera, bir beyinsiz maceradır doğrusu. Savunula
maz bir maceradır. Buna rağmen çok şükür, 1978'de 
Sanayi Bakanlığı, meselelerini derlemek, toparlamak 
imkânına kavuşmuştur. 

Demir - Çelikte 1978'de Erdemir'de bir yüksek fı
rın işletmeye açılmış, İskenderun'da 18 aydır üretim
den kalmış; geri bırakılmış olan, üretime açılamamış 
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olan bir yüksek fırın işletmeye açılmıştır. Bunlar ba
şarılı hamlelerdir. Yazık 'kaybedilen üretime, yazık bu 
döviz kaybına. 

Bakınız, 1978'de üretimde biraz artış olmuş. Çok 
önemli değil; ama bunlar döviz tasarrufu demektir. 
Cevher üretiminde % 22 artış, kokta % 10 artış, pik
te % 6, sıvı çelikte % 16. Tabii, asıl 1979'da atılım 
görülecek, somut neticeler asıl 1979'da alınacaktır. 
1979'da demir - çelikte önemli bir döviz tasarrufu ola
caktır. 1978'de 450 milyon dolar, 500 milyon dolar 
ödenmiş. Belki bunun 200 milyon doları tasarruf edi
lebilecek, bel!ki 250 milyon doları tasarruf edilebile
cek; edilmelidir. Buna mukabil demir - çeliğin sorun
ları mı bitmiştir?.. Hayır. Özellikle işaret ediyorum; 
'demir - çelikte İskenderun'un dillere destan işçi so
runu halledilmelidir. Bugünkünden daha müsait bir 
ortam bulunamaz. Bu kangren, bu ortamda kesilip 
atılmalıdır. Daha fazla sürüncemede kalmasının (Ma
liyeti yüksektir; ama buna aldırmıyorum) sosyal yan
sımaları büyük olacaktır. Bu ortamdan Sanayi Bakan
lığı faydalanmalıdır. 

Demir - çeliğin başarı ihtimali, geleceği, yatırım
larının öncelik alimasındaıdır. iskenderun'un hızla bü
yütülmesi, Sivas'ın hızla kurulması, Divriği'nin hızla 
geliştirilmesi; belki bunlardan daha önemlisi, ulaş
tırma sorunlarının Devletçe halledilmesindedir. 

Arkadaşlarım; 
Değinmeden geçmiyorum; demir - çelikte bir ücret 

sorunu vardır. Başbakanlık Bütçesinde yaptığım ko
nuşmada bunu dikkatinize sunmuştum. Demir - çeli
ğin ücretleri, sanki o çok fazla istihdam yetmiyormuş 
gibi, çok yüksek. Bu ücrete, bu kıdem tazminatına bu 
sanayi tahammül edemez, Bu politikadan gelecek sağ
lanamaz, yatırım sağlanamaz, istihdam sağlanamaz, 
üretim sağlanamaz. Lütfen bunlara sahip çıkınız ikti
dar partisi. Lütfen bu konulara sahip çıkınız. Sahip 
çıkılacak konular bunlardır. 

Arkadaşlarım; 
1978 yılında KİT'ler 48 milyar lira zarar etti; iş

letme açığı görev zararı olarak. Bunları biliyorsunuz. 
Buna mukabil Toplumsal Anlaşmadan dolayı KİT'ler
de çalışanlara 53 milyar ödendi. Bu, Çalışma Bakanı
nın beyanıdır. Yani KİT'lerdeki işçi ücreti veyahut 
işçi ücreti farkı bu sene Hazineden ödendi. Tabii ge
lecekte de böyle olacaktır. Bu politikalar tashih edil
mezse, bu politikalara sahip çıkıimazsa, gelecekte 
KİT'lerin işçi ücretini enflasyon parasıyla ödemek zo
runda kalacağız. 

Arkadaşlarım; 
Uçak sanayii ayağa kalmak üzere. Başarılar dili

yorum. Meselelerini yakından grubça takip ediyoruz. 
Bir küçük özet ile konuşmamı bitiriyorum: 
Sayın arkadşlarım; 
Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşlar, son yılların 

yatırım macerasından büyük zarar görmüşlerdir. Ya
tırımların yeniden gözden geçirilip, derlenip toparlan
ması zorunlu idi, bu yapılabilmiştir, isabetlidir. Son 
yılların büyük enflasyonları kuruluşları, sermaye, iç 
para, faiz, toplusözleşme konularında çok sıkıntıya 
sokmuştur. Ayrıca, kredi ve döviz sorunları, yatırım 
gecikmeleri, üretim düşmelerine neden olmuştur. 

Sanayi Bakanlığı, 1978 senesini nekahet dönemi 
olarak geçirmiştir. 1978 senesini buna rağmen değer-
lendirebilmiştir. Sorunlarına yön verebilmiştir. Bunun 
sonuçlarını 1979 yılında alacaktır. Yapılanlar, içinde 
bu'luınlduğurnuz bunalım yılı için küçük şeyler değil
dir, güzel şeylerdir. Şimdi de Bakanlık üstü, Bakan
lık dışı olan konulara yönelinmelidir. Bu konular gün
demin başındadır. Bunlara cesur yaklaşımlar gerek
mektedir. 

Bu düşüncelerle. Sanayi Bakanlığına başarılar dili
yor, hepinize Grubum adına saygılar sunuyorum. Te
şekkür ederim. (MBG ve CHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz talebi yok. 
867 sıra sayılı Kanun tasarısına açık oyunu kul

lanmayan Sayın üye?.. Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 
Simidi kişisel görüşmelere geçiyoruz. Buyurun Sa

yın İlhan. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının değerli 
mensupları; hepinize saygılar sunarım. 

Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir üye ola
rak ben de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi 
üzerinde görüşlerimi belirtmeye çalışacağım. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ve Bakanlığa 
bağlı kuruluşların çalışmalarını genel olarak olum
lu buluyorum ve bu sebeple Sayın Bakanı ve Ba
kanlık mensuplarını huzurunuzda kutlamaktan zevk 
duymaktayım. 

Gerçekten Sayın Bakan Orhan Alp ve Bakanlı
ğın üst kademelerindeki yöneticiler, hiç bir zaman 
partizanca hareket etmemişler, kendilerine intikal 
ettirilen işleri büyük bir görev ve sorumluluk duy
gusu içinde yapmaya çalışmışlardır. Konulara bir 
aşiret zihniyetiyle değil, bir Devlet anlayışı ile eğil
mişlerdir. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında ve Ba
kanlığa bağlı tüm kuruluşlarda görev yapan perso-
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nelin, hangi siyasi parti eğiliminde olursa olsun, hiç 
bir baskı ve kuşku duymadan çalışmakta olduklarını 
görmek sevindiricidir. 

Sayın Bakan Orhan Alp, Bakanlığına bağlı per-
sonelinii gerçekten barış ve kardeşlik duygularıyla 
birbirine bağlamasını başarmış ve Bakanlığına parti
zanlığı sokmamıştır. Bu yönüyle de Sayın Bakanı 
candan kutlarım. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Sanayi 
Bakanlığı arasındaki ihtilafın karşılıklı anlayış içinde 
halledilmiş olduğunu tahmin ediyorum. 

İstanbul Ticaret Odasının düzenlediği «Türk Sa
nayiinde Teşvik Önlemleri» konulu seminerde, teş
viklerin daha çok Marmara Bölgesine verildiği belir
tilmiştir. Aynı seminerde 1968 - 1977 yıllarında 
Marmara Bölgesine 1 661, Doğu Anadolu'ya da 169 
teşvik belgesi verilmiş olduğu açıklanmıştır. 

Çimento, içte ve dışta aranan bir metadır. Arap 
ve Afrika ülkelerinden çok talep gelmektedir. Bu 
sebeple çimento fabrikalarının çoğaltılması yoluna 
gidilmelidir. çimento yoikluğu nedeniyle Varto, 
Hınıs, Muş deprem konut çalışmaları aksamıştır. 
Bakanın konuya ciddiyetle eğilmelerini bilhassa be
lirtmek isterim. İçte çimento tüketiminin karşılan
ması ve dıştan gelen taleplerin karşılanması için çok 
ciddi ve ileriye dönük önlemlerim alınması şarttır. 

Makina Kimya Endüstrisinin çalışmalarını dikkat 
ve memnuniyetle takip ediyoruz. Milli Savunma 
Bakanlığı ile ortaklaşa projelerimi takdirle karşılıyo
ruz. 

Ayrıca, Almanya'ya olan ihracatından da mem
nunluk duyuyoruz. 

Muş halkı, Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi 
Genel Müdürlüğünün çalışmalarından tamamiyle 
memnundur. Özellikle şeker fabrikasını Muş'a gö
türmüş olmasından dolayı, Muş halkı sevinç için
dedir. Ancak, Muş Şeker Fabrikası çalışmaları iler
lemekte olduğu halde, gereği gibi bu çalışmaların 
ele alınmamış olduğu kanaatindeyiz. Ancak, para
sal yönden fabrikanın sıkıntıda olduğunu sezinle
dim. Fabrikanın öngörülen zamanda açılabilmesi ve 
yıllardan beri büyük ümitlerle bekleyen Muş hal
kının bu mutlu güne bir an evvel kavuşabilmesi için, 
Sayın Bakandan ve Şeker Fabrikaları Genel Müdü
ründen rica ediyorum; fabrikanın biran evvel biti-
riilmesi için yardımlarını esirgemesinler. 

Fabrikada çalıştırılan işçiler başka illerden alın
maktadır. Lütfen buna engel olun. Muş'ta aç, pe
rişan binlerce vatandaş iş ararken, başka hiç bir 

fabrika ve işyeri de yok iken, diğer illerden vasıf
sız işçinin alınmasını doğru bulmuyorum. Bu hu
susu vurgulamak zorundayım. Fabrikada çalışacak 
işçiyi, dışarıdan başka illerden alırsanız, fabrika
nın Muş halkına bir yararı olamaz. İşsizlik tüm Tür
kiye'nin olduğu kadar, Muş'un da en önemli sorun
larından biridir. Muş'ta kurulmasına karar veril
miş olan Organize Sanayi Merkezi çalışmaları hak
kında Sayın Bakan bilgi verirlerse çok memnun olu
rum. Geçen yıl bu konuda kayda değer bir çalış
manın olmadığını zannediyorum. 

Sayın Bakan, değeri senatörler. Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığının saygıdeğer mensupları; 1979 yılı 
Bütçesinin Sanayi Bakanlığı mensuplarına, aziz Türk 
Milletine hayırlı ve uğurlu olmasını diler, hepini
ze saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhte

rem Başkan, değerli senatörler, muhterem Sanayi 
Bakanı ve Bakanlığın kıymetli mensupları; hepinizi 
hürmetle selamlarım. 

Sanayileşmede yanlış zihniyetler sebebiyle, mem
leketimiz uzun yıllar montaj mefhumu ile oyalanmış, 
çok yıllar kaybedilmiştir. Bugüne kadar iyi niyetli 
çalışmalar olmuştur; fakat 1975'ten önceki yatırım
ların ana karakteri, âdeta müstemleke yatırımı karak-
terindedir. 

Bir noktaya işaret etmek bunu ifade edecektir; 
Türkiye Devleti 1 milyondan fazla memur çalıştırır; 
fakat Sanayi Bakanlığı, 1974'lere baktığınız zaman, 
odacısı, daktilosu ve yardımcı elemanları dahil, 600 
civarında bir personele sahip bir Bakanlık hüviyetin
dedir. Demek ki, en azından bu manzara, sanayileş
menin hafife alındığını göstermektedir. Sanayileş
meyi bu kadar gevşek tutmak, büyük bir vebaldir. 
Türkiye'yi yönetenler için. 

Muhterem arkadaşlar; 
Yer yüzünde çok mühim kaynaklara ve imkânla

ra sahip bir memleketiz. Üç plan döneminde % 7'ye 
yakın bir kalkınma hızını gerçekleştirebilmiş olmak, 
bunun ifadesidir. Eğer bu büyük nimetleri, liberaliz
min veya sosyalizmin bize telkin ettiği ters tutum
larla davranmazsak, hızlı kalkınmamız için büyük 
imkânlar vardır, aksine, kaikınmamamız için hiç bir 
sebep yoktur. Buna rağmen, Üçüncü Planın giderek 
tercih ettiği sanayileşerek kalkınma konusu, bu plan 
döneminin başlarına rastlayan geçici hükümetler dö
nemi sebebiyle, bir hayli aksamıştır. 1974'te Kıbrıs 
Harekâtından sonra sanayileşme için ciddi niyetler 
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ortaya çıkınca, dış güçlerin; yani bizim sanayileşme
mizi istemeyen dış güçlerin suni olarak ortaya çıkart
tıkları hükümet bunalımları ve erken seçim ihtimal
leri yüzünden, bu plan döneminde bu iş iki sene daha 
gecikmiştir ve ancak 1976'larda ciddi bir şekilde kök
lü sanayi yatırım hamlesi başlamıştır. 

1976 fiyatlarıyla 250 milyar lira tutarındaki 300 
civarında büyük tesisin, 1976 - 1977 senesinde başla
yan dilimlerinden; beş yıl içerisinde yedi yıla kadar 
varan bir termin programı dahilinde bitirilmesi plan
lanan bu yatırım hamleleri ile Türkiye'nin veçhesi 
değişecek, geri kalmışlıktan kurtulacak ve dış siya
setinde sözü geçer bir ülke olmak için güçlü bir ülke 
hüviyetini alacaktır. 

Edirne'den Kars'a, Muğla'dan Van'a kadar baş
latılan bu ağır sanayi tesislerinin kaba inşatları hızla 
ilerlemiş, bu büyük Devlet tesisleri ve abideler âdeta 
binicisini bekleyen birer küheylan gibi maalesef bu
gün atıl beklemektedir. 

1977 Bütçesine bu Parlamentonun tasvibi ile 44 
milyar lira para ayrılmış ve bunun, erken seçimle 
kaybedilen altı ayına rağmen; 1977'de 26,5 milyar 
lirasının sarf imkânı bulunmuştur. 

Gene 1977'de, bu 1975'lerden itibaren başlatılan 
15 adet büyük tesis işletmeye açılmıştır. 

Demek ki, yapılan işler belli bir program dahilin
dedir ve önüne takoz konmazsa, bu hız devam ede
cektir. Nitekim 1978 yılı Bütçesine sanayi yatırımları 
için takriben 50 milyarlık bir tahsisat ayrılmış ve yine 
1978 yılı içerisinde başlatılmış ve devam eden bu te
sislerden 40 adedinin işletmeye açılması programlan
mıştı. 

Arkadaşlar; 
Bunların manası büyüktü. Nitekim makine yapan 

makine fabrikaları, fabrika yapan fabrikaların kuru
luşlarıydı bu tesisler. Bu tesisler, motor, traktör, ak
tarma organları, elektrik sanayii, elektro mekanik 
sanayi1:, ağır makine fabrikaları, takım tezgâhları, 
uçak sanayii, milli harp sanayii ve mevcut KİT'lerin; 
Demir - Çelik, Çimento, Şeker, Gübre, Kâğıt ve Sü-
meibank'ın çeşitli bölümlerinde yapılacak tesislerdi. 
Bunlar yepyeni bir formülle ele alınmıştı. TAKSAN, 
TÜMOSAN, TESTAŞ, TEMSAN, TUSAŞ, GER-
KONSAN gibi, kamu şirketleri eliyle, kamu kaynak
larından istifade edilerek yapılacak ve bunların fi
nansmanında yine bu devrede kuruluşu yapılan DE-
SİYAB (Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası) ara
cılığıyla da Milletimizin istifadesine, hissedarlık veya 
kâr ortaklığı esasına göre arz edilecekti. 

3C0'e yakın organize sanayi bölgesinin de ve sa
nayi sitelerinin de programlanması yapılmış, parala
rı ayrılmış, çalışma koşulları temin edilmiştir. Bu 
çalışmalar da bu devreye rastlar. 

Arkadaşlar; 
1976'da Türkiye, milletlerarası yarışta en büyük 

hamleyi göstermeyi başardı. Artık Türkiye'nin geri 
bırakılmış ülke halinden gelişmiş bir ülke hal'ine geç
mesi, tam bir hareket noktası içerisinde, üzerinde bu
lunduğu bir sene olmuştu. 

Bu, manevi tarafıyla da entegre, hakiki, sağlam 
kalkınma memleketimizi uydu olmaktan kurtaracak, 
montajdan hakiki imalat sanayiine geçilecek, 50 yıl
dan beri terkedilmiş yurt köşelerine ve bölgelere ha
yat götürecek ve kalkınmanın nimetlerinden bu böl
gelerin de istifadesi temin edilecek; esasında kârlı 
ve milli gelire en büyük katkıyı sağlayan bu tesis
ler çok sayıda vatandaşımıza da iş imkânı verecekti. 
Bu tesisler, yan hizmetleriyle beraber 5 milyondan 
fazla vatandaş için iş sahası açacaktı. Bu tesisler, 
döviz israfını önleyecek, bize ihracatla döviz ka
zandıracak, dış ticaret açığımızı önlemek için tek 
reçeıte olacaktı. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Türki

ye'yi bu tarzda bir veçheye götürecek faaliyet, 13 
ay evvel idareye gelen iktidar tarafından, maalesef 
IMF'in telkin ve tavsiyeleriyle durdurulmuştur. Bu 
hareketleriyle; yani bütün bu gerçekler karşısında 
olmasına rağmen, İktidar, hikmeti vücudunun ica
bını yapmış; Hükümet değişikliği, bu hızını almış 
giden hakiki sanayileşme hareketi durdurulsun, Tür
kiye yine Ortalk Pazardan, IMF den ve müttefikle
rinin lütfuyla yaşayan uydu bir ülke durumuna düş
sün, diye sianki tertip edilmiştir. Yatırımların dur
durulması içıin hiç bir makul sebep yoktur. Bu ya
tırımlar içıin ayrılmış paralar Maliye Bakanlığı eliy
le belediyelere tahsis edilmiş ve harcanmıştır. 

Demek ki, kaynak diye bir sorun yoktu, bütçede 
bir tasarruf söz konusu olmadı ve bu paralar har
candı. 

Ayrıca, bu tesislerin projelerinde dış döviz im
kânları, meseleleri, ya anlaşmalarla hailedıilmiiş ve
ya üzerinde kuvvetli adımlar atılmıştı. 

Muhterem arkadaşlar; 
Bugün Türkiye üzerinde ibretle gezip dolaşmak 

lazımdır. Şantiyeleri gidip dolaşın; demirler, çi
mentolar, kalıp tahtaları, istihkakını alamayan 
müteahhitlerce terk edilmiş kat kat çıkmış olan bi-
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nalıar, maalesef hava şartlarının tahribatına bıra
kılmıştır. 

Sayın Bakanın ve diğer Hükümet yetkililerinin 
ortaya attıkları «Fay hattı üzerine kurulmuştur, te
mel hammaddesi yoktur, pazara uzaktır.» şeklinde 
şu veya bu gibi bahaneler, ciddii bir bahane değil
dir. KİT Karma Komıisyonund'a da ifade ettikleri 
gibi, «Bize atılacak temel bırakmadınız.» demesi, 
şuur altında yatan düşüncenin su üstüne çıkması sek
inde mütalaa edilebilir. 

Arkadaşlar; 
Bu eserler Milletindir. Millete mal olmuştur. 

Harcananlar Millet malıdır. Hatalardan bir an ev
vel dönülüp, eserlerin tümüne sahip çıkılması şe
refimi iktidarın derhal ele alması icap eder. 

Muhterem arkadaşlar; 
Şunu da ifade etmek isterim ki, kalkınma yal

nız Devlet eliyle değil, aynı zamanda Devlet ve 
özel sektör işbirliği ile olacaktır. 

Bu Hükümet gelmiş, Devletin yatırım imkân
larını cari harcamalara ayırdığı gibi, (50 milyar Kira 
civarında) özel sektörün elinden de «Kur farkları» 
diye, ithalatını yaptığı, parasını ödediği yatırım 
mallarının bedellerinden 50 milyar liraya yakın pa
ra tahsil etmiş, böylece onların da yatırım yapma 
imkânlarını âdeta ampüte etmiştir. 

Özel sektörün ve kamu sektörünün teşviki ko
nusunda da bugün bir bunalım vardır. Her sene 
ilan edilmesi âdet olan ve beklenen, özel sektörün 
ve kamu sektörünün teşviki konusunda Teşvik Tab
losu her nedense hâlâ imzadan çıkmamıştır ve ilan 
edilmemiştir. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, müsamaha payını da 
kullandınız. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Evet, 
topluyorum muhterem Başkan. 

Muhterem arkadaşlar; 
Binaenaleyh, basına intikal eden şekliyle de 

acaba bu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Devlet 
Bakanı arasında bir düello mudur?.. Hamle kimde 
kalmıştır?.. 

Vatandaşların ve müteşebbislerin elinde projeler, 
fizibiliteleri hazır beklemekte ve bu imkânlar maa
lesef harekete geçmemektedir. 

Muhterem arkadaşlar; 
Binaenaleyh, bunun ehemmiyetle ele alınmasını 

istirham ediyorum. Bu bir. 
İkincisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının cesa

retle üzerine gittiği bir konuyu da burada arz ede-
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yim; Teşkilat Kanununun hazırlanmakta olduğunu 
memnuniyetle müşahede ediyoruz. Parlamenıtaya 
intikal ettiğinde bütün gücümüzle buna yardımcı 
olacağımızı ifade ederim. Bugün Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı taşra teşkilatları, maalesef Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının irtibat bürosu olmak
tan başka iş yapamamaktadır. Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığının taşrada pek çok daireleri ol
duğu halde, işlerini; ezcümle maden mevzuunu, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının mensupla
rının bütün personel işlerini yüklenmekte ve kendi 
faaliyetlerine zaman ayıramamaktadır. Bunun, ka
nunu çıkmadan da halledilmesi mümkündür. 

BAŞKAN — Sayın Hatip, sözünü kesmeyeyim, 
rica edenim. 

AHMET REMZİ HATİP (Devamla) — Hürmet
lerimi arz ediyorum. Sağ olun. 

BAŞKAN — 867 S. Sayılı 1979 Yılı Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısının 
açık oylamasına 115 sayın üye iştirak etmiş; 97 ka
bul, 18 ret oyu ile tasarı kabul edilmiştir. 

Sayın Veli Uyar, buyurunuz. 
VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ve bağlı ku

ruluşlarının değerli yöneticilerine saygılar sunarım. 

Türk ekonomisinde büyük yeri olan Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımız ve bağlı kuruluşların yete 
nekli yöneticileriine candan başarılar diliyorum. 

Bu kuruluşlarımızın, bilhaissa yıllar yılı kronik
leşmiş hale gelen zararlarının tez zamanda halledil
mesi ve bu temel kuruluşlarımızın rantabl çalışabi
lecek bir ortama getirilmesi en başta gelen dileği
mizdir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın, özellikle son 
yıllarda yurt dışında bulunan işçilerimizin oluştur
duğu şirketlerin yapacağı yatırımlara büyük öncelik 
tanıması ve onlara yol gösterici, ışık tutucu davra
nışlarla yardım etmeleri, bu yurt dışındaki işçileri
mizin Türkiye'nin büyük ihtiyacı olan döviz gerek
sinimine katkıda bulunmalarını temin için, bunla
ra özellikle yardımcı olarak yapacakları yatırımlarda 
projelerin değerlendirilmesi, fizibilitelerinin yapıl
ması konusunda yardımcı olmaları en başta gelen 
cüeğimizdiir. 

Aldığımız birçok mektuplarda özellikle bazı ya
kınmalar vardır. Derler ki, «Türkiye'de büyük sa
nayicilerin yapmış oldukları yatırım projeleri Sana
yi ve Teknoloji Bakanlığında daha süratli ele alındı-
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ğı halde, işçilerimizin yapacakları yatırımların pro
jelerinin değerlendirilmesi konusunda aylardır gidip 
gelmelerle sonuç alınamamaktadır.» Mektuplar 
eUerimizdedir; özellikle değerli Sanayi ve Teknolo
ji Bakanımızın ve kıymetli mensuplarının teşvik ve 
uygulama konusunda bu işçi kuruluş yatırımlarına 
yardımcı olmalarını canı gönülden dileımeikteyiım. 

Birçok hatiplerin ve özellûkle CHP Grupu Söz
cüsü saygıdeğer arkadaşımızın yapmış olduğu güzel 
konuşma ve rakamlarla dile getirdiği konularda el
bette ki, bizim de bazı ilavelerimiz, belki katıkı-
larımız olacaktı; ama programımızın gecikmesi do
layısıyla fazla vakitlerinizi almak işitemiyorum. 

Bilhassa son yıllarda yapılmaya başlanmış ve te
melli atılmış ve bilhassa geri kalmış bölgelerde bu
lunan bu kuruluşların günün şartlarına göre proje
lerinin yeni baştan elden geçirilereik değerlendiril
mesinde ve bölgelerarası dengeli kalkınmaya da 
bilhassa dikkat edilmesiini oanı gönülden diliyorum. 

Hepinize saygılar sunanken, Sanayi ve Tekno
loji Bakanlığı Bütçesinin hayırlı olmasını, Bakanlığın 
ve bağlı kuruluşlarının başarılarını candan diliyo
rum. 

Saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Savcı?.. Yok. 
Sayın Feyyat, buyurunuz. 

MEHMET FEYYAT (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler; 

Atatürk'ün ortaya koyduğu altı ilkeden birisi, 
devrimciliktir, ilkokul kitaplarından hatırlarız, altı 
oktan bir tanesinin devrimcilik olduğunu izah eder
ken, sanayi 'kuruluşlarını ön plana almıştır. Bu iti
barla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına mensup de
ğerli Bakan ve görevlilerin bu ilkeye sadık olduğu 
sürece Atatürk'e yaklaşacaklarına, ters düştükleri tak
dirde bir gün Türk halkının huzuruna itileceklerini 
arz ederken, bu Bütçenin Türk Ulusu için hayırlı ve 
uğurlu olmasını diler ve Solmaz Belül arkadaşımın 
çok güzel ve ayrıntılı düşüncelerine katıldığımı be
lirtirim. Sayın Veli Uyar kadar sözümü uzatmaya
cağım; çünkü çok konuşanlarla, gereksiz yoklama is
teyenler sizi çok rahatsız etmişlerdir. Sizi rahatsız et
memek için konuşmamı kesiyorum. 

Saygılarımla. (CHP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — Lüzum var mıydı buna Sayın Fey

yat?.. 
MEHMET FEYYAT (istanbul) — Ben Veli 

Uyar'a çattım. 
BAŞKAN — Sayın Ömer Ucuzal, buyurun. 

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Başkan, 
değerli arkadaşlarım; 

Bu kısa zamanda dile getireceğim hususlar için 
alâkalı müesseselerin herhangi bir şekilde alınmama
larını sözümün başında rica ederim. Söyleyeceğim 
sözler tamamiyle Hükümete aittir. 

Sevgili arkadaşlarım; 
Huzurunuzda birkaç defa dile getirdiğim bir me

seleye, yeri gelmişken tekrar dönmek mecburiyetin
de kaldım. Bugün 8 Şubat 1979, pancar ekicisi Türk 
köylüsü, yetiştirdiği mahsulü Temmuzun 20'sinden 
itibaren söküp, şeker fabrikalarına teslim etmiştir. 
Altı ayı da geçmiştir. Altı ayda, yetiştirdiği ve tes
lim ettiği mahsulün bedelini alamamış ve büyük bir 
sıkıntının içerisindedir. Devlet, kendi alacağını mu
ayyen bir müddet içinde tahsil edemezse, evvela % 
10, ondan sonra da her geçen ay için % 2 ceza ke
ser; ama vatandaş, Devlete teslim ettiği malının be
delini almak için eli kolu bağlı oturur. Demokratik 
sol görüşe dayalı bir Hükümetin, her şeyden önce 
emeği ile sermayesi ile toprağı ile yetiştirip teslim et
tiği malın günü gününe değil; ama birkaç ay içinde 
hesabını kitabını çıkarıp, vatandaşın alacağını öde
mesi gerekir. Hükümeti hedef tuttuğumun sebebi; 
gayet tabii büyük bir meblağa varan pancar bedeli
ni Şirketin ödemesi mümkün değildir. Hükümetin, 
tedbir alıp, Şirkete gereken görevi yaptırması şarttır. 
Kaldı ki, her geçen gün para değerinin düştüğü bu 
ülkede kilo başına 80 kuruş diye verdiğiniz bedel 
de, geçen senenin para değeriyle karşılaştırdığınız 
zaman, aşağı yukarı 15 kuruşa düşmüştür. Bu tutum 
devam ederse, bundan sonra pancar ekicisi köylü, 
pancar ekmeyecektir. Şekeri ithal etmek mecburiye
tinde kalacağız. Tedbiri alıp, tedbirle birlikte herke
sin hakkını teslim etmek lazım. Sesi, sedası çıkma
yan bu büyük topluluğa karşı sürdürülen bir haksız
lıktır, zulümdür. Toprağını tahsis etmiş, emeğini ver
miş, o mahsulü yetiştirmek için gereken masrafı da 
ödemiş, borç harç etmiş; ama aylardan beri parası
na kavuşmanın imkânı sağlanmamış. Onun için, Hü
kümetin derhal bu işe el koyarak, bu sıkıntı içinds 
bulunan, kendisiyle beraber sıkıntı içine girmiş kö
yün bakkalı, şehirin esnafı da pancar parasının öden
mesini bekliyor. Sadece ekiciye değil, ekicinin irtibat 
kurduğu, ekicinin kredisini kullandığı esnaf, tüccar 
da sıkıntı içerisindedir, 

Değerli arkadaşlarım, 

Bir başka mevzu daha var. Bu demokratik sol 
görüşlü Hükümet, basına saygılı Hükümet, özgürlük
çü Hükümet, hepinizin bildiği gibi, bilhassa Anado-
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lu basınını mağdur eden bir tutumun içerisine gir- i 
mistir. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal, Sanayi ve Teknoloji l 
Bakanlığı Bütçesi üzerinde konuşuyoruz. j 

ÖMER UCUZAL (Devamla) — Kâğıt bakımın
dan. 

BAŞKAN — Affedersiniz. 
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Elindeki kâğı

dı canının istediği gibi tevzie tabi tutup, şu veya bu 
yerden gelecek sesleri susturma'k ve böylece kendisi
ni başarılı gösterme yolunda, kâğıtla sansürü uygu
lamanın yoluna gitmiştir. Bu, tabii giderek büyük 
trajlı gazetelere de sirayet etmektedir. Hükümetin 
bu tutum ve davranışından vazgeçmesini de istirham 
ediyorum. 

Ayrıca, vatandaşın bir araya gelerek yapmış ol
duğu yatırımlara imkân verecek muamelelerde de 
sürat lazım. Holdinglerin işiyle, vatandaş tarafından 
kurulan şirketlerin işi arasında, tamamlama yönün
de büyük bir zaman farkı vardır. Bu hususların da 
nazarı dikkate alınmasını rica ediyor, hepinize say
gılar sunuyorum arkadaşlar. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Kişisel görüşmeler sona ermiştir. 
Sayın Bakandan sonra, sırada bulunan sayın üyeye 
son söz verilecektir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Orhan Alp, 
buyurunuz. Sayın Bakan, sorular dahil süreniz 30 da
kikadır. 30 dakikadan önce bitirirseniz, sorulara fır
sat vermiş olursunuz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Ankara Milletvekili) — Sayın Başkan. Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın 1979 Bütçe
sinin Yüce Senatoda şu ana kadar yapılan görüş
meleri esnasında Cumhuriyet Senatosu üyesi değer
li arkadaşlarımız söz almış, görüş ve fikirlerini be- I 
yan etmişler, tenkitlerde bulunmuşlardır. Bu görüş 
ve tenkitlerden, ilerideki çalışmalarımızda gerekli şe- ' 
kilde faydalanma yoluna gidilecektir. Kıymetli fi- | 
Jdrierini beyan eden arkadaşlarıma içtenlikle te- j 
şekkür etmeyi bir borç bilirim. 

Muhterem arkadaşlarım; ı 
Bu Bütçe dolayısıyla, gerek oartileri adına ko

nuşanlar ve gerekse kişisel konuşmada bulunanlar, j 
Bakanlığımızla ilgili hakikaten çok önemli konulara S 
temas ettiler. Huzurunuzda, bu konuşmaları dinler- j 
ken vukufla konularımızı dile getiren arkadaşlarımı
zın yaptıkları bu konuşmalardan sonra heyecanlan- j 
dığımı belirtmek isterim. Bütün bu konuşmacı arka- ; 

daşlarıma, temas ettikleri fikirler dolayısıyla, ayrı ay
rı izahat vermek isterdim; ama görüyorum ki, vak
timiz çok dar. Şimdi düşünüyorum; acaba çok kısa 
bir konuşmayla bu müddetimi tamamlasam ve arka
daşlarıma değindikleri konularda, bilhassa suallerde 
yazılı cevap versem daha iyi bir yol çizmiş olurum 
diye düşündüm. Onun için konuşmamı mümkün 
mertebe kısa kesmek istiyorum; ama Bakanlığımızın 
çalışmalarıyla ilgili olarak, Türkiye'nin sanayileşme-
siyle ilgili olarak birçok fikirleri burada söylemek 
imkânından da mahrum olacağımı belirtmek iste
rim. İnşallah ileride muayyen bir fırsat içerisinde si
ze bunu dile getirmeye çalışırım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Malumunuz olduğu üzere sanayi sektörü, geliş

mekte olan ülkelerde hızlı kalkınmanın en başta ge
len araçlarından birisidir. Sanayi; ekonomik yönüyle 
gayri safi yurt içi hasılaya en büyük gelir payı akta
ran, harekete geçiren ve geniş istihdam olanağı sağla
yan, dolayısıyla işsizliği önleyen, sosyal refaha giden 
en tesirli vasıtadır. Bakanlığımız, yurdumuzda hızlı 
sanayileşme için gerekli tedbirleri almakta, sanayi
mizi en iyi şekilde ileri götürmek suretiyle ülkemizi, 
sanayileşmiş bir ülke haline getirmek için gerekli 
gayretin içinde bulunmaktadır. 

Ben hemen şu hususlara konuşmamın başında yer 
vermek istiyorum: 1978'de başlattığımız ve 1979 yı
lında da devam edecek olan çalışma ilkelerimizden 
birkaçına hemen burada kısaca temas etmek istiyo
rum. 

Yurt sathındaki tüm kamu ve özel sektör fabrika
larının üretimlerini normal düzeye çıkarmak ve bu 
üretimlerini devam ettirmek amacıyla Bakanlığımız, 
1978 yıhûda olduğu gibi, 1979 yılında da büyük bir 
gayretin içinde bulunmaktadır. Hepimizce malum 
olduğu üzere, bugün yurdumuzda kamu sektörüne 
bağlı 900 adet fabrika mevcuttur. Buna mukabil, 5 
işçiden fazla işçi çalıştıran işyeri ve fabrikaların sa
yısı takriben 30 bin kadardır. İşte, hem bu 30 bin 
fabrikanın ve hem de kamuya bağlı fabrikaların üre
timlerini devam ettirmek ve bunları normal düzeyde 
tutmak, bizim bilhassa üzerinde durduğumuz en 
önemli bir konudur. 

Bakanlığımıza bağlı fabrikalardaki maliyetleri 
düşürücü ve genel masrafları azaltıcı tedbirleri al
makta, ilmi ve teknik manada metot ve organizas
yon çalışmaları da verimli bir şekilde sürdürülmek
tedir. 
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Başlamış ve temeli atılmış birçok yatırımları uy
gun bir öncelik içerisinde rayına oturtmak, bunların 
bir an - önce tamamlanmasını ve üretime geçmelerini 
sağlamak da, üzerinde durduğumuz üçüncü bir ko
nudur. 

Bakanlığımızca yeni fabrikalar yapmak ve Bakan
lığımız öncülüğüyle kurulacak fabrikaları bir an ön
ce başlatmak ve gerçekleştirmek de, dördüncü bir 
konu olarak önümüzde durmaktadır ve takip ettiği
miz en önemdi konulardan birisidir. 

Ayrıca bunlara ilaveten, Sanayi ve Teknoloji Ba
kanlığı olarak ele aldığımız atılımlar vardır; (Yani 
sanayi ve teknoloji sahalarındaki hamleler.) bunları 
da gerçekleştirmek için çalışmaktayız. 

Bakanlığımıza bağlı Kamu İktisadi Teşekkülle
rinin üretimlerinin başlıcalarını teşkil eden ve kısmen 
de özel sektör tarafından üretilen demir - çelik, güb
re, kâğıt, çimento, silah ve mühimmat gibi hammad
delerin üretimini, gelişmiş ülkelerde fert başına dü
şen üretim miktarlanyla kıyaslamak suretiyle, tespit 
edilen hedeflere ulaştırmak amacıyla çok yönlü ça
lışmalar yapmaktayız. 

Gayri safi yurt içi hasıladaki sanayi sektörü pa
yını artırmak, sanayi sektörünün kendi içindeki tüke
tim malı, ara malı ve yatırım mallarının payını ge
lişmiş ekonomiye sahip ülkelerdeki yapıya uygun 
olarak, yatırım malları ve ara malları lehine artır
mak da, bize düşen en önemli görevlerden birisi ol
maktadır. 

Yatırım yapacak müteşebbislere, hangi yörelerde, 
hangi konularda imalat yapabilecekleri hakkında ya
tırım öncesi yardımda bulunmak üzere, yöresel po
tansiyel araştırmaları, fizibilite raporları, plan ve 
projelerle ilgili çalışmaları sürdürmek, yine bize dü
şen ve bu sene takip ettiğimiz ve üzerinde durduğu
muz en önemli konulardan birisi olmaktadır. 

Sanayimiz için en öncelikli yatırımların tespit 
edilmesi ve ayrıca yurt sathında fiziksel planlama 
çalışmalarını sürdürmek de, üzerinde durduğu
muz bir konudur. Kritik sektörlerle ilgili çalışma
ları sürdürmek de aynı şekilde üzerinde durduğumuz 
bir konudur; bilhassa demir - çelik, gübre, bitkisel 
yağ. Hepnizce malum olduğu üzere, Türkiye bugün 
3 milyar dolara yakın bir dövizi, memleketimizde 
üretimi mümkün olan maddelere sarf etmektedir. 
Bugün 500 milyon dolardan fazla demir - çelik it
hal edilmektedir. Yine 500 milyon dolara yakın 
gübre ithal edilmektedir. 200 milyon dolara ya
kın bitkisel yağ ithal edilmektedir. Yani, ithal edil-

\ mektedir, ithal edilmektedir. Bilhassa biz bu 3 mil
yar doları bir an evvel yerli üretimle karşılamak üze
re, tasarruf için üzerinde durmaktayız ve sanayimi
zi bu istikamete götürmekteyiz. Yine hepinizce ma
lum olduğu üzere, her sene ham pertol için 2 milyar 
dolar sarf etmekteyiz. Bu da, üzerinde durulacak 
diğer bir konudur. 

Arkadaşlarım yatırımlara temas etti. Bizden 
evvel birçok yatırımlara başlanmıştır. Bunların adet
leri bir hayli kabarıktır. Makine Kimya Endüstrisi 
Kurumuna taşıyamayacağı kadar bir yük verilmiş
tir. 32 proje birden ilâve edilmiştir. Çimento, güb
re ve SEKA'da birçok yatırımlara başlanmıştır; ama 
bunları biraz evvel arz ^ettiğim gibi, bir an evvel 
rayına oturtmak, 1978 senesi içerisinde Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığımızın üzerinde durduğu bir ko
nu olmuştur. Çünkü, bu kadar yatırımın sürdürül
mesi ve ikmal edilmesi, mevcut imkânlara göre çok 
zordur, imkânsızdır. 

Yine burada sözcülerin belirttiği gibi, projesi 
olmadan, hammadde araştırmaları yapılmadan, 
hammaddesi bulunmadan atılmış olan bazı temelle
rin sıkıntısını da çekmiş bulunuyoruz. 1978 senesi, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ;çin. Başlamış olan 
yatırımların rayına oturtulması senesi olmuştur; ama 
1979 senesi bizim için de yeni yatırımlara başlama 
yılı olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın üyeler; 
Yabancı sermayeye önem vermekteyiz. Şunu hu

zurunuzda belirtmek isterim; Sayın Yırcalı da yap
mış olduğu konuşmada hakikaten birçok konulara 
temas etti, ama yabancı sermaye konusuna değin
medi zannederim. Türkiye'nin ekonomik darboğaz
dan çıkması, uygun yabancı sermayenin tayinine de 
bağlıdır. Bunun üzerinde durmak lazım. Dünya 
şartları değişmiştir, yabancı sermaye de şeklini de
ğiştirmiştir. Bugün hemen hemen bütün ülkeler ya
bancı sermayeden faydalanmaktadır. Uygun yaban
cı sermayeden ne kadar çok faydalanırsak, ekono
mimizi o kadar çok geliştirme imkânına sahip ola
cağımız inancındayız. 

Vaktin darlığı sebebiyle şunu da araya sıkıştır
mak isterim: Türkiye'de halen, 1879 senesinde Pa
dişah fermanıyla çıkartılmış olan Patent Kanunu 
tatbik edilmektedir. Demek ki, gelmiş geçmiş bü
tün devirler esnasında yeni bir Patent Kanunu bir 
türlü çıkarılmamıştır. Biz bu Patent Kanunu tasa
rısını en iyi bir şekilde hazırladık ve Hükümet ka
nalıyla bunu Yüce Meclislere sevk etmek duru-
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muridayız. Bakanlıklararası yapılan çalışmalar iyi 
netice vermiştir. Bunun şu faydası vardır: 

Japonya'yı misal alacak olursanız, iyi bir Pa
tent Kanunu ve teknoloji transferi kanunundan son
ra, Japonya'da ekonomi ve sanayide çok büyük ge
lişmeler olmuştur. Bizde bugün bu Kanun, birta
kım engelleyici hükümlere sahiptir. Vakit dar; fa
kat çabuk ve kısa olarak şunu belirtmek isterim; Ja
ponya ve Rusya'ya bakınız; makine ve elektrik sa
hasında sanayileşmede kopya sanayiini esas almıştır. 
Batı Avrupa'dan, Amerika'dan aldığı birtakım tez
gâh ve teçhizatı biraz fazla sayıda alıp, bunun bir 
kısmını hemen üretime vermekle beraber, bir kıs
mını da kopya etmek için, bunun resimlerini çıkar
tıp binlercesini imal etmek yoluna gitmiştir. Hepi
niz bilirsiniz; bugün elektronik ve fotoğraf sanayiin
de çok ileri gitmiş olan Japonya, Almanların imal 
ettiği layka makinesini değişik bir isimle tamamen 
kopya etmek imkânına sahip olmuştur. Bundan son
ra bu sahada ilerlemiştir. İşte yeni kanun bize, uygun 
ölçüler içerisinde ve mantık çerçevesi içerisinde bu 
kopya sanayiini de getirmek imkânını bahşedecek
tir. Bunu huzurunuzda belirtmek isterim; Türkiye' 
nin de bu yoldan gitmesi lâzımdır. Mütemadiyen li
sans parası ödemekle işin içinden çıkılamaz. Tabii 
uygun teknoloji transferi de lazımdır, bunu da ya
bana atmıyorum; bilhassa belirtmek isterim. 

Yatırımların teşviki konusuna da önem vermek
teyiz. Küçük sanayici, esnaf ve sanatkârların ihti
yaçlarını yakınen takip etmekteyiz. Sanayi mamul
leri ihracını da aynı şekilde geliştirmek için, gerek
li büyük bir gayretin içerisinde bulunmaktayız. 

Muhterem arkadaşlarım, 
Şimdi vakit dar; ne kadar kısa konuşsam, o ka

dar makbul olacak zannediyorum. îşte bu açıdan he
men Sayın Yırcalı'nın konuşmalarına geçmek isti
yorum. Dediğim gibi, yazılı cevap vereceğim hu
suslar vardır; ama kendilerinin konuşmasına da kı
saca değinmek istiyorum. Evvela kendilerine yapı
cı konuşmasından dolayı teşekkür etmek isterim. 
Esasen bütün arkadaşlarım ve bütün konuşmacılar, 
Bakanlığımızın bu Bütçesi dolayısıyle çok yapıcı ve 
hakikaten istifadeli konuşmalar yapmışlardır; ben 
huzurunuzda hepsine ayrı ayrı ve tekrar tekrar te
şekkür ederim. Sayın Yırcalı'ya da aynı şekilde ilk 
konuşmacı olarak yaptığı olumlu, yapıcı, istifadeli 
konuşmadan dolayı teşekkür ederim. 

Kendisi, hakikaten sanayiin önemini, tecrübeli 
bir Devlet adamı olarak veciz bir şekilde belirtti ve 
Türkiye'de sanayi hareketlerine temas etti. 
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Muhterem arkadaşlarım, 
Ben hemen şunu belirtmek isterim; tabii işletme

ler Bakanlığının, Yerel Yönetim Bakanlığının ku
rulmuş olmasının bizi rahatsız eden, çalışmalarımızı 
engelleyen bir tarafı yoktur. 

Sonra, hemen Devlet Planlama Teşkilâtıyla ilgi
li olarak, Bakanlığımız ve Devlet Planlama Teşkilâ
tı münasebetlerine temas etmek isterim. Hepiniz
ce malum olduğu üzere, plan fikri iyi bir şey, plan
cılık iyi bir şey, ilim adamı olmak iyi bir şey. Şunu 
da belirtmek isterim ki, Bakanlığımızda Devlet Plan
lama Teşkilatı arasında herhangi bir anlaşmazlık ba
his mevzuu olamaz. Esasen, Devlet Planlama Teşki
latı Başbakanlığa bağlı bir istişari organdır, icra or
ganı değildir. Nihayet Bakanlığımızla da muhatap de
ğildir. Huzurunuzda şunu belirtmek istedim ki, Dev
let Planlama Teşkilâtıyla herhangi bir ihtilâfımız 
asla mevcut değildir. Yalnız bu sene, daha doğrusu 
197§ senesi Dördüncü Beş Yıllık Planın hazırlanma
sı senesi olduğu için, Devlet Planlama Teşkilâtından 
ve dolayısıyla Bakanlığımızı da çok yakın ilgilendir
mesi bakımından, Bakanlığımızla Başbakanlık ve 
Devlet Planlama Teşkilatı münasebetlerinden bah
sedilmiştir ve basında bu da yer almıştır. Bu nor
maldir. Çünkü; hem Dördüncü Beş Yıllık Plan ha
zırlanmıştır, hem de 1979 Planı hazırlanmıştır. Ge
çen sonbahar planlama bakımından yoğun geçmiş
tir; ama herhangi bir ihtilâf bahis mevzu değildir. 
Çünkü; dediğim gibi, istişari bir organdır, muhte
lif istikametlerde fikirlerini söyler; fakat icra organı 
«Şöyle olsun» dediği zaman, işler biter. 

Şimdi, bir de Sayın Yırcalı'nın Bakanlığımız Büt
çesiyle ilgili olarak temas ettiği rakamlara değinmek 
istiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bütçesi, kendi

ne mahsus bir bütçedir. Bakanlığımıza bağlı çok sa
yıda Kamu İktisadi Teşekkülleri var; onların bütçe
leri ayrı, Bakanlığımızın merkez bütçesi ayrı. Ama şu
nu görüyoruz ki, 1976 ve 1977 senesi Bütçelerinde, o 
zamanki Hükümette bazı gayretler dolayısıyla Sana
yi Bakanlığının kendi bütçesine ve fonuna 13 - 14 
milyar liralık bir ilâve yapılmıştır ve bu Sanayi Ba
kanlığı Bütçesinde gösterilmiştir; ama 1978 senesin
de Bütçede büyük bir değişiklik yapmadan uygulama 
yoluna gittiğimiz için, bu fonlar haklı olarak Mali
ye Bakanlığı Bütçesinde toplanmıştır ve bu fonlardan 
da pek tabii istifade edilme yollarına gidilmiştir. Ama, 
fon olarak, ister Bakanlığımız Bütçesi listesinde bu-
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hın'sun, ister Maliye Bakanlığı Bütçesi listesinde bu
lunsun, arada bir fark yoktur. Mesele, gerektiği tak
dirde, gerektiği imkânlarda paranın tahsis edilebil
mesi meselesidir. Yoksa, şu listede olmuş, bu listede 
olmuş; ama Maliye Bakanlığı gerekli nakiti verme
dikten sonra, bunun herhangi bir faydası yoktur. Onun 
için bütün mesele, gerekli masrafı yapabilmektir. Ba
kanlığımızda, bu fonların indirilmesi diye bir husus yok
tur. Maliye Bakanlığında bu maksatla gerekli fonlar 
vardır, ihtiyacımız için bunlar her zaman karşılana
bilmektedir. 

Binaenaleyh, zahiri azalma bundan ileri gelmek
tedir. Bakanlığımızın merkez Bütçesi, bu sene de ye
terli miktardadır; ama Bakanlığımızın esas bu 4 mil
yar dediğimiz Bütçenin büyük bir kısmını, 2-2,5 
milyarlık kısmını organize .sanayi bölgeleri ve küçük 
sanayi siteleri için lüzumlu tahsisat teşkil etmekte
dir. Binaenaleyh, Bakanlığımız Bütçesi deyince, bu 
4 milyon, tabii sureti katiyede bahis mevzuu olamaz, 
Bakanlığımıza bağlı kuruluşların bütçesi çok önem
lidir. Kaldı ki, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kendi 
Bütçesinden yatırım yapmak değil, dediğim gibi, 30 
bin adede ulaşan özel sektör fabrikaları ihtiyaçlarını 
temin etmekte ve Bakanlığımız hizmetleri meyanma 
girmektedir. 

Diğer konularda Sayın Yırcalı'ya teşekkür ede
rim; ama, «Şimdi ne olacak?..» dedi. Şimdi, Türki
ye'yi bütün imkânlarla hızlı sanayileşme yolunda 
götüreceğiz ve öyle zannederim ki, Türkiye'nin prob
lemlerinden bir tanesi, asayiş, öteki de ekonomi me
selesidir, biri de dış ilişkiler meselesidir. Gerekli 
döviz imkânları da sağlandıktan sonra, sanayileşme 
daha da süratli gidecektir. Çünkü, biliyoruz ki Türk 
ekonomisinin darboğazdan çıkması, şu anda kısa va
dede dışarıdan bulunacak kredilere bağlıdır. Bu mak
satla Hükümetimiz hakikaten büyük adımlar atmış
tır ve büyük neticeler almıştır. Dış borçların erte
lenmesi başarılıdır. Yeni yeni kredi imkânları doğ
maktadır ve gelmektedir. 

Bir de hemen şuna temas edeyim; Sayın Yırca-
lı'nın konuşmasıyla ilgili olarak. Rakamlar verdi. 
KİT'ler için söyledikleri doğrudur. KİT'lerin ıslahı, 
Hükümetimizin üzerinde durduğu en büyük mese
lelerden bir tanesidir; fakat Sayın Yırcalı 1978'deki 
fabrikalara temas ederken, «5 000'e yakın fabrika
nın kapandığını ve işçilerin işten çıkarıldığını» söy
ledi. Bu rakamlar yanlıştır. Şunu huzurunuzda kay
detmek isterim ki, Türkiye'de kapanmış bir fabri
ka yoktur. Her zaman ve her devirde muhtelif ba

kımlardan; sosyal, ekonomik, hammadde tedariki 
ve sair bakımlardan kapanan bazı fabrikalar olabi
lir; ama 1978 senesindeki durumlar da hepinizce ma
lum. Fakat biz fabrikaların kapanmamasına büyük 
önem verdik, bunda da zannederim oldukça büyük 
başarı sağladık. Gazetelerde yazılan ve burada Sa
yın Yırcalı'nın ifade ettiği şekilde, 5 000 adet ka
panmış fabrika asla bahis mevzuu değildir; bunu 
huzurunuzda katiyetle ifade etmek isterim. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — 4 500' 
dür o zaman. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — 4 500 de değil efendim. Çünkü, 
bunu rakamlar göstermektedir. Tetkik edecek olur
sanız, muhakkak ki en hakiki rakamı bulacaksınız. 

Vakit dar olduğu için bir de şuna hemen temas 
edeyim: Çimento ve demir meselesinde geçen sene 
sıkıntımız olmamıştır, bu sene de demir ve çimento
da da sıkıntı yaratılmaması için bir gayretin içerisin
deyiz. Yalnız Türkiye'de, çimentoda ikili fiyatların 
teşekkülü için kendiliğinden bir durum vardır. Bu, 
daha ziyade Türkiye'deki 34 çimento fabrikasının; 
kamu ve özel sektöre bağlı bu fabrikaların yerlerinin 
tam isabetli seçilmemiş olmasından ileri gelmekte
dir. Fakat biz bakanlık olarak özen gösteriyoruz; 
geçen sene ikili fiyatlar teşekkül etti diyemeyiz, as
gari ölçüye indirilmiştir. Aynı şekilde, demirin de, 
hakiki ihtiyaç sahiplerine uygun fiyatlarla, mevcut 
fiyatlara intikal etmesi de Bakanlığımızca üzerinde 
durduğumuz bir konudur. Yeni çıkarılmış olan Ka
rarname, sanayiciler için de kendi ihtiyaçları kadar 
demir-çelik ithalini öngörmektedir. Bu da bir kolay
lık sağlayacaktır. 

Kâğıt meselesine hemen temas edeyim ve bu kâ
ğıt meselesine değinirken diğer sözcülerin de konuş
malarına cevap vermiş oluyorum. Balıkesir'deki ga
zete kâğıdı üretecek olan fabrika, bu yılın sonba
harında faaliyete geçecek olursa, Türkiye'de kâğıt 
problemi kalmayacaktır; bilhassa basınla ilgili kâ
ğıt problemi ortadan kalkacaktır. Çünkü bugün, 140 
bin ton gazete kâğıdı Türkiye'de kullanılmaktadır. 
Bunun aşağı yokarı 80 bin ton kadarı yerli üretim
le karşılanmakta, 60 bin ton kadarı da ithal edil
mektedir. Bugün Hükümet, basınımızı kağıtsız bı
rakmamak için 50 bin tondan daha fazla kâğıt yur
da ithâl etmiştir, muhtelif memleketlerden bunu 
sağlamak için büyük bir gayret göstermiştir. Anado
lu basını dahil, Türkiye'nin her yerinde çıkan gaze
teyi ve mecmuayı kağıtsız bırakmamanın büyük bir 
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gayreti içerisindeyiz. Zaten sıkıntımıza şurada az 
bir müddet kaldı; sonbaharda, yılbaşına doğru Balı
kesir fabrikası faaliyete geçince, bu konu da kökün
den halledilmiş olacaktır. 

Solmaz Belûl Hanım, Partisi adına yapmış oldu
ğu konuşmada hakikaten ilmi konulara ve değerli 
konulara temas etti, sanayinin önemini belirtti. Biz 
de aynı kanaatteyiz, aynı yöntem üzerinde çalışmak
tayız. 

Kamu sektörü ve özel sektöre temas etti. Türki
ye'de Atatürk ilkeleri hepimizin benimsediği ilkeler
dir. Karma ekonomi, Anayasamızın öngördüğü bir 
ekonomi sistemidir. Kamu sektöründe yeri var, özel 
sektörün de kendine göre yeri var. Bütün mesele, 
bunu en iyi bir şekilde ve birbirini tamamlayıcı su
rette çalıştırmak kaydı ile memleket ekonomisini 
düzeltmektir, memleketimizin hızlı sanayileşmesini 
gerçekleştirmektir. Çünkü, yan sanayiide unutmayı
nız, küçük sanayiide unutmayınız; hepsinin birden 
el ele çalışması lazım. İşte, biz de bu gayretin içeri
sinde bulunmaktayız. 

Makine Kimya Endüstrisi Kurumu yatırımları
na temas etti arkadaşımız. Tabii doğrudur. 32 proje 
birden MKE'ye, kendi kuruluş gayesine uymadan 
yüklenince, Makine Kimya Endüstrisi Kurumu, 
yatırımlarını 1977'de yapamaz hale gelmiştir. Tabii 
rakamlar çok düşmüştür. Yalnız, Hükümete geldik
ten sonra Planlamanın kurmuş olduğu. Başbakanlı
ğın kurmuş olduğu Özel Komisyonda bu yatırımlar
dan, Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun üzerinde 
olan yatırımların bir kısmı diğer teşekküllere akta
rılmıştır. 

Temel atılan her yerde bir fabrika kurulması 
prensip olarak kabul edilmiştir; ama uygun fabrika 
kurulacaktır ve ekonomik olan fabrika kurulacak
tır. 

«Tüketim malları, ara malları, yatırım malları» 
konusuna temas ettiler. Türkiye'de tüketim malları 
sanayii daha önde gitmiştir. Ekonomide ileri mem
leketlerde olduğu gibi, ara malları ve yatırım mal
ları sanayiinin bir an evvel gerçekleştirilmesi bizim 
de hedefimizdir. Bu konu üzerinde Bakanlığımız 
önemle durmaktadır. 

Motor konularına temas ettiler, Türkiye'de ha
kikaten motor sanayii en ihmal edilmiş, en geri kal
mış bir sanayidir. Devletin öncülüğüyle, Bakanlı
ğımızın öncülüğüyle, (Bakanlığımıza düşmektedir 
bu görev) motor sanayiinin bir an evvel gerçekleş
mesini takip ediyoruz. TÜMSAN faaliyetlerini de 

takip ediyoruz. Hem dış kredilerin bulunması, hem 
de bütün motor sanayinin harekete geçmek sure
tiyle yurdumuza büyük faydalar sağlamasını isti
yoruz. 

Sunuda hemen arz edeyim; 
Motor konusu çok konuşulan bir meseledir hak

lı olarak. Mühim bir sanayi koludur; ama bugün 
100 binden fazla motorun Türkiye'de yapıldığını da 
belirtmek isterim. Yani Türkiye'de motor sanayi ku
rulmamış değil, Türkiye'de motor sanayi var. Zaten 
«Motor» deyince herkes kendisine göre anlıyor. Bu
gün dizel motoru var, benzin motoru var, 5 beygir
den, 1 beygirden başlayarak, 50 bin beygire kadar 
giden motorlar var. Büyük gemi motorları var, sabit 
dizel motorları var, jenaratör motorları var, kamyon 
motoru var, traktör motoru var, santrfüj pompa 
motoru var, motor var, motor var.. Elektrik moto
runu da ilâve edecek olursanız, yüzlerce tip motor 
var. Bunların her birisini, hem özel sektörden, hem 
de kamu sektöründen faydalanmak suretiyle yap
mak lazım. Ama ille, «Ben kamyon motorunu şu 
sektörde yapıyorum» diye, motorların cümlesinin 
muayyen bir sektörde yapılacağı manasına gelmez. 
Bugün Türkiye'de motor ve taşıt sanayiinde 900'den 
fazla özel sektör işyeri var, yan sanayi var. 

Bunu da kabul etmeniz lazım; motoru bir yer
de, yarın TÜMOSAN'da Konya'da üretime geçti
ğimiz zaman, belki 1 000 kadar daha yeni yan sa
nayi de kurulmuş olacaktır. Binaenaleyh, meseleleri 
tetkik ederken hakikatlerden uzaklaşmamak lazım
dır. Ben bu vesileyle, zannederim buna da temas et
miş oluyorum. Ama şuna da itimat etmenizi rica 
ediyorum; Bakanlığımız elemanları yetişmiştir, uz
mandır, motor konusunda, taşıt konusunda en yet
kili elemanlara sahiptir, yurt yararına ve belirttiğim 
istikametlerde motor sanayii en iyi şekilde gerçekleş
tirilecektir. 

BAŞKAN — Sayın Bakan 5 dakika içerisinde 
lütfen bitiriniz. 

SANAYÎ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Hemen, beş altı cümle ile bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Sayın Kâmil Karavelioğlu arkadaşıma çok te
şekkür ederim. Esasen kendisi Kamu İktisadi Te
şekkülleri Karma Komisyonunda güzel ve yapıcı ko
nuşmalar yaptı ve yedi Kamu İktisadi Teşekkülü
müzün son iki yıllık hesapları orada görüşüldü, bu 
müzakereler sırasında da çok iyi fikirler ileri sür
dü. Kendisine huzurunuzda teşekkür etmek isterim. 

— 202 — 
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Bizim mevzularımızı en iyi şekilde biliyor. Yıllarca 
tecrübenin verdiği imkânlar, meselenin derinliğine 
girilmesini sağlamıştır. Burada da yapıcı konuşma
lar yapmıştır. Dediklerinin hepsine katılıyorum ve 
önerdiği tekliflerin hepsini gerçekleştirmek azmin
deyiz. Kendisine ayrıca tekrar teşekkür ederim. 

ismail ilhan arkadaşıma da, burada Bakanlığımız 
için sarf ettiği cümleler için teşekkür ederim. Hakika
ten Bakanlık olarak yaptığımız işlerin ehemmiyetini 
idrak ederek, yurdumuza en uygun çalışmaları yap
mak yolundayız. Dediğim gibi, Teşvik Tablosu me
selesi halledilmiştir, Resmi Gazetede yayınlanmak 
üzeredir. 1 Ocak tarihinden itibaren muteber olacak
tır ve Muş'daki şeker fabrikasını bir an evvel en sü
ratli bir şekilde; mahalli şartlar bakımından en sü
ratli bir şekilde bitirmenin gayreti içerisindeyiz. Bu
nu huzurunuzda belirtmek isterim. Tahsisat daima 
artırılacaktır. 

Ayrıca, sanayi sitesi üzerinde de durmaktayız. 
Kendisine yazı ile ve şifahi olarak durumu arz ede
ceğim. 

Ahmet Remzi Hatip arkadaşım, yaptığı konuş
mada; tabii Sanayi Bakanlığı beş sene müddetle ken
di partilerine mensup bakanların idaresinde olduğu 
için, kendi açısından durumu tetkik ettiler ve belirt
tiler. Hepimiz sanayileşmeyi istiyoruz. Yalnız, sana
yileşmede mübalağadan ve çok rakamlardan kaçın
mak lazımdır. «240 tane büyük projeye başladık; 
efendim hamle yapıyoruz, ağır sanayi hamlesi, şu 
hamle, bu hamle..» Ama, hamle yaparken Türkiye' 
riin enerji durumunu, döviz imkânını da düşünmek la
zımdır. Peki, bu kadar fabrikanın temeli atıldı, baş
landı; bir kısmının projesi yok bir kısmının, ham-
medde etütleri yapılmamış; bunun dövizi nereden 
gelecekti?.. Çarketti, bir noktada kilitlendi kaldı. 
Yani, 1977 senesinin sonunda meydana gelen bir ne
vi lastik patlama hareketinde diyebileceğim, bu ka
dar açılmanın bir rolü olmuştur. Bunu huzurunuz
da belirtmek isterim. Ayrıca, kendisine yazılı ola
rak cevap arz edeceğim. 

Veli Uyar arkadaşıma teşekkür ederim. Esasen 
kendisi Halk Partisi sözcüsü arkadaşımızın konuş
malarına temas etti. Aynen katılıyorum. Yurt dışın
da çalışan işçilerimizin kurdukları fabrikaları yakın-
nen takip ekmekteyiz. 

Feyyat arkadaşıma da huzurunuzda teşekkür ede
rim. O da kısa konuşmasında, daha evvel konuşan 
arkadaşlarımızın fikirlerine katıldı. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
Konuşmamın sonuna gelmiş bulunuyorum. Ömer 

Ucuzal arkadaşım, yaptığı konuşmada, pancar çift
çisinin ihtiyaçlarına temas etti. Aynen katılıyorum. 
Türkiye'de bugün hakikaten Şeker Şirketi, Pancar 
çiftçisi yle yapmış olduğu çalışmalar neticesinde, hem 
memleketimizin en önemli gıdasını üretmekte, hem 
de pancar çiftçisiyle iyi bir diyalog kurmuş bulun
maktadır; ama bizim hedefimiz şu: Nasıl, buğdayı 
üreten çiftçi, bunu Toprak Mahsulleri Ofisine gidip 
teslim ettiği zaman parasını alıyorsa, bizim hedefi
miz de, pancar üreten çiftçi bunu Şeker Fabrikası
na götürüp teslim ettiği zaman parasını derhal al
malıdır. Hedefimiz budur, bunu sağlama yolunda
yız; ama geçmiş senelerde bundan dolayı sıkıntılar 
oldu. Bilhassa Eskişehir bölgesinde kendisine intikal 
eden, bazı paraların ödenmesinde gecikmeler oldu; 
ama şu anda pancar çiftçisinin paraları süratle öden
mektedir. Bunu bir an evvel bitirmek azmindeyiz. 
Huzurunuzda bunu belirtmek isterim. Pancar çiftçi-

I sinin dertlerini dile getirmiştir, kendisine katılıyo
rum; ama bu dertleri en kısa zamanda halletmek 
durumundayız; hallediyoruz, bunu belirtmek isterim. 

BAŞKAN — Bağlıyorsunuz değil mi efendim?.. 
SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 

ALP (Devamla) — Bağlıyorum efendim. 
Kâğıt meselesine zaten temas ettim. Dediğim gi

bi, hiç bir gazeteyi kağıtsız bırakmak niyetinde de
ğiliz. Balıkesir Fabrikası esasen üretime başladıktan 
sonra Türkiye'de basınla ilgili kâğıt sorunu kalmaya
caktır. 

I Muhterem Başkan, değerli üyeler; 
Konuşmamı belki istemeyerek uzattım, burada 

kesiyorum. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sorular vardır okutuyorum efen-
I dim: 

I Yüksek Başkanlığa 
I Aşağıdaki soruların Sanayi Bakanı tarafından ya

zılı olarak cevaplandırılmasına delalet buyurulması-
nı saygı ile arz ederim. 

I Bingöl 
Mehmet Bilgin 

1. Varto - Hınıs depreminde, ayrıca Bingöl dep
reminde Lice ve Palu depremlerinde dört defa tah
ribata uğrayan, kalkınmada 67 nci il durumunu mu
hafaza eden Bingöl'ün kalkınması için yapılmasına 
başlanan ve milyonlar harcanan çimento fabrika-

I sini, Sayın Sanayi Bakanımız ve «Halkçı» sloganlar 
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ile iktidara gelen mevcut Hükümetimiz Bingöl'e lü
zumsuz mu addediyor?. 

2. Mezkûr çimento fabrikasının yapımına devam 
edilecek midir?. 

3. Devam edilecek ise, ihalesi ne zaman yapıla
caktır. 

4. Genç ilçesi de dört depremin tahribatına 
uğramıştır. Yapımına başlanıp, yarım kalan tuğla 
fabrikasının inşaatı devam edecek midir?. 

5. Mezkûr fabrikaya Hükümetin yardımı za
ruridir. Bu zorunlu yardımı yapacak mıdır?.. 

6. Gazetelerde intişar eden haberlere göre, Su
riye çimento istihsalimizin tümünü almaya taliptir. 
Bu döviz darboğazında böyle bir fırsatı değerlendir
meyip, çimento fabrikalarının yapımının durdurul
masının sebebi nedir?. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bunları size ayrıca 
takdim edeceğim. Zaten sorulara ayrılan müddeti de 
kullanmış bulunuyorsunuz. Yazılı olarak cevaplan
dırılması isteniyor. Onun için oturabilirsiniz; ama 
şayet arzu ederseniz bazılarını belki şifahen de he
men kısaca cevaplayabilirsiniz. 

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI ORHAN 
ALP (Devamla) — Yazılı olarak cevaplandırayım 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim buyurun oturun. 
Soruları okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki iki sorumun Sayın Sanayi ve Tekno

loji Bakanınca cevaplandırılmasını takdirinize arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. Erbaa'da bir sanayi sitesi kurulması yıllar
dır umulan ve çalışılan bir konudur. Konuda mev
cut durum nedir?.. 

2. Niksar sanayi sitesi yapımı konusunda mev
cut durum?.. 

Her iki konuda gelecek için plan ve uygulamaları 
ne olacaktır?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Sanayi ve Teknoloji 

Bakanınca cevaplandırılmasını takdirinize arz ede
rim. 

Saygılarımla 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. Daha önceki hükümetler döneminde Tokat'a 
takım tezgâhları fabrikası temeli atılmış ve yapımı 
taahhüt edilmiştir. Bu fabrikanın Kayseri'ye nakle
dildiği söylenmektedir. Bunun yerine, Tokat'a baş
ka bir fabrikanın yapılacağı söylentisi de mevcut
tur. 

Devlet belgelerine göre durum ve gelecek için 
düşünce ve imkân nedir?.. 

2. Aynı nitelikte bir yatırım Artova'da başla
tılmıştır. Bu konuda gerçek durum ve imkân nedir?. 

Sayın Başkanlığa 
Son günlerde önemli sayıda teşvik belgesi iptal 

edilmiştir. 22 Ocak 1979 günlü Resmi Gazetede ya
yınlanan iptal işleminin : 

1. Gerekçesinin, 
2. Üretim kesimleri ve bölgeler açısından sonuç

larının Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından açık
lanmasına delaletinizi rica ederim. 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Teknoloji Sayın 

Bakanı tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Konya 
Ahmet Remzi Hatip 

Ege Otomotiv Sanayii Türk Anonim Şirketi teş
vik belgesinin gereği lisans anlaşması için 10 aydır 
sonuçlandırılmadığını, kendilerinin halka açık ve bir 
ortağının % 5'ten fazla hissesi olmadığını bildiri
yorlar. Cevaplandırılmasını rica ederim. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aracılığınızla aşağıdaki sorularımın Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
Balıkesir 

Raif Eriş 

1. Bakanlığınızın Küçük Sanatlar Dairesince yü
rütülmekte olan küçük sanat kooperatiflerine verilen 
kredilerin az ve vadelerin kısa olması şikâyet konu
sudur. Bunların miktarını artırmayı, vadelerinin uza
tılmasını ve ödeme formalitelerinin kolaylaştırılma
sını düşünüyor musunuz? 

2. Bakanlığınızca yapılan esnaf ve küçük sanat
kâr siteleri kredi limitleri ve ödeme formaliteleri de 
şikâyet konusudur. Bu konuda limitleri artırmayı, 
formaliteleri kolaylaştırmayı düşünüyor musunuz?.. 
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Sayın Başkanlığa 
1 600 ailenin ortak olduğu Ege Otomotiv Sana

yii Ticaret Anonim Şirketinin ön lisans anlaşması
nın 10 aydır imzalanmamasının sebebi nelerdir?.. 

Sayın Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından ce
vaplandırılmasını arz ve rica ederim. 

Aydın 
iskender Cenap Ege 

BAŞKAN — Bu sorular yazılı olarak cevaplan
dırılacaktır. 

Son söz Sayın Ege'nindir. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Efendim, 

söz sıramı Sayın Karaağaçlıoğlu'na veriyorum. 
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurunuz. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, Yüce Senatonun çok değerli üye
leri; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üzerinde 
son sözü, kısa zaman ölçüleri içerisinde birkaç ko
nuya değinmek suretiyle Yüce Heyetinize arz etmek 
istiyorum. Bu maksatla söz almış bulunduğum için, 
sözlerime başlamadan önce hepinizi saygı ile selam
larım, 

Türkiye, gerek planlı dönemlerde, gerekse plan 
öncesi 1950 - 1960 yıllarında büyük bir davanın, bü
yük bir iddianın peşinde Türk ülkesini kalkındırma
nın mücadelesi içerisindeydi. Kalkınmada bu müca
delede Türkiye'yi kalkındırmak isteyen siyasal kadro
ların tek amacı, Türkiye'yi tabiat şartlarına bağlı 
olan bir tarım ekonomisinden daha stabl olan, daha 
istikrarlı olan ve ülke kalkınmasını birtakım, kaynak 
itibariyle güçlü olan ve değişmesi tabiat şartlarına 
değil, endüstrinin gelişme süreci içerisinde ilerleme
sine tabi olarak artacak bir sektöre bağlama arzusu
dur. Bu da, Türkiye'nin sanayileşme davasıdır. 

1950'den 1960'a kadar plansız bir dönem içeri
sinde Türkiye 5,4 gibi büyük bir kalkınmayı gerçek
leştirmiş ve 1963'lerden sonra da, 15 yıllık plan dö
nemi içerisinde planın hedeflerine yaklaşmak sure
tiyle, planlarda öngörülmüş olan sanayi sektörü içe
risindeki kalkınmayı aşağı yukarı gerçekleştirmiş
tir. 

Her halükârda % 12 civarında olan sanayi kal
kınmaları, genellikle üç plan döneminde % 11, % 9 
civarındaki bir yaklaşımla bu hedefe ulaşmışsa da, 
Türkiye'deki kalkınma ve endüstrideki gelişme hiç 
de ihmal edilecek şekilde olmamıştır. 

Türkiye'nin sanayileşmesinin, hiç şüphesiz ki bir
takım kriterlere dayandığı ve bu kriterlerin yerine 

getirilmesiyle sanayileşmenin daha istikrarlı bir şekil
de devam edeceği aşikârdır. Bunlardan birisi, yatı
rımlarla ilgili finans kaynağıdır. Çünkü, sanayileşme 
demek, yatırım demektir. Aşağıda arz edeceğim un
surları da ihtiva eden yatırımda, iç ve dış finans kay
naklarının büyük bir ehemmiyet taşıdığı aşikârdır. 

Türkiye'nin bugün en büyük sıkıntılarından biri
si, Sayın Bakanın da izahlarında ifade ettiği gibi, 
kalkınmanın dış kaynaklardan olan döviz ihtiyacıdır. 
Oradan kaynaklanan döviz ihtiyacıdır. 

Geçmiş plan dönemleri içerisinde, Birinci Plan 
döneminde AID'den, İkinci Plan döneminde işçi dö
vizlerinden, Üçüncü Plan döneminde ise kalkınma 
Konsorsiyuma bağlanmış olmasına rağmen, dördün
cü beş yıllık dönemde Türk sanayinin kalkınması 
maalesef esaslı ve sağlam dış kaynaklara bağlanma
mış bulunmaktadır. 

Bu arada, Türkiye'nin bu görüş içerisinde sağlam 
dış kaynaklara bağlanmamış olan kalkınmasının sa
nayileşmesinin teminatı bakımından, Sayın Bakanın 
da işaret buyurdukları gibi, 6224 sayılı Kanunun ön 
plana geldiği ve Türkiye'nin kalkınması için dış tek
nolojinin yanında, dış sermaye piyasasının da Türki
ye'ye getirilmesinin şart olduğunu ifade etmek iste
rim. 

Eğer, Türkiye bugünkü döviz darboğazını ,aşacak 
ve üçüncü sanayi dönemi içerisinde ağır sanayie adı
mını atmış olan Türkiye'nin Dördüncü Beş Yıllık 
Plan döneminde cidden iddialı bir ağır sanayie geçi
şi gerçekleştirmesi mevzubahis ise, mutlak ve mut
lak, dünyanın geçmiş olduğu yollardan bizim de ül
kenin menfaatleriyle çelişmeyecek şekilde, milli men
faatlerimize uygun düşen bir üslup içerisinde dış ser
mayeyi ve teknolojiyi ülkeye getirmemizin şart oldu
ğunu ifade etmek isterim. Çünkü, ağır sanayie ge
çişler, dünyanın hiç bir yerinde kendi imkânlarıyla 
ve en yüksek düzeyde olmamıştır. Gelişmiş olan ül
keler sanayie geçişte, ağır sanayii nerede yakalamış-
larsa, orada o sanayie girişe çalışmışlar ve ondan 
sonra giderek kendi sanayilerini dünyanın gelişmiş 
olan ağır sanayii düzeyine getirmenin gayreti içerisi
ne girmişlerdir. Binaenaleyh, biz de aynı yoldan yü-
rümeliyiz. Kaldı ki, katı Batı ekonomileri dahi, her 
zaman ifade ettiğim gibi, kapılarını yabancı serma
yelere açmışlardır. Rusya dahi kanunlarını değiştir
mek suretiyle kapılarını açmış; kömür, demir ve pet
rol, doğal gaz gibi ve otomobil endüstrisi gibi birta
kım endüstri dallarında ve araştırmalarda, madenci
lik sektöründe Amerika, Japon ve İtalya sermayele-
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rine imkân sağlamıştır. Binaenaleyh, Türkiye'de kal
kınması için bu yollardan geçmek mecburiyetinde
dir. 

Üçüncü olarak arz edeceğim; kalkınmanın yetiş
miş teknik personel ihtiyacıdır. 

Bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türk sana
yisinin piramidi üzerinde en yüksek düzeyde Türki
ye'nin sanayileşmesinin koordinasyonunu ve onun ge
lişmesinin icaplarını yerine getiren bir Bakanlıktır. 
Bu Bakanlığın bünyesi içerisinde maalesef bu işleri 
kemaliyle yürütecek geniş bir kadronun mevcut ol
duğunu iddia etmek mümkün değildir. Gerek Perso
nel Kanununun getirmiş olduğu sıkıntılar ve gerekse 
bu Bakanlıktaki geçmişteki uygulamalar, maalesef 
güçlü bir teknik kadronun Bakanlık bünyesi içerisin
de mevcudiyetine imkân vermemiştir. Bugün özel 
sektör daha büyük imkânlarla, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığında ve diğer bakanlıklarda yetişmiş olan 
teknik personeli süratle çekmekte ve büyük bir kıs
mı da beyin göçü ile memleket dışına gitmektedir. 

Binaenaleyh, hükümet politikaları içerisinde eğer 
sanayileşmeye insan unsurunun ehemmiyeti istikame
tinde değer vermek istiyorsak, mutlaka ve mutlaka 
burada çalışmış olan teknik kadrolara gereken im
kânı sağlamak mecburiyetindeyiz. Çünkü, bugün ve
rilmiş olan maaşlarla ancak bir ev kirasına çalışabi
len bir mühendisi, bir uzmanı, mühendis, uzman yö
neticiyi artık uzun müddet büyük bir feragatla bu 
kadrolar içerisinde çalıştırmak mümkün değildir. 

Dördüncüsü; sanayileşmenin teknoloji, araştırma, 
geliştirmedir. 

Bugün dünyada sanayileşmiş ülkelerde bu konu
da geniş çalışmalar olmaktadır. Araştırma merkez
leri, geliştirme merkezleri ülkenin kaynaklarıyla, in
san ootansiveliyle, enerji imkânlarıyla muvazi ola
rak, bölgelerin kalkınmasını, sanayileşmesini ve tü
müyle ülkenin sanayileşmesini hedef alan geniş ça
lışmalara girmiş ve bu çalışmalarında üniversitelerle 
sıkı bir diyalog kurmak suretiyle üniversitelerden 
faydalanmaktadır. 

Binaenaleyh, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında, 
cidden ağır mesuliyetleri, kalkınmanın ağır yükünü 
taşıyan anlayışı içerisinde bu gibi kuruluşların mut
laka kurulması ve bilhassa sanayi, teknoloji geliştir
me, araştırma ve bölgesel planlamaları Devlet Plan
lama Teşkilatıyla da koordinasyonu sağlayacak şekil
de bir ünite halinde kurulmasında zaruret vardır. 
Üniversitelerin laboratuvarlarıyla, araştırma, geliştir
me merkezleriyle de bunların yakın ilişkileri, orga
nik bağlan olması lazımdır. 

Son olarak; hiç şüphesiz ki, bütün bu hizmetleri 
tedvir edecek, hukuki bir geçerlilik verecek yasal 
birtakım noksanlıklar vardır. 

Artık Türkiye gelişiyor, hele hele endüstrideki 
gelişme baş döndürücü bir süratle oluyor. Binaena
leyh, bugünkü mevcut yasalar Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığının hizmetlerini kemaliyle muayyen bir en
tegrasyon içerisine; gerek teknik, gerek mali, gerek 
idari yönleriyle görülmesine mümkün olacak şekilde 
değildir, geri kalmıştır. Çünkü, zaman ilerliyor, çağ 
değişiyor, yeni görüşler, yeni imkânlar ortaya çıkı
yor. Bu imkânlara cevap verecek nitelikte yeni yasal 
tedbirlerin getirilmesi, hatta kuruluş kanunları, bün
yesi içerisindeki teşkilat organizasyonları, hizmet 
dublükasyonlarını önleyebilecek birtakım tedbirlerin 
en kısa zamanda alınması lazımdır. 

Kaldı ki, çok büyük KİT'lerini bu müessese bün
yesinde taşımaktadır. Çimento sanayii, demir çelik 
sanayii, Makine Kimya Endüstrisi gibi çok büyük 
köklü sanayi kuruluşlarını bünyesinde taşıyor. 440 
sayılı Kanun, artık bu kuruluşların dinamik bir eko
nomik ve teknik görüş içerisinde hizmet görmesine 
imkân vermekten çok geri kalmıştır. Bu geri kalış
tır ki, bunların, Planda da öngörüldüğü gibi, muay
yen holdingler halinde yeni baştan organizasyonunu 
ve rantabl bir müessese haline getirilmesini öngör
mektedir. 

İşte bu görüşledir ki, Sanayi ve Teknoloji Bakan
lığının bunlara yeni bir dinamizm getirmek ve bu 
müesseseleri, Devletin sırtına yük olan ve her zaman 
işletme, görev ve yatırım zararlarını Hazineden kar
şılanacak şekilde Türk ekonomisine büyük bir yük 
olmasına mani olacak yeni organizasyonlara ve ya
sal tedbirlere gitmek lazımdır. 

BAŞKAN — İki dadikanız var. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bir 

noktayı daha arz etmek isterim. 
440 sayılı Kanunun, (Sanırım hatırımda kaldığına 

göre) 24 ncü maddesine göre, ürettiği hizmet ve mal
ların fiyatları, Yönetim Kurulunun teklifi ve Sayın 
Bakanın tasdiki ile uygulanıyor. Bu uygulamalar, bil
hassa temel kalkınma maddeleri üzerinde; demirde, 
çelikte ve diğer maddelerde ve Sümerbank'a ait di
ğer maddelerde olan bu uygulamalar bir yıl içerisin
de sık sık olmuş, dolayısıyla hayat pahalılığına, enf
lasyon spiralini gittikçe artırmak suretiyle, hiç bir ne
tice getirmemiştir. Bugün % 70'e çıkmıştır; 11 lira 
olan demir 17 - 20 - 22,5 lira gibi bir fiyatla kara
borsada satılmaktadır, çimento da hakeza, sanırım 
ki bunun paralelinde yürüyüp gitmektedir. 
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Meseleyi bu şekilde vazetmekteki maksadım, as
lında bu müesseselerdeki yönetim politikalarıyla, is
tihdam politikalarıyla ve fiyat politikalarıyla, üretim 
politikalarıyla ilgili yakın ilişkileri kurmak ve dola
yısıyla atıl kapasite yaratmadan, rantabl çalışır birer 
ekonomik müesseseler haline getirmek lazımdır. 

Bir konuyu daha arz etmek istiyorum.. 
BAŞKAN — Çok kısa olsun, oylama fırsatı ve

rin bana lütfen. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Devamh süre

nizi geçiriyorsunuz. 
KAZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — Bi

tiyor. Bir dakikam var efendim.. 
HASAN GÜVEN (Trabzon) — Sürenizi geçire

mezsiniz. 
BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen

dim, 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Sayın Başkan lazım gelen ikazı yapar, müdahalenize 
lüzum yok. işinize gelmiyorsa, geleni alırsınız. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, bana oylama 
için bir dakikalık fırsat verirseniz yeter. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Sanayileşmede hiç şüphe yok ki, statik ve durgun 
bir ekonomik yapıyı, tümüyle muhtaç bir yapıyı, iğ
nesinden ipliğine muhtaç olan bir yapıyı evvela ha
rekete geçirmek için tüketim ekonomilerinin yaklaşı
mı içerisinde montaj sanayileri, sanayi kalkınması
nın temelini teşkil eder. Yalnız, ne varki montaj sa
nayimden süratle imalat sanayiine ve ağır sanayiye 
geçmek lazımdır. Türkiye'de, belki geçmişteki siya
sal, sosyal birtakım çalkantılar Türkiye'nin montaj 
sanayimden süratle imalat sanayiine geçmesine bel
ki de istenilen süre içerisinde gerçekleşmesine imkân 
vermemiştir; ama hiç şüphe yoktur ki, montaj sana
yiini de planda müdafaa eden, savunan siyasal ikti
darlar ve onu uygulayan iktidarlar, bu memlekette 
müstemleke ekonomisi kurma amacı ile değil, milli 
bir ekonominin gerekleri içerisinde Türk Milletine 
hizmet etmek amacı ile çalışmışlardır. 

BAŞKAN — Heşekkür ederiz Sayın Karaağaçlı
oğlu. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 
Bunu söyleyen arkadaşlarımın, Türk milliyetçiliğine 
ve Türk kalkınmasına en büyük bühtanı, en büyük 
gafleti işlediklerini ifade etmek suretiyle, hepinizi 
saygı ile selamlar, huzurlarınızdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1979 
Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısının müzakeresi bit

miştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi1 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 532 633 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Sanayi koruma ve geliştirme 2 587 984 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Küçük sanatları koruma ve 
geliştirme 430 045 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Sanayii teşvik ve uygulama 28 149 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Sanayii araştırma planlama 
projelendirme 16 259 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtıla
mayan transferler - 17 795 000 

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

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 1979 Mali Yılı 
Bütçe Kanun tasarısı kabul edilmiştir. Hayırlı, uğur
lu olsun. 

Saat 14.00'te tekrar toplanmak üzere Birleşime 
ara veriyorum. 

Kapanına Saati : 13.00 
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ÎKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

DİVAN ÜYELERİ : Mehmet Bilgin (Bingöl), Mehmet Erdem (Bflecik) 

BAŞKAN — 39 ncu Birleşimin İkinci Oturumunu 
açıyorum. 

B) BAYINDIRLIK BAKANLIĞI BÜTÇESİ : 

Yurdumuzun kara, deniz havayolu ve denizyolu 
ulaşım şebekelerini ve bunlarla ilgili altyapı tesisle
rini, kamu kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu yapı işle
rini, akaryakıt ve tabii gaz boru hatları ve tesisleri
nin yapımını, büyük onarım ve yenilenmesini tekni
ğin gelişen şartları içinde ifa etmekle mükellef bulu
nan Bakanlığın 1979 yılı bütçesi hakkında lehte ve 
aleyhte söylenecek çok söz, ileri sürülecek değişik 
fikirler olabilir. Biz de AP.'si olarak Bayındırlık Ba
kanlığı gibi tamamıyla teknik bir hizmetin uygula
yıcısı olan böylesine köklü bir kuruluş hakkında hep 
iyi şeyler söyleyebilsek, bunu ne kadar arzu ederdik. 
Maalesef 1978 yılının kapanan hizmet faturasına 
bakınca hesap hiçte iç açıcı değildir. 

Hiç şüphe yok ki, bu Bakanlığın teknik; ya
pısı ve hizmetlerin ortak niteliği yurdumuzun eko
nomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınması
nın altyapısını oluşturmaktadır. Ekonomik ve kül
türel mübadelenin, sosyal yakınlaşmanın ve bunun 
yanında ülke savunmasının yapılabilmesi Türki
ye'nin tüm yörelerine ulaşım imkânlarının önceden 
tespit edilen ulaşım politikaları içinde yayılması ve 
fiili olarak gerçekleşmesi ile mümkündür. Yıllardır 
dünya hızlı değüşmesi, ülke kalkınma şartlarının ta
bii neticesi ve memleketimizin süratli sanayileşmesi 
için de otomobil sanayiinıin ve üretiminin tabiü ola
rak petrole dayalı karayolu taşımacılığının ağırlık 
kazanarak büyük gelişmeye ulaştığı bir gerçektir. 
Bu iyi gibi görünen gelişim giderek petrol küriiziniin 
tabii neticesi olarak Türk ekonomisine taşınması 
güç büyük bir yük haline gelmiştir. Çünkü, pet
rol üretmeyen ülkemiz bu ulaşım sistemlinlin temel 
ihtiyaç maddesi olan petrolü dövize dayalı olanak 
dışarıdan ithal etmek zorunluluğundadır. Bu gö
rüşledir ki, karayolu yapım faaliyetlerine devam et
mek ve geçmişteki ehemmiyeti derecesinde giderek 
artan bir gelişim içinde yatırımlara ve hizmetlere 
devam edilmesi ve bu arada yük ve kitle yolcu ta
şımacılığının öncelik kazandığı bir dönemde büyük 
limanlarla bağlantılı, karayolu ile desteklenen ve 
bütünleşen demiryolu ağının geliştirilmesi ulaşım poli
tikamızın temel prensibi olmalıdır. Ulaşım planla
masında ülkemiziin ekonomik, sosyal ve endüstriyel 

3. — 7979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) 
(S. Sayısı: 866) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı 1979 maü yılı 
Bütçe kanun tasarısının müzarekelerine başlıyoruz. 

Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
Tümü üzerinde grupları adına söz isteyen sayın 

üyeleri takdim ediyorum: Sayın Kâzım Karaağaçlı-
oğlu, Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın Küçük. 

Şahısları adına görüşlerini bildirecek olan sayın 
üyeleri takdim ediyorum: Sayın îlhan, Sayın Oğuz, 
Sayın Hatip, Sayın Uyar, Sayın Ucuzal, Sayın Savcı, 
Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Kutluk, Sayın Ege, Sa
yın Çalış. 

Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Adalet Partisi Grubu 1 
adına. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Afyonkarahisar)' — Sayın Başkan, değerli ! 
senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı Ka- ! 
rayolları Genel Müdürlüğü bütçeleri hakkında AP Se- j 
nato Grubu adına görüşlerimizi arz etmek üzere söz j 
almış bulunuyorum. I 

Konuşmama başlamadan önce grubum ve şahsım 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; j 
Ülkemizin Osmanlı İmparatorluğundan bu yana 

devlet hayatında büyük ve başarılı hizmetleri ile ha
kikaten köklü müesseselerimizden birisi olan mem
leketin ümran hizmetlerinde 56 yıllık genç Cumhuri
yet dönemimizde başarılı çalışmalarıyla ağırlığını or
taya koyan Bayındırlık Bakanlığı, her yönüyle güçlü 
bir teknik kuruluştur. 1 Mart 1950 tarihinde 5539 
sayılı Kanunla kurulan Karayolları Genel Müdürlü
ğü de Bakanlığa bağlı katma bütçeli bir kuruluş ola
rak Bakanlığın genel hizmet politikalarına uygun ola
rak kurulduğu tarihten 1978 tarihine kadar başarılı 
hizmetler vermiştir. i 
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gelişmesi ve jeopolitiği yönünden de savunması göz 
önünde tutulmalıdır. Bu görüşledir ki, artık yük 
ve yolcu nakliyatının işletme yönünden kültle nakli
yatının gereği olan petrol tasarrufunu sağlayacak 
demiryolu ve denizyolu taşımacılığına yöneltecek 
ulaşım poltıikaları ve bu istikamete sevk edecek 
tedbirlerin süratle alınması ve bu maksatla yatırım
lara ağırlık verilmesi artık temel görüş olmalıdır. 

Diğer taraftan çeşitli sektörlere dâhil devlet ve 
diğer kamu binalarının fonlksiyomel hizmetlerini gö
recek şekilde iklim şartlarına, teknolojik imkânlara 
göre en ekonomik şartlar altında maliyet ve süre 
tasarrufu sağlayacalk yönde çalışmaları planlamak 
yapı (işlerinde yürütülecek amailkelerdendir. 

Hiç şüphe yoktur ki, bu Bakanlık her yönüy
le teknik karakterli yatırımcı bir Bakanlıktır. Bu 
sebeple, başarıya gülden faaliyetlerin de birtakım 
sorunları üzerinde durulmaya değer darboğazları 
vardır. Ezcümle. 

1. Bakanlığın yatırımlarının finansmanı zor
luğu; 

2. Tecrübeli, kaliteli teknik kadro temini; 
3. Makine ve ekipman; 
4. Plan - program; 
5. Yasal (imkânlar; 
6. Araştırma, geliştirme ve ülke şartlarımıza 

uygun teknoloji seçimi ve bunların modellerini or
taya koyarak geliştirmedir. 

Şimdi, yukarıda arz ettiğimiz sorunlara kısaca 
göz atalım. Zira bu konulara yeterli ve bilimsel cevap 
veremediğimiz takdirde, maalesef, Bakanlığın hizmet
lerini ve onun yatırımlarını başarıya ulaştırdığımız 
iddiasında bulunmamız mümkün değildir. 

1. Yatırım ve finansman zorluğu : 
Ülkemizin bugün içinde bulunduğu güç ekonomiiık 

şartlar içerisinde kaynak, yatırım dengesizliği 1978 
yılında her yönüyle bitmliş ve tükenmiş Cumhuriyet 
Halk Partisi Hükümetinin tutarsız, beceriksiz eko
nomik ve idari uygulamalarıyla en çarpık bir boyu
ta ulaşmıştır. Yatırımlarım çoğuna Türk parası bulu
namamış, birçok müteahhitlere istihkakları zamanında 
ödenememiş, proje bitiş termimleri sürelerinin çok 
gerilerine itilmiştir. Dış para ise maalesef yatırımların 
istediği malzeme ve hizmetleri temim için değil, Kara
yollarının, Devlet Hava Meydanlarının, Bayındırlık 
Müdürlüklerinin ve yapılarımın makime ve teçhizatla
rının yedek parça ve ihtiyacı gibi acil işlere cevap ve
recek durumda değildir. 1978'de bu hadise aslında 
hiç de mümkün olamamıştır. Kaldı ki, teknik ve eko

nomik çalışma yönünde ömrünü bitirmiş makine 
parkının yenilenmesi dahi gerçekleşememiştir. Bu 
sorun sanırım teknilk kadrodan sonra Bakanlığım en 
büyük sıkıntılarından birisimi teşkil etmektedir. Bunun, 
bilhassa petrole dayalı kara ulaşımı işletmediğinin 
mahzurlarını önlemek amacıyla yapılacak ulaşım po
litikası tercihlerinde, bilhassa demiryolu inşaatınım 
hızla ele alınması, deniz nakliyatı için liman ve iş
letme teslislerinin tahmil, tahliye, depolama tesisleri
nin ve akaryakıt ve doğal gaz boru hattı ve depolama 
inşaatlarının muhtaç olduğu güçlü yatırımların yapı
labilmesi için gerekli iç ve dış finansman imkânları, 
sanırım kli, yeterince sağlanamamıştır. 

2. Tecrübeli, kaliteli teknik kadro : 
Bakanlığım karakteri itibariyle teknik ve yatırımcı 

bir Bakanlık olması nedeniyle her şeyden önce bu yö-
mü ile Bakanlığı değerlendirmek gerekir. Para, proje, 
plan, program ve yapabileceğiniz vasatı bulmak her 
zaman için mümkündür. Ancak, ne var kli, düşümü-
lemlerıi ve planlananları kuvveden fiile çıkarabilecek 
olan insan unsuruna değer vermemiş olduğunuz müd
detçe meseleyi başarıya gömrmemizim de mümkün 
olamayacağını ifade etmek isteriz. Dünya kalkınma
sında, hatta hatta geri kalmış ülkelerde dahi büyük 
çapta teknokrat - bürokrat mücadelesi yıllardan beri 
devam edegelmekte ve bugün gelişmiş olan ülkelerde 
artık teknokratlar yerlerimi almış bulunmaktadır. 

İnsanın en ucuz, hele hele teknik, uzmanlaşmış 
olan mühendislerin mühendis kadrolarının en ucuz 
kullanıldığı, en hor kullanıldığı ve hatta istismar edi
lir derecesinde hor görüldüğü bir Devlet düzemi ar
tık dünyada mevcut değildir; kalkınmış ve kalkınmak
ta olan devlet idareleri içerisinde. Teknik kadrosuna 
değer vermediğiniz müddetçe kalkınmayı başarıya 
ulaştıramazsınız. Kalkınmanın tek temel taşı varsa, 
yukarıda arz ettiğim ve sıraları, öncelikleri itibariyle 
huzurunuza getirdiğim konuların belki de en başta 
geleni insan unsurudur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Odacısından çok daha az maaş alan uzmanlaş

mış olan bir mühendisi, genel müdür, müsteşar, müs
teşar muavini, fen heyeti müdürü, bölge müdürü ve
ya şube şefi olarak çalıştırdığınız müddetçe verdiğiniz 
paraların değerlerini alamayacağınızı; bir teknisyen 
olarak yıllarca bu kadrolar içerisinde çalışmış, bu 
kadrolar içerisinde yetişmiş, bir tarihte de bu Ba
kanlığın mensubu olarak iftihar duymuş bir mühen-

I d i s parlamenter arkadaşınız olarak ifade ediyorum. 
Bugün bir ev kirasına uzmanlaşmış olan bir mühen-
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dişi çalıştırmanız mümkün değildir; ama görüyorum 
ki, bu politika her şeyden ziyade Bakanlığın hudutla
rını ve onun taşıma gücünü aşmış, hükümet politi
kaları içerisinde ele alınabilecek olan bir konu ola
rak gelmiştir Binaenaleyh, 1327 sayılı Kanun, 657 
sayılı sayılı Devlet Memurları Kanununda teknik 
personel ile ilgili olan konuları en kısa zamanda ele 
almak suretiyle, eğer inanıyorsak Türkiye'nin kalkın
masına, bu kadrolara güç verecek, moral verecek, on
lara rahat bir yaşam düzeyi içerisinde tecrübelerini, 
bilgilerini Devlete, millete faydalı hale getirebilecek 
olan bir imkânı, bir ortamı yaratmak hepimizin gö
revidir. 

Binaenaleyh, teknik personelle ilgili olarak söyle
diğim bu konunun yanında bir de hizmetin icabı 
olan görüşler içerisinde tecrübelerin ve ehliyetlerin 
değerlendirilmesi, Bakanlık içerisinde bunların kıy
metlendirilmesi lâzımdır ve bu görüş içerisinde bütün 
teşkilatı, bilhassa merkez teşkilatını değil, taşra teşki
latını da çok kuvvetli bir teknik kadro ile tutmak la
zımdır. Taşra teşkilatlarına bakıyorsunuz Bayındır
lık Müdürlükleri, bölge müdürlükleri ve türlü hizmet 
üniteleri maalesef, teknik kadrolarından çok yoksun. 
Aslında icracı olan bakanlıkların en büyük gücü taş
ra teşkilatlarının merkeze muvazi olarak güçlü bir 
kadro ile teçhiz edilmiş olmasından ileri gelir. Bizim 
Devletimizin kuruluşunun temelinde yatan merke
ziyetçilik şeyi; teknik hizmetlerin gelişmiş olan türlü 
yapı uygulamaları içerisinde ademi merkeziyete doğ
ru gitme zorunluğunu ortaya koymuştur. Batı bunu 
çok evvel yapmıştır. O halde uygar bir devlet, millet 
seviyesinin mücadelesini vermiş olan Türkiye'de tek
nik meselelerde konservatif olmamak, muhafazakâr 
görüşlerle, meseleye merkeziyetçi görüşlerle girmemek 
ve dolayısıyla taşrayı ademi merkeziyet sistemi içeri
sinde güçlendirme yollarını da araştırmak lazımdır. 

Şimdi diğer bir konuya daha geliyorum; makine 
ve ekipman! 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şunu ifade etmek isterim ki, Bayındırlık Bakanlı

ğı karakteri itibarıyla hem teknik, hem yapıcı de
dik. Binaenaleyh, yatırımcı olan bu Bakanlığın hiz
metlerinin büyük bir bölümünü emanet suretiyle yap
tığı aşikârdır ve Karayolları dediğimiz bugün 60 bin 
kilometrelik, Türkiye'de mevcut olan karayolu ağını, 
Devlet il yolları, oto yollarının büyük bir kısmım 
emanet suretiyle ve kendi makine parklarıyla yapar. 
Bunun muayyen bir bölümünü de yine 2490, 1050, 527 
gibi bir sürü sayılı kanunlar; 5539 sayılı Kanunun ver-

| diği imkânlarla ihale suretiyle de yapmaya devam 
eder; ama ağırlık, bilhassa kışın yol bakımı ve diğer 
hizmetler bakımından ağırlık emanet suretiyle makine, 
ekipman ve parkıyla yapılan hizmetlerdir. 

Bugün elinde sanırım ki, hatırımda kaldığına gö-
I re, 159 milyon dolarlık bir makine parkı var. Bunun 

% 60'ı da, sanırım ki, ekonomik ömrünü yitirmiş ya
hut !% 60'a yakın bir miktarı teknik ve ekonomik 
kullanma ömürlerini yitirmiş, heke ayrılması icap 
edecek kadar artık miadını doldurmuş bir makine par-

I kidir. Bu makine parkının mutlaka yenilenmesi la
zımdır. Çünkü Tüfkiye'nin topografyası, coğrafyası, 

I iklim, klima şartları bu makine parklarının Karayol
larının emrinde, bakımdan imalata, inşaata kadar ça
lışmasına zorunluluk gösteren bir ortam içerisinde
dir. Bu itibarla makine parkını yenileyeceksiniz. Bu ye
nilemenin yanında idame, bakım, onarım dediğimiz 
hizmetleri ifa edebilecek olan yedek parçayı da temin 
etmek mecburiyetindesiniz. Çelikte 11 milyon dolar; 
çikletin hammadesine 11 milyon dolar temin eden bir 

I hükümet, maalesef yedek parçayı temin edemediği 
için bütün şantiyelerde, makine parklarında vasıtalar 

I olduğu gibi durmaktadır. 
Binaenaleyh, hayati sorunu olan, hem de ekono-

! minin ötesinde Türkiye'nin jeopolitiği bakımından bir-
I takım hareketlerini, yığınakların, sevk-ülceysi hare

ketlerin kilit noktası; ikmalin kilit noktası olabilecek 
bu yolların daima işler halde bulunabilmesi bu ma
kine parklarının elde güçlü olarak durmasını Türki
ye'nin savunması bakımından da zorunlu kıldığına 

I göre, çikletle yedek parça arasındaki tercihi Devlet an
layışı içerisinde değerlendiren bir Hükümetin hiz-

I met anlayışının kıyaslanmasını sizin takdirlerinize bı
rakıyorum. 

I Muhterem arkadaşlarım; 
1978 yılından evvel işte bu görüşledir ki, geçmiş 

hükümetler dış anlaşmalarla, kredilerle sanırım ki, 
138 milyon dolarlık bir kredi imkânı sağlamışlar ve 
yeni makine alımları da dahil olmak üzere, yenileme 
de dahil olmak üzere bunları birtakım protokola bağ
lamışlardı. Ancak, bu kredi sağlanmaların yanında 
Türkiye olarak da % 50'sini döviz olarak Merkez 
Bankasına yatırması, döviz temin etmesi gerekiyordu. 

Birinci parti 78 milyon dolarlık kısmı gelmiş; ma
kine parkları gelmiş, kullanılmaya başlanmış. Ancak, 
ne var ki, 1978 yılında ikinci kısmı maalesef getirile-

ı memiş. Bu kredi süresi dolmuş. Ancak, Maliye Bakan-
j lığının munzam birtakım girişimleri neticesinde bir 
j miktar makine daha alınabilmiş; fakat tamamıyla bu 
| temin edilememiştir. 
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Muhterem arkadaşlarım; I 
Burada makine parkıyla ekipman için söylediğim 

sözler mutlaka Karayollarının hizmet esprisi içerisin
de değerlendirilmesi lazım gelen konulardır. 1979 
yılı Bütçesinde de Hükümetin, Bakanlığın bilhassa 
bu konu üzeninde titizlikle durması ve bu makinele
rin yenilenmesi, bakımı, onarımı ve hizmetin yapıla
bilmesi istikametimde Türkiye'nin imkânlarını kullan
ması lâzım geldiği kanaatindeyim. 

Şimdi, diğer bir konuya daha geçmek istiyorum, 
Plan, proje, program: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Teknik bir kuruluş demiştik Bakanlığa, O halde j 

bu teknik hizmetlerini yapabilmesi için de, mutlaka 
elinde bir programı ve beşer yıllık planlar hedefle- I 
rine uydurulmuş, ona uygun model içerisinde hazır- I 
lanmış birtakım programların, planların, projelerin 
hazır olması lâzımdır. 1979 yılından itibaren başla- I 
yaoak Dördüncü Beş Yıllık Plan içerisinde her yıl 
Türkiye'de 3 OOO kilometrelik karayolunun proje- i 
lendirilmesi, proe paketinin hazırlanması lâzımdır; I 
ama bugün, biraz evvel arz ettiğim teknik kadrolar- I 
la ilgili görüşlerim içerisinde erozyona maruz kalmış 
olan ve kapasitesini yitirmiş olan bu teşkilâtlar, 2 OOO 
kilometrelik bir yolun projesini, proje paketini hazır
lamak için ancak kâfidir. O halde, bir hedef göster
mişsiniz; muayyen hedeflere ulaşmak istiyorsunuz. 
Türk ekonomisi, Türk sanayisi ulaşım sektörünü 
zorluyor. Ulaşıma olan talep gün geçtikçe artıyor ve 
dolayısıyla siz bu altyapı hizmetlerini mutlaka ve 
mutlaka gerçekleştirmek mecburiyetindesiniz. 

O halde elinizdeki teknik kadro nedir?... Çünkü 
artık plansız, programsız devirler, projesiz devirler; 
Rus Çarının Moskova ile Viladivostok arasındaki 
cetveli koyup, bir yandan bir yana çizdiği dönemler 
tarihe karıştı. Artık medeniyet o kadar çok ilerledi 
ki, bir yıl evvelki uyguladığınız metotları, bir yıl 
sonra uygulamak imkânına sahip değilsiniz. O hal
de, 2 000 kilometre ancak proje yapabilecek, hazırla
yabilecek, dizayn edebilecek bir kadro haline gel- 1 
miş olan bu müesseseyle siz planın hedefleri olan, 
yıldaki gerçekleşmeleri, proje, plan hazırlamalarını, 
depolamalarını, stöklamalarını yapmanız mümkün 
değildir. 

Aslında, proje hazırlamaları şu konudan da lâzım- ı 
dır: 

Projenin fizibilitesi yönünden, ekonomik verileri, 
neticeleri yönünden, ekonomi/kliği yönünden, onun I 
tercihini yapacak olan, programlarda, «Bunlar girsin» | 

J diyebilecek olan makamlara, üst düzeydeki yetkilile-
I re, takdir hakkını, takdir esnekliğini de getirecek^ 

Eğer, siz tek projeyle gelirseniz, Sayın Bakan ne yapa-
I cak?... O seneki programda eğer 3 milyar liralık bir 

karayolu yatırımı varsa, hemen alıp götürecek, 
belkü ekonomik değil, belki ekonomik; o projeyi, o 
planı alıp yapacak; ama elinde bir proje paketi 
olursa, üç dört tane proje paketi içerisinde Türkiye' 

I nin sosyal yapısı, ekonomik yapısı, coğrafyası, imkânı, 
finans kaynakları ve savunması, türlü yönüyle sanayi
si, hepsini bir entegre görüş içerisinde değerlendire
cek ve tercihlerini ortaya koymak suretiyle o proje 
paketinden alacak, «Şunu, şunu, şunu, şunu yapın» 
diyecek. Kaldı ki, planlı dönemin gereği de budur. 
Eğer, Anayasa müessesi olan plana inanıyor, planın 

I bize olan alternatif tavsiyeleri içerisinde, siyasal tak
dirimizi en iyi şekilde ortaya koymak istiyor isek, 
mutlaka bunları da yapmak lâzımdır. 

Bugün, şunu ifade etmek isterim ki, Bakanlığın 
bünyesi içerisinde bulunan tümüyle kadrolar, (Ben 
bunu söylemiyorum; yani 2 000 kilometre yaptığınij 
Sizin kendi raporunuz da söylüyor; yani bir şey de 
ilâve etmiş değilim. Okuduğum rapordan ilave edi
yorum.) Bakanlığın tümüyle hizmet sektörlerinli ilgi-

j lendiren çalışmaların hiç olmazsa iora programlarını 
çok aşan, bir kaç seneyi aşan bir görüş ve espri içe
risinde hazırlanmış ve buna göre uygulamalara geçecek 
olan kadrolara, karar mercilerine esneklik temin et
miş olması lazımdır. 

Şimdi, yeni bir konuya daha geçmek istiyorum. 
Yukarıda saydığım sorunlardan bir tanesi de, çok 
mühim addettiğimiz konulardan birisi de, yasal im-

I kânlar ve tedbirler: 
Muhterem arkadaşlarım, 
Hiç şüphe yok ki, Bayındırlık Bakanlığı ta Os-

j manii İmparatorluğunun Nafıa Vekâletinden ve 
Cumhuriyet Nafıa Nazırlığından, Cumhuriyet dev
rinin Nafıa Vekâleti ve onu müteakip, münaka
lat, ulaştırma vesaire içerisinde mütalaa edilmiş: Ba
yındırlık Bakanlığı diye en son şeklini almış. 

Bugün gelişen şartlar içerisinde, hizmetlere ve 
bu hizmetlerin koordinasyonuna, yeni bir görüş 
içerisinde, 1 5 - 2 0 yıllık perspektif içerisinde ce
vap verecek yeni bir, kuruluş ve hizmet kanununun 

i ortaya konması lazımdır. Çünkü, Bayındırlık Ba
kanlığının hizmetlerini yaptığı birtakım konularda, 
başka bakanlıkların da aynı hizmet sahalarına gir-

I diğlni, inşaatını yapanın yanında, işletmesini yapa-
[ nın maksatlarının çok farklı oluşları görüşü içeri-
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sinde bu meseleleri yeni baştan ele almakta ve bunu 
tedvir etmekte; binaenaleyh, yasal birtakım noksan
lıkları ele almak suretiyle hizmetin rahat olarak gö
rülmesini temin etmekte zaruret vardır. Teknik 
yönüyle vardır, idari yönüyle vardır ve kuruluş
ları dia tümüyle muayyen bir devlet anlayışı İçerisin
de ve bugünün ihtiyaçları içerisinde, bugünün mo
dern devlet yapısı içerisinde, bunlara da bir değer 
vermek suretiyle, kuruluşları da yeni baştan, hiz
met dublikasyonlarına sebebiyet vermeyecek şekilde 
gözden geçirmek lazımdır. 

Kaldı ki, uygulamalarda Bakanlığın yıllardan 
beri hepimizin şikâyetçisi]' olduğu, tasarılarının çok 
defa Meclislere hazırlanıp getirildiği 2490 sayılı Ar
tırma Eksiltme İhale Kanunu ve 1050 sayılı Muha
sebeyi Umumiye Kanunu ve 527 sayılı Kanunlar 
gibi, türlü kanunların gözden geçirilerek süratle bu
günün ekonomik kıstasları, bugünün ekonomik öl
çüleri; maliyet, işçilik unsurları dikkate alınarak, 
iş yapabilecek şekilde kuruluşları güçlendirecek nite
likte yeni baştan ele alınması ve hazırlanması la
zımdır. Enflasyonlar, devalüasyonlar, fiyat paha
lılıkları ve malzemelerin gittikçe çok güç şartlar al
tında temin edilmesi artık sizin 10 bin liralık ema
net usulüyle alım, verimlerinizi, yapımlarınızı, muay
yen şartlara bağlanmış olan, yürütmelerinizin, uy
gulamalarınızın bugünün sürat asrında çok geride 
kalmış olduğu gerekçesiyle artık sizi başarıya götü
recek dayanaklar, hukuki dayanaklar olmaktan çık
mış, bunları güçlü bir dayanak haline getirip, ma
hiyetinizde hizmet gören kuruluşlara yeni bir ufuk 
açmamız lazımdır. 

Şimdi, bir noktaya daha gelmek istiyorum, araş
tırma, geliştirme ve teknoloji üretimi: 

Muhterem arkadaşlarım; 
20 nci Asır deyince, ekonomi, zait teknoloji 

damgasını vurmuş fârık-ı müvezzi 20 nci Asrın bu. 
O halde, bu dönemde tümüyle teknik olan bir ku
ruluşun da elbette araştırmaya, geliştirmeye, yeni 
teknolojiler üretmeye; Türkiye'nin coğrafyası ve he
le hele, bir zamanda dört mevsimi yaşayan bir coğ
rafya üzerinde, muayyen bölgelerin ihtiyaçlarına 
cevap verecek yapıdan, altyapı tesislerine, yoluna 
kadar türlü inşaatları değerlendirecek bir araştırma, 
geliştirme, bilimsel mahiyette, üniversitelerle de 
teşriki mesai edecek bir çalışma içerisine girmek 
lazımdır. 

Yapı elemanlarında, malzemeJerfinde ekonomiyi 
temin edecek, tasarrufu temin edecek ve bunların 
fonksiyonel hizmetlerini en iyi bir şekilde görebile

cek modellerini bulmak, bunları geliştirmek, yapı 
elemanlarında standardizasyona gitmek, prototip pro
jelerle Türkiye'nin bölgelerine uygun projeler ha
zırlamak, (Ki, bunların çalışmalarının büyük bir 
kısmı Bakanlıkta mevcuttur) bunları daha bilimsel, 
daha geçerli hale getirmek ve bunların hepsini stan
dartlaştırmak suretiyle, Türkiye'de disipline etmek 
ve Türk ekonomisinin kaynak yatırım dengesizliği 
içerisindeki israflarını önleyici nitelikte ele almak, 
her halükârda teknik nitelikte olan, önder nitelikte 
olan Bayındırlık Bakanlığının, imar İskân Bakan
lığıyla yapacağı, Enerji Bakanlığıyla yapacağı bir
takım teşriki mesailer içerisinde değerlendireceği 
hususlardan birisi olarak görmekteyiz. 

İşte, bunların da geçmiş yıllarda, 1978 yılı içe
risinde kemaliyle ele alınmadığını, bu konuya bil
hassa eğilinmesinin zaruretine işaret etmek isterim. 

BAŞKAN — 6 dakikanız var; ona göre... 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Sayın Başkan, değerli arka
daşlarım; 

İşçi, işveren münasebetleri de, emanet mahiyette 
çalışan bu Bakanlığın büyük sorunlarından birisi ol
maktadır. Grevler, toplu sözleşmeler, tek taraflı ola
rak işleyen, hizmetin prodüktivitesi istikametinde ol
mayan, çalışanların ekonomik yapılarına, sosyal ya
pılarına ve bilgilerine bir şey ilave etmeksizin sade
ce muayyen sansasyon içerisinde gelişen, karşılıklı 
pazarlık şeklinde siyasal baskı niteliğini gösteren bir 
mana içerisinde değerlendirilmekte ve kışın makine 
parkının büyük bir kısmının yatması esnasında, iş
çilerin de istirahate çekildikleri bir dönemin dışında, 
hizmete koşabilecekleri üç, beş aylık dönem içeri
sinde grev gibi hadiseler, toplu sözleşme gibi hadi
seler bu Bakanlığın hizmetlerini büyük çapta aksat
maktadır. 

Hele, siyasal maksatlı, partizan maksatlı yakla
şımlar, bu kuruluşlar içerisindeki sendikaları, muay
yen istikametlerde birtakım yersiz, icapsız mücadele
lerin içerisine itmiş olması keyfiyeti de aslında hiz
met gücünü biraz daha azaltan ve dolayısıyla Dev
letin yapmaya mecbur olduğu, kurmaya mecbur oldu
ğu ahenk içerisindeki hizmetlerini, maalesef yapmak
tan uzak kılan meselelerdir. Devlet olarak, bütün 
haklarıyla işçilerin hakkını verdiğini; alın terinin, eme
ğinin verilmesinin de yanında olan bir parlamenter 
olarak bunun yerine getirilmesini kabul ediyoruz. 
Ama, bunların siyasal birtakım istismar konusu yapı
larak muhtelif sendikalara bölünmesi ve dolayısıy-
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la partizanca birtakım maksatların amiline hizmet 
eder şekilde iş huzurunu, iş barışını ve çalışma imkân
larını zedeleyici nitelikteki tasarrufları da, girişimleri 
de, yaklaşmaları da, sanırım ki, kabul etmek mümkün 
değildir. Bu konuda da tabiatiyle söylenecek çok şey
ler vardır; ama vaktimin darlığı sebebiyle birkaç ko
nuya değinmek suretiyle sözlerimi burada bağlayaca
ğım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bakanlığın bütçesine, Karayollarının yapılarının, 

hava meydanlarının, demiryollarının ve limanların 
bütçelerine baktığımız zaman, ulaşım politikaları içe
risinde köklü birtakım değişiklikleri öngören bir Hü
kümetin politika uygulamasının vasıtası olacak ni
telikte güçlü olmadığını görüyoruz. Bir taraftan di
yorsunuz ki, «Demiryolları, kara taşımacılığında ön
celik almalıdır..» Bir tarafta diyorsunuz ki. «Kitle 
taşımacılığında demiryolu, deniz yolu dominant bir 
taşımacılıktır.» diyorsunuz; ama geliniz, görünüz ki, 
yatırımlarda verdiğiniz miktarlar 1,5-2 milyar mesa
besinde. Bunlara cari harcamalar da dahil. Hatı
rımda kaldığına göre rakamlar bu. Karayollarına 
verdiğiniz paraya bakıyoruz; geçmiş yıllarda verdiği
niz 21-22 milyarın; nihayet 12-13 milyarlık yatırımın, 
bu senelerde de 12-13 milyar civarında olduğunu gö
rüyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sadece Ankara - İstanbul demiryolunun 32 mil

yar lira yatırımı gerektirdiği dikkate alınırsa, 1 mil
yar 600 milyon liralık bir demiryolu yatırımının bu 
hizmetin gerçekleşmesinde ve bu hizmeti ortaya ko
yanların iddiasında ne dereceye kadar geçerli olabile
ceğini yüksek takdirlerinize bırakıyorum. Gemi iş
letmeciliğinin temel unsurları olan limanlar, turistik 
mahiyetteki maksatları da içerisine alan bütün bu 
liman, altyapı tesisleri, antrepolar, dalgakıranlar, rıh
tımlar vesaireler için vereceğiniz paraya bakıyoruz, 
2 milyar lirayı geçmiyor. Bununla hangi hizmetleri 
görürsünüz, hangi büyük iddiaların idealini gerçek
leştirirsiniz? 

Bu bakımdan da fikirlerle, düşüncelerle, ortaya 
atılan sloganlarla gerçekleşmelerin tutarsızlığı orta
dadır. Sadece bütçeleri bir tablo içerisinde âdeta 
renklerin armonisi gibi görmek suretiyle rakamları 
alt alta söylemek değil, bu rakamların manasını, 
maksadını, hedeflerini tespit edecek olan politikala
rını da değerlendirmek... İşte benim burada yapmak 
istediğim, ortaya koyduğumuz politikaların; ki, Hü
kümetin ortaya koyduğu, Dördüncü Beş Yıllık Plan

da ortaya koyduğu politikaların gerçekleşmesi için 
ne kadar inançlı, bu inancın istikametinde hangi im
kânları ortaya koymuşunuz, getirmişsiniz? Bunlara 
bakıyoruz, maalesef yok. 

Bu arada en mühim meselelerden birisi, İstanbul 
Boğaz geçişiyle ilgili bir konuyu ortaya koymak isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Birinci İstanbul Köprüsü fonksiyonel hizmetini 

yapmış, artık trafik yükünü üzerine büyük çapta yük
lenmiş bulunmaktadır. Geçmiş yıllarda bu kürsüler
de yapılan mücadeleler, münakaşalar içerisinde; «İs
tanbul Köprüsü sadece kompradorların amaline hiz
met eder» diyenler de, sanırım ki, yıllardan sonra as
gari müştereklerde bu köprünün Türk ekonomisine, 
Türk kalkınmasına tümüyle hizmet ettiği noktasında 
birleşmiş bulunuyorlar. O halde, tüple mi olacak, 
tünelle mi olacak, yeni bir köprü geçişiyle mi olacak, 
ikinci bir boğaz köprüsünün süratle yapılması artık 
farz-ı ayn olmuştur, şart olmuştur. Bunu görmemez-
likten gelmek mümkün değildir. 

Bakanlığın çalışmaları olduğunu rapordan okuyo
ruz; ama, bu çalışmaların, 1978 yılında geride bırak
tığımız dönem içerisinde yapılabilmesini ve bunun 
kuvveden fiile çıkmasını isterdik. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu efendim. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇL1-

OĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim. 
Çünkü birtakım teknik verilerin mevcut olduğu 

ve geçmişteki tecrübelerin ışığı altında yeni kararla
rın verilebilmesinin mümkün olduğu bir çalışma plât
formu içerisinde 1978 yılında rahatlıkla buna karar 
verilmiş, 1979 yılında da kuvveden fiile çıkarmak 
mümkün olmuş olacaktı. Ama ne büyük talihsizliktir 
ki, tümüyle 1978 icraatı başarısız geçen bir Hüküme
tin bütünü içerisinde, üzülerek ifade etmek isteriz ki, 
bu mana ve maksatlar içerisinde Bayındırlık Bakan
lığının icraatı da pek başarılı olamamıştır. 

Sözlerimi burada bağlarken, Sayın Başkanımın 
müsamahalarına sığınarak çok mühim bir konuyu 
bir kelimeyle ifade etmek istiyorum ve huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tecer - Kangal demiryolu hattının en kısa zaman

da hallolması; 1981'e kadar tahammülü olmayan bu 
hattın en kısa zamanda hallolması, 2 milyonluk de
mir cevherinin İskenderun Demir - Çelik Fabrikala
rına nakli bakımından zaruri olduğunu, geçmişte 
Ayfer - l'in bacasını tüttürdüğümüz bir yakın mazi 
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içerisinde bu fabrikanın eğer işlemesini istiyorsak en 
önce, her şeye takdimen bu konunun ele alınmasını 
Sayın Bakandan istirham eder, bütçenin Devletimize, 
milletimize, Bakanlığımıza hayırlı, uğurlu olması dile
ğiyle hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına Sayın Hilmi NaibantoğJu, buyurunuz. 

Sayın üyeler: 
Bir hususu hatırlatmak isterim. 
Görüşmeler, Tüzüğümüze göre Umumi Heyete 

hitaben yapılır. Bazı sayın arkadaşlarımız bakana, 
bakanlığa tevcih ediyorlar konuşmalarını. Bu. Tüzü
ğümüze aykırı bir durumdur. 

Bir arkadaşımızın ihtarı üzerine bu açıklamayı 
yapmak zorunda kaldım, özür dilerim. 

Buyurun efendim. 
CHP GRUBU ADINA HİLMİ NALBANTOĞ-

LU (Erzurum) — Sayın Genel Kurul; 
Ben, konuşmalarımı zaman kısıtlaması dolayısıy

la biraz azalttım. Konularda bazı ilişkisizlikler görü
lürse özür dilerim. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Bayındırlık Bakanlığı 1979 yılı Bütçesi hakkında 
Cumhuriyet Halk Partisi Cumhuriyet Senatosu Gru
bu adına düşüncelerimizi söylemek üzere söz almış 
bulunuyorum. 

Bayındırlık Bakanlığının birimlerini ve uğraşıları
nı gözden geçirirsek, bunlar; ulaşım altyapısını ya
pan örgütler olan Karayolları, Demiryolu İnşaat Ge
nel Müdürlüğü, Hava Meydanı İnşaat Genel Müdür
lüğü, Liman İnşaat Genel Müdürlüğü ve kamu ge
reksinmesi olan binaların projelerini ve inşaatlarını 
yapan ve denetleyen Yapı İşleri Genel Müdürlüğün
den ibaret olan ünitelerdir. 

Tüm Türkiye'miz düzeyinde gerekli altyapıları 
ve yeraltı ve yerüstü yapımlarını yapabilmek için 
yukarıki ünitelerin merkezde ve taşrada da örgütleri 
var. 

İlk önce ulaşım altyapısını yapan örgütleri ele ala
lım. Bunun için ilk önce de, memleketimizde ulaşım 
politikasının ne olması gerektiği üzerinde durmak ge
reklidir. 

Bugüne gelinceye kadar ülkemizde ulaşım politi
kası, dış emperyalist güçlerin ve onların yerli ortak
larının çıkarlarına uygun olarak yürütülmüştür. Ula
şım sistemleri ekonomik, güvenilir ve halk yararına 
etkin olma yerine, ülke koşullarına uygun olmayan 
ve ekonominin dışa bağımlılığım giderek artıran ka
rayolu taşımacılığını her geçen gün biraz daha teşvik 

eder şekilde olmuştur. Bunun sonucu olarak başta 
petrol olmak üzere dışarıdan ithal edilen otomotiv 
sanayii girdileri nedeniyle döviz rezervlerinin çok 
önemli bir bölümü israf edilmekte, artan maliyetle
rinin yükü, bu sistemden yararlanamayan halkın 
omuzlarına yüklenmektedir. 

Burada, demiryolu taşıma sistemlerinin genel du
rumuna bir göz atalım : 

1923 yılında Devlet tarafından işletilen Devlet 
Demiryollarının hatlarının uzunluğu 1 738 kilomet
redir. 1923 yılından sonra yabancı şirketlerden satın 
alınan memleketimiz içerisindeki demiryollarının tûli 
ise 1 979 kilometreyi bulmaktadır. 1923 - 1951 ara
sında yeni yapılan hatlar 3 647 kilometredir. 1951 -
1978 döneminde yapılan demiryolu uzunluğu ise 979 
kilometredir. Yani toplam 8 343 kilometre demiryo
lumuz var bugün. 

Görüldüğü gibi 1923 - 1951 döneminde anaulaşım 
aracı olarak benimsenen demiryolu sistemi, Osman
lı İmparatorluğundan devralınan demiryolu ağını iki 
katma çıkaracak ölçüde "geliştirilmiştir. Ondan sonra
ki dönemde ise izlenen ulaşım politikası gereğince 
gelişmesinde gerileme görülmüştür. Ancak 979 kilo
metrelik demiryolu hattı yapılmıştır. 

Görülüyor ki, toplu taşımacılıkta ekonomimizde 
ve sanayileşme sürecinde önemli bir yeri olan bu gü
venli ulaşım aracının önemi 1950 - 1978 arasında ye
terince kavranamamıştır. Demiryolları yük taşımala
rında 1953'te (/c 63 oranında bir paya sahipken, 1960' 
da % 54, 1970'te c/( 25. 1977'de Oc 14 paya şahin 
duruma gelmiştir. 

Yük taşımacılığında dünya ortalaması ise demir
yollarında c/( 71, karayollarında ise % 28'dir. Yolcu 
taşımasında, 1950 Türkiye'sinde her yüz yolcudan 
43'ü demiryolu ile taşınmaktayken, 196Û'da bu sayı 
24, 1965'te 12, 1970'te sekiz 1972'de beşe düşmüştür. 
Bugün ise. her yüz yolcudan ancak üçü demiryolu 
ile taşınabiimektedir. Son dönemlerde Türkiye'de de
miryolu sisteminin toplumsal yaşamdaki gerekli ve 
zorunlu yerini alabilmesi için bilinçli bir yöneliş gö
rüldüğü grubumuzca takdirle karşılanmaktadır ve 
izlenmektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında demir
yolu yapımı için 56,6 milyarlık bir ödeneğin ayrılmış 
bulunması bunun bir kanıtıdır. Ancak demiryolları
nın sahip olduğu taşıma kapasitesinin 1950'lilerde 
sahip olduğu ulaşım payına varması önümüzdeki beş 
yıl içerisinde mümkün olmayacaktır. Bunun için ula
şım alt sistemleri arasında sağlıklı bir dengenin kuru-



C. Senatosu B : 39 

labilmesini sağlayan çeşitli yasal düzenlemelere ve 
sisteme ayrılan ödeneklerin gerçekleşmesi için ise uzun 
süreye gerek olacaktır. 

Ayrıca dışalım ve dışsatım taşımalarının % 95'ine 
varan bir bütününü denizyolu ile yapan bir ülke ol
duğumuz halde; ülkemiz, söz konusu yüklerinin yak
laşık % 20'sini kendi gemileriyle taşıyabilmektedir. 
Oysa, deniz ticaret filomuz uluslararası anlaşmalarla 
tanınan haklar gereği kendi gemilerimizle taşıyabile
ceğimiz miktarın önemli bir bölümünü taşıyabilecek 
düzeydedir; fakat taşıyamıyoruz. Neden? Uluslarara
sı taşıma tekellerinin etkenliği ve denetimlerindeki 
navlun konferansları bu sonucu yaratan önemli bir 
nedendir. 

Ayrıca emperyalist ülkelerin verdikleri kredilerle 
de, bu kredilerle belli malzeme ve teçhizatın satın 
alınmasını ve bu malzeme ve teçhizatların kendi ge
mileriyle sevk edilebilmesini koşul olarak koymaları 
da bu sonuca yol açmıştır. 

Şimdi, yatırımlara göz atalım : 
Teferruata girmeyeceğim. Üç plan dönemini özet

lersek; geçmiş üç plan döneminde yüzde oranları ise 
şöyledir; taşıma sistemleri yatırım paylarını arz edi
yorum : 

Demiryolunun yatırım payı % 23,53, karayolu
nun yatırım payı c/c 61, denizyolunun % 8,2, hava 
yolunun % 6,3 yatırım payı vardır. Bu üç plan dö
neminin sonunda, 1977'de ulaştırma alt kesimlerinin 
ulusal kaynakların kullanılması ve ülkeye maliyetleri 
yönünden incelenmesi de gereklidir. Şöyle ki : 

1977 yılında 14,7 milyon ton petrol ithal edilmiş, 
karşılığında 1,7 milyar dolar döviz ödenmiştir. İthal 
edilen petrolün % 4Ü'ı ulaştırma kesiminde ve bu
nun büyük ölçüde olanı da karayollarında tüketilmiş
tir. 

Önümüzdeki yıllarda artan petrol fiyatları ve dış 
para değerleri dikkate alınırsa, dış para darboğazı 
bakımından karayolu taşımacılığının bizi çıkmaza 
sürükleyeceği görülmelidir. Gerek Ulaştırma ve ge
rekse Bayındırlık Bakanımızın bu konuları iyice kav
ramış olmaları bize güvence ve ferahlık vermektedir. 
Ne var ki, geçmiş yıllarda altyapıların yapımlarında, 
özellikle sanayinin yoğun olarak bulunduğu Batı böl
gelerine ağırlık verilmiş, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu ihmal edilmiştir. Ulaşım, elektrik, içme suyu, 
sulama suyu, yeterli okul, hastane, nehir ve ırmak
ların geçişini sağlayacak köprüler, barajlar, gölet, 
priz, ak - dük gibi altyapı hizmetlerinin yeterince 
yapılmadığı Doğu'nun ve Güneydoğu'nun kırsal ke-

9 . 2 . 1979 O : 2 

simlerinde halk çağ dışı yaşam koşullarıyla karşı 
karşıya bırakılmıştır. Bütün sanayi şehirlerini besle
yen Keban Barajı çevresinde elektriksiz yaşayan in
sanlar vardır. 

Bugün bir kaç yıldan beri uygulanan paralı yol 
sistemi bile büyük kentler arasında, sanayi şehirleri 
arasında bir uğraş olmaktan öteye geçememiştir. Çift 
şeritli yollar dahi aynı kentler arasından öteye çıka
mamıştır. 

Ülkemizde makro ve mikro düzeyde teşkil oluna
cak demiryolu ağına ve gerekli liman tesislerini yap
madan, değil çift şeritli karayolu, tek şeritli, yüksek 
standartlı karayollarını bile yapmamalıdır. Sadece 
bölgelerin yüzey nüfus kesafetine göre; karayolu ke
safeti itibariyle geri kalmış yörelerdeki tek şerit ka
rayolu ağı tamamlanmalıdır. 

Sonuç : 
Ülkemiz için demiryolu taşımacılığı ekonomik ve 

yurt yararına olan bir taşıma sistemidir. Demiryolu 
yapımına bu nedenle ağırlık verilmelidir. Türkiye'nin 
coğrafi yapısı, demiryolu sisteminin anaulaşım arteri 
olarak benimsenmesine ve öteki ulaştırma alt kesim
leriyle bütünleştirmesine çok uygundur. 

Sözümün bu noktasında Karayolları Genel Mü
dürlüğünün iki gayretini eleştireceğim: 

Birisi; karayolu bölge sayısını artırması. 
Diğeri de; bir karayolu ana şebeke sistemi ile, il 

yollarını da içerecek şekilde tüm karayolu şebekesi 
haritaları hazırlama gayretleridir. 

Demiryolu, denizyolu ulaştırma sistemleri anaula
şım arteri olarak benimsenmeden yapılan bu şekil
deki her türlü yol şebekeleri yanlış olacaktır. Konu, 
enine boyuna incelenmelidir. Hele şu artırılan bir il 
için bir bölge kurma hevesinden katiyen vazgeçil
melidir. Bölge kavramını bu derece hafife almak 
doğru değildir. 

Büyük kentlerde kitle taşımacılığı özendirici hale 
getirilmeli ve bu konuda kent için metro yapımları 
da Devlet eliyle Bayındırlık Bakanlığınca yapılmalı
dır. Yerel yönetimlerin olanaklarıyla ancak kavşak 
düzenlemesi ve özel otobüs yolu gibi, bordur ve bah
çe parmaklığı ile bölünen yol alanı parselasyonu ya
pılabilir. Bu da uzun süreli bir çözüm olmaz. Kır 
taşımacılığına ilişkin uygulama yeniden ve ülke çı
karlarına uygun bir biçimde düzenlenmelidir. 

Bir de Karayollarımızın makinelerinin yaş duru
muna bakalım. Karayollarının makinelerinin, 0 - 3 
yaş arasında olan makinelerin mevcuda oranı ü/c 26,9' 
dur; 4 - 6 yaşında olanlar % 12,4 ve 7 -10 yaş ara-
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sında olanlar % 14,8'dir. Yani % 54'ü yeni ve kul
lanışlıdır. 11-15 yaş arasında olanlar % 30,5 ve 15 
yaşından yukarı olanlar ise % 15,4 oranındadır. 

Demek ki, karayollarında yaşlı ve yorgun makine 
parkı yüzdesi c/c 45,9 oranındadır. Bunların yenilen
mesi geremektedir. 

Karayolları temel makinelerinin yıllık ortalama 
çalışma süresi ise çok düşük olup, bu makinelerden 
yeterince yarar!anılmadığı görülmektedir. Örneğin; 
Karayollarında bu süre 1.200 saat/yıldır. Yani yılda 
1.200 saattir. Günde sekiz saat hesabı ile makinelerin 
yılda ortalama 150 gün kullanıldığı anlaşılmaktadır 
ki, bu çok azdır. 215 gün kullanılmamaktadır. Gerçi 
ülkemizde diğer kuruluşlardaki aynı cins makineler
den kullanmada büyük farklar olduğu halde, maki
nelerden yine de yeterince yararlanılmadığı anlaşıl
maktadır. Örneğin; dozer YSE'de yılda 943 saat, 
DSÎ'de 762 saat/yıl, Orman Genel Müdürlüğünde 
1.478 saat/yıl, Toprak - Su'da 1.255 saat'yıl çalıştırı-
labilmektedir. 

Bayındırlık Bakanlığı olarak bu koşullan ülke ya
rarına değiştirici koşullar üzerinde çalışmanız gerek
mektedir. 

Ülkemizde makine cinsleri de çok fazladır. Ör
neğin, Türkiye Cumhuriyeti Karayollarında 1.580, 
DSİ'de 1.000, YSE'de 800 kadar değişik model ma
kine vardır. Bu durum yedek parça stoklarını büyük 
ölçüde artırmış, yan sanayiiden yeterince yararlanıla
maması sonucunu, büyük tutarlara ulaşan yedek par
ça gereksinimini tam karşılamamış ve makinelerden 
düşük verim elde edilmesine etken olmuştur. Bu çar
pıklığın düzeltilmesi çarelerini düşünüp uygulamak 
de Bakanlığınıza görev olmalıdır. 

Karayolları atölyelerinde bakım oranları da deği
şiktir. Yani. bakım - onarım oranlan da değişiktir. 
Şöyle ki : 

Bölge atölyelerinde çalışılan iş saatinin çalışılması 
gereken iş saatine oranı c/c 79, Karayollarının şube 
atölyelerinde ise, r/c 69'dur. Gerçi bu oran, YSE atöl
yelerinde c/c 60, Toprak - Su atölyelerinde c/( 72 olup 
daha düşük ise de, atölyelerde verim artışını sağlayıcı 
düzenlemeleri yapmak, yine Bakanlığın uğraşıları ara
sında olmalıdır. 

Karayollarının Libya, Suudi Arabistan ve diğer dış 
ülkelerde yol yapımlarına katılabilmesini olumlu kar
şılamaktayız. Bu yapım gücüne, potansiyeline kavuş
muş olan bir kuruluşumuzun hem konudaki potan
siyelimizi dış ülkelere tanıtması, hem döviz sağlayıcı 
girişime yardımcı olması bizim göğsümüzü kabartır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Teknik insangücü arzının en yüksek olduğu in

şaat mühendisliği dalındaki fazlanın 1978 yılı sonun
da, 8 275 kişiye ulaştığını, gazete ve dergiler yaz
maktadır. Kimya, ziraat mühendislerinde de fazlalık 
olduğu yazılmakta ise de, Bakanlığınızı ilgilendiren 
mühendislik dallarından makine mühendisliğinde 
2 180 ve mimar mühendisliğinde ise 3 920 adet fazla 
olduğu da yazılmaktadır; inşaat mühendislerinde de 
8 275 olduğunu arz etmiştim. 

Durum bu iken, Devlet bugünden işsizliğe terk 
edildiği anlaşılan bu mühendis ordusuna karşı duyar
sızlığını sürdüremez. Onun için, Bakanlık ve bağlı 
teknik kuruluşlarınızda, teknik kadrolarda staj, kurs 
yaptırmak suretiyle teknik çıkışlı olmayan kişileri ça
lıştırmaları azaltmalı, teknik çıkışlılara tercih sağlan
malıdır. 

Ayrıca, 2490 sayılı Artırma - Eksiltme Yasasının 
15 nci maddesi, Yetki Yasasına göre değiştirilecek
tir. Bu değişikliklerin Yasanın, günün koşullarına uy
durulması şeklinde olacağı da basında yer almıştır. 

Bence, artırma - eksiltme işi tümden kaldırılma
lıdır. Eğer, bir işi bir kişiye yaptırmak gerekiyorsa, 
dışarıda bunca inşaat mühendisi, makine, mimar kad
rosu var iken, ekspertiz usulüne ve bayındırlık birim 
fiyatlarına göre, maliyet zait kâr yüzdesi ile «Gel -
yap» sistemine dönülmelidir; yahutta o işi Devlet, 
emanet yapmalıdır. Böylece ihale sahtekârlıkları, mü
hendisler üzerindeki paralılar hegemonyası, banka
ların teminat mektubu sömürüsü, işsiz mühendisler 
ordusu ortadan kalkar. Bir aspirini bile bakkal dükkâ
nında sattırmayan yasaların; bakkal, kasap, berber, 
yün esnafına, «Sen müteahhitsin» diye işlerini yaptır
masına aklım sarmıyor. O, sadece paralı kişidir. Dev
let, inşaat avanslarıyla bu parayı mühendislere ni
çin sağlamaz ve bu işleri, o mühendislere, arz etti
ğim şekildeki ekspertiz usulüyle niye yaptırmaz, ne
den böyle bir usul getirmez, anlamıyorum?.. 

2490 sayılı Kanun üzerinde asıl yapılacak deği
şiklik budur. Tüm yapımcı kuruluşlar için olduğu gi
bi, Yapı işleri Genel Müdürlüğü tarafından daha dik
katle ele alınması gerekli bir konuya değinmeden ge
çemeyeceğim. 

Doğu illerimizde ve iklim koşulları Doğuya ben
zeyen tüm illerimizde, inşaat mevsiminin kısa olma
sı nedeniyle yapım hizmetlerine mevsim koşullarının 
elverdiği en erken tarihte başlanılmasına çalışılmalı
dır. Ne yazık ki, buna ilk engel, yıllık yatırım prog
ramlarında yer alan projelerin Resmi Gazetede ila-
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nından önce yapımına başlanılmasının yasal yönden 
olanaksızlığıdır. Bu nedenle, yatırım programlarının 
mart ayı başında behemahal ilan edilmesi sağlanma
lıdır. Yapı İşleri Genel Müdürlüğüne, işlerini yap
makta olduğu kuruluşlarca programlarında yer alan 
yatırımlar kesinleşip, yatırım ödeneklerinin kendi büt
çelerine aktarılmasını beklemeden bu kuruluşların 
program tasarıları Devlet Planlama Teşkilatından ve-
rilmeSi sağlanmalıdır. Yani, bu durum hükümetçe 
sağlanmalıdır. Yapım işine hemen başlanabilmek için, 
o yapı için gerekli arsa temin işi ve bu arsaya ait 
altyapı bilgilerinin sağlanması gibi konular yeni yö
netmeliklerle çabüklaştırılmalıdır. Her şeyden önce 
Malîye Bakanlığının, ihalelerin vize işlemlerini engel
leyici durumunu kolaylaştırıcı yöntem bulunmalıdır. 

Kısacası; tüm engelleyici, geciktirici etkenleri Ba
kanlığın uygulamacı üniteleri benden iyi biliyorlar. 
50 yıldan beri bu konulardan şikâyetçi olunur ve fa
kat bu engelleyici ve hele maliye vize duvarı ve mu
hasebat işlemleri başınızda Demdkles'in kılıcıdır; bi
lirim. Bu engelleri kaldırmalı. 

Konuşmama burada son verir, Bütçenin memle
ketimize, milletlimize ve Bayındırlık Bakanlığı perso
neline yararlı olmasını diler, saygılar sunarım. (CHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Milli Birlik Grubu adına Sayın Sami Küçük, bu

yurun efendim. 
MB GRUBU ADINA SAMİ KÜÇÜK (Tabii 

Üye) — Sayın senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı, ülkenin beşer yıllık planlar 
ve yıllık programlarla ekonorriik, sosyal ve kültürel 
alanlardaki kalkınmasının altyapısını teşkil eden yol
ları; demiryolları, liman ve barınaklarla, hava liman
ları, akaryakıt boru hatları ve devlet ve kamuya ait 
'binaları en ileri teknolojiye uygun olarak yapmak ve 
yurdumuzdaki bütün inşaat işlerini düzenli ve çağ
daş bir anlayışla yürütme sorumluluğunu üstlenmiş 
bulunmaktadır. Görülüyor ki, Bakanlık, mal ve hiz
metlerin mübadelesini sağlayan, ekonomiye canlılık 
kazandıran ulaşım şebekesini inşa ve onların bakımı
nı sağlamaktadır. 

Değerli senatörler; 
Bakanlık, diğer yardımcı bakanlık ve kamu ku

ruluşlarının, Planda öngörülen ve programlara alı
nan yatırımlarını, teknik bünyesine uygun olarak on
ların hesabını yapmakta, yaptırmakta, kontrol ede
rek tamamlandığında ilgili kurumlara devretmekte
dir. Bakanlığın Yapı ve tmar Reisliği aracılığıyla yü

rütülen bu yatırım işleri her yıl artış kaydetmektedir. 
Bütçenin kabulünden sonra, diğer yatırımcı bakanlık
lar bütçelerinden Bayındırlık Bakanlığına devredilecek 
ödeneklerle 20 milyarın üstünde olacağı tahmin edil
mektedir. 

Yurt düzeyine dağılmış bulunan, 3 milyon metre-
rakeye yakın yatırımları yapmak ve kontrol etmek, 
müesseseye bağlı il bayındırlık müdürlükleriyle, mer
keze bağlı kontrol heyetleri marifetiyle yapılmakta
dır. Bu kadar geniş bir alana dağılmış bulunan yatı
rımların, bunları kontrolla yükümlü bulunan Yapı ve 
İmar Reisliği ve ona bağlı kuruluşlarla yeterli biç'im-
de kontrol edilmedikleri; tabii afetler sonunda ci-
varlarındakiler fazla hasar ve zarar görmedikleri hal
de yıkılan, damları uçan; tabii ömürlerinden çok da
ha evvel sıvaları dökülen, duvarları çatlayan, sıhhi 
tesisatları normal olarak çalışmayan binaların duru
mundan anlaşılmaktadır. 

Devlete milyonlarca liraya malolan bu kontrol 
yetersizliğinin daha ziyade motorlu araç kifayetsiz
liğinden olduğu söylenmektedir. Bu husus üzerinde 
önemle durulması gerekir. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bakanlık, büyük kısmıyla inşaat mevsümi oldukça 

kısa olan ülkemiz için yatırım hazırlıklarını çok ön
ceden yaparak, ihaleleri emanet usulüyle yapılacak 
olanların da hazırlıklarının en geç nisan ayı içinde 
tamamlanması gerektiğine inanmaktayız. Özellikle, 
inşaat mevsimi kısa olan yörelerde inşaatı çabuklaş
tıracak modern teknoloji uygulanmalıdır. 

Nüfusun süratle arttığı, büyük şehirlerin etra
fındaki gecekonduların her gün biraz daha çoğaldığı 
gözönünde tutulursa (Ki, 1960'larda yılda kentlere 
göç edenlerin sayısı 170 bin civarında idi. Bu sayı, 
yılda % 6,5 bir artışla, 1970'lerde 560 bine ulaşmıştır) 
ihtiyaca yetecek bina yapımının ancak prefabrik bi
nalar inşa eden, yurdun çeşitli yörelerinde kurulacak 
inşaat kombinalarının ve bu arada kamuya ait, ya
pılan ve yaptırılacak binalar için gerekli doğramanın 
standart bir halde inşaları için gerekli doğrama fab
rikalarının çeşitli bölgelere kurulması gerektiğine 
inanmaktayız. Bu husus, Devlet yatırımlarının emanet 
usulüyle yapımlarını öngören Kanun Kuvvetindeki 
Kararnamenin uygulanmaya başlamasından sonra 
çok daha fazla önem kazanmış bulunmaktadır. 

Bu konudaki görüşlerime son vermeden, iki konu 
üzerinde durmak isterim : 

Ülkemizde, gerek özel kesim ve gerek kamu ke
simlerince yaptırılmakta olan yapıların, Türkiye iklim 
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şartlarına göre uygunluğu iddia edilemez. Ülkemiz, 
genel anlamı ile yazları sıcak, kışları soğuk, bol gü
neşli bir iklime sahip olup, enerji kaynakları da kısıt
lıdır. Bu hususlar dikkate alınarak, binaların ısı kay
bını en az dereceye indirecek bir tarzda, örneğin; ka
im duvar ve küçük pencere şeklinde yapılması gere
kirken, Erzurum gibi kutup şartlarına yakın bir yer
de, Adana ve Antalya gibi tropikal iklim şartlarına ha-
•İz yörelerde, dört tarafı cam binaların yapımına veya 
yaptırılmasına müsaade edilmesini yadırgamaktayız. 

Mimarlık alanında, entellektüel gücünü uluslar
arası yarışmalarda kabul ettiren teknik kadronun, es
tetik güzellik yanında ve onun önünde, enerji duru
mumuzu ve iklim şartlarını gözönünde tutarak, ülke-
miiz için en uygun bina tarzını bularak meydana çı
karmasını ve uygulamaya başlamasını beklemekteyiz. 

Diğer bir husus da, 2490 sayılı Artırma ve Eksilt
me Kanununun bazı maddelerini değiştirmeyi amaçla
yan ve emanet usulüyle yapıma öncelik tanıyan Ka
nun Gücündeki Kararnamenin (Ki, gazetelerde oku
dum) gerek tasarruf, kalite ve sağlamlık, gerek ya
tırımların zamanında hizmete girmelerini sağlama ba
kımından yararlı olacağı kanısındayız. 

Sayın senatörler; 
Bütün beş yıllık planlar, ulaştırma, altyapı ve iş

letme hizmetlerinin bir bütün olarak ele alınmasını 
amaçladığı halde, uygulamalarda amaçtan uzaklaştığı 
görülmektedir. 

İnsan ve yük taşımacılığında karayollarına veri
len taşıma payı, demiryolları aleyhine olarak, 
anormal bir şekilde artarak dayanılmaz bir hale gel
miştir. Demiryolları, bütün dünyada olduğu gibi, 
Türkiye'de de İkinci Cihan Savaşından sonra geliş
miş, 1950'lerden sonra kara ve havayolları karşısında 
'duraklama geçirmiş, 1960'lardan sonra toplu taşımacı
lıkta ekonomi ve sanayileşme sürecindeki önemli rolü 
ve güvenilirliği nedeniyle demiryolu yapımına tekrar 
önem verilmiştir. Özellikle, 1970'lerdeki petrol krizin
den sonra demiryollarının diğer taşıma türlerinden da
ha ekonomik olduğu gerçeği meydana çıkmıştır. 

1950ye, 100 yolcudan 43'ü demiryoluyla taşınır
ken, bugün bu miktar 3'e inmiştir. Aynı şekilde, yü
kün % 63'ü demiryollarıyla taşınırken, bugün bu oran 
c/c 13'tür. Dünyada ortalama olarak yük taşımacılığı
nın % 70'i demiryollarıyla yapılmaktadır. Uzmanların 
yaptıkları hesaplara göre, bir tonluk bir eşyanın bir 
kilometre uzağa taşınması için gerekli yakıt birimi, 
demiryollarında 1 ise, denizyollarında 1,4, karayol
larında 9,8'dir. Yani, ortalama olarak on kat fazla

dır. Bir yolcunun 1 kilometre uzağa götürülmesi için 
gerekli yakıt birimi de, demiryollarında 1 ise, kara
yollarında bu miktar 11,6'dır. Bugün, satınahnan pet
rolün ortalama c/c 40'ı karayolu ulaşımcılığında har
canmaktadır. 

Sayın senatörler; 
1977 yılında 14,7 milyon ton petrol ithal edilmiş, 

karşılığında, 1,7 milyar dolar ödenmiştir. Petrolün 
€/c 40'ı ulaşım kesiminde ve büyük kısmı karayolla
rında sarfedilmiştir. Aynı yıl, oto lastiği için 100 mil
yon dolarlık kauçuk ile karayol araçlarının bakım 
ve onarımlarında kullanılmak üzere, 400 milyon do
larlık çeşitli yedek parça ithal edilmiştir. Bunlara 
ödenen para, akaryakıta da ödenen para dahil edildi
ği takdirde, karayolu taşımacılığı 1977 yılında Tür
kiye'ye 1 milyar dolara malöîmuştur. Aynı yıl için
de, demiryolu için 187 milyon dolarlık ithalat ya
pılmış ve 36 milyon dolarlık da petrol sarfedilmiş
tir ki, 1977 yılında demiryolu taşımacılığı ülkeye, 123 
milyon dolara malolmuş. Öteki 1 milyar. 

Bu nedenlerle ulaşım sistemini dengeli ve ulaşımı 
daha ekonomik bir hale getirmek, dışa bağımlılıktan 
büyük ölçüde kurtulmak için demiryolu taşımacılığına 
büyük önem vermek ve bunun için de demiryolu 
altyapı tesislerini hızla günün şartlarına uygun şekil
de geliştirmek ve çoğaltmak gerekir. 

Bugün, tali hatlar hariç, 8140 kilometre uzunlu
ğunda bulunan demiryollarımızın, 463 kilometresi 
elektrik, diğer kısımları buhar ve dizel işletmedir. 
Mevcut demiryollarımızın % 1'1'i, 10-20 yaşında, 
% 16'sı 20-30 yaşmda, % 51 - % 54'ü, 30 yaşının üs
tündedir ki, demiryollarımızın yarısından fazlası 
teknik ömürlerini tamamlamış bulunmaktadır. 

Rayların, yaş durumları dışında, altyapıları da 
bozuktur. Demiryollarının fiziki ve geometrik stan
dartları iyi değildir. Demiryollarının % 65'i doğru 
yol, c/( 19'u 500 metreden büyük yarıçaplı, % 16'sı 
standart dışı, % 74'ü f7c 0 10 meyilli, % 26'sı % 0 
10 - c

f'c 0 25 meyillidir. Demiryollarının c/c 4'ü be
ton, c/c 45'i ahşap, (/f 4-1 'i de, dünyada hemen hemen 
hiç kalmayan demir traverstir. Ayrıca, çift hat işlet
meciliği de, dünyanın birçok ülkelerinde demiryol 
ağmın c/f 33 - c/c 50'sini kapsarken, Türkiye'de an
cak c'c 2'dir. 

Görülüyor ki, demiryollarına ait altyapının du
rumu, modern işletmeciliğin gerektirdiği koşullardan 
çok uzaktır. Bu nedenledir ki, demfiryollanmızm sadece 
% 33'1'ük bir kısmı, 100 kilometreyi aşan bir hızla el-
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verişlidir. Halbuki modern demiryollarında bu hız 
200 kilometrenin üstündedir. 

Bütün bu gerçekler, demiryollarının ön plana 
alınmasını, mevcut demiryollarının ıslahı ve yeni yol
ların yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Dördüncü Beş 
Yıllık Planın bir dilimi olan 1979 Bütçesinde, demir
yollarının ön plana alındığını kanıtlayan izlere rastla-
yamadık. Bununla beraber Ankara - İstanbul yolculu
ğunu 4-4,5 saate indirecek olan demiryoluna ait tü
nellerle, Tecer - Kangal varyantının ihalelerinin ya
pıldığını, Ankara - Diyarbakır, Ankara - Erzurum yol
larına ait ıslah projelerinin yapılmakta olduğunu, Nu
saybin - Cizre - Irak, Burdur - Antalya, Bandırma -
Bursa, Osmaneli - tnönü yeni demiryolu hatları ön 
projelerinin tamamlandığını, teknik ve fizibilite rapor
larının yıl içinde ikmal edileceğini belirtilen beyan
lar memnuniyet vericidir. 

Ayrıca, îstanbul Boğazından demiryol ve metro
nun geçişini sağlayacak olan tüpün inşa kararı da 
isabetlidir. Bu kararın, taşımacılıkta ağırlığı karayol
larına verecek, Türkiye'yi daha fazla dışa bağımlı kı
lacak olan köprüler tuzağından kurtaracağı kanısın
dayız. 

Değerli arkadaşlarım; 
1978 yılında buğday stoklarının liman ve liman 

tahmil, tahliye tesislerinin yetersizliğinden ötürü, ih
racında görülen zorlukların ileri tarihlerde daha da 
gelişecek olan ülkemizin ihraç mallarına karşı liman 
darboğazları yaratmamak için Bakanlıkça planlanan 
ve uygulamaya konan, Karadeniz'de, Trabzon - Ordu, 
Marmara'da Haydarpaşa, Ege'de İzmir ve Akdeniz' 
de Antalya gibi önemli ve hinterlantları geniş liman
ların tevsii ve bunlara yenilerinin ilavesini olumlu 
karşılamaktayız. Bunların, programlandığı üzere, Dör
düncü Beş Yıllık Plan döneminde geciktirilmeden 
hizmete girmelerini dilemekteyiz. 

Değerli Senatörler. 
Uçak ulaşımının, gerek hız ve gerek taşıdığı özel 

yükler nedeniyle son yıllarda kaydettiği gelişme bü
yüktür. Avrupa ile Asya arasında bir köprü duru
munda bulunan ülkemiz, karayollarında olduğu gibi, 
hava trafiğinde de önemini korumakta ve turizmden 
ötürü de bu önemi daha da artmaktadır. 

Ülkemizde mevcut hava meydanlarının, hava ula
şımındaki gelişmeyi uluslararası standartlara uygun 
ve Türk Hava Filosunun ihtiyaçlarını karşılayacak 
bir hale getirilmesinde zaruret vardır. Halen Esen-
boğa ve Yeşilköy Hava Meydanlarıyla, Adana, An
talya, Trabzon, Gaziantep Hava Meydanlarının tev

sii işleriyle, İzmir, Dalaman, Erzincan ve Kars Ha
va Meydanlarının inşaatına devam edilmektedir. 

1969 yılı Bütçesi nedeniyle yaptığım konuşmada, 
tevsii inşaatına yeni başlanan Yeşilköy Hava Mey
danının, siyasal nedenlerle önemini yitirmekte olan 
Beyrut Limanı yerine geçmeye namzet olduğunu 
belirtmiş ve bu Limanın kısa sürede tamamlanarak 
hizmete girmesini dilemiştim. Aradan on yıl geçme
sine rağmen, tevsii işleri bitmiş değildir. Turizm ba
kımından oldukça bakir bir halde bulunan ülkemizde, 
turizm sanayiinin gelişmesi ve turist akımının em
niyet ve süratle sağlanması için, özellikle İzmir, Da
laman ve Antalya Hava Meydanlarının geciktirilme
den inşa ve tamamlanmasının önemi aşikârdır. 

Sayın senatörler; 
Çeşitli nedenlerle demiryolları aleyhine teşvik gö

ren ve gelişen karayolları taşımacılığı sonunda, ül
kenin yıllık akaryakıt ihtiyacı 15 milyon tona çıkmış 
bulunmaktadır. Yurdun çeşitli bölgelerine akaryakıt 
taşımacılığı tankerlerle yapılmaktadır. Hükümetin, 
yurdun çeşitli yerlerine akaryakıt taşımacılığını daha 
süratli, güvenli ve ucuz olarak sevk etmek için, NA
TO boru hattından sivil maksatlarla yararlanması 
kararını olumlu karşılamaktayız. Ayrıca, inşalarına 
karar verilen İzmit - İstanbul boru hattıyla, Mersin-
Adana - Osmaniye boru hattının program süresi için
de bitirilmesini dilemekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım; 
On yıl önce Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi nede

niyle Grubum adına yaptığım konuşmada, Ameri
kan petrol uzmanı N. W. Thornburg'un hazırladığı ve 
«Türkiye Nasıl Kalkınır» adıyla dilimize çevrilerek 
yayınlanan rapordan bir pasaj okuyarak, karayolları
nın önemini belirtmeye gayret etmiştim. Yazar ra
porunda, karayollarını, «Birbiriyle bağlantısı ol
mayan yüzlerce küçük Türkiye'yi birleştirerek bü
yük Türkiye'yi yaratmış olarak» tanımlamaktaydı. 
1969 yılında yaptığım bu konuşmada, karayollarının 
gelişmesi hakkında şu endişeleri belirtmiştim: 

Türkiye'cikleri büyük Türkiye halinde birleştir
me gayretleri içinde karayolları süratle gelişti; fakat 
Devletçe plana dayalı bir ulaştırma politikası izlen
mediğinden, en yoksul durumumuzda milyarlar sar-
fıyla meydana getirdiğimiz demiryolları aleyhine ge
lişen karayolları, milli ekonomide âtıl kapasiteler ya
ratılmasına, yerli motorlu taşıt sanayii olmadığından 
da, kalkınma için lüzumlu olan büyük döviz kay
bına sebep oldu. Bu dengesiz hızlı gelişmeye, belki 
de mamullerine pazar arayan yabancı motor taşıt sa-
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nayii sebep oldu ve Türkiye'yi enerji bakımından 
daha da dışa bağımlı bir hale getirdi. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir kısım Batı ülkeleri, karayolları ile demiryol

ları arasındaki rekabeti önleyecek, milli ekonomiye 
zarar vermeyi en az hadde indirecek bazı çözümler 
bulmuşlardır. Örneğin; Batı Almanya ve İsviçre'de 
karayol işletmeciliğinin imtiyaz tekeli demiryollarına 
verilmiş. Orada isteyen, istediği yönde karayol yük ve 
yolcu taşımacılığı yapamıyor. Demiryollarından işlet
me müsaadesi almak zorunda kalıyorlar. Bu hususu 
arz ediyorum. 

1948'lerde karayol açlığı içinde bulunan ülkemiz
de, inşasına başlanan karayolları, Bütçe raporunda da 
belirtildiği üzere, fiziki standartlar bakımından zayıf, 
geometrik standartlar bakımından birçok yerlerde ih
tiyaçtan fazla. Bu nedenlerledir ki, geometrik stan
dartlar bakımından yüksek olan yollarda âtıl kapasi
teler mevcutken, fiziki standartları düşük olan hemen 
hemen tüm yollarda mevsim sonlarında azımsanma-
yacak onarımlara girişilmektedir. 

Bugün karayolları, teknik yetişmiş personel, yedek 
parça ve benzeri ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Ül
kenin topoğrafik yapısı, Karayollarının iyi yetişmiş, 
bilgili ve tecrübeli bir teknik kadroya sahip olma
sını zorunlu kılmaktadır. Halbuki, Devlet Memurları 
Yasası, iyi yetişmiş teknik personeli tatminden uzak 
olduğundan, bunlar Karayollarından ayrılmış ve ay
rılmaktadırlar. Dünyaya açılara'k, yabancı ülkelerde 
de iş yapmak durumuyla karşı karşıya bulunan Ka
rayollarının, bu gibi teknik personeli bünyesinde mu
hafaza etmesi ve ayrılanların dönmelerini sağlaması, 
ancak sağlıklı bir ücret politikasıyla mümkün olabi
lecektir. Milyarlar sarfıyla kurulan ve alanında varlık 
gösteren ve kendisini kabul ettiren bu Teşkilatın, dış 
ihalelere de katılabileceği göz önünde tutularak, güçlü 
teknik kadroyla donatılmış olması kaçınılmaz bir zo
runluluktur ve bunun ücretle ilgili yasal gerekleri ya
pılmalıdır. 

Karayollarının 159 milyon 684 bin küsur dolar de
ğerindeki makine parkının, 65 milyon 215 bin dolar 
civarındaki kısmı, yani üçte birinden fazlası tabii öm
rünü tamamlamış bulunmaktadır. Tabii ömrünü ta
mamlayanların c/c 30'u bakım, c/c 60'ı yapım ve as
faltlama, % 10'u da diğer makinelerdir. 

32 229 kilometre uzunluğundaki Devlet yolları
nın revizyonu, onarım ve bakımıyla yükümlü bulu
nan Karayolları makine parkının takviyesine zaruret 
vardır. Karayolları makine parkının önemli bir sı

kıntısı da yedek parçadır. Büyük kısmı dışarıdan sağ
lanabilecek olan yedek parçalar için, döviz transfer
leri zamanında yapılmadığından, yıllık yatırım prog
ramlarında aksamalar olmaktadır. Ülkemizde pazar 
araştırması yapılarak yedek parçaların yerli olarak 
yapılması yolları aranmalıdır. 

1970 başlarında enerji krizi nedeniyle yükselen 
petrol fiyatları karşısında, yük ve yolcu taşımada 
ağırlığın demir ve denizyollarına kaydırılması zorun-
luğu anlaşılmıştır. Ancak, Üçüncü Beş Yıllık Plan 
döneminde, karayol taşıt araçlarında % 10'luk bir ar
tış öngörülmüş olmasına rağmen, özendirici tedbirler* 
le gereksiz yere geliştirilen otomotiv sanayii nede
niyle, bu artış c/c 10 yerine % 20,2 olmuş, aynı dö
nemde ulaşım sektöründe yapılan toplam kamu yatı
rımlarının c/c 40'ının karayollarına tahsisi öngörül
müş olmasına karşın, bu oran aşılarak c/p 62'ye ulaş
mış, demiryollarında ise ancak % 17'de kalmıştır. 

Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde, taşıt hiz
metlerinin, sanayinin girişimlerini karşılama, yerleş
me ve sanayi merkezleri arasındaki ilişkileri güçlendir
me ve dışa bağımlılığı en aza indirme ilkesini öngör
müş ve bu ilkeye uygun olarak karayollarının ulaş
tırma sektöründeki yatırım payı % 62'den c/c 46,9'a 
düşürülecek, buna karşılık demiryollarının payı % 
17'den % 39'a çıkarılacak ve bunun gereği olarak 
da, karayol taşımacılığı Plan dönemi sonunda c/f 

76,4'ten % 66'4'e düşürülürken, demiryollarındaki bu 
payın % 13,9'dan % 22,7'e çıkarılacağı planlanmış
tır. Ancak, taşımacılığın ağırlığının karayollarından 

demiryollarına kaydırılma ilkesi benimsenirken, pa
halı ekspres yollarının duraksamadan devamı ve ön
görülen tarihlerden önce tamamlanacaklarının açıklan
ması, Plan hedefleri ve ilkeleri bakımından düşündü
rücüdür. Avrupa ile Asya arasındaki trafiğin, ekspres 
yollar yerine, günün şartlarına uygun olarak inşa edi
lecek demiryollarına kaydırılmasının zorunluğuna inan
maktayız. 

Pahalı ekspres yollarının trafik tıkanıklığını azalt
mada payı aşikârdır. Ancak; Avrupa ile Asya arasın
da karayol taşımacılığını yapan çeşitli uluslara ait TIR 
filolarının, tek şerit halindeki Bulgaristan yollarında 
tıkanıklık yapmaz ve darboğazlar yaratmazken, geo
metrik standartlar bakımından Bulgaristan yolların
dan daha elverişli olan tek şerit halindeki karayolları-
mızda tıkanıklık yapması ve trafiği aksatması, hasta
lığın başka nedenlerde, özellikle trafik kontrol ve ku
rallarına uymada aranmasının gereğine inanmaktayız. 
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Asya ile Avrupa arasında işleyen TİR filolarının, 
asgari yollan tahrip ettikleri ölçüde ücret almak, 
geçiş ücretlerini de dövizle ödemek konularında Hü
kümetçe alınan kararları yerinde bulmaktayız. Ayrıca, 
yabancı plakalı TIR'ların Türkiye'den geçiş sırasında 
alacakları akaryakıt, lastik, yedek parça ve tamir mas-

. raflarının da dövizle ödeme mecburiyeti konulması 
gerektiğine inanmaktayız. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 

MB GRUBU ADINA SAMİ KÜÇÜK (De
vamla) — Sözlerime burada son verirken, Bütçenin 
Yüce Milletimize hayırlı olmasını diler, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Gruplar adına başka söz talebi?.. 
Yok. 

Kişisel görüşlerin tespitine geçiyorum. 
Sayın İlhan, buyurunuz efendim. 
İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 

senatörler, Bayındırlık Bakanlığının değerli mensup
ları, sizlere saygılar sunarım. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi üzerinde grup söz
cüleri söz aldılar. Ben de bağımsız bir üye olarak, 
aynı konuda görüş ve düşüncelerimi belirtmeye çalı
şacağım. 

Sözlerime başlamadan evvel, grup sözcülerinin 
gerçekten teknik, geniş kapsamlı bir konuşma yaptık
larını; benim ise, sürenin azlığı dolayısıyla bir kaç 
noktaya değinmekle yetineceğimi belirtmek istiyorum. 

Sayın Bakana, gerek Karayollarının kuruluş yıl
dönümü dolayısıyla, gerekse Karayolları bölge mü
dürlerinin Ankara'daki toplantıları dolayısıyla, bize 
de haber vermek suretiyle, onlarla tanışmak, görüş
mek ve Karayollarının sorunlarına eğilmek imkânı 
verdiği için, huzurunuzda teşekkür etmek istiyorum. 

Bu yüce kürsüden, yıllardan beri Ortadoğu ve 
Afrika ülkeleriyle politik ve ekonomik ilişkilerin ge
liştirilmesi gerektiğini belirtmeye çalıştım. Aynı şe
kilde, Libya ve Suudi Arabistan'da ihalelere giren ve 
bu suretle bu ülkelerdeki örnek çalışmalarıyla yurdu
muza, hem döviz ve hem de itibar sağlayan az sayı
daki firmalara Devletin yardım etmesi gerektiğini de, 
sözünü ettiğim konuşmalarımda vurgulamıştım. 

Üçüncü Ecevit Hükümeti programında ve Dör
düncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Ortadoğu ve Af
rika ülkelerinde çalışan Türk firmalarına yardım edi
leceği belirtilmiştir. Bundan bir ay kadar evvel ha
zırlanan bir Yönetmelik ile yıllardan beri ele alın
mamış bu çok önemli konunun kesin olarak halledil
miş olduğu bir gerçektir. Bundan memnunluk duyu

yorum. Bu Yönetmelikte, dış ülkelerde çalışan bu 
kabil kuruluşlara Devletin yardım edeceği hükme 
bağlanmıştır. Bu, ülke adına atılmış yararlı bir adam
dır. Bütün bu olumlu çalışmalara paralel olarak, Ka
rayolları Genel Müdürlüğünün, Libya, Irak gibi Or
tadoğu ülkelerinde yol yapım çalışmalarına başla
yacağına dair haberler memnuniyet vericidir. 

Şu anda, aynı kuruluşun Libya'da yol çalışmala
rını sürdürmekte olması, bu konuda ilerisi için bize 
ümit vermektedir. Yıllardan beri Ortadoğu'da ve Ku
zey Afrika'da yol çalışmalarında bulunan Güney 
Kore firmalarıyla rekabet edebilmesi için, Devletin, 
Karayolları Genel Müdürlüğüne her türlü destekte 
bulunması gerektiğini vurgulamak istiyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Burada gayet tabii ki Sayın Bakanla ikinci defa 

karşılaşıyoruz; ama bu yüce kürsüden altı, yedi, se
kiz, on defa dile getirdiğim Muş'un sorunlarını bir
kaç kelime ile dile getirmek istiyorum. Senatör ol
duğumdan bugüne kadar en çok dile getirdiğim ko
nulardan birkaç tanesi de budur; Varto depremi, sağ
lık sorunu, bir de Muş'un yol sorunu. 

Çok üzülerek belirtmek istiyorum; altı yıllık bir 
senatör olarak, ilk defa bir Devlet memurunun aley
hinde, çalışması hakkında konuşuyorum, kusura bak
masınlar. 

Efendim, hindi besler, üç tane, dört tane koyun 
besler; yalnız, dört koyuna bir çoban, dört tane hin
diye veyahutta kaza bir bekçi... Yaşı geçmiş, kalp sek
tesinden rahatsız; ama altı yıldan beri Muş'ta olan 
bir şube şefinden bizi kurtarın, istirham ediyoruz. 
Ben Sayın Bakana dokuzuncu ayda bu konuda bir 
telgraf çekmiştim. Keşke Sayın Bakan o telgrafla ce
vap vermiş olsaydı, ben de 220 kilometrelik yol yü
rüyüşünden kurtulacaktım. Maalesef, herhalde Sayın 
Bakana göstermediler, onun için bilhassa belirtmek 
istiyorum. 

Muş'un yol sorunu hakkında altı, yedi, sekiz defa 
yapmış olduğum konuşmalardaki şeyleri aynen söyle
mek istemiyorum; ama Muş - Varto - Erzurum yolu, 
Muş - Kızılağaç - Kulp yolu, (Sayın Bakanımıza arz 
etmek istiyorum.) Abdurrahmanpaşa - Bulanık - Pat
nos yolu, Malazgirt - Kızılağaç, Malazgirt - Aktuzla 
- Karayazı yolu, yine Malazgirt - Patnos yolu me
selesi var. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Ben bunları tekrar tekrar söylemekten biraz sıkı

lıyorum; çünkü bu Yüce Mecliste çok defa bu konu
yu dile getirdim, fakat Sayın Bakanımızın bu konuda 
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bize yardım edeceklerinden yüzde yüz eminim. Hiç 
olmazsa, bu sene bu konuya ciddi olarak eğilirse. Ben 
Sayın Bakanı bir de Varto'ya, Muş'a değil, Varto'ya 
davet ediyorum ki, o yolu görelim. Onun için, yalnız 
Sayın Bakanın gelmesi şarttır; kendilerine gönderilen 
raporlarla hareket etmesi değil. Ben Sayın Bakam hu
zurunuzda birkaç parlamenterle beraber Varto'ya da
vet ediyorum; Varto - Muş yolunu görmesi bakımın
dan, Abdurrahmanpaşa - Bulanık yolunu görmesi 
bakımından. 

Sayın Başkan. Değerli senatörler; 
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz, buyurun efendim. 
ALI OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, muhte

rem senatörler; 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesi müzakeresi sebebiy
le, ben de şahsi görüşlerimi arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Memleketimizin en mühim hizmetlerinden bir ka
çını görmek yükünü üzerine almış olan bu mühim 
Bakanlığımızın hizmetleri dile getirildi, tavsiye ve 
temenniler yüce huzurunuzda arz ve izah edildi. Bun
ları sırasıyla tekrar etmek lüzumunu hissetmiyorum. 
Tekrardan bir fayda doğmaz. Çünkü, zaten vakit de 
çok daraldı. Ancak şu kadarını ifade etmek istiyo
rum ki; memleketimizin liman hususunda başlayan 
son senelerde büyük gayretleri olmuştur. Karadeniz-
deki gerek balıkçı, barınağı, gerekse limanlardan bir 
tekini görmediğimiz halde, son senelerde Allah'a şü
kürler olsun ki, mühim limanların inşa edildiği; gerek 
Ege'de, gerek Karadeniz'de, gerekse Akdeniz'de mü
him limanlara kavuştuğumuz bir gerçek. Ama bun
ların yeterli olduğunu iddia etmek ve bunlarla da ik
tifa edebileceğimizi kabul etmek de mümkün değil. 
Bunlara yenilerini eklemek, planlamak ve gelecekte
ki sıkıntıları bertaraf etmek de, bizim vazifemiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Demiryolları konusunda arkadaşlarımızın ileri 

sürdüğü hususların bir gerçek olduğu muhakkak. 
Dünyada en büyük sıkıntı ve büyük döviz kaybına 
sebep olan, büyük harcamalara neden olan sıkıntı, 
daha ziyade Avrupa ve bizim memleketimizde de 
önemini sürdüren sıkıntı, akaryakıt sıkıntısıdır. 

Karayollarımızda, küçük arabalarda benzin, bü
yük vasıtalarda TIR'larda ve kamyonlarda harcadığı
mız mazot hesaba katılırsa, çok büyük sıkıntıların 
içerisine düşüyoruz. Bunların temindeki güçlük ve 
döviz kaybımızın ne kadar büyük rakamlara ulaştı
ğı hepinizin malumudur. 

Memleketimizin dişinden tırnağından artırarak 
ihraç ettiği ürünlerden, hammaddeden veya mamul 
maddelerden elde ettiğimiz dövizlerle getirdiğimiz 
akaryakıtı, karayollarında bu hizmetlerde kullandığı
mız zaman memleketin sıkıntılarının biraz daha art
tığını müşahade ediyoruz. 

Halbuki, ben Almanya'da müşahade ettim; Ham
burg - Frankfurt arasındaki yol 600 kilometreye ya
kın olmasına rağmen, çift yol ve çok süratli trenlerle 
bu yolun 4,5 - 5 saat içerisinde katedildiğini gördüm. 
Memleketimizde de en çok sıkıntısı çekilen Ankara -
İstanbul arasındaki taşımacılıkta demiryolunun ehem
miyeti kendiliğinden ortaya çıkıyor. Ne pahasına 
olursa olsun, yolun ıslahı, çift yol haline getirilmesi 
ve dizel lokomotifler yerine her zaman memleketi
mizde temin edilebilecek kömür, hatta linyitle çalışa
bilecek buharlı lokomotiflere ağırlık verilmesinin isa
betli olacağına inanıyorum. Çünkü, belki bir gün ge
lecek, elimizdeki dövizleri hayati meselelerimize kul
landığımız zaman, sıkıntılarımızın daha da çok arta
bileceğini hesaba katmak, bugünden hiç olmazsa o 
mıntıkalarda buharlı lokomotiflere ağırlık vererek, 
bu ihtiyaçlarımızdan tasarrufa riayet etmemizin öne
mine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Hava meydanları ile ilgili maruzatıma gelince : 

Yeşilköy Meydanımızın, dünya trafiği üzerindeki 
ehemmiyetini izah etmeye hacet yok; ama bu mey
danın tevsii faaliyetleriyle ilgili olarak yapılan har
camalar ileride bu meydanın da ihtiyacımıza cevap 
vermeyeceği gerçeğini şimdiden ortaya koyuyor. 
Çünkü, Avrupa'da o büyük hava meydanlarını; ge
rek Frankfurt, Berlin, Londra, Paris, Roma, hatta 
Newyork gibi Amerika'daki büyük hava meydanla
rını gördüğümüz zaman, Yeşilköy'ün nasıl şehir içe
risinde sıkışıp kaldığını, yarınki genişleme imkânla
rının bugünden nasıl daraltıldığını görmek mümkün. 

Biz, yaptığımız şeyleri, ancak o yılların ihtiyaç
larını nazarı itibara alarak yapıyoruz ve ona göre 
ayarlıyoruz. Halbuki, geleceği de hesaba katarak, 
bundan hiç olmazsa 50 sene sonranın ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde ihtiyaçlarımızı ayarlayıp, bu 
faaliyetleri, bu harcamaları yapsak daha da hayırlı 
olur. 

Aziz arkadaşlarım; Karayollarının memleketimi
zin her yerine yayılması ve bütün il ve ilçelerimize, 
her tarafa en güzel yollarımızın, bugünkü standartla
ra uygun yollarımızın bağlanmasının bir zaruret ha
linde olduğunu kabul edersiniz. Çünkü, Suşehri'ni, 
Şebinkarahisar'a bağlayan o çok zor, aşılması güç 
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yol üzerinde, Halil Rıfat Paşanın «Gidemediğin yer 
senin değildir» levhasını çakmış olduğu o geçidi gö
rünce ve Şebinkarahisar'ı Dereli'ye sahile bağlayan 
yolun o sarp ve kışın geçilmez halini görünce, insan, 
memleketin içinde bulunduğu şartların ne kadar ağır 
ve ne kadar güçlük arz ettiğini hemen anlıyor. 

Sadece Anadolu'da ve Batı'daki bugünkü mevcut 
imkânlarla memleketimizin yol durumu hakkında 
bir kanaat sahibi olmak mümkün değil. Tabii ki, şart
ları ve imkânları mahdut olan memleketimizde, ne 
yapıp yapıp ulaşım imkânlarını temin etmek mecbu
riyetimiz vardır. Bazen de, «Yaptık» dediğimiz yer
lerde, nasıl yapıldığını, hemen kısa bir zamanda na
sıl geçilemez hale geldiğini de görünce insan üzüntü 
duyuyor. 

Avrupa'da, Amerika'da da gördüm, bunu paralı 
hale getirmişler muhterem arkadaşlarım. Girdiğiniz 
her yolda mutlaka para ödüyorsunuz. Çünkü, vatan
daşın cebinden çıkan vergiyle yaptığınız zaman, bir 
haksızlık oluyor. Siz, kamyonunuzla, otobüsünüzle, 
arabanızla yolu tahrip edeceksiniz, vatandaş dişinden 
tırnağından artırıp verdiği vergilerle sizin tahrip etti
ğiniz yolu tamir edecek... Bu, haksızlık oluyor. 

Amerika'daki müşahadem şu oldu : Her girdiği
niz yolda parayı atıyorsunuz. Her geçtiğiniz geçitte; 
yeraltı geçidinde veya köprüde parasını veriyorsunuz. 
Memleketimizde de bu istikamette bir gelişme olur
sa, tahmin ediyorum ki, Maliyeye büyük yükler ge
tirmeyecektir. 

İnşaat makinelerimizi dışarıdan aldığımız müddet
çe, gene de hizmetlerimizin mahdut kalacağı şüphe
sizdir. Zamanında Amerikan yardımından Yugoslav-
lar da istifade ettiler; fakat onlar makine almadılar. 
Bunu biliyorsunuz, bu bir gerçektir. Onlar daha zi
yade yol makinelerini yapacak imkânları, krediyi ve 
fabrika malzemesini aldılar. Belki yollarının yapımı
na bizden beş sene sonra başladılar; ama bugün yol
larını yapacak makineleri onlar yapabiliyorlar. Biz 
bu işte çok geciktik, almış olduğumuz makineler hur
da haline geldi. Bugün sıkıntılarımızın büyük bir kıs
mı ondan doğuyor; ama Polatlı'da, Konya Tavşan-
çalı'da başlanan fabrikaların biran evvel bitirilmesi, 
yol ve inşaat makinelerini yapar hale gelmemiz, 
inşallah bu sıkıntımızı da hafifletecektir. 

Arkadaşlarımız ikinci Boğaz geçidine işaret etti
ler. Bunun sadece İstanbul'da değil, daha evvel etüt
leri yapılmış olan Çanakkale'de de ele alınmasını, 
ilerideki imkânlarımız nispetinde bunun da gerçek
leştirilmesinin bir zaruret olduğunu kabul ediyorum. 

Çünkü Eceabat - Çanakkale arası, Gelibolu - Çardak 
arasındaki bugünkü taşımacılık, yarınki kesafet kar
şısında yetersiz hale gelecek ve sıkıntılarımız başla
yacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karayolu inşaatında muhakkak ki, memleketin 

ihtiyaçları nazarı itibara alınmalı; ama bunun çok 
lüks veya pahalı olan kısımlarından da kaçınmanın 
bir zaruret olduğuna inanıyorum. Benim mesleğim 
olmamakla beraber, Hereke'deki o büyük, yüksek 
boğaz geçidi gibi bir viyadük; bilmiyorum yol düze
yinde geçirilmesi mümkün olmazmıydı; iki - üç se
neden beri geçerken ibretle seyrederim, hâlâ o sütun
ların dikilmesi, üzerindeki o elemanların dizilmesi 
çok büyük paralan, büyük masrafları gerektirdi. Bil
miyorum, o zemin üzerinde yol daha genişletilerek 
bu temin edilemez miydi? Böyle büyük harcamalar
dan da kaçınmanın bir zaruret olduğuna inanıyorum. 
Hele Nuh Çimento'nun yanına yapılan o tüneller, o 
geçitteki zorluk... 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, iki dakikanız var efen
dim. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Hay hay efendim; bağ
lıyorum Sayın Başkanım. 

... Bir başka yerden de bu yolun geçirilmesine im
kân verebilirdi. Eğer yenilerini yapamıyorsak, hiç ol
mazsa kazaları azaltacak, yolların kenarında kaza 
yapan vasıtaların park edebileceği toprak şeritleri 
tanzim etmenin, belki daha kolay ve hiç olmazsa ka
zaları azaltmak bakımından, zor duruma düşen bir 
vasıtanın, bir başka vasıtanın önünden kaçıp kurtula
bilmesini temin bakımından, o sağ - sol şeritlerdeki 
ona muvazi toprak yolların doldurulmasını, bir parça 
da şertleştirilerek bunların hazırlanmasının fayda te
min edeceğine inanıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Karayolları şeklinde, demiryolları ve hava liman

ları şeklindeki hizmetler olsun, muhakkak ki, mem
leketimizde unutulmaz hizmetlerdir. Yapı ve İmar 
İşlerinin; Şark'ta müteahhitlerin kabul etmediği ve iha
lelerine, gerek inşaat mevsiminin kısalığı, gerekse fi
yatlar bakımından girmediği işlerin bu genel müdür
lüğümüz tarafından ele alınmasının bir pratik fayda 
getireceğine ve hizmetleri geciktirmeyeceğine inanı
yorum. 

Bu sözlerim ve bu tespitlerimle Heyeti Aliyenizi 
hürmetle selamlarım. Bütçenin memleketimiz ve mil
letimize hayırlı olmasını dilerim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Hatip, buyurun, 
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VELİ UYAR (Yozgat) — Aynı partiden iki kişi 
konuşmaz ki Sayın Başkan. Birisini kes. 

BAŞKAN — Öyle bir kaide var mı Sayın Uyar? 
Buyurun Sayın Hatip. 
AHMET REMZİ HATİP (Konya) — Muhterem 

Başkan. Senatonun değerli üyeleri, Sayın Bayındırlık 
Bakanı ve Bakanlığın kıymetli elemanları; 

Bayındırlık Bakanlığı deyince, memleketi bayın
dır hale getirmeyi kendisine vazife olarak almış bü
yük kuruluş akla gelir. Maddi ve manevi kalkınma 
bu Bakanlığın inşa ettiği müesseselerin üzerinde cere
yan edecektir. Memnuniyetle ifade etmek bugün 
mümkündür ki. iftiharımız olan yetişmiş büyük bir 
eleman kadrosuna sahiptir ve araç - gereç bakımın
dan da gene çağın ihtiyaçlarına göre oldukça ileri 
bir müessesedir; dışarıya dahi iş yapacak cesarette 
ve ehliyette bir topluluktur. 

Dengeli kalkınma, bölgelerarası gelişmişlik fark
larının azaltılmasına yönelik çalışmalar şüphesiz, alt
yapının önceden bu bölgelere götürülmesi yi e müm
kündür. Altyapı olmayan bir yerde hammadde, işçi
lik dahil, her kalem imalat girdisi mutlaka pahalıdır 
ve sınırlıdır. 

Kurulacak modern sanayi tesisleri yurt düzeyine 
ancak limanlar, hava meydanları. demiryolları ve 
karayollarının o bölgelere mümkün olduğu kadar 
yaklaştırılmasıyla kolaylaşacaktır. 

Turizmden sanayie, tarımdan madenciliğe kadar 
bölgelerin iç pazar ve dış âlemle irtibatları bayın
dırlık hizmetleriyle mümkündür. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın tatbikatı cümlesinden 
olarak, gecikmiş olarak da olsa başlatılan temel sa
nayi yatırımlarının paralelinde, yine Üçüncü Beş Yıl
lık Plan döneminin sonlarında. Devletimizin şanlı 
tarihinde en parlak numuneleri olacak bayındır hiz
metleri için yeni, büyük projeler ele alınmıştır. Bu 
projeler, karşılaşılan bütün güçlükler yenilerek orta
ya çıkan kategorik muhalefetler ile inandırıcı müca
dele verilerek başlatılmıştır. Bunların bugünkü akıbe
tini öğrenmek istiyoruz. 

İstanbul Boğazını en rahat geçiş imkânları ve İs
tanbul'un iki yakasını bir araya getirecek iç ulaşım 
problemlerini çözecek etütler yaptırılmıştır. Mecidi-
yeköy viyadükünün açılmasıyla İstanbul Boğaz Köp
rüsünün kullanma kapasitesi artmış, 80 bin günlüğü: 
yani normal kapasiteyi geçtiği günler olmuştur. Da
ha 1975'lerde varılan bu sonuç, fizibilite etütlerinin 
1998'lerde dolacağını ifade ettiği kapasiteye 1978 -
1979 senelerinde varılacağı, köprünün tıkanacağı gö-
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rülmüştür. İki yakanın bağlantısı için bütün alterna
tiflerin düşünülüp, demiryolu, karayolu etütlerinin 
tamamlanıp, öncelikle ikinci bir karayolu boğaz köp
rüsünün inşası bu Hükümet döneminden evvel öngö
rülmüş; 1977 Mayısında proje ihalesi safhasına ge
linmişti. Demiryolu geçişi etütlerinin de ihalesi yapıl
mış; etütlerin 1977 Haziran ayında bitirilmesi düşü
nülmüştü; «Haydarpaşa - Sarayburnu Su Altı Tüp 
İçinde Çift Hatlı Elektrikli Tren Projesi» mukave
leye bağlanmıştı. Böylece, Anadolu banliyösü, Ru
meli Yakası banliyösüyle bağlanacak, toplu taşıma 
imkânı temin edilecekti. 

Yenikapı - Levent metrosu anaarterinin Yenikapı 
Batı Sanayi bölgesine kısmen yer üstünden, kısmen 
yeraltından giderek demiryolu tekerlekli ulaşım ana-
hattı etüdünün de ihalesi yapılmış; tamamlanma li
mitleri de 1977 sonu olarak tayin edilmiş idi. 

Çanakkale Boğazı geçişi fizibilite etüdü, beynel
milel trafiğin ve bütün Anadolu'nun İstanbul ve 
Trakya ile irtibatının Kocaeli üzerinden yapılması
nın bir çok problemler getirdiği, kapasitesinin üstü
ne çıktığı tespit edilmiş olduğu için. Çanakkale Bo
ğazında bir köprü yaparak Batı Anadolu, Batı Akde
niz, Irak, Suriye bölgelerinin İstanbul ve Trakya ile 
irtibatının bu yolla sağlanıp, Kocaeli trafiğini yükten 
kurtarmak maksadıyla fizibilite etüdü 1976'da ihale 
edilmiş idi. 

Demiryolu taşımacılığı karayolunun 5 misli daha 
ucuz olmakla, daha az dışa bağımlı olmakla bera
ber, uzun yıllar ihmal edilmiş iken, şu projelerin ele 
alındığını biliyoruz. 

İstanbul - Ankara sürat demiryolu, mesafeyi 
3 , 5 - 4 saate indirebilecek, teknik bütün gelişmeleri 
muhtevi, tamamı 5 yılda bitirilecek demiryolu pro
jesi hazırlattırılıp 10,5 kilometrelik Ayaş tüneli inşa
atına başlatılmış idi. Diğer kısımlarının Î977'de iha
lesi sözkonusu iken ne olmuştur, nereye kadar gelin
miştir, öğrenmek istiyoruz? 

İstanbul - Ankara fiili demiryolunun ıslahatı, An
kara - İzmir, Ankara - Diyarbakır - Irak demiryol
larının çift hat, elektrikli olarak etütleri ihale edil
miş idi. Akdeniz - İç Anadolu bağlantısı etütleri iha
le edilmiş, geçiş, İsparta üzerinden mi, Burdur'dan mı 
problemi çözümlenerek, Burdur üzerinde karar kılın
mış idi. Ne safhadadır? 

Edirne - Ankara - İskenderun, Ankara - Erzu
rum - İran, Mersin Adana - İskenderun - Irak hız 
yollarının proje ve inşaat durumları ne safhadadır? 
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İstanbul limanı meselesi, mevcut limanın ıslah ve 
kapasitesinin artırılması, yeni liman fizibilite etütle
ri yaptırılmıştı. Bugün ne safhadadır? 

850 milyonluk bir proje olan İzmir limanının 
(60 + 350) milyonluk ilk iki dilim inşaatını takip 
eden safhalar nasıl olmuştur, ne hale gelmiştir? 

İzmir Körfez Vapur İşletmesi Tecsi Projesi, Kar
şıyaka, tnciraltı ne olmuştur? 

İstanbul - Bursa feribot hattı tesisleri projesi etüt
leri başlatılmış idi. Ne safhadadır? 

Türkiye'miz, bulunduğu jeopolitik ortam içesiri-
sinde bütün bu bayındırlık hizmetlerini kaldıracak 
ve süratle amorte edecek kabiliyette ve mevkide bu
lunduğuna göre, bunlara yapılacak himmetin mutla
ka mahalline masruf olacağı kanaatinde bulunduğu
muzu ifade eder; Bakanlık mensuplarının yeni bütçe 
yılı esnasında muvaffakiyetli çalışmalara nail olma
larını diler, hepinizi hürmetle selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Uyar... 
VELİ UYAR (Yozgat) — Vazgeçtim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Ucuzal.. Yok. 
Sayın Savcı... Yok. 
Sayın Karaağaçlıoğlu, bir siz varsınız burada. Son 

sözü mü istersiniz, şimdi konuşmak mı? 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Son sözü lütfederseniz efendim. 

BAŞKAN — Son sözü, peki efendim. 
Sayın Ege vazgeçtiler değil mi efendim? 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Kutluk... Yok. 
Sayın Çalış... Yok. 

Tenkit ve temennilere cevap vermek üzere Ba
yındırlık Bakanı Sayın Şerafettin Elçi, buyurun. 

Sayın Bakan, sorular dahil, müddetiniz 30 dakika
dır. Lütfen ona göre ayarlayın efendim. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Mardin Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Sena
tonun değerli üyeleri; 

Grupları adına konuşan ve kişisel görüşlerini açık 
layan değerli konuşmacıların, Bakanlığımız bütçesi 
üzerindeki görüş ve eleştirilerini büyük bir dikkat 
ve özenle dinledim. Öneri ve eleştirilerin, bundan son
raki çalışmalarımızda bize güç katacağını ve ışık tu
tacağını belirtmek isterim. Bu nedenle tüm konuşma
cılara teşekkürlerimi sunarım. 
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Değerli senatörler; 
Bakanlığımın 1979 mali yılı Bütçe tasarısı üze

rinde açıklamalarda bulunmak ve 1978 yılı progra
mının kısa bir değerlendirmesini yapmak istiyorum. 

Bunu belirtmeden evvel, burada b'.r memnuniye
timi dile getirmek isterim. Gerek^ İktidar Partisine, 
gerek Milli Birlik Grubuna ve gerek AP Grubuna 
mensup konuşmacıların ve kişisel konuşmacıların âde
ta, genellikle bizim benimsediğimiz prensipler ve po
litikalar üzerinde anlaştıklarını ve Bakanlığımızın büt
çesi hakkında milli bir politikayı benimser bir hava 
içinde gördük. Bizim politikamızın da bu politikayla 
uyum içinde olması bizim memnuniyetimizi gerektir
miştir. 

Sayın senatörler; 
Vaktin sınırlı olduğunu gözönünde tutarak, im

kân ölçüsünde konuşmamı kısa tutmaya çalışacağım. 
Bu yıl Türkiye'nin 53 ilini ilçeleriyle birlikte içe

ren gezi programlan düzenledim. Bu gezilerimde 
genellikle yurttaşların karayolları ulaşımına olan öz
lemini saptadım. 

Bizde buradan hareketle, «Ülkemizin ulaşım po
litikası nasıl olmalıdır?» sorusunu gündeme getirdik. 
Eğer ülkemizde daha dengeli bir ulaşım politikası 
saptanıp, bu yönde bir uygulama yapılsaydı, acaba 
ulaşıma ilişkin bu istek yine de aynı yönde yoğunluk 
kazanır mıydı? İşte önemli olan sorun budur. Bu ne
denle konuya biraz daha geniş boyutlarda değinece
ğim. 

Çalışmalarımızı yürütürken yılların önümüze koy
duğu önemli bazı engellerle karşı karşıya olduğumu
zu vurgulamak isterim; ki, nitekim sayın konuşma
cılarda karşı karşıya bulunduğumuz sorunları bizi 
savunurcasına burada dile getirdiler. 

En önemli sorun mevzuat sorunuydu. Yılların 
tenkit konusu olan 2490 sayılı Kanun, Kanun Kuvve
tindeki Kararnameyle önemli değişikliklere uğratıla
rak günün ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir düze
ye getirilmiştir. 

Buna paralel olarak Bakanlığımız tarafından uy
gulama ile ilgili yönetmelik çalışmaları sürdürülmek
tedir. 1979 yılında bu konuyla ilgili yönetmelik ha
zırlıkları bitmiş olacaktır. 

Bakanlığımızın karşı karşıya bulunduğu en önem
li diğer bir sorun personel sorunuydu. Malumunuz 
olduğu üzere, bugün bir mühendis düz işçiden dahi az 
ücret alabilmektedir. Bunun sıkıntısını diğer kuruluş
lardan fazla özellikle teknik personel çalıştırmak 
mecburiyetinde olan Bakanlığım çekmektedir. Bunun 
biran evvel halli gerekir. 
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Türkiye'nin tüm personel politikasında önemli 
çarpıklık olduğu tartışılmaz bir konudur. Ancak, tüm 
personel sorununun çözümü bizim gücümüzü ve bi
zim problemlerimizi aşan bir konu olduğundan, biz 
sadece teknik personel sorunu üzerinde durarak, bu 
konudaki görüşümüzü bir cümle ile belirtmek iste
rim : 

Teknik personelin toplusözleşme düzeni içinde ele 
alınmasında yarar vardır. Ancak bu düzen içinde 
teknik personel kendi sorunlarını yeterince savunabi
lir ve hak ettiği haklarını elde ederek kamu sektö
ründe çalışmaya seve seve koşabilir. Bu sağlanma
dıkça, kamu kesiminde, teknik personelin çalışması
nın cazibesi artırılmadıkça teknik personel sorununu 
çözmek mümkün olamayacaktır. 

Diğer önemli bir sorun ise, ulaşım sektörlerinin 
ulaşım alt türleri arasındaki kaynakların dağılım den
gesizliğidir. Örneğin; karayolları ve demiryollarına 
ayrılan yatırımlardaki dengesizler, bu dengesizliğin 
önümüzdeki yıllarda giderilemeyeceği inancını da ha
len bizde uyandırmaktadır. 

Her ne kadar Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Planında demiryollarına ayrılan ödenek. Üçüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planına oranla c/c 85 oranında artı-
rılmış olmakla birlikte ,bunun da dile getirilen demir
yolunun, ülkemizin koşullarına cevap verebilecek şe
kilde çözümüne yeterli olacağı kanısında değilim. 

Bakanlık görevini devraldığım günden beri üzerin
de özenle durduğum önemli bir konu, bölgelerarası 
dengesizliktir. Gezilerim sırasında bırakın bölgeler
arası dengesizliği, bölgeler içinde bile bariz bir şe
kilde dengesizlik olduğunu saptadım. 

Bunun giderilmesinin ilk koşuluna, ülkemiz için 
öncelikle ve ivedilikle bir makro ulaşım politikasının 
saptanmasında görüyoruz. Bu konudaki görüşümü 
çeşitli vesilelerle açıkladım. Ancak, bir kez de Yüce 
Senatonun huzurunda açıklamakta yarar görmekte
yim. 

Türkiye'de 1950 yılına kadar karayolu ve demir
yolu çalışmaları arasında görülen bir ahenk vardır. 
Ancak bu tarihten sonra birden bire karayolları le
hine gelişen yeni bir dönem başlamıştır. Örneğin; 
1950 yılına kadar 7 364 kilometre demiryolu yapıl
mışken, 1950'den bugüne 29 yılda sadece 979 kilo
metre demiryolu döşenmiştir. Demiryollarının ihmali 
ise, kitle taşımacılığı yerine bireysel ve özel taşıma
cılığı özendirmiştir. Böylece giderek uluslararası oto
motiv endüstrisinin taleplerine uygun bir piyasa or
tamı yaratılmıştır. Dolayısıyla da her geçen yıl daha 

çok petrol tüketimi, daha çok ara malı ve lastik tü
ketimini beraberinde getirmiştir. Bu da, takdir eder
siniz ki, ithal petrole ödenen döviz miktarını artır
mıştır. 

Değerli senatörler; 
Bu genel girişten sonra, 1978 yılı programının 

genel bir değerlendirilmesini yapmak ve 1979 mali 
yılı Bütçesinden anahatlarıyla söz etmek istiyorum. 

Karayolları ulaştırması dışındaki diğer ulaşım sis
temlerinin dengesizliği ve gelişmemişliği, işletmecili
ğin yetersizliği, altyapı yatırımlarının pahalı oluşu ve 
çabuk gerçekleştirilememesi, ulaşım sistemleri arasın
da koordinasyon eksikliği gibi nedenlere karşı, ka
rayolunun bağımsızlığı, kolaylığı, aktarmasız taşıma
yı sağlaması, altyapının kısa sürede yapılabilir olu
şu, geçtiği arazinin değerini artırışı gibi nedenler ka
rayolu ulaştırma talebini kısa dönemde cazip kılmış 
ve uygulamada karayolunu öne geçirmiştir. 

Buna rağmen, ülkemiz karayolu bakımından da 
gelişmiş ülkelerin oldukça gerisindedir. 1978 yılı uy
gulamalarında karayolu ulaştırmasında atıl kapasite 
yaratacak yüksek standartlı yol yapma yerine, eko
nomik ve sosyal içeriği olan yollar ile ülkemizin dö
viz darboğazını aşmada önemli katkısı olacak, tu
rizme olanak sağlayan karayolu yapımına öncelik ve
rilmiştir. 

1978 inşaat mevsiminde gerçekleştirilen yapım, 
onarım, asfalt ve bakım faaliyetlerinin bazı sayısal 
değerleri şöyledir : 

Devlet il ve turistik yollan olarak toplam 3 507 
kilometre sanat yapısı, 2 667 kilometrede toprak iş
leri, 3 787 kilometrede stabilize serilmesi işlerinde ça
lışmalar yapılmıştır. Ayrıca. 3 608 kilometresi yeni 
asfalt yol yapımı olmak üzere toplam 10 804 kilo
metre yolda asfalt kaplama, yenileme ve onarım iş
leri tamamlanmıştır. 

Tüm ülke düzeyinde 1978 yılı başında program
lanan fiziki gerçekleşme hedefleri, yıl içinde sağla
nan ek olanaklarla büyük ölçüde aşılmıştır. Aralık 
1978 durumuna göre, asfalt hizmetlerinde yeni ya
pımlarda yüzde 145, yenileme ve onarımlarda yüz
de 113 olmak üzere toplamda yüzde 122'lik bir fizi
ki gerçekleşme düzeyine ulaşılmıştır. 

Bu açıklamamızdan da anlaşılacağı gibi, Sayın 
Karaağaçlıoğhrnun beyan ettiği üzere, 1978 hizmet
leri iç açıcı olmamak bir yana, geçen yıllara oranla 
daha yüksek bir düzeyde iç açıcı bir görünüm arz 
etmekte ve hizmette oldukça başarılı olduğumuzu id
dia edebilecek durumdayız. 
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Biz özellikle geri kalmış yörelerimizin yatırımla
rına hız vermeyi, görev aldığımız ilk günden başlaya
rak bunu amaç edindik ve bunun ciddi takipçisi ol
duk. Bunun sonucu olarak, geri kalmış yörelere 1,2 
milyar liralık ek ödenek aktarmak suretiyle bu yöre
lerdeki çalışmaların temposu hızlandırılmıştır. 

1979 yılı ve ileriki yıllarda bitmesi planlanan ve 
programda o şekilde yer alan 40 adet proje süresin
den önce, 1978 yılı sonunda bitirilmiştir. Bu projele
rin toplam uzunluğu 1 009 kilometre olup, toplam 
proje maliyeti 970 milyondur. Önümüzdeki çalışma 
yıllarında ise, detaya inmeden sadece önemli bazı 
projeleri burada zikretmek isterim. 

1981 yılında Ankara - istanbul arasının önemli 
bir bölümünün çift şeritli olarak yapımı tamamlana
caktır. 

Karadenizin önemli bir kesimi olan Hopa - Sarp 
kesimi 1981 yılında bitirilecektir. 

Yine Karadeniz sahil şeridinin önemli bir bölü
mü olan Sinop - Zonguldak - istanbul arası sahil yo
lu 1981'de tamamlanacaktır. 

Akdeniz sahil şeridinin en önemli kesimi bulunan 
Antalya - Finike - Fethiye arası en geç 1980 yılında 
asfalt kaplamalı olarak tamamlanmış olacaktır. 

Ankara - Gürbulak transit yolunun yüksek stan
dartlı ölçülerle yapımı devam etmekte olup, Avrupa 
ile Yakındoğu arasında köprü görevi gören ülkemi
zin Iran üzerinden Asya'ya ulaşımını sağlayan «Dün
ya karayolunun Önemli bir parçasını teşkil edecek 
bu yol, 1981 yılında bitirilmiş olacaktır. 

Ülkemizin trafik bakımından çok yoğun olduğu 
izmit - istanbul arasındaki oto ve ekspres yol en geç 
1981 yılında hizmete açılacaktır. 

Mersin - Adana kesimi (Tarsus geçişi hariç olmak 
üzere) çift yol olarak bu yıl hizmete açılmış ve Ada
na - iskenderun arası kesimi de kısa bir sürede ta
mamlanıp hizmete konulacaktır. 

Değerli senatörler; 
Demiryolu açısından durum pek iç açıcı değildir. 

Bu konuda gelişmiş ülkelerin çok gerisinde bulunu
yoruz. Daha önce belirttiğim gibi, kitle taşımacılığı
nın ülkemiz ekonomisindeki yeri, demiryolu taşıma
cılığını ön plana çıkarmıştır. 

Belirttiğim gibi, ödeneklerin yetersizliği nedeniyle 
yapımını planladığımız tüm yatırımların elbette şu 
anda gerçekleşmesi sözkonusu değildir. Ancak, buna 
rağmen 1979 ödeneğinde geçen yıla oranla önemli 
bir artış sağlanarak, bu konuya verdiğimiz önemin 
bir simgesini bütçede gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 
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32 milyar proje bedelli olan istanbul - Ankara 
arasını 4 - 4,5 saate indirecek olan Arifiye - Sincan 
demiryolunun 1986 yılında bitirileceği şeklinde plan
lanmıştır. ihaleleri yapılmış olan Sincan - Ayaş hattı 
ve 10,5 kilometre uzunluğundaki Ayaş tüneli inşaat
larına ilave olarak, bu yoldaki diğer önemli tünelle
rin ihaleleri de bu yıl gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Bunun devamı olan ve konuşmacılar tarafından 
dile getirilen diğer hatlar üzerindeki çalışmalarımız 
da 1979 yılında devam edecektir. Bu arada, Sayın 
Karaağaçlıoğlu'nun da değindiği ve gerçekten yapı
mında büyük zaruret olan maden cevherlerimizin 
sanayi tesislerine taşınmasını önemli bir ölçüde çö
zecek olan Tecer - Kangal varyantının yapımıyla, 
bu yoldaki önemli sorun çözüme kavuşabilecektir. 

1981 yılında bitirilmek üzere bu hattaki çalışma
larımız sürdürülmüş ve gerekli ihale yapılmıştır. 

Ulaşım sistemleri içinde ülkemizin doğal yapısı 
bakımından en ekonomik çözüm veren bir diğer sis
tem deniz ulaştırmasıdır. Ancak, bu konuda şunu be
lirtmekte yarar görüyorum. Deniz ulaşımındaki geri 
kalmışlık, altyapı hizmetlerinin yetersizliğinden ziya
de, işletmecilik ve deniz filosunun yeterince gelişti
rilmemiş olmasından ileri gelmektedir. Yoksa, altya
pı tesisleri çok yeterli olmamakla birlikte, bugünün 
ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeydedir. 

Ulaştırma sektörünün bu hizmetleri yanında, ba
lıkçılığın gelişmesine büyük katkısı olduğuna inandı
ğımız balıkçı liman ve barınaklarının ve bunlarla il
gili tesislerin yapımlarına devam olunacaktır. 

Ülkemizin turizm potansiyeline katkısı buluna
cak turistik liman ve yanaşma yerleri yapımına de
vam edilecektir. Bu konuda detaya kaçmadan, sade
ce önemli projelerinin yapımını dile getirmekte yarar 
görüyorum. 

izmir limanı tevsiatı, Haydarpaşa limanı mole 
ilavesi, Trabzon limanı tevsiatı, Ordu barınma yeri 
tesisleri. 

Çağımızda teknolojinin hızla gelişmesi özellikle 
yolcu taşımada hava ulaşımının önemini artırmıştır. 
Yurdumuz Avrupa ile Asya arasında hava trafiği yö
nünden de bir geçit merkezi durumunda olduğundan, 
hava meydanlarımızın uluslararası hava trafiğine uy
gun hale getirilmesinde zorunluluk bulunmaktadır. 
Bu nedenle hava meydanlarımızın süratle modern ha
vacılık standartlarına ve Türk Hava Yolları Filosu
na cevap verecek düzeyde yapımı, tamamlanması, 
donatımı gerekmektedir. Halen Ankara Esenboğa, 
istanbul Yeşilköy hava limanları ve Adana, Antalya, 
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Trabzon, Gaziantep hava alanlarının tesvilerine, îz- ı 
mir, Efes, Muğla, Dalaman, Erzincan ve Kars hava 
alanlarının inşatına devam olunmaktadır. 

Akaryakıt ve doğalgaz boru hattının yapımına 
da önemü tesislerimiz olarak izmit İpraş, İstanbul 
Haramidere boru hattı ve Mersin, Adana, Osmaniye 
akaryakıt boru hattı önümüzdeki yıl programa aldı
ğımız önemli projelerdir. Malumunuz dünyanın hiç 
bir yerinde tankerlerle uzun mesafelerde akaryakıt 
taşınması hiç rasyonel görülmemektedir. Sadece akar
yakıtın taşınması için önemli ölçüde akaryakıt kul
lanılması gerekmektedir. Bu, petrole son derece muh
taç olan ülkemiz için önemli ölçüde sakıncalar yarat- I 
maktadır. Bu nedenle boru ile akaryakıt taşınması 
önemle üzerinde durduğumuz bir konudur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, 30 dakikanızın dolma
sına beş dakikanız var. Bana iki dakikasını ayırabi-
lirseniz, müsamaha payını da eklemek suretiyle soru 
önergelerini tamamlayabiliriz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇÎ 
(Devamla) — Peki Say.n Başkanım. I 

Sayın senatörler; I 
Yapı işlerinde bu yıl tüm sektörlerde toplam 1335 

adet olmak üzere iş bitirilerek hizmete sunulmuştur. 
Bakanlığımızın tüm çalışmaları gözönüne alınıp de
ğerlendirildiği zaman, 1977 yılına oranla gerçekleş
me paylarına önemli bir yükselme olduğu gözetlene
bilir. 1977 yılında Bakanlığın tüm yatırımlarında gerçek
leşme oranı !% 69 iken; Ocak ayı sonu itibariyle, 1978 
yılında bu oran % 79'a çıkarılmış bulunmaktadır. 

Sayın senatörler; 
Bütün konuşmacıların ittifakla dile getirdiği gibi önü

müzdeki önemli darboğazlardan birisi de karayollarında- j 
ki makine parkının oldukça yıpranmış olmasıdır. Bu 
bir gerçektir. Döviz darboğazı nedeniyle gerekli it- ! 
halat yapılamamıştır. Ancak bu yıl peşinatsız olarak 
ilana çıkma suretiyle makine parkının yenilenmesi 
imkânları zorlanmıştır ve bunun sağlanabileceği ka
nısındayız. 

Boğaz Köprüsü konusunda burada geniş bir tar
tışmaya girme ihtiyacını duymuyorum. Ancak Boğaz 
Köprüsü sadece kendi içinde değil, doğrudan doğru
ya Türkiye'nin tüm ulaşım politikası içinde ele alı
nıp değerlendirmelidir. Bu perspektif içinden konu 
ele alındığı zaman Boğaz Köprüsünün yapımında 
zaruret bulunmadığı gerçeği ortaya çıkacaktır. Bu 
köprünün kapasitesi de dolmuş değildir. Günlük 120 
bin araç kapasiteli olan bu köprüden şu anda orta
lama olarak günde 80 bin araç geçmektedir. Ancak 
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demiryolu ulaşımına verdiğimiz önemin gereği ola
rak ve Boğazdan ikinci geçişinde zorunlu olduğu gö-
zönünde tutularak, Boğazın demiryolu ile geçişinin 
sağlanması tarafımızdan benimsenmiştir. Bu konuda
ki önçalışmalar yürütülmektedir. Önümüzdeki Hazi
ran ayında konu detaylı olarak tartışılmaya getiril
dikten sonra, Boğazın demiryolu ile geçişi ve bunun 
istanbul metrosu ile bağlantılı olarak ele alınması 
üzerinde ciddiyetle durulacaktır. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam Sayın Bakan. 
Şimdi yazılı olarak cevap isteyen önergeleri oku

yayım. Ondan sonra, hemen cevap isteyenlerden ha
zırlığa ihtiyacı olanlara yazılı cevap verebilirsiniz; 
hemen cevap verebileceklerinize de hemen cevap ve
rebilirseniz daha kolay olur. 

Sayın Başkanlığa 
Kitle taşıyıcılığı yönünden zorunluluk halini alan 

Burdur - Antalya demiryolunun inşasının ele alınma 
sorununa ne zaman başlanabileceği hususunun, Sayın 
Bayındırlık Bakanı tarafından ne kadar süre içerisin
de meşgul olunabileceğinin yazılı olarak cevaplandı
rılmasını rica ederim. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Sayın Başkanlığa 
Aracılığınızla Sayın Bayındırlık Bakanından Bur

dur - Antalya demiryolu yapımına ne zaman baş
lanacağının yazılı olarak cevaplandırılmasını rica 
edeceğim. 

Antalya 
Reşat Oğuz 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına delaletinizi ri
ca ederim. 

Giresun 
Hayrettin Erkmen 

Soru : Giresun, Dereli, Şebinkarahisar Devlet yo
lunun yapımında duraklamanın sebebin edir? 

Bu yıl için 1979 yılı Bütçesine ne miktar ödenek 
konmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, eğer aklınızda ise 
şimdi kısaca da cevaplandırabilirsiniz. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Bu husus aklımda efendim. 

Sayın Senatörün bu konuda bize teşekkür etmesi 
gerekir. Dereli, Şebinkarahisar yolu bizim dönemi
mizde yapımı hızlandırılan bir yoldur. Bu yıl ödene
ği de hatırımda kaldığına göre 25 milyon civarında-
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dır. Bunu hem ihaleli, hem emanet usulü ile çift başlı 
çalışmak suretiyle kısa sürede yapmayı amaçlamış 
bulunuyoruz. 

HAYRETTİN ERKMEN (Giresun) — Yazılı ola
rak istiyorum. 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Peki, yazılı olarak cevaplandırayım. 

BAŞKAN — Bir başka soru var efendim, okutu
yorum. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık Bakanı tarafından 

cevaplandırılmasını arz ederim. 
Kars 

Yusuf Ziya Ayrım 

1. Geçen sonbahar başlarında bir öğretmenin 
bulunduğu bir grubun Kars Hava Alanının müteah
hidinin faaliyetini durdurdukları doğru mudur? 

2. Kars Havaalanı ne zaman bitirilecektir? 
BAŞKAN — Bunlara kısa kısa cevap rica ede

yim. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇÎ 

(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim, 
Sayın Başkan; 
Tavassutlarınızla Sayın Bakandan yazılı olarak 

aşağıdaki hususları öğrenmek istiyorum. 
. Saygı ile arz ederim. 

İstanbul 
Vefa Poyraz 

1. Küçükçekmece, Kınalıköprü arası ne zaman 
çift şerit olarak işletmeye açılabilecek? 

2. Bayrampaşa'dan göllerin kıyısından geçecek 
sürat yolu ne zaman bitirilecek, hali hazır durumu 
nedir? 

BAŞKAN — Bu yazılı cevap istiyor. 
Sayın Başkanlığa 

Aracılığınızla Bayındırlık Bakanından aşağıdaki 
sorumun cevaplandırılmasını dilerim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

1, Mardin Midyat ilçesinden Nusaybin'e yıllar
dan beri karayolu inşaatı devam etmekteydi. 1979 
yılında trafiğe açılacaktı. Bu yol çalışmasının durdu
rulduğu söylenmektedir. Sebebinin açıklanması?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇÎ 

(Devamla) — Sayın senatörler; 1978 yılma kadar bu 
yolda hiç bir çalışma' yokken, sadece zamanımızda 

52 milyon lira bu yola ödenek konularak bu yoldaki 
çalışma hızlandırılmıştır, önümüzdeki yıl da çalışma
lar daha fazla hızlandırılmış olacaktır. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Aracılığınızla Bayındırlık Bakanından aşağıdaki 
sorunun sorulmasını rica ederim. 

Mardin 
Sait Mehmetoğlu 

1. Mardin İdil ilçesine bağlı Oyalı nahiyesi üze
rinden Nusaybin Cizre ipek yoluna bağlanması dü
şünülüyor mu? 1979 yılı programında var mıdır? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇÎ 
(Devamla) — Vardır Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakamnca 

cevaplandırılmasını takdirinize arz ederim. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

Erbaa, Akkoç, Tanoba, Esençay, Taşova çembe
ri karayolu ağı içinde yeni yapılmakta olan Taşova, 
Erbaa karayoluna bağlanacağı sizden önceki sayın 
bakanlarca bölge halkına vaat edilmişti. Bu güzer
gâhta nüfus yoğundur. Adını belirttiğim üç yerleşim 
yeri belediyedir. Yol 15 kilometre civarındadır. Bu 
konuda daha önceki vaatler doğrultusunda bir hizme
tin yapılması mümkün müdür ve bu imkân bulunur
sa bu hizmet ne zaman gerçekleştirileblir? 

Erbaa, Akkoç, Kozlu yolu karayolu ağı içinde
dir. Bugünün ölçülerine cevap vermemektedir. Bu yo
lun düzeltileceği, geliştirileceği vaadi mevcuttur. Bu 
konuda bir hizmet yapmak mümkün mü? 

BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Yazılı cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Yazılı cevap vereceksiniz. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık Bakanınca 

cevaplandırılmasını takdirlerinize arz ederim. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

Amasya, Taşova, Erbaa, Niksar yolu çalışmaları 
birkaç yıldır devam etmektedir. Sonuçlanmaması şi
kâyetlerin ve bölge hayatında zorlukların ve bazı sı
nırlılıkların nedenidir. Taşova, Erbaa karayolu yapı
mı ve Erbaa, Niksar karayolu güzergâh tespitinde ve 
genel olarak yol yapımında durum nedir? Bu yol ne 
zaman hizmete açılacak? 
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BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 
(Devamla) — Yazılı olarak cevaplandıracağım efen
dim. 

BAŞKAN — Peki efendim, teşekkür ederim. 
BAYINDIRLIK BAKANI ŞERAFETTİN ELÇİ 

(Devamla) — Efendim, Yüce Senatoyu saygıyla se
lamlarım. (CHP, MB ve Cumhurbaşkanınca S. Ü. 
Grubu sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurun. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar) 

— Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; 
Bundan evvel yapmış olduğum konuşmanın nok

san olan tarafını ikmal etmek üzere şahsım adına 
söz almış bulunuyorum. 

Aslında Türkiye'nin içinde bulunduğu bugünkü 
son zor koşulları, zor şartları aşabilmek için elbirliğiyle 
alacağımız gayretler manzumesi içerisinde mütalaa 
ettiğim bu konuyu ifade etmek suretiyle dışa teknik 
bir güç olarak açılmanın imkânını ortaya koymak is
tiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Artık dünya sadece ülkelerin meselelerini kendi 

kapılan içerisinde halleder şekilden çok çıkmış, hele 
ekonomiler, teknolojiler karşılıklı olarak birbirleriyle 
milliyet ve din, ideoloji tanımaksızın alışverişe başla
mış ve menfaat alışverişi içerisinde hükümetlerine 
sosyal yapılarına, ekonomilerine büyük faydalar sağ
laya gelmişlerdir. Türkiye'de 15 yıllık plan dönemi 
içerisinde insangücü bakımından, teknik güç bakı
mından büyük mesafeler katetmiş ve güçlü birtakım 
meseleleri başarabilecek seviyeye gelmiş bulunmak
tadır. 

Bu itibarla Bakandırlık Bakanlığının önderliği 
içerisinde bilhassa bakir olan tarihi, coğrafi, ırki, 
dini ilgilerimiz, yakınlıklarımız, mazideki birtakım 
beraberliklerimiz olan Orta Şark Arap ülkelerine, 
petrol ülkelerine tekniğimizi, hizmetlerimizi götürmek 
suretiyle oraların hizmetlerini görmek, bunun muka
bilinde Türkiye'nin hakikaten sıkıntısını çektiği dar
boğaz halinde Türkiye'nin gündeminin anarşiden 
sonra ikinci sırasını teşkil eden döviz imkânlarını 
Türkiye'ye temin edebilecek birtakım faaliyetlere gi
rişmek lazımdır. 

Şimdi memnuniyetle öğreniyoruz ki, Libya'da bir 
yol yapımı ile ilgili Bayındırlık Bakanlığı Karayolları 
bir hizmet almış ve muhtelif Türk firmaları da bu 
memleketlerde; Suudi Arabistan'da, Kuveyt'te, Lib
ya'da, Irak'ta çalışmakta; ama bütün bunlar Devle
tin himaye şemsiyesinden mahrum, kendi imkânla

rıyla kendi teknik güçleriyle malî güçleriyle bu ülke
lerde çalışmak suretiyle hem Türk işçilerine yeni bir 
çalışma sahası, istihdam olanağı temin ediyor ve aynı 
zamanda Türkiye'ye döviz getiriyor. 

Ben şimdi Sayın Bakana şunu teklif ediyorum. 
Hiç şüphe yok ki, belki kendi görüşleri içerisinde bu 
meseleleri halledebilirler; Türkiye'de büyük mühen
dislik firmaları kurulmuş, var. Teknik experience da 
var bunların, mali ve ekipman güçleri de var; ama 
sayılan 15 - 20'yi geçmeyen firmalar. Türkiye'de kal
kınan bir ülke, bu kalkınan ülkenin kendi yatırım
larıyla ilgili meselelerle alakadar olmanın, ona angaje 
olmanın dışında bu müesseselerin dış ülkelerde hizmet 
görmeleri gibi bir keyfiyet var. Bunların burada hiz
met görmelerini, emin hizmet görmelerini; hergün 
gazetelerde okuduğumuz nitelikte, falan malı gön
derdik, et gönderdik bozuk çıktı, salça gönderdik 
paslı çıktı, gibi başarılarını gölgeleyebilecek nitelik
teki davranışlardan başlangıçta peşinen tevakki et
melerini sağlamak amacıyla Bayındırlık Bakanlığının 
önderliğinde bunların seçimlerinin yapılması, müteah
hitlik karnelerinin orada yapacakları işlerde referan
sın Bayındırlık Bakanlığı tarafından o ülkelerin ilgili 
makamlarına teminat mahiyetinde verilmesini ve bun
ların oralardaki yatırımlannın karşılığı olarak göste
recekleri mali teminatın Türkiye'deki Devlet banka
ları aracılığı ile Bayındırlık Bakanlığının uygun gö
receği mütalaa ile verilmesinin temini ve bu suretle 
Türk mühendislik firmalarının o piyasalarda daha 
rahat çalışmalarının teminatını getirmek lazımdır. 
Çünkü, iş yapacaklar, liman yapacaklar, yol yapa
caklar, köprü yapacaklar, bina yapacaklar, konut 
yapacaklar; bütün bunların dışında ülkeye döviz ge
tirecekler. Döviz için türlü teşvik uygulamaları, türlü 
teşvik tatbikatları hükümetler tarafından kararname
lerle alınırken, işte bu konuda bilhassa döviz darbo
ğazını aşmaya, ikinci bir imkân olarak kullanabile
ceğimiz bugünkü teknik gücümüzü orada değerlendir
meye gitmeliyiz. 

İkinci meselelerden bir tanesi de; «Devlet Mü
hendislik Müşavirlik Firması» adı altında gerek iç 
proje ve etüdlerde, fizibilite raporlarının tespitinde, 
mühendislik çalışmalarında ve gerekse dış piyasalar
da bunun değerlendirilmesini temin edebilecek nite
likte bir kuruluşa ihtiyaç vardır. Bu kuruluşu -mut
lak ve mutlak temin etmeli ve bunun için icap eder
se gerek dış ülkelerde çalışacak mühendislik firma
ları ve gerekse Devlet kuruluşlarının rahat bir hiz
met imkânına kavuşacağı hukuki statüyü de getir-
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mek lazımdır. Şayet hukuki statünün dışında Hükü
metin alacağı kararlarla 2172 sayılı Yetki kanunları 
içerisinde bu mesele hallolabilecekse meseleyi bu 
yönde halletmek suretiyle yeni bir imkânı ülke için 
yaratmakta sanırım sayısız faydalar vardır. 

Bir konuya daha değineceğim, her halde vaktim 
bitiyor : 

NATO Enfrastrüktür tesislerinin büyük çapta 
Batı ülkelerinde, NATO'ya dahil olan ülkelerde hava 
meydanlarından, limanlardan ve boru hatlarından 
memleketlerinin, ülkelerinin ekonomisi için yarar
landığı ve bunu kullanma için de hiç bir maniin 
mevcut olmadığı aşikâr. O halde, Türkiye'de mev
cut olan boru hatlarının, limanların ve hava mey
danlarının bir kısmını kullanıyoruz, tümünden fay
dalanmak suretiyle, ekonomi için faydalanmak sure
tiyle hiç olmazsa bugün tanker filolarının, kamyon 
tanker filolarının büyük çapta kullandıkları akar
yakıttan tasarruf etmek suretiyle döviz sağlama im
kânlarının da mevcut olabileceği aşikârdır. 

Bu arada bilhassa akaryakıtla ilgili yapımlarda 
Sayın Bakan izahlarında, Ipraş ile ilgili kısa mesa
fedeki boru hattıyla Güneydeki kısa mesafedeki boru 
battı yapımlarından bahsetti. Aslında Orta Anado-
luda büyük bir rafineri kurulmaktadır. Orta Ana
dolu rafinerisi 5 milyon ton kapasitededir. 6 milyon, 
6,5 milyon ton ham petrol kullanacaktır. Üç, dört 

"""sene gibi bir süre içerisinde gerçekleşecek olan bu 
rafinerinin yapılmasına muvazi olarak BOTAŞ tara
fından yürütülmekte olan boru hattının da tümüyle 
hizmet düplikasyonuna mani olmak amacıyla Bayın
dırlık Bakanlığı içerisinde mütalaa edilecek şekilde 
bir organizasyona kavuşturulması ve süratle rafine-

«»•fffîîn bitişine kadar bu boru hattının yapılmasıyla 
6 milyon tonluk bu ham petrolün nakliyle ilgili bir
takım munzam ödemeleri ve döviz ödeme zorunlu
luklarını ortadan kaldırmak, sanırım ki, mümkün 
olabilecektir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Devamla) — 

Bağlıyorum efendim. 
Bu arada bir konuya daha değinmek istiyorum. 

Bakanlığın plan, proje, etüt ve istikşaf çalışmaları 
İçkisinde Aşağı Fıfat projesi ile ilgili bölgedeki me
seleler, sanırım ki, bu projenin gerçekleşmesiyle bir
likte büyük bir sorun olarak ortaya çıkacaktır. Onbeş, 
yirmi sene içerisinde gerçekleşeceği öngörülen veya 
tura yatırımı 265 milyar lira olan bu Aşağı Fırat 
projesi, sahasında ulaşım ve yapım sektörü bakımın
dan birtakım problemler ortaya çıkacaktır. Şimdiden 

Bayındırlık Bakanlığının bu mıntıkadaki kuruluşla
rının master plan seviyesi içerisinde buradaki istihsa
li ve sosyal gelişmeyi, ekonomik gelişmeyi dikkate al
mak suretiyle kurulacak endüstrilerin ürünleri de 
nazarı dikkate alınmak suretiyle bir yol ağı şebekesi 
planlamasını önümüzdeki yıllar içerisinde gerçekleştir
mesinde, hazırlanmasında, bunun çalışmasını yapma
sında zaruret olduğu kanaatindeyim. Çünkü, bunların: 
süratle yapımı mümkün olamayacağı, yatırım ve kay
nak meselesi olduğu, zaman meselesi olduğu dikkate 
alınırsa, ileride proje gelişimine muvazi olarak; Aşağı 
Fırat projesinin gelişimine muvazi olarak buradaki 
ulaşım hizmetlerinin görülmesine buradaki Devlet ya
pılarının artacak nüfusun ihtiyaçlarını karşılayacak 
okul, hastane ve diğer yapıların bölgelerin hususiyetle
rine uygun bir görüş içerisinde planlamasında ve bu 
mıntıkada spesifik birtakım çalışmalara girmekte za
ruret olduğunu ifade etmek isterim. 

Sözlerimi burada bağlarken, bütçenin milletimi
ze, Bakanlığımıza hayırlı uğurlu olmasını diler, hepi
nize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Bayındırlık Bakanlığı ve Karayol
ları Genel Müdürlüğü 1979 mali yılı Bütçe kanun ta
sarıları üzerindeki müzakereler tamamlanmıştır. 

Bayındırlık Bakanlığı bütçesinin bölümlerine, Ka
rayolları Genel Müdürlüğü bütçesinin maddelerine 
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bayındırlık Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 41 253 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat alım, bakım 
ve onarım işleri 286 7C0 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yapı işleri Genel Müdürlüğü 
Devlet yapıları yapım - bakım 
ve onarım işleri 1 996 018 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Bölüm 

112 

113 

114 

900 

Lira 

Demiryolları İnşaatı Genel Mü
dürlüğü yapım - bakım ve 
onarım işleri 1 643 309 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Limanlar inşaatı Genel Mü
dürlüğü yapım - bakım ve 
onarım işleri 1 159 840 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Hava Meydanları ve Akarya
kıt Tesisleri İnşaatı Genel Mü
dürlüğü yapım - bakım ve 
onarım işleri 2 045 525 0C0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

44 473 000 
Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler.,. Ka
bul edilmiştir. 

3. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/605) (S. 
Sayısı : 866) 

MADDE 1. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
1979 Mali yılında yapacağı hizmetleri için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (22 346 720 000) 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli takdim ediyorum. 

Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 938 640 000 

Bölüm Lira 

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

103 Makine ikmal ve ambarlama 
hizmetleri 1 688 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Karayolları planlama, proje 
ve keşif hizmetleri 599 400 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Karayolları yapım ve onarım 
hizmetleri 10 933 600 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Yol tesis bakım hizmetleri 8 140 280 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 46 800 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları- ——. 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveliyle birlikte-ö^*-
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Karayolları Genel Müdürlüğünün 
| gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 

22 346 720 000 lira olarak tahmin edilmiştir. 
I BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli takdim 

ediyorum. 

232 
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Karayolları Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B — CETVELİ 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 686 500 000 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

3 Özel gelirler 21 660 220 0CO 
BAŞKAN — Bölümü oylarını
za sunuyorum. Kabul eüenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Maddeyi bağlı (B) işaretli cetveliyle birlikte oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
~ $ 7 9 rftaîti jjttltroîa elde edilecek gelir çeşitlerinden her 

birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel 
hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 
mali yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cetveliy
le birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Karayolları Genel Müdürlüğünce 
gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye yetki 
v%«n kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 
. BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (G) işaretli cetve
liyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Madde 5. — 5539 sayılı Kanunun, 1737 sayılı 

Kanunla değişik 19 ncu maddesinin 8 nci bendi ge
reğince, akaryakıtlardan alınan Gümrük Resimleri, 

""Hazinece tahsil olunarak, karşılığı aynı maddenin 
1 nci bendi gereğince Devlet bütçesinden Karayolla
rı Genel Müdürlüğüne yapılacak yardıma eklenir. 

- BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Karayolları Genel Müdürlüğü, ya-
,İ?ancı ülkelerle imzalanan ikili anlaşmalara dayana
rak Bütçe yılı içinde dış ülkelerle karayolu yapım 
ve bakımı ile ilgili ihalelere katılmaya, taahhütlere 
girişmeye ve bu taahhütlerin gerektirdiği etüt, araş
tırma ve proje hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve 
diğer ilgili tesislerin yapım ve bakımını ve bunlara 

ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyetleri gerçek
leştirmeye ve bu maksatlarla açılacak özel fondan 
harcama yapmaya yetkilidir. 

Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esaslar, Bakanlar Kurulunca tespit olunur. 

1978 mali yılında taahhüt karşılığında avans ola
rak alınan paralar fon hesabına devir alınır ve yapı
lan harcamalar hakkında da aynı esaslar uygula
nır. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştin 

Madde 7. — Devlet Daire ve müesseseleri, ka
mu tüzelkişileri, dernekler ile diğer kurum ve kuru
luşlardan vaki olacak görevleri ile ilgili hizmet ta
leplerini, kendi imkânları nispetinde, yapılacak an
laşmalar esasları dahilinde ve karşılıkları adı geçen 
kuruluşlarca karşılanmak şartıyla yerine getirmek, 
ayrıca Karayolları Genel Müdrülüğünce yapılan yol
ların kenarında bulunan ve yol güvenliği bakımın
dan yola giriş ve çıkışların düzenlenmesi gereken te
sislerin (Akaryakıt istasyonları gibi) ilgilileri tarafın
dan veya dış yardımlardan etüt, araştırma ve proje 
hizmetlerinin ifası ile yol, köprü ve benzeri tesisle
rin yaptırılması ve bakımı maksadıyla Karayolları 
Genel Müdürlüğüne yatırılacak paralar (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan 
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Karayolları Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği 
ahvalde gelir ve ödenek kaydı işlemlerini beklemek
sizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödeneklerinden 
gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan kesin harcama
lara göre tahakkuk eden miktarı ilgili projesindeki 
ödenekten, harcama yapılan projeye aktarmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten yılı içinde sarf edilmeyen kısmı er
tesi yıla 1 nci fıkra esasları dairesinde devren gelir 
ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 8. — 5539 sayılı Kanunun 1737 sayılı 
Kanunla değişik 20 nci maddesi gereğince geçişi üc
retli olan yol, köprü ve tünellerin her çeşit gelirleri, 
aynı mahiyetteki yol, köprü ve tünellerin yapım, ba
kım, onarım, ve işletmesinde kullanılmak üzere, bir 
taraftan Karayolları Genel Müdürlüğü bütçesinde 
açılacak özel bir tertibe, gelir, diğer taraftan da ye
niden açılacak 112-04-2-000 (geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin yapım ve onarımı) altprogramı 
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ve projeleri ile; 113-003-1-000 (geçişi ücretli olan yol, 
köprü ve tünellerin bakım ve işletmesi) altprogram 
ve faaliyetlerinin harcama kalemlerine Maliye Ba
kanlığınca ödenek kaydolunur. Karayolları Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde, gelir ve ödenek 
kaydı işlemlerini beklemeksizin bütçenin ilgili proje 
ödeneklerinden gerekli harcamayı yapabilir. Yapılan 
kesin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili 
projesindeki ödenekten, harcama yapılan projeye ak
tarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödenekten, yılı içinde harcamayan kısmı erte
si yıla devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Bayındır
lık bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır, küreler dolaştırıl
sın-

Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğü 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun Tasarıları ka
bul edilmiştir. 

Milletimize ve memleketimize hayırlı ve uğurlu 
olsun. 

2. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) (Devam) 

C) ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BA
KANLIĞI BÜTÇESİ 

4. — 1979 Yık Devlet Su İsleri Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) 

5. — 1979 Yılı Petrol İsleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) 

(1) 844 S. Sayılı basmayazı 2 . 2 . 1979 tarihli 
32 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

I BAŞKAN — Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan-
I lığı 1979 Mali Yılı Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki 
I müzakerelere başlıyoruz. 
I Hükümet ve Komisyon yerlerinde. 
1 Gruoları adına söz almış olan sayın üyeleri tak-
I dim ediyorum : 
I Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli Birlik Grubu 

adına. 
I Sayın Mehmet Seydibeyoğlu, CHP Grubu adına. 
I Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, AP Grubu adına, 
I Şahsi görüşlerini belirtmek üzere söz istemiş olan 
I sayın üyeleri takdim ediyorum : 
i Karaağaçlıoğlu, İlhan, Ege, Aykan, Ucuzal, Nal-
I bantoğlu, Uyar, Ergin, Abay. 
I Sayın Kâmil Karavelioğlu, Milli Birlik Grubu 
I adına, 

MBG ADINA KÂMİL KARAVELİOĞLU (Ta-
I bii Üye) — Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; 
I Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1978 yılı 
I değerlendirmesini irdelemek istiyorum. .. v . -

I Bunu yaparken, Bakanlığın ürettiği politikayı ih-
I mal edeceğim. Bunu yaparken, zaman baskısını üze-
I rimde hissedeceğim. Kısaca, Enerji ve Tabii Kaynak-
I 1ar Bakanlığının ülke sathındaki birimlerinin uygula-
I malarını, somut sonuçlarıyla size duyurmak isteye-
I ceğim, sonunda da küçük bir değerlendirme yapaca

ğım. 
j Arkadaşlarım, 
I Tıpkı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesinde 
I olduğu gibi, birim birim meseleleri ele alıyorum. 
I Türkiye Kömür İşletmeleri; 

I Türkiye Kömür İşletmeleri, Maden Yetki Kar 
I nunun verdiği olanakla, olumlu çalışmalar yapmış-
I tır, enerji politikasına sağlam bir altyapı hazırlamak 
I olanağını bulmuştur. Tıpkı, TEK gibi, tıpkı, Eti-
I bank gibi. 
I Yetki Tasarısının çıkması, ileriki yıllarda değeri 
I anlaşılacak önemli bir siyasal tasarruf olmuştur. Ay-
I rica, buna ilave olarak, Türkiye Kömür İşletmeleri, 
I bu sene 1 milyon tonluk fazla üretim yapmıştır. Bu 
I hiç küçümsenmeyecek bir başarıdır. Fakat, maden 
I kömürü üretimini artıramamıştır. Bu, hem içinde bu-
I lunduğumuz yıl için, hem de geleceğe yansımaları 
I bakımından önemli bir yetersizliktir, Sayın Baka-
I im üzerinde durduğundan emin bulunuyorum. 
I Maden kömürü yetersizliğinden dolayı, İsken-; 
I derun Demir - Çelik 18 ay üretime sokulamamış-
I tır, enerjiyle beraber. Bu konuda bir atılım ihtiya,-
I cı var. 
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Arkadaşlarım; 
Türkiye Kömür İşletmeleri, 1978 senesinde tıpkı 

TEK gibi, büyük yatırım hamlelerinin içinde bu
lunmuştur, bunun zemin hazırlığını yapmıştır ve ka
naatimce, inanarak söylüyorum; önemli mesafeler 
kaydetmiştir. Bunun sonuçlan, 1979 yılında alına
caktır, alınmalıdır; bu Dördüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Planının gereğidir. Dördüncü Beş Yıllık Kal
kınma Planının başarı şartıdır, tramplenidir. 

Arkadaşlarım, 
Kömür (Linyit) fiyatlarında bir problem vardır: 

1979 yılında. Türkiye Kömür işletmeleri, 17 
milyarlık zarar beklemektedir. Bu yanlıştır. Bunun 
üzerinde durulmalıdır. Bu olamaz. Buna ekonominin 
tahammülü yoktur. Bu iktidar için de başarı değil
dir. İşletme için de başarı değildir. Bunun bir çare
si bulunmalıdır. Bunun önemli unsuru, ulaştırma 
masraflarının çok yükselmiş olmasıdır. Bunun ça
resi ne ise, o bulunmalıdır. Yerel üretimin öncelik 
alması mı, kitle ulaştırmasında daha büyük başarı
lar sağlanması mı?.. Ne ise, gereği yapılmalıdır?. 

Arkadaşlarım. 
TKİ'nin ücret sorunu vardır. (Bildiğiniz gibi ben 

bir inceleme yapıyorum ve yeri geldikçe söylüyo
rum). Vasıfsız işçi ortalama ücreti TKİ'de 18 bin 
lira. Vasıflı 26 bin lira; aylık ortalama ücret, 31 700 
liradır. 

Bence, aslında Türkiye'de en çok kazanmaya hak
kı olan kitle, TKİ'nin üreticileridir. Yeraltında çalı
şanlarıdır. Bundan fazla bu hakka sahip olan kim
seyi tanımıyorum (Pilotlar hariç) Ne Türkiye Pet
rolleri, ne PETKİM, ne de Petrol Ofisi. Yalnız, bu
radaki yetersizlik şudur: Bir üreticiye rağmen, üç 
hizmet erbabı toprak üstünde aynı parayı almakta
dır. 

Sayın arkadaşlarım; 
Ben bu işaretimle şunu dikkatinize sunuyorum: 

Yeraltında üreten, çalışan elbette en büyüğü ala
caktır; ama yer üstünde çalışan, üretime katkıda bu
lunmayan hizmetli önemli bir ölçüde az almalıdır. 
Bunun başka çaresi yoktur. Türkiye Kömür İşletme
leri özellikle Zonguldak, Ereğli .'şletmelerinden do
layı zarar içerisindedir. Dengesizlikten ve haksızlık
tan zarar içindedir. Üretim artmıyor, artırılamıyor. 
Çünkü yeraltı çalışmaları iyi düzenlenmemiştir. Faz
la istihdam var, faydasız istihdam var, pahalı istih
dam var. 

Arkadaşlarım; 
Türkiye Kömür İşletmeleri 1978 yılını değer-

lendirebilmiştir. Bu sevindiricidir. 1979 senesinde 
önemli atılımlar yapacağına inanıyorum. 

Türkiye Elektrik Kurumu ikiz kardeşdir. Büyük 
bir yatırım göreviyle karşı karşıyadır, hem geçmiş
ten devralınan, hem de yeni plan döneminde başlaya
cak olan. Yeni plan döneminde 166 milyarlık iş ya
pacak 1978 fiyatlarıyla ve yıllık 33 milyarlık yatı
rımı tahakkuk ettirecektir. Böylece % 14'lük bir 
üretim fazlası yaratacak, 22 milyar kilovat/saatlik 
enerjiyi ikiye katlıyacaktır. Şimdi 18 projesi yatırım 
halindedir. Bazı dar boğazlara rağmen yatırımları 
ve ulaştığı sonuçları başarılıdır. Nitekim % 8'lik bir 
büyüme sağlayabilmiştir. Bu % 8'lik büyüme 1978 
senesi için azımsanamayacak bir büyümedir, hafi
fe alınamayacak bir büyümedir. Buna rağmen Türki
ye Elektrik Kurumunun olağan sorunları, büyük so
runları vardır. Uygulanan politika fuel-oili teşvik 
etmiştir. Halbuki bugün artık en kısa zamanda dö
viz yakan santralları azaltmak veya döviz yakan 
ısı kaynaklarını azaltmak politikası uygulamalıdır. 
Her sahada, özel tüketimde veya kamu tüketimin
de bu döviz yakmaya bir son vermek ihtiyacı var
dır. 

1978 de İskenderun Demir-Çelik'e enerji verile
bilmesi büyük başarıdır arkadaşlarım. Döviz katkısı, 
üretim katkısı büyük olan bir başarıdır. Bunun ya
nında altyapıda önemli hamleler sağlanmıştır. Ma
den Yetki Kanununun verdiği im Kânla hem Türkiye 
Elektrik Kurumunun, hem benzerlerinin köstekleri 
açılmıştır. Fakat, yeni enerji tahsisinde veya enerji
yi üretime, kullanmaya vermede yeni politikalar uy
gulanmalıdır. Bence burada öncelik evvelâ genel 
malların üretimine öncelik verilmelidir, temel mal
ların üretimine öncelik verilmelidir, tıpkı İSDEMİR' 
de olduğu gibi. Meselâ, Petro-Kimya enerji açığın
dan üretim düşmesine uğramıştır. Ne yapıp yapıp 
Petro-Kimya'ya enerji verilmelidir. Çünkü, bu bir dö
viz tasarrufu demektir. Üretim bir yana, döviz ka
zanma demektir. Ne yapıp yapıp alüminyum sana
yiine enerji vermek lazımdır. Ne yapıp yapıp bakıra, 
gübreye enerji vermek lazımdır. Bu enerjiler doğ
rudan doğruya döviz tasarrufudur. Buraya önce
lik vermek, bir yerde dağılmadan korunmak gere
kir. Tüketimi planlamak. 

Arkadaşlarım; 
TEK'in nükleer enerji santralı meselesi var. Çok 

geç kalmıştır. Geç kalmıştır ve günümüzde yer seçi-
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minde bazı tartışmalar var. Bu yanlıştır, isabetsiz
dir. Bunu aşmış olmalıyız. Bu aydın fantazisinden 
kurtulmuş olmalıyız. Artık, nükleer enerjiye muh
tacız. Başkaları gibi enerji seçiminde alternatifimiz 
yok. Bunda geç kaldık. Bulgaristan ikincisini kuru
yor, Yunanistan biricinsinden üretim aldı. Her bi
rini biliyorum. Geç kaldık, daha gecikmeyelim. Bir 
kanun varmış, Nükleer Silahların Yayılmasını Ön
leme Anlaşması Meclisteymiş. Bunun pek ön şart 
olduğunu sanmıyorum; ama öyle yazıyor raporlar. 
Bunu hızlandırmak gerekir. 

Bu yer istimlaki için 90 milyonluk ödeneğin 
ayrılmamış olması isabetsizdir arkadaşlar. Bunun 
önceliği var. Müşavir firmayla olan sıkıntılar, biri
kimler bertaraf edilmelidir. 

Arkadaşlarım; 
TEK/in iç finansman yetersizliği sorunları var, 

bunlar önemli sorunlar. Belediyelerden beş milyar 
alacağını alamıyor. DESIYAB'tan 4,3 milyarlık ay
rılmış krediyi kullanamıyor. Bunlara çözüm bulun
malıdır. Dış finansman sorunları daha talihsiz. Kre
di bağlantıları yapılmış; ama siz iç para bulamadığı
nız için bunları işletemiyorsunuz, avans yatıramıyor-
sunuz. Akreditif transferlerini yapamamışsınız. Bun
ların önceliği var. Bu öncelik Hazinede ise Hazine
de, Bakanlıkta ise Bakanlıkta, tabii Maliyede. 

Organizasyon yenilemesi ihtiyacı var. TEK'in 
1978 senesini verimli geçirebildiğine inanıyorum. 
1979 da önemli sıçramalar bekliyorum. 

Etibank'ın olağan sorunları var. Bir HEMA tar
tışması, HEMA talihsizliği var. Bunun üzerinde dur
muyorum. Kamunun 1,5 milyarı riske edilmiştir, 
kaydırılmıştır, yürütülmüştür. Herhalde buna sahip 
çıkılacaktır. 

Karadeniz Bakır tesisleri işletilememektedir. Bu 
bir döviz kanaması demektir, talihsizliktir. Hiç bir 
zaman verimli hale getirilememiş bir kuruluş olarak 
bilinmektedir, görülmektedir. 

Seydişehir Alümniyum tesislerinde pahalı ener
jiyle üretim yapılmaktadır ve enerji yetersizliğinden 
düşük kapasite ile çalışılmaktadır, yarı kapasite ile 
çalışılmaktadır ve bir misli fazla istihdamla çalışıl
maktadır. Bu enerjiye planlamalarda öncelik veril
melidir. Buna mutlaka öncelik verilmelidir. 

Mazıdağı fosfat kayası tesislerinin zenginleştir
me projelerinin tekemmül ettirilememiş olması sa
vunulamaz, benimsenemez, desteklenemez. Bu kang
reni bitirmek lâzım. 

Gübrede büyük açık var. Uludağ Volfram Tesisi
nin problemleri var ve nihayet arkadaşlarım; Bti-
ibanikın büyük bir ihracat kapasitesi var. Etibank ihra
cat görevine zorlanmalıdır. Etibankm bu bilinç için
de olduğuna inanıyorum; ama siyasal otorite Etfbankı 
katlayarak iki misli, üç misli satışa zorlamalıdır. Gü
nün ihtiyacı budur. 

Petkim*de ise durum şöyle sayın arkadaşlarım : 
Bir büyük yatırım göreviyle 'karşı karşıya. Hızla 

bu yatırımı yönetiyor; 'kendisine tanınan imkânlar içe
risinde. İmkânlar hazırlanmış, harcayabilirse daha 
da imkânlar hazırlanacak, ödenecek. Bu iböyle görü
nüyor. Yalnız birinci Petro - KİmyaMa; üretimde 
olan Petro - Kimya'da bir talihsizlik var. Üretimde 
% 23 seviyesinde ortalama bir gerilik var ki, bu be
nimsenemez, desteklenemez. Tabii 'bunun haklı, çok: 
halkh nedenleri var; enerji sıkıntısı var, ikmal tıkanık
lığı var. Bunlar giderilmelidir. Söylemeye gerek yok 
ki, bunları giderdiğiniz zaman 30 milyon dolarlık 
döviz harcamış olursanız 90 milyon dolarlık mesela 
üretim almış olacaksınız. 'Buraya zorlanmalıdır. Yok
sa biz Petkim'in üretim açığını ithalatla karşılıyo
ruz. Mesela, 1978 senesinde 92 milyon dolarlık Pet-
kim mamulleri ithal edilmiş görünüyor. Ne diye % 23 
üretihı düşüklüğüne müsaade ediyoruz?.. Ne diye üre
timi kapasitenin çok altında kullanıyoruz?.. Nedenleri 
zorlayarak, üstüne yürüyerek üretimi artırmalıyız. 

Petkim'in önemli bir meselesi, fiyatlar meselesi
dir; üretimin satış fiyatları. Piyasada 90 lira olan üre
timi 30 liraya satıyorsunuz, aracıyı zengin ediyorsu
nuz. Buna hakkımız yok ki... Aracı, Petro - Kimya 
üretimini 30 liraya aldı diye son mamulü ucuz satmı
yor ki. Tahsis el değiştiriyor. Herkes tahsisin peşin
de. Niye 90 liralık üretimi 30 liraya satıyoruz? Niye 
bu zararı sineye çekiyoruz? Ben bunu anlamıyorum. 
Yanlıştır bu; savunulamaz. Bu fiyat politikası arka
daşlarım; bir bütünlük içinde düzeltilmelidir. Bunun 
çareci yok. 

Petrol Ofisi üzerinde birkaç cümle söylemek isti
yorum : 

Bir hizmet kuruluşu. Zarar etmesi bahse konu 
olmaması lazımdır; teoride; ama büyük zarar içeri
sinde. Çünkü, 2,5 milyar liralık sermaye ile 55 milyar 
liralık ciro yapıyor. Mesela, 6 milyar lira borcu var, 
bu borçların faizinin biri % 15, biri % 20*dir. Bu
nun senelik faizi zaten 1 milyar lira ediyor. 2,5 mil
yarlık sermaye alabildiğine eziliyor. Sermaye yeter
sizliği... Bir sürü buna benzer olağan problemler. As
lında bu teşekkülün bu mali bünye ile, bu finansman 
gücü ile iş yapabilmesi bir marifettir. 
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Şimdi, buna rağmen bir çelişki, üzerinde durdu- I 
ğum, araştırma yaptığım bir çelişki; 1978 senesi top
lumsal anlaşmanın, bu sıfırı tüketmiş olan Petrol | 
Ofise yansıması 688 milyon Türk lirası. 1979 senesi 
bu toplumsal anlaşmanın Petrol Ofise yansıması 1 mil
yar 3 milyon Türk lirası. Bilmiyorum, bunu savuna
bilecek, benimseyebilecek bir arkadaşımız çıkar mı? 

Arkadaşlarımı; 
Son olarak Türkiye Petrollerini eleştirmek istiyo

rum. Elimde bir (tutam da notum var; ama bunun üze
rinde 'ben konuşmak istemiyorum, içim almıyor. Ben
ce Enerji Bakanlığının en hastalıklı kuruluşu budur. 
En başarısız görülen (Haklı olmayı çok isterim.) en 
verimsiz birimi Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
dır. Özellikle petrol bulma ve çıkarmada 'bu Kurum 
bir zaman birimi içerisinde mutlak olarak başarısız
dır. Sadece bugün değil, 1972'den itibaren üretim dü
şlüyor. Türkiye'de, yerli petrol üretimi 3,5 milyon to
na kadar çıkmış, 1973ten itibaren düşmeye başlamış. 
Bu düşmede en büyük pay Türkiye Petrolleri Anoriim 
Ortaklığının. Türküye Petrolleri Anonim Ortaklığı, 
Son yıllarda, 1976, 1977, 1978'de, biraz aşağı, biraz 
yukarı senede 1 milyon ton üretiyor; fakat masrafları, 
bu 1 milyon tonu dışarıdan alsanız daha kârlı çıkar
sınız. 

Her zaman söyledim bu kuruluş için. Bu kurulu
şun tarihi görevi, Türkiye'de, yerin altındaki petrolü 
bulup çıkarmaktır. Petrol işlemek, petrol dağıtmak, 
petrol ürünlerinden gübre yapmak marifet değildir ar
kadaşlarım. Sanayidir, hizmettir, olağan bir işitir. Ola
ğanüstü görev, yerin altındaki petrolü bulup çıkar
maktır. Petrolü bulup çıkarmayan kuruluşu, ben ba
şarılı telakki edemem. Bu bakımdan, Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı her sene biraz daha geriye 
gitmektedir. 

Şimdi, neden diyeceksiniz. Nedenini bulmak ba
na düşmez. Görüntü şudur : Raporda yazıyor; 27 ta
ne sondaj kulesi varmış, 6 tanesi arızalıymış yedek par
çası yok, çalışamıyor, 9 tanesi de zaman zaman du
ruyor, sondaj yapamıyor, delme yapamıyor, petrol 
bulamıyor. Biz de, ha buldu, ha bulacak diye des
tekliyoruz. Bu kuruluş Türkiye'de, milli petrol slo
ganını, yeni özlü milliyetçilik anlayışını iflas ettiren 
bir kuruluştur. Tekzip eden bir kuruluş haline gelmiş
tir. Türkiye'de 1961'den itibaren ekonomik, özlü, çağ
daş milliyetçiliğin öncüsü olan milli petrol politika
sı, bu kuruluşun bünyesinde iflas etmiştir. Bu kuru
luşun, bu politikayı tekzip etmeye hakkı yoktur. Bu 
kuruluş, mutlak bir başarısızlık içindedir. Bunun se
bebini bilmiyorum; fakat benim incelediğime göre, 

'kuruluşun yapısı da, çatısı da gözden geçirilmelidir 
Bunun başka çaresi yoktur. 

Daha fazla üzücü konuşmak 'istemiyorum. Önüm
deki raporları, sayıları dikkatinize sunmaktan vazge
çiyorum. Ben bJükülmlerimi söyleyerek huzurunuzdan 
ayrılacağım. 

Sayın arkadaşlarım; 
Enerji Bakanlığı 1978 yılını boşa harcamamıştır. 

Altyapısını takviye etmiştir, sorunlarına yön verebil
miştir. Sağladığı üretim artışları da küçümsenemez. 
1979"da elle tutulur sonuçlar alması beklenmelidir. 
Başka türlüsü de enerji politikasının iflası demektir; 
fakat fiyat, finansman, döviz gibi Bakanlık dışı, Ba
kanlık üsltü sorunlara artık öncelik vermelidir. Ücret 
politikası da disipline edilmelidir; tabii ayrıca, Tür
kiye Petrollerine de el atılmalıdır. 

Başarılar diliyorum. Saygılarımı sunuyorum. Te
şekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — 866 Sıra Sayılı Kanun Tasarısına oy
larını kullanmayan sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir, 
Sayın Mehmet SeydJbeyoğlu, Cumhuriyet Halk 

Partisi Gruou adına. 
CHP GRUBU ADINA MEHMET SEYDtBEY-

OĞLU (Kastamonu) — Sayın Başkan, Cumhuriyet 
Senatosunun değerli üyeleri; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1979 Mali 
Yılı Bütçesi üzerinde Bakanlığın, bağlı ve ilgili kuru
luşlarının çalışmaları hususundaki Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubunun görüşlerini, eleştiri, düşünce ve te
mennilerini arz etmek üzere huzurunuzdayım. 

Sizleri, Sayın Başkanı, sayın senatörleri ve Sayın 
Bakanı saygı ile selamlayarak sözlerime başlamak is
terim, 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1963 yılında 

kurulmuş ve bu Bakanlığa bir çok kuruluşlar bağlan
mış ve bünyesinde de bir çok kuruluşları toplamış-

j tır. Bakanlığın bir kuruluş kanunu yoktur; ama Ba
kanlığın görevleri, ülkemizin toprak, su, enerji, ma
den, petrol gibi tabii kaynaklarının en uygun bir şe
kilde araştırılması, geliştirilmesi, kontrol ve muhafa
zası işlerinin bir plan dahilinde yürütülerek bu husus
taki ilgili tasarıların, tüzüklerin hazırlanması olarak 
nitelendirilebilir. 

Bakanlığa ait görev ve işlerin yürütülmesinde mil
li menfaatlerimizin, plan ilkelerinin ve Anayasamızın 

I 130 ncu maddesinde yer alan tabii kaynaklarımızın ve 

— 237 — 



C. Senatosu B : 39 9 . 2 . 1979 O : 2 

senetlerimizin 'işletilmesi hakkındaki anailkelerin esas 
alınacağı tabiidir. 

Bakanlığın bağlı ve ilgili kuruluşlarının kanunlar 
ve staitülerindeki görevleri Türkiye'mizin bugünkü 
koşullarında çok önemli boyutlara ulaşmıştır. Bu ha
liyle Bakanlık, Türkiye'mizin sanayileşmesinde, kal
kınmasında ve ekonomik gelişmesinde ve sosyal dü
zenlemesinde büyük görevleri omuzlamış bulunmak
tadır. 

Milli çıkarlarımız plan ilkeleri ve politika tercih
leri yönünden yatırımları gerçekleştirmekten tutunuz 
da, Bakanlığın personel sorunlarının halline kadar 
olan görevler bu Bakanlığın omuzlarına yüklenmiş 
bulunuyor. 

Sayın arkadaşlarım; 
Bu genel girişten sonra, konular üzerindeki görüş

lerimi arza çalışacağım. 

Bugün, Türkiye'nin sorunlarının başında enerji ve 
petrol sorunu gelmektedir. Bugünün aşamasında, pet
rolün dünyadaki önemi çok büyük hale gelmiştir. En
düstrileşmede olsun, ulaştırma sektöründe olsun, eko
nomik ve sosyal gelişmemizde olsun yeri ve önemi 
açıktır. Ülke ekonomisinin geçmiş 'iktidarlardan devra
lman yapısı bu önemi daha da artırmaktadır. Bugüne 
kadar uzun vadeli bir plana oturtulmayan ve gerçek 
bir yaklaşımla tespit edilmiş bir stratejiye dayandırıl
mayan, yurdumuzun enerji yönünden mevcut potan
siyelleri dikkate alınmadan, günlük ekonomik ve si
yasal baskılar altında yürütülen enerji politikası, ve
rimimi ve gerçeğe uygun bir düzeye ulaşamamıştır. Gös
terişten ve iktidarlara oy toplayabilme politik düşün
cesinden kurtulamamıştır. Kaynak bakımından çok 
kere dışa bağımlı kalınmıştır. Yurdumuzun, bugün 
tespit edilenlere göre, 100 milyar kilovat/saatlik bir 
hidrolik potansiyeli olmasına rağmen, hidrolik po
tansiyelimizin bugün ancak % 11 civarında olan bir 
'kısmını kullanabilir durumdayız. 

Yine, 5 milyar tonluk bir rezerv olarak tespit edi
len linyit üretiminde de, gerekli, plan hedeflerine uy
gun bir üretime ulaşılamamış ve enerji sorunumuzun 
hallinde bundan yararlanabilme olanakları doğmamış
tır. 50 - 55 milyar kilovat/saatlik bir linyite dayalı 
termik potansiyelimiz varken, bugünkü üretim içerisin
de linyite dayalı nispet % 17,5 civarında bir seviyede
dir. Yalnız, yeni Cumhuriyet Halk Partisi ağırlıklı Hü
kümet döneminde, 1978 yılı içerisinde çıkarılan, Dev
letçe işletilecek madenlere ait yasadan istifade ile Hü
kümetimiz bu konuda önemli girişimlere başlamıştır 
ve linyit kömürlerimizin işletilmesi hususunda önemli 

yatırımlara girişilmiştir. 1979 yılında da biz, bu giri
şimlerin devamını hassasiyetle yeni Hükümetimizden 
rica ediyoruz. 

Arz ettim; geçmiş iktidar döneminde kolay yol se
çilmiştir. Günü kurtarma politikası, enerjide faydalı 
bir yöntem değildir ve olmayacağı tabidir. 1973'ten 
öncski petrol dışalım fiyatlarının ucuz olması yönün
den zamanın iktidarları kolay yolu seçmişler, petrol 
kaynaklı enerji santralları yapımına girişmişlerdir ki, 
bugün, halen Türkiye'mizin enerji üretimi yönünde 
% 50 nispetinde petrole dayalı enerji üretiminde bu
lunmakta olması bu düşüncemizi açıkça teyit etmek
tedir. 

1973 yılları İçerisinde petrole ödediğimiz para 275 
milyon dolar civarında iken, bugün 1,5 milyarı aş
mış 2 milyar dolara yaklaşmıştır. Bütün dışsatım ge-

j lirlerimizi bugün petrole vermek zorunda kalıyoruz 
I ki, bu yurt ekonomisi bakımından hakikaten düşün-
j durucudur. 

Dünyanın bugünkü şartlarında, bahusus, petrol 
üreticisi büyük ülkeler arasında yer alan İran'daki 
olaylar ve OPEC ülkelerinin yeniden petrol fiyatla
rını artırım girişiminde olduklarım açıkça ilan etmiş 
olmaları, petrol konusunda yeni darboğazlar yarat
mış bulunuyor. Bu suretle, imkânı olan devletler için 
spekülasyon yaratılmış ve depolamaya gMşilmiş bu^ 
Umulmaktadır. Petrol arzında İran'ın, piyasadan çe
kilmiş olması da dünyada petrol darboğazına sebep 
olmaktadır. 

Bütün bunlara rağmen, 1978 yılını Cumhuriyet 
Halk Partisi ağırlıklı Hükümet, petrol yüzünden Tür
kiye'de elbette ki, bazı sıkıntılar olmuştur; ama ağır 
bir bunalım haline dönüştürmeden kurtarabilmiştir. 
Bu büyük bir başarıdır; çünkü, Hükümet işbaşına gel
diği zaman Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılayacak dış
alım petrol anlaşmalarımız dahi mevcut bulunmuyor
du; sadece Libya ile 3 milyon tonluk bir anlaşmamız 
mevcut idi. Bizim için en müsait petrol alım ülkesi 

[ olan komşumuz Irak, bize petrol satmaz hale gelmiş
ti; BOTAŞ Petrol Boru Hattından petrol akmaz ha
le gelmiş idi. 

Sayın Kâmran înan, gülmekteler, ama bunu ifa
de edeyim. Sayın înan'ın hatırlarıyla petrol akması 
devam etmemiştir maalesef. 

Irak'la petrol anlaşmasını, yeni Hükümetimiz sağ
lamıştır ve Türkiye 1979 yılına, petrol bağlantısı olan 
bir ülke olarak girebilme olanağım bulmuştur. 1979 
yılı için 5 milyon tonluk anlaşma yapılmıştır ve Tür
kiye'nin 1979 petrol darlığı bu suretle kısmen hafif-
letilmişttir. 

— 238 — 



C. Senatosu B : 39 9 . 2 . 1979 O : 2 

«Libya ile 3 milyon tonluk t>ir anlaşmamız var 
idi» dedim. Başbakanımızın son Libya gezisiyle bu 
anlaşima, 1979 yılı için 4 milyon tona ve 1980 yılı 
için 5 milyon tona yükselmiştir ki, bu Türkiye'nin 
1979 ve gelecekteki petrol gereksinimini 'karşılama 
yönünden büyük bir adım olmuştur. 

Iranla da bir anlaşma yapılmışsa da, bugünkü 
îran'ın durumu dolayısıyla bu konuda sağlıklı bir 
sonuca varmak elbette ki, mümkün değildir. 

Petrol konusunda, kısaca rafinerilerimizin duru
mundan da bahsetmeyi faydalı görüyorum. Ataş Ra
finerisi, malumdur ki, yabancı şirketlerle 'bir ortak
lık yatırımıdır ve bu yatırım dolayısıyla gerekli im
kânlar Sağlanamadığı için, hampötrol sağlanamadığı 
için, yabancı şirketler dışalım yoluna gitmedikleri 
için ve Türkiye'nin iç üretimi de kısıtlı olduğu için, 
maalesef 1977'de olduğu gibi, 1978 yılında da bu ra
finerinin çalışması ancak % 40 civarında bir kapa
site ile mümkün olabilmiştir. Hükümetin, bu rafine
rinin 'statüsünde yeni bir değişiklikle atılım yapma gi
rişiminde olduğunu 'görmekle bu konuda memnuni-
yeDimizi ifade etmek işitiyoruz. Diğer rafinerilerimiz
de de kapasite artırılmasına gidilmiş olmasını ve Ana
dolu Rafinerisinin kurulma yolundaki adımları da 
memnuniyetle karşılıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben, zaman kısıtlı olduğu için pek çok 'konunun 

burada tespit ettiğim detaylarına girme olanağından 
yoksun bulunmaktayım. Yalnız Sayın Karavelioğlu' 
nun da işaret buyurdukları gibi, Türkiyerde Devlet 
sermayesiyle şİrketçilik oyunlarından artık çıkılma
lıdır. Karadeniz Bakır işletmelerinde okun, Türk 
Petrol Anonim Ortaklığında olsun, darboğazın en mü
him sebebi budur. Devlet sermayesini verecek, bir 
kısım ortakları olacak, kâr ederse kazanacak, zarar 
ederse bu Devletçe karşılanacak. Böyle oyun olmaz. 
Karadeniz Bakır îslötmesinin durumu ortada; 300 
milyon sermaye ile kurulmuş, 600 milyona çıkarılmış; 
ama kısa süre içerisinde 1 milyarın üzerinde zarar et
mek suretiyle bugün Devletin sırtına büyük yük ol
muştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Petrol konusunda bizim uygulanmasını istediği

miz genel ilkeleri şu suretle arz etmeyi uygun bulu
yorum : 

Petrol ürünleri talebinin yurt içi üretimle karşı
lanması hususunda gerekli atılımlar yapılmalıdır. Pet
rolün enerji kaynağı olarak tüketimi en az seviyeye 
(indirilmelidir. Rafinerilerin üretim programlan ta

lebe göre düzenlenmelidir. Yurt içi petrol ürünleri 
ağı, en hızlı biçimde geliştirilerek, petrolün karayo
luyla taşınması yolundan vazgeçilmelidir. Çünkü, bu 
yönde büyük petrol israfı olmaktadır. 

Sayın Hükümetin uyguladığı, NATO petrol boru 
hattından sivil amaçlarla istifade olunması uygula
masını takdirle karşılıyoruz. Depolama imkânlarımız 
geliştirilmeli ve darboğazdan kurtulmanın çareleri 
araştırılmalıdır. Dışalım zorunda kalındığı zaman, 
mümkün olduğu kadar hampötrol almaya ve bunun 
artıklarından da istifade yoluna gidilmeli, ürün ola
rak alınması yolundan imkân bulundukça sarfınazar 
edilmelidir. 

Sayın Karavelioğlu, Türk Petrol Anonim Ortak
lığının durumu hakkında ayrıntılı bilgi verdikleri için, 
ben de fikirlerine katıldığım için bu konuyu uzatma
dan geçmek istiyorum. 

'Madenlerimizin kısa zamanda modern tekniğe uy
gun olarak aranması ve arama sahalarında yapılan 
çalışmaların belirli tarihlerde ikmali, buna göre faa
liyetlerin yöneltilmesi ve teşkilatlanması için gerekli 
çabanın gösterilmesi; madenlerimizin işletilmesinde, 
piyasaya arzında hiç değilse yarı ve çok zaman işlen
miş olarak arzı yolunda gerekli girişimlerde bulunul
malıdır. Maden Tetkik Arama Enstitümüzün de bu 
konudaki arama ve rezervlerimizi tespit 'konusundaki 
çalışmalarını hızlandırmasını temenni ediyoruz. 

Etîbank, tarihi bir kuruluşumuzdur. Yurdumuzun 
sahip bulunduğu yeraltı ve yerüstü maden cevher
lerinin çıkarılması, zenginleştirilmesi ve mamul hale 
getirilmesi yolundaki bütün girişimlerin öncüsü ol
muştur. Çalışmalarında bazı darboğazları olmuşsa da, 
genellikle yurt ekonomisine katkıda bulunan bir ku
ruluşumuzdur. 

'Bugün dünyada olduğu gribi, Türkiye'mizde Pet-
ro - Kimya önem kazanmıştır. Türkiye'nin ihtiyacı 
olan ürünlerin yerli olarak sağlanması için tesisler 
inşa edilmektedir; ama verilen imkânlar dairesinde 
çalışmaktadır. Bilhassa, Türkiye'mizin ihtiyacı olan 
tekerlek lastiklerinin karşılanması yolunda, Yarımca 
tesislerinde yapılan suni kauçuklar ve karbon siyahı 
çalışmalarının geliştirilmesini ve Kırşehir'de kurulacak 
olan Pet - Las lastik sanayiinin bir an önce ve inşasına 
hız verilerek gerçekleştirilmesini Hükümetimizden 
bekliyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Sözlerimi bitirmeden önce, TEK'in çalışmaları ve 

bahusus köy elektrifikasyonu hakkında da 'kısaca dü
şüncelerimi arz etmök istiyorum: 
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Bugün Türkiye'mizde halen elektriğe kavuşturul
muş köy adedi 10 binin biraz üzerindedir. 25 civa
rındaki köyümüzde henüz elektrik yoktur; ama Tür
kiye'de tüketilen elektrik enerjisi içerisindeki köy 
elektrifikasyonunun kullanım payının % 1,5 olduğu
nu düşünürsek, köylere elektrik ulaştırmasının Tür
kiye'deki elektrik enerjisi israfında büyük bir yer 
işgal etmediği açıkça görülmektedir. Senelerce övünü
lerek bazı beyanlarda bulunuldu, «Bu sene 2 bin kö
ye elektrik vereceğiz, şu kadar köye elektrik verece
ğiz, şu kadarı programa alınmıştır» denildi; ama tet
kik ettiğimizde görmekteyiz ki, bu 2 bin köy hiçbir 
zaman gerçekleşmemiştir. Üçüncü Plan Döneminde 
gerçekleşen köy adedi sadece 6 600 küsur civarın
dadır 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — 11 bin köyde var. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEYDÎBEY-
OĞLU (Devamla) — Öncekilerle beraber 11 bin köy
dür. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz cevap vermek 
zorunda değilsiniz Sayın Seydibeyoğlu. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEYDİBEY
OĞLU (Devamla) — Planlamanın rakamlarından 
belli, i l bin 159 köyde bugün elektrik vardır, ama 
Üçüncü Plan dönemindekirii ben ifade ettim, Sayın 
Karaağaçhoğlu. 

BAŞKAN — Sayın Seydibeyoğlu, karşılıklı konu
şursanız, müzakere uzar efendim. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET SEYDİBEY
OĞLU (Devamla) — Muhterem arkadaşlarımız; 

Yeni Hükümetin 1978 Programı içerisinde 2 400 
köyü 1 Mart 1979 tarihine kadar, Bütçe yılı içerisin
de hedef aldığını görmüş olmakla memnuniyetimizi 
ifade etmek isteriz. Ayrıca, 1979 Programı olarak da 
5 bin köyün hedef alınmasını hakikaten Türk köylü
sünün karanlıktan kurtulması yolunda atılmış büyük 
bir adım olarak ifade etmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Ben Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. 

Konuşmamı burada keserken, Enerji ve Tabii Kaynak
lar Bakanlığı Bütçesinin ulusumuza, yurdumuza ve 
Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu olmasını di
ler saygılar sunarım. (CHP sıralarından alkışlar) 

•BAŞKAN — 866 Sıra Sayılı 1979 yılı Karayolları 
Genel Müdürlüğü Bütçe Kanun Tasarısının açık oyla
masına 114 sayın üye katılmış 96 kabul 18 ret; ta
san kabul edilmiştik. 

Sayın Kâzım Karaağaçhoğlu, Adalet Partisi Gru
bu adına. 
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AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAç-
LIOĞLU (Afyonkarabisar) — Sayın Başkan, Yüce 
Senatonun değerli üyeleri; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 1979 yık 
Bütçe müzakeresi sebebiyle Adalet Partisi Senato 
Grubu adına söz almış bulunuyorum- Maruzatıma 
başlamadan önce, Grubum ve şahsım adına Yüce 
Senatoyu saygıyla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, ülkemiziıı 

petrol, maden ve su gibi doğal kaynaklarını kamu 
yararına ve ihtiyaçlarına, planlanan bir şekilde ce
vap vermek üzere bu kaynaklanıl geMştirilmesini, iş
letilmesini ve kullanılmasını sağlamak için 4951 sa
yılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 25.12.1963 
tarihlinde kurulmuştur. 

EEİ, MTA, Petrol İşleri ve Devlet Su İşleri Ge
nel Müdürlükleri Bakanlığın bağlı kuruluşlarıdır. 
TKİ, ETİBANK, TPAO, PETKİM, ve Petrol Ofisi 
gibi Genel müdürlükler ise, Bakanlığın ilgili kuru
luşları arasında yer almaktadır. 

Türk toplumunun tüm yaşamıyla sıkı sıkıya il
gili olan, kalkınmanın sürükleyici unsurlarını de
ğerlendiren, sanayiinin temel ihtiyaçlarını temin 
eden, yeraltı - yerüstü servetlerinin tesbiti, gelişti
rilmesi, işletilmesi, piyasalandırılması gibi çok yön
lü piyasa ve devasa hizmetleri yapan Bakanlık, tüm 
faaDiyetlerini kalkınma planlarının genel perspektifi 
içinde, bütçe imkânlarına bağlı olarak yıllık icra 
programlarına göre kuruluşunu oluşturan güçlü 
teknik kadrolarıyla gerçekleştiımektedir. 

Ürettiği mal ve hizmetleriyle ülkenin kalkınma
sında büyük payı alan Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanlığı, geride bıraktığımız 1978 yılı içerisinde 
48,5 milyarlık yatırımı ile tüm yatırımların %> 32 si
ni, 1979 Mali Bütçesi ile de 84 781 milyar liralık 
yatırımları ile genel bütçenin % 40'ını teşkil eden bir 
bölümü ile elektriğinden sulamasına, kömüründen 
nükleer santralına ve petrolüne kadar kalkınmanın 
temel hizmet ve üretimini gerçekleştirmek suretiyle 
ekonomlik büyümeye direkt ve endirekt katkısıyla 
ülkenin hızlı gelişmesinin en güçlü hizmet kuruluşu 
olarak Devlet hayatımızda önemli bir yeri vardır. 
Bu Bakanlığın hizmetlerinin ifasında en büyük yükü 
taşıyan, sayılan bir hayli azalan, yetişmiş, bilgili, 
tecrübeli, cidden bu ülkeye hizmeti ibadet sayan 
uzmanlaşmış teknik kadroyu ve hizmeti geçen de
ğerli Bakanlık mensuplarını, her türlü sıkıntıya rağ
men, sürdürdükleri başarılı hizmetlerinden dolayı 
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huzurlarınızda takdir ve tebrik etmeye Grubum ve 
şahsım adına yerine getiriimesd lazım bir görev ad
dederim. 

Şimdi de kısaca Bakanlık kuruluşları hakkındaki 
görüşlerim&zi arza çalışacağım. 

Bu cümleden olarak, toprak ve su kaynakları
nın geliştirilmesi, ülkenin taşkından korunması, ta
rımsal alanların yeraltı ve yerüstü su imkânlarıyla 
sulanması, erozyona mani olacak tedbirlerin alınma
sı, bataklıkların ıslahı, hidrolik enerji üretilmesi, 
baraj sahalarında dinlenme tesisleri yapılması gibi 
çeşitli sosyal ve ekonomik amaçla çok yönlü faali
yetleri sürdüren taran, sanayi ve hizmetler sektö
rüne gelişme imkânını sağlayan 6200 sayılı Kanunla 
kurulmuş, tamamıyla teknik nitelikte olan DSİ Ge
nel Müdürlüğünden ve onun başarılı hizmetlerinden 
bahsetmek istiyorum. 

Taşkın önlemeğe küçük su ve akarsularla ilgili 
konulardaki çalışmalar genellikle emaneten yürü
tülmektedir. Bu konuda, toplusözleşme ve sendi
kal sorunların yanında, en büyük darboğaz, 110 
milyon dolar değerindeki makine parkının % 66'sı-
nm teknik ve ekonomik işletme ömrünü doldurmuş, 
yıpranmış ve ancak geriye kalan % 34'nün de verim
li çalışacak makinelerden müteşekkil oluşu ve bun
ların dövize dayalı, yedek parça ve ikmal hizmet
lerinin yapılamaması gibi ciddi güçlükler mevcuttur. 
Bu makine parkını en kısa zamanda yemlemek su
retiyle rantabl bir hizmet imkânına kavuşturulması 
her halükârda zorunludur. Genellikle bunun dışın
daki düğer hizmetler büyük su hizmetleri olarak anıl
makta ve bu hizmetler ise ihale yoluyla yapılmak
tadır. 

Büyük sulama faaliyetleri : Bu çalışmalar daha 
ziyade tarım sektörüne en güçlü hizmet götüren çalış
malardır. Bu sektörde, su ve toprak kaynaklarının 
geliştirilmesi için Dördüncü Beş Yıllık Planda ay
rılan miktar 66 milyar liradır. Yani, toprak ve su 
kaynaklarının gelişıtîriDmesiyle ilgili, hakikaten çok 
büyük bir bölümü teşkil eden ve tarım sektörüyle 
direkt ilgilenen bu yatırımların, Planın beş yıllık 
hedefi içerisinde öngörülen miktarı 66 milyar lira
dır. Bunun da % 45'i oranındaki nispeti Devlet 
Su İşleri elyle gerçekleştirîlien miktardır ki, bu mik
tara baktığımız takdirde, bunun payı 33 milyar li
ra civarında olmaktadır. Halbuki, Devlet Su İşleri
nin geçmiş yıllarda başlatmış olduğu büyük çalışma
ların, projelerin 136 milyar lira civarında olduğu 
düşünülürse, 66 milyarlık bir yatırımın î36 milyar 

liralık yatırım yanında çok gerilerde bir değer ol
duğu, toprak ve su kaynaklarına ve Türk tarımına 
verilen ehemmiyetin sadece lafta kaldığı; ama ger
çeklerde ise, 1978 yılı ve onu takip eden dönemler 
içerisinde, maalesef başarılı bir geleceğe matuf bir
takım güçlü yatırımları ihtiva etmediği aşikârdır. 
Hele hele bu yatırımlardan nasibini alacak olan 
Aşağı Fırat Projesi de dikkate alınacak olursa, bu 
yatırımın cidden oranının düşük olması keyfiyeti, 
bu Aşağı Fırat Projesini de aynı şekilde etkileyece
ği sebebiyle, Türkiye'nin tarım gelişmesine, tarıma 
dayalı endüstrilerinin kurulmasına matuf demaırşırun, 
en büyük fren mahiyetindeki, geriletici tesirleri ola
rak kabul etmek lazımdır. 

Zira, bu Frat Projesiyle Türkiye'mizin bugün
kü enerji, sanayi ve tarım değerleri bir mfeli daha 
artacak ve Türkiye, yeni bir Türkiye olma imkâ
nına sahip olacaktır. Başlanmış olan Karakaya, 26 
kilometrelik Urfa mineliyle ve bu ovalardaki çalış
ma ve hamlelerle, «Yüksek Karababa» dediğimiz 
Atatürk barajı ve onun ötesindeki diğer üniteleriyle 
hepsi tüm olarak bir proje paketini teşkil eden 16 
projeden meydana gelmiş olan bu yatırımla Türki
ye'de sanırım ki, aslında fikir platformunda, proje 
platformunda olan düşünce platformunda olan bu 
büyük ideal, iftiharla söyleyebiriliz, ki, gerçekleşme 
platformuna geçmiş hükümetler döneminde büyük 
bir adımla geçilmiş, intikal etmiş ve artık bu proje, 
sadece bir Bakanlığın hizmet projesi olarak kalma
mış. Türkiye'nin, Türk Milletinin sahip olabileceği 
milli bir proje niteliğini de taşımaktadır. 

Bu itibarla, bu proje, enerji yönünden Keban'a 
ilaveten 25 milyar kilovat/saatin üzerinde enerji ila
ve edecek ve 20 milyon dönümlük bir araziyi sula
mak suretiyle Türk tarımının kalkınmasına büyük 
hizmetler yapacak olan bu proje, aslında mili bir 
proje hüviyeti içerisinde olan bu proje, emeği ge
çenlerin, büyük çapta gayretleri olan teknisyenlerin 
ve fedekârane çalışan kadroların da eseridir. Bu
nun iftihar payı, buna emeğini veren, gücünü veren 
ve katan teknik kadroların en başta olmak üzere, 
onu gerçekleştirenlerin olmalıdır ve bu projeyi ar
tık bir partinin siyasal malı olarak görmek değil, 
bundan sonra devam edecek uygulama ve icra poli
tikaları içerisinde, bir Devlet politikasının temel gö
rüşü olarak ele almak suretiyle devam etmekte ve 
bu projenin süratle gerçekleştirihnesini sağlamakta 
yarar vardır. 

Projeyle ilgili konuya gelmişken, bir hususu da 
Yüksek Heyetinize arz etmek isterim. Hiç şüphe 
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yok kd, bu projenin iç ve dış finansman kaynak-
larına büyük çapta ihtiyaç gösterdiği aşikârdır; ama 
kaibul etmek lazımdır ki, Dünya Yatırım Bankası, 
dünyada mevcut olan bu nevi projelerin içerisinde, 
fizibilitesi en mükemmel olan proje olarak bunu gör
müş bulunmaktadır. Çünkü, bu Dünya Yatırını 
Bankası, dünyadaki sermaye imkânlarının, geri kal
mış ülkelerin kalkınmasına matuf olarak sarf edil
mesinde bir organizasyonu ve bu sarf istikametinde 
de projelerin ne getirip ne götüreceğini ve ekonomi
ye ve sosyal hayata ne gibi katkıları olabileceğini 
değerlendiren bir görüş içerisinde ele alır. Sanırım 
ki, Dünya Yatırım Bankasıyla bu konularda tema
sa geçmek suretiyle enerji sektörü ve taran sektörüy
le ilgili meseleleri dış kredi, dış finansman yönün
den darboğazları süratle aşmak, hükümetlerin buna 
sahip olmaları bakımımdan lüzumludur ve bu görüşte 
Sayın Bakanın ve Bakanlığın bu projenin gerçekleş
tirilmesi yönünde daha ciddi tedbirlere tevessül et
mesini, gerek iç kaynak bakımından gerekse dış 
kaynak bakımından tutarlı bir çalışma düzeni içeri
sine gitmesini beklemekteyiz. 

Şimdi de enerji faaEyetleriyle ilgili bir bölüme 
geçmek istiyorum: 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye kalkınma süreci içerisinde, hiç şüphe 

yok ki, sanayileşmeyi, tarım sektöründe gelişmeyi 
ve hizmetler sektöründeki gelişmeyi Türkiye'nin kal
kınma modelinin dengesi içerisinde ele almış; sana
yii ve kalkınmanın sürükleyici dominant unsuru ola
rak değerlendirmiş bulunmaktadır; ama ne var ki, 
sanayinin kalkınması, her şeyden evvel enerjiye yani 
elektrik enerjisine vabestedir. Üretebileceğimiz elek
trik enerjisi, sanayinin itici gücü olarak, aslında 
Türkiye'nin ihtiyaçları içerisinde, kalkınması içeri
sinde, gelişmesi içerisinde birtakım altyapı tesisleri
nin var olması içerisinde düşündüğünüz sanayi yatı
rımlarını haliyle yitirecektir. O itibarla, enerjinin 
çak mühim bir unsur olduğunu ve enerji üzerinde 
geçmişte politikacıların birtakım spekülasyonlara 
girmek suretiyle politikanın demagoji unsuru olarak, 
enerjinin üretilmesinden kullanılın asına kadar, gerek 
sanayie, gerekse sosyal hayatta köye kadar gidişinde 
türlü politik çıkarlar, istismarlar yoluna sapmışlar; 
ama Türkiye'de enerji sahasında şimdiye kadar ya
pılmış olan gerçekleri görmemezlikten gelmişlerdir. 

Bu itibarla enerji üzerinde biraz durmak istiyo
rum. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında elektrik 
enerjisi, üretim teslisleri için 115 milyar Türk Lirası 

öngörmektedir. Bu miktar, termik ve hidrolk santral1 

yapımları içindir. Ancak, Devlet Su îşlmnin hid
rolik santral inşaatları hisselerine düşebilen kısım 
% 75 civarındadır. Bu da, 115 milyarın 86 mil
yar lira edeceğini ortaya koymaktadır. Halbuki, 
1978 yılı başında devam eden işler, geçmiş Adalet 
Partisi hükümetlerinin yıllarca tenkite uğradığı ve 
ülkenin doğal kaynaklarına bağlı olarak termik sant
raları ve hidrolik santrallan ihmal ettiğkıi iddia et
tiği konuda 1978'in başında Türkiye'de termik 
santrallaır ve hidrolik santrallar itibariyle, hangi bo
yuttaki yatırımların gerçekleşmesi için mesafe katfe-
dildiğini ortaya koymak isterim, 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir taraftan kendi öz kaynaklarımızın kullanıl

masını savunacağız, bir taraftan da bunun gereği 
olan ödemeleri koymayacağız, yani, bugün elimizde 
olan 1978 yılında devrettiğimiz proje paketinin tü
müyle yekûnu 144 milyar Türk Lirasıdır. Bu 13 tane 
hidrolik, 10 tane termik santralın yatırımlarının ihti
yacıdır. Bu ihtiyaç aşikârken, ülkede hidrolik ve 
termik kaynağa dayanmanın zorunluğu ortada iken, 
144 milyarlık bir yatırımı icap ettiren bir görüş içe
risinde, enerji yatırımları olarak sadece 115 milyarı 
beş senelik bir faaliyet süresinde ele alacaksınız. Bu 
demektir ki, savunduğunuz tabii kaynaklara, ülke 
kaynaklarına bağlı olan enerji politikasıyla uyguladı
ğınız politika arasında büyük bir çelişkinin var ol
duğu; geçmişte kullandığınız sloganların sadece siya
sal bir istismar amacı taşıdığından öteye gitmeyen 
ifade ve beyanlardır. 

Zira, şurada size arz edeceğim, isim isim sayaca
ğım santralların ve inşasına başlanmış olan santral-
lann bugün tümüyle bugünkü fiyatlar içerisinde ma
liyetleri aşağı yukarı 144 milyar lira oluyor ve siz 
planda, beş senede uyguladığınız enerji politikaların
da bunun gerisinde 115 milyar lira vermek suretiyle 
bir de enflasyonun % 50-60 civarında arttığı ve 
hâlâ başarısız bir ekonomik uygulamayla 1979 ve 
gelecek yıllara ne getireceği ne ilave edeceği belli ol
mayan para - kredi ve kamu maliyesi politikaları içe
risinde hizmetin icabı olan bedeli de vermeyeceksi
niz, yani bu 115 milyar lira, aslında enflasyonla % 60 
daha geri iş yapma imkânına sahip olacaktır. 

1977 yılında inşası devam eden termik santrallan 
sayıyorum ve bunların yatırımlarıyla ilgili rakamları 
sizlere arz ediyorum. 

10 tane termik santral: Tunçbîlek, Seyitömer, El
bistan - Afşin, Soma, Çayırhan, Kangal, Yeni Çatal-
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ağzı, Yatağan, Ali Ağa kombine çevirme tesisleri ve 
15 megavatlık jeotermal enerjiler. Bunların yatırım 
tutarları, dış para bakımından 26 milyar 850 milyon 
lira, bunların toplam tutarları ise 37 milyar 800 mil
yon Türk Lirasıdır. Bunların yıllık üretimleri ise, 
tümüyle 19 milyar 950 milyon kilovat/saat ki, bugün 
Türkiye'nin 22,4 milyarlık üretimi içerisinde; demek 
ki, bugün Türkiye'nin ürettiği enerjiye bir misli da
ha enerjiyi ilave edecek nispette, Türkiye'nin kömür 
kaynaklarını değerlendirecek projelere yatırım yapıl
mış. Bunun sadece termik santralların ihtiyacı 38 
milyar lira iken, 26 milyar dış para iken, siz buna, 
enerji yatırımlarına 86 milyar gibi bir parayı, bütün 
beş yıllık bir dönem içerisinde tümüne, hidrolik sant
ral da dahil olmak üzere üretime veriyorsunuz. Bu 
üretim tesisleri için, hidrolik santrallarda ne olmuş 
bir de onları görelim. 

1977 yılında inşa edilmekte olan ve 1978'e devre
dilen, biraz evvel söylediğim 13 adet hidrolik sant
ralların toplam maliyetleri 78 milyar 450 milyon 
lira. O zamanki sabit paralar, 1977 fiyatlarıyla dış yatı
rımları ise 28 milyar 350 milyon lira. Bunlar ne ka
dar enerji üretecekler?... Bunların toplam üretecekleri 
enerji, şayet bu santrallar 1983 - 1984 yıllarında sıray
la devreye girerlerse, bu santralların Türkiye'ye ve
recekleri enerji 24 milyarın üzerinde, 24 milyar 820 
milyon kilovat/saat. Yani, ikisini topladığınız zaman 
43 milyar kilovat/saatlik bir enerjiyi Türkiye'de 
1983'lerde devreye sokacaksınız; ama Türkiye'nin 
1983'lerdeki ihtiyaçları ise, sanırım ki, rakam itiba
riyle bu değil, 60 - 65 milyar kilovat/saatlik enerjiyi 
tüketecek bir hale geliyor. O halde geçmişte mevcut 
olan 19-20 milyar yahut 23 - 24 mifyar kilovat/saat
lik enerjiyi de buna ilave ettiğiniz zaman, Türkiye 
bir dengeleme dönemine giriyor. 

İşte, geçmişte enerji bakımından söylenenler ve 
«Hiç bir şey yapılmadı, tabii kaynaklara, doğal kay
naklara dayanmadı» denilen dönemler, Türkiye'nin 
en güçlü atılımlarının ve belki de en başarılı atılım
larının yapıldığı bir dönemdir; ama bugün maalesef 
bu atılımlar dahi, hedeflerine vasıl olmaktan çok ge
ride kalmıştır. Çoğunun dış kredi imkânları sağlan
mış olan Karakaya'sı, Yüksek Atatürk Barajı ve di
ğer barajlar, hepsi 13 tane yatırımı ihtiva eden hid
roelektrik santralların büyük bir kısmının dış yatı
rımları temin edilmiş, termik santralların dış kredi 
imkânları hazırlanmış; ama yerli para temin edile
mediği için, bu meselelerde sanırım ki, % 15 ila 
c/c 42 civarında yatırım sarfiyatları olmuştur. Fiziki 

gerçekleşmelerle, parasal gerçekleşmeler arasındaki 
bugünkü ekonomik istikrarsızlık içerisinde mevcut 
olan farklılıkları dikkate alacak olursak, aslında fi
ziki gerçekleşmeler, parasal gerçekleşmelerin de çok 
gerisinde seyretmiştir. Binaenaleyh, bu konuda ciddi 
tedbirler alınmayacak olursa sanırım ki, istikbale 
muzaf Türkiye'nin enerji politikalarının çok sıkın
tılı bir döneme gireceği ve Türkiye kalkınmasını kös
tekleyici nitelikte kalkınmaya menfi etkilerde bulu
nacağı aşikârdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Şimdi bir konuya daha değinmek istiyorum. De

ğerli arkadaşlarım söylememiş olsa idi, ben bunu dile 
getirmeyecektim; ama burada söylemek mecburiye
tinde kaldım. Geçmişte uygulanmış olan enerji poli
tikalarını, Türkiye'nin tabii kaynaklarına dayanma
dığı gibi, döviz bakımından ülkeye zarar getirici 
nitelikte olduğu fuel - oile ve dizel santrallara daya
nan türbinlere dayanan bir politika içerisinde sey
rettiği ifade ediliyor. Doğrudur. Türkiye'de böyle 
bir şey yapılmıştır ve bunu yapanların siyasal kad
rosunda bulunmakla da iftihar ediyorum. Çünkü ak
lın ve mantığın, suni mantığın değil, akli mantığın 
içerisinde Türkiye kalkınmasının imkânlarını mevcut 
şartlar içerisinde değerlendirmek, ilmi ölçüler içeri
sinde değerlendirmek, Türkiye'ye hizmet verecek 
olan, gönül vermiş olan her siyasal kadronun görevi
dir. Neden?.. Çünkü meseleyi şöyle mütalaa etmek 
lazımdır. Bir, teknik yönleriyle, tki, ekonomik yön
leriyle. Üç, sosyal yönleriyle meseleyi değerlendir
mekte yarar vardır. 

Teknik yönleriyle şöyle değerlendirmek lazımdır. 
Türkiye kalkınma rampasına binmiş, bir yola koyul
muş, kalkınmasını mutlaka entegre etmek zorunda 
olan bir ülke. Bu kalkınma için de lüzumlu olan 
enerjiyi bulmak mecburiyetinde olan bir ülke. Peki 
hangi kaynaklardan bulsun?.. Termik kaynaklardan, 
doğru. Türkiye'de 12 bin megavatlık türbin kurmak 
suretiyle 60 milyarlık termik imkânımız var. Yine 
Türkiye'de 27 bin megavatlık kurulu güçle, 100 mil
yar kilovat/saatlik elektrik üretmek mümkün. Doğru; 
ama başladığınız, yakaladığınız noktada Türkiye'nin 
şartları içerisinde mevcut olan imkânlarınızı görü
nüz. Bir hidrolik santralın yapılabilmesi altı ila sekiz 
yıl gibi, uzun bir dönemi icap ettiriyor. Etüt, plan, 
proje safhalarının ötesinde proje dizaynı yapılmış, 
inşaatlara geçilmiş, gerçek proje ile planlamaya uy
gulama süresi altı ile sekiz yıl. O halde Türkiye, plan 
dönemi içerisinde kalkınmasını bu altı - sekiz yıl içe-
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risinde rafa mı koysun?.. Türk sanayiine, endüstrisi
ne muhtaç olduğu enerjiyi vermeyelim, imalât sa
nayiine, ağır sanayie geçmeyelim. Bekleyelim, 100-140 
milyar kilovat/saatlik potansiyelimizi kullanalım, ha
zırlayalım ondan sonra düğmeye basalım Türkiye'de 
sanayii gerçekleştirelim. Böyle bir model, dünyanın 
hiç bir yerinde yok. Uganda'sında, Patagonya'sında 
yok. Çünkü kalkınmış olan ülkeler bu yoldan geli
yorlar. Peki ne yapacaksınız?. 

Bir taraftan bunun icabını gereğini yerine geti
receksiniz, öbür taraftan da kısa dönemde devreye 
girebilecek olan imkânları Türk ekonomisine teknik 
fırsatları değerlendirmek suretiyle sokacaksınız. Bu 
da dizel, fuel-oile dayalı olan türbinler. Bunların 
proje dizaynları, iki - üç sene gibi bir dönem içeri
sinde yapılıyor. O halde bir plan yapmışsınız, bir 
uygulama bir sanayi yapmışsınız. Sizin fabrikanızın 
inşaatı bitene kadar, bu projeyi dizayn edip, gerçek
leştirip, uygulayıp devreye sokarsınız, işte biz de bu
nu yapmışız. Kaldıki, Türkiye'nin ekonomik yapısı
na bakınız. Petrol, çok mühim bir mesele; doğru. 
Ona da gireceğiz sıra geldiği zaman. Türkiye'nin bu
gün 16,6 milyon rafinaj kapasitesi var. Bu rafineride 
üretilen beyaz mamul içerisinde 5 milyon ton civa
rında fuel - oil elde ediyorsunuz. Bu beş milyon 
fuel - oiîi ne yapacaksınız?.. Isıtmada mı kullanacak
sınız, satacak mısınız, yoksa Türkiye sanayisinin muh
taç olduğu enerjinin üretilebileceği türbinlerde mi 
kullanacaksınız?.. 

Akla gelebiliyor, satınız döviz getirirsiniz; ama o 
enerjinin noksanlığıyla fabrikaları, tesisleri, sanayii 
işletmediğiniz takdirde mamul maddeyi, Türkiye'nin 
ihtiyacı olan maddeyi 15-20 misli fiyatla Türkiye'ye 
almak zorundasınız. O halde bu alış mı kârlı, yoksa 
bu elde ettiğiniz ürünleri türbinlerde kısa dönemde 
kullanmak suretiyle Türk ekonomisine yardımcı ol
mak, Türk kalkınmasına hizmet etmek mi?.. Bence, 
geçmiş hükümetler cidden en akılcı en geçerci, haki
katen en milli bir yolu seçmişlerdir. Kaldı ki, iki 
gerçek var. Herkesin bilmesi lazım gelen ve muhte
rem heyetinizin bildiği, bunun dışında kamuoynun bil
mesi lazım gelen bir gerçek var. Bu santraJları, ambar
ları, şunları bunları yaptığımız zaman, dünyadaki pet
rol fiyatları varili 1,93 dolardan 2,15 dolara kadar 
değişen bir seyir takip ediyordu ve o dönemde dün
yada bol miktarda yakıt vardı. İkinci Cihan Harbini 
müteakip dünyadaki petrol kullanımı, petrole dayalı 
enerji kullanımı c/c 10 mertebesindeydi. Katı yakıt 
kullanımı c/c 80 mertebesindeydi. Diğer enerji şekil

leri de % 10 olmak üzere %100'ü tamamlıyordu. 
Yani, o kadar çoktu ki, bu enerji 1973'lerin krizini 
OPECin getireceği petrol ambargosunu düşünmeye
cek kadar ucuzdu. Bugün % 400 artmış, varili, 12, 
13, 15 dolara çıkmış. 

BAŞKAN — Beş dakikanız var efendim. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Devamla) — Demekki, o şartlar içerisinde 
Türkiye, bunu ekonomik bularak, kalkınmasının en
tegrasyonunun temel payandalarından biri olarak gör
müş ve bu enerjiyi kullanmıştır. Bugün, Türkiye 1978 
yılında 1 milyar 326 milyon kilovat/saatlik enerji 
kısıtlaması yapmış. Niye yapmış?.. Enerji kâfi gel
miyor, sanayie veremiyor, sosyal tesislere veremiyor, 
köye veremiyor; ama 5,5 milyar kilovat/saatlik üre
tim yapan bu santralları devreden çıkarınız, bunları 
devreden bir yana koyunuz, demekki 6,5 milyar ki
lovat/saatlik enerjiyi Türkiye'de yok farzediniz; 
bütün sanayi çökmüş. Aslında zâten çöküyor. Tam 
kapasite ile işlemeyen santrali ar pek çok. Eğer sizin 
düşüncenizde gitmiş olsaydık, Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Planına önderlik eden, akıl ve fikir görüşünüz 
içerisinde yürümüş olsaydık, 1977'lerin Türkiye'sinde 
bugünkünün aşağısında 13 milyar kilovat/saatlik 
enerji olması lazımdı Türkiye'de. Türkiye'de 6,9 mil
yon tonluk çimento olması lazım gelirdi; ama bugün 
19 milyon ton çimento kapasiteli bir sanayi kurul
muş, bugün 22,4 milyar kilovat/saatlik enerji üreti
lebilecek tesisler meydana gelmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım: 
Meseleyi, sadece tek yönlü olarak düşünmemek 

lazımdır. Şimdi, bir ikinci yönü de, bu ucuz olan or
tamın ötesinde ikinci bir yönü de, sanayinin bundan 
mahrum olması neticesi, kaybıdır. Bugün sanayinin 
bir kilovat/saatlik enerjiyi kaybetmesi neticesinde, 
her kilovat başına 30 ila 100 liraya varan değişik 
istihsal prodüksiyonları içerisinde zararı vardır. Bun
lar Türkiye için lüzumlu olan emtiadır. Madenin
den, bakırından her şeyine alüminyumuna kadar. 
Geçmiş senede 168 bin olan hedefi, ancak 30 binler
de karşıladınız. Bunların gerekçesini elektrik kısıt
lanması olarak alüminyum fabrikasında çıkar söy
lersiniz; ama başarısız bir yöntemin ifadesi olarak 
orada uygulanan idari baskıların, partizanca davra
nışların ve beceriksiz tutumların ifadesi olarak kabul 
etmezsiniz. 

18 bin küsur tonluk olan bakırın, 12 500 tona 
düşüşünü Etibank*ta izah ederken enerji sıkıntısına 
bağlarsınız; ama bu enerjinin gereğini de yerine ge
tirmek lâzımdır. Binaenaleyh, bugün enerji politika-
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lan olarak, geçmişte uygulanmış olan politikalar 
hakikaten Türkiye'nin modeline uygun ve Türkiye' 
nin birinci plan düzeyinde tespit edilmiş olan geliş
me trendlerinin çok daha ötesindedir. Çünkü planda 
görüyoruz ki, c/c 13'lük bir genel gelişmeyi hedef 
almış. Yıllar itibariyle üç plan uygulamasında Tür
kiye'de arz - talep trendlerinin mukayesesinde «% 13 
enerji artıracaksınız» demişler; ama Türkiye bunun 
ötesinde gitmiş. Bunda sevinmek lazım; bunun çare
lerini bulmak lâzım. Bu çareler için de yatırıma 
gitmek lâzım, akılcı yöntemleri kullanmak lâzım
dır. 

Şimdi, bir nebze de petrolle ilgili konudan bah
setmek istiyorum; 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye'de her halükârda petrol vardır; olma

ması mümkün değildir. Türkiye'nin dört bir yanı 
poligonel olarak petrol sahalarıyla bezenmiş, çevril
miş bir ülke; ama jeolojik birtakım hadiseler Tür
kiye'deki petrol rezervlerini bölük pörçük küçük re
zervler halinde göstermektedir; ama yapılan tahmin
ler Türkiye'de 690 milyon ton civarında bir petro
lün bulunabileceğini göstermektedir. Bunun için de 
Türkiye'nin yapılan hesaplara göre bugünkü fiyat
larla 500 milyarlık bir yatırımı öngörmesi lâzımdır. 
Bu 500 milyarlık yatırım ancak 30 bin adet kuyu 
açmakla olur; ama sayın arkadaşım Kâmil Karave-
lioğlu'nun söylediğine iştirak ediyorum bu uygula
nan petrol politikası, bu uygulanan yatırım politika
sıyla bunların hiç birisini bulmak mümkün değil. 

1977'de 96 kuyu açarken, 1965"te eğer siz 65 ku
yu açıyorsanız, ileriye gideyim derken geriye gidi-
yorsanız, bu sizin hangi başarınız olur?.. Bu hiç bir 
başarı değildir. O halde, programa 293 bin diye ra
kamı koyacaksınız, 293 bin metrelik bir sondajı he
def alacaksınız, 101 bin metrede kalacaksınız, hem 
de makine farkı 18'den 27'ye çıkacak, bunu kulla
namayacaksınız. Size döner sorarlar, hangi petrol 
iddiasında, hangi başarılı bir petrol politikasında yü
rüyorsunuz?. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Petrol, her şeyden evvel şu şartların yan yana 

gelmesiyle mümkün olan ve gerçekleşen bir çalışma, 
faaliyet dalıdır ve münhasıran bu petrolü dünyada 
belli başlı yedi - sekiz firma ve iki elin on parma
ğıyla sayılacak kadar azlıkta olan devletler bunu ya
pıyor. Katı bir devletçilik görüşünün perspektifi içe
risinde ve yabancı sermaye düşmanlığı içerisinde, ya
bancı teknoloji düşmanlığı içerisinde, yerin altında 

yatan 690 milyon tonluk petrolü Türk ekonomisine, 
Türk halkının mutluluğuna amade kılmak, onun hiz
metine takdim etmek mümkün değildir. Bu kafayı 
mutlaka değiştirmek mecburiyetindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Petrol, para ister, yatırım ister. Petrol spesifik 

manada teknik eksperiyansa haiz, teknik kadro is
ter. Münhasıran bu petrol üzerinde uzman kadro is
ter, ekipman ister ve 'bunun yanında gayret ister, 
çalışma ister. Bunların hepsini yan yana getirecek
siniz; parayı, ekipmanı, tekniği, teknolojiyi yan yana 
koyacaksınız ve yerin altındaki petrolü öylece bula
caksınız; ama eğer bunu bulmakta bu gayreti gös-
termiyorsanız... Bu yatırımla olmaz. 5 yılda siz 30 
milyar 600 milyon liralık yatırım yapacak derken 
plana, öbür tarafta gelir, petrol yatırımlarına, son
daj, üretim ve geliştirme ameliyelerine 3 milyar 400 
milyonluk para koyarsanız, sizin iddia ettiğiniz pet
rol politikasının geçerliliğine kimse inanmaz ve ye
rin altında kalan petrolü de siz satha çıkartamazsı-
nız. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, silsilei kelâ
mınızı bozmamak için müdahale edemedim. Müsa
maha payını da kullanmış bulunuyorsunuz. Şahsınız 
adına sıradasınız. Şahıslar adına görüşmelere geçi
yorum ve sıranızı, 10 dakika sürenizi veriyorum. 
Buyurun efendim. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI
OĞLU (Devamla) — Oldu efendim. 

Değerli arkadaşlarım; 
Petrolle ilgili konudaki görüşleri biraz daha de

ğerlendirmeye mecburuz. Dünya artık, sözümün de 
başında söylediğim gibi, Çin Seddi'nin gerilerine sı
ğınmış, kendi kaderine terkedilmiş devletler, toplum
lar, sosyal bütünler değil. Dünya, birbirlerine yaklaş
mış, bugünkü medeni gelişmeler içerisinde her yö
nüyle yakın ilişkiler kurmuş bir dünyadır. Bu dün
yada infiratçılık siyaseti 1920'lerde Amerika tara
fından da terkedilmiş. Amerika da dünyaya açıl
mış ve dünyanın süper devletleri olarak dünya tek
nolojisinde, ekonomisinde, askeri görüşünde ağırlı
ğını, yerini almıştır. 

Türkiye de, gelişen bir Türkiye olarak Misaki 
Milli hudutları gerisinde kendi kaderi içerisine terke
dilmiş bir devlet olamaz. 

Bizim petrolü çıkarmak için gayretli bir kadro
muz var; ama bu kadromuzun ne ekipmanı, ne pa
rası, ne de tecrübesi... Mümkün değil. O halde, ya
bancı sermayeyi Türkiye'nin menfaatleri istikame
tinde petrol konusunda mutlaka milli menfaatlere 
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uygun bir üslup içerisinde getirmenin yollarını araş
tırmak lazımdır ve Hükümet bunun üzerine cesaretle 
gitmelidir. Çünkü, dünyada 20 yıl sonra hangi cins, 
hangi tür enerjinin gelişen teknoloji içerisinde kul
lanılacağını bilemiyoruz. O halde bugün, 2 milyar 
300 milyon dolar civarında artacağını söylediğimiz 
petrol ödemelerini en kısa zamanda azaltacak üre
time geçmeye mecburuz. Üretim sondaj demek; son
dajı yapmaya mecburuz. Üretim bilgi demek; bu Bil
gili kullanmaya mecburuz. Üretim teknoloji demek; 
bu teknolojiyi kullanmaya mecburuz. Yabancı ser
mayeden bu kadar ne diye ürküyoruz?... 

Kapitülasyonların hakikaten acı hatıraları elbette 
hafızalarımızdan silinmiş değildir; ama petrolle ilgili, 
diğer meselelerle ilgili olan konularda hükümran bir 
devletin hakları içerisinde karşılıklı pazarlık yapma
dan ne diye korkuyoruz?.. Türlü tesislerimizi yap
tırmak için yabancılarla nova, royalti, patent lisans an
laşmalarına giriyoruz, kredi anlaşmalarına giriyoruz ve 
bunlardan lazım gelen imkânları sağlıyoruz. O halde, 
petrol gibi konuda bizim de yapamadığımız, bulama
dığımız konuda... Bir yerde var; ama bunu bulamıyo-
yoruz. Bu konuda niçin çalışmıyoruz?.. 

Norveç 1958 yıllarında, sahilleri etrafında petrol 
bulunmadığı raporunu kesinlikle aldı; ama yıllar 
geçti, teknoloji gelişti: başka devletlerin imkânlarıyla 
petrolü buldu. Bugün 30 ilâ 40 milyon ton petrol 
üretiyor. 

İskoç Denizinin şimale doğru seyreden kısımla
rında ingiltere büyük petrol yatakları buldu. Ekono
mi bakımdan köşeyi döndü. 20 küsur milyar dolar 
borcu olan ingiltere, ekonomik bîr krizin içerisine 
girmiş olan ingiltere imparatorluğu köşeyi döndü. 
O halde, Türkiye olarak ne diye bundan sakınıyo
ruz?.. Türkiye'nin sahillerinde petrol var diyoruz. Var. 
Türkiye toprağında petrol var. Bunları bulmaya mec
buruz. 

Bir de rafinerilerle ilgili olan konuya geçmek isti
yorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Türkiye, gittikçe artan bir trend üzerinde petrol 

tüketimi yapmaktadır. Çünkü, gelişiyor. Sanayinin 
muhtaç olduğu birtakım ürünler var ve ulaşımın ih
tiyaçları var; sosyal yapıdaki ihtiyaçlar var. O halde 
bugünkü rafineri kapasitelerimizi, en kısa zamanda 
1983'lerde 35 milyon tona çıkacak olan petrol tüke
timine göre ayarlamak mecburiyetindeyiz. Orta Ana
dolu Rafinerisi ve Karadeniz Rafinerisi bu maksat
larla geçmiş hükümetler döneminde ele alınmış, Orta 
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Anadolu Rafinerisinin temeli atılmış, inşasına baş
lanmış; Karadeniz Rafinerisinin de planlama çalış
maları ve uygulama safhasına yaklaşan çalışmalara 
devam etmişti. 

Görüyoruz ki, 1978'de icra programına girmesi, 
haydi haydi 1979'da mutlaka icra programına girme
si lazım gelen Karadeniz Rafinerisi, bugün maalesef 
icra programına da girmemiştir ve keza 4 senede 
bitmesi lazım gelen Anadolu Rafinerisi için de lü
zumlu miktarda kâfi ödenek konmadığını görmekte
yiz. 

Gerek Adana'dan Kırıkkale'ye, Orta Anadolu Ra
finerisi petrolü pompalayacak boru hattının ve ge
rekse Anadolu Rafinerisinin mutlaka gereken nispet
te değerlendirmek suretiyle ele alınmasında yarar ol
duğunu ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bir konuya daha geçmek istiyorum. Sanayinin dı

şında, hizmetler sektöründe en büyük enerji sektö
ründeki çalışmalardan birisi de, belki de geçmiş hü
kümetlerin enerji sektöründeki başarılarının bir başka 
bölümü de köyle ilgili olan enerji çalışmalarıdır. Köye 
elektriğin götürülmesidir. Türkiye'de 36 bin küsur 
civarında muhtarlık köy olduğu ifade ediliyor. Doğ
rudur; ama yerleşme üniteleri mezralar, komlar ve-
sairelerle Türkiye'de bu büyük çapta, 65 bin gibi bü
yük bir rakama ulaşmaktadır. Türkiye'de bu mana 
içerisinde yapılmış olan geçmişteki elektiriğİ eğer 
köylere 2 500 hedefini almışsa, bunun 2 400, 2 000 
civarında kalınmış bir durumu var ise, bu aslında bir 
köy merkezinin muhtelif ünitelerden meydana gel
mesi ve dolayısıyla her birine ayrı bir köy gibi hiz
met götürülmesi gerektiğinden doğmaktadır. Kaldı ki, 
1978 yılı içerisinde bütün imkânlarıyla devredilmiş 
olan bir dönemde 1 680 küsur köye ancak elektrik 
getirilebilmiştir. Başlamış olan işler de dahil olmak 
üzere. 1977'den devreden işler de dahil olmak üzere. 
1977'de geçmiş hükümetlerin devrettiği elektrikli köy 
sayısı 10 947 idi. Bugün 11 bin küsur ise, 1 580 
civarında bir köy ilave edilmiştir. 

Bunu niçin söylüyorum?.. Biz, köye gidecek 
olan elektriğin sayısını yılda 2 bine çıkarırken, Tür
kiye'nin kaynaklarının imkânı nispetinde bir plana 
dayanarak meseleyi bir politika değil, bir gerçeğin 
ifadesi olarak düşünmüştük ve bu gerçeğin yaklaşı
mı içerisindeydik. 2 200 oldu, 2 400 oldu, 2 000 ci
varında oldu yılda; ama buna gide gide yaklaşmak
taydık; fakat Sayın Bakanın ve Halk Partisi söz
cüsü arkadaşımın ifade ettiği Saym Bakana atfen, 
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5 000 hedefine de gönülden katılıyoruz; ama bir de 
maddi vakalar içerisinde bu 5 000 hedefine varılma
nın da mümkün olamayacağını, neden olamayaca
ğını; bunun aslında sadece bir slogan alarak geçmiş
teki 2 500 hedefini atan Adalet Partisine karşı slo
gan olarak, lafta bir ifade olarak kabul ediyoruz. 
Neden mi?.. Çünkü, bu köylere gidecek olan elektrik 
evvela proje paketine bağlı. Doğru; 7 bine yakın pro
je paketi var, geçmiş yıllardan bir birikim var; ama 
bunun ötesinde malzeme ve ekipman meselesi var. 
Bakır tel.. Siz bakır istihsalini düşürmüşünüz. Ba 
kır teliniz yok. 

MEHMET SEYDlBEYOĞLU (Kastamonu) — 
Siz hatırdınız. 

AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Bizim zamanımızda 18 500 
ton olarak teslim ettiğimizi ve Size işletir halde bı
raktığımızı dahi, işletemeyecek kadar acz içerisindey
seniz, kimin batırıp kimin batırmadığını şu çatının 
altında oturan arkadaşlarımın değil, Milletin takdiri
ne arz ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye'nin orman ürünlerini tetkik edecek olur

sanız yılda istihsal edebileceği telefon teli direğinin 
adedi 290 000 civarında. Halbuki, 5 000 adedini hedef 
aldığınız zaman, bu aşağı yukarı 550 000 direğe ih
tiyaç gösterir. Lâ-akall, en azından minimum seviye 
budur. Bu 550 000 direk.. Geçmişte 290 000 direk 
istihsal eden bir orman imkânı içerisinde Finlandi
ya'dan emprenye direk getiren bir yönetim zorun-
luğu içerisinde artık bundan sonraki 5 000'i yapa
cağım dereken döviz kasasının kapısını açıp Finlan
diya'dan, isveç'ten artık bunlar ne zaman gelecek di
ye beklemekten başka yapacak bir şeyi olamaz. Yani 
döviz imkânı bulabilirseniz, kapıyı açabilirseniz, ara-
layabilirseniz ancak bu direkleri Türkiye'ye getire
bilirsiniz. 

O halde, bu ne oluyor?.. Doğrudan doğruya sa
dece bir iyi niyetin ifadesi olarak kabul edersek bir 
hedef göstermek; ama hedefe gerçek manada yaklaş
mak olmadığını ifâde etmek isterim. 

Kaldıki, izolatürü ve diğer salt, trafo gibi Tür
kiye'de bugün sınırlı bir 'kapasitede olan elektro -
mekanik sanayinin mutlaka Türkiye'de kurulması-
nının gereği üzerinde, kapasitesinin artırılması ve 
yeni atılımların zorunluğunu ifade ettiğimiz ve bu
nun noksanını hissettiğimiz bir dönemde, bunları da
hi dışarıdan getirmek gibi bir zorunlukla karşı kar
şıya kalırsak, bunun gerçekleşmesinin ne derece fiili 
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olarak hayatta mümkün olacağını, Türkiye'de müm
kün olacağını, ne derece hayali bir hedef olduğunu 
ortaya koymaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Tabiatıyla kömürle ilgili konular ve madenler

le ilgili olan konular cidden dikkate alınacak ko
nulardır. Bakanlığın bünyesi içerisinde, Kamu İk
tisadi Teşebbüsü niteliğinde ve Türkiye'nin kalkın
masının anastretejik maddelerini, volframından, ba
kırına, kömürüne, taş kömürüne kadar tümünü is
tihsal eden bir hizmet anlayışı içerisinde 440 sayılı 
Kanun, artık bu hizmet gören ünitelerin faaliyetle
rini, Türkiye'nin şartlan içerisinde yeterli bir seviye
ye ulaşmaktan çok uzaktır. Bu itibarla, mevcut olan 
alüminyumu, bakırı, kromu ve diğer bilcümle tesis
leri yeni baştan, 440 sayılı Kanunu bir yana bırak
mak suretiyle ele almakta ve bunları Türk ekono
misinin bilhassa döviz - tediye muvazenesinin den
gesinde müessir bir unsur olabilecek nitelikte dışarı
dan getirilecek olan madenlerin ikamesi, bunun öte
sinde de ihraca, ham değil, imal edilmiş malzeme 
olarak ihraca yönelecek bir nitelikte değerlendiril
mesi lazımdır. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın Karaağaçlı-
oğlu. 

AP GRUBU ADINA KAZIM KARAAĞAÇ-
LIOĞLU (Devamla) — Bağlayacağım efendim. 

Çünkü dış ticaret tablomuza baktığımız zaman, 
bugün maden olarak, ara malı olarak ithal ettiğimiz, 
% 12, 76, tüm ithalatımızın kalemleri içerisinde, 
büyük bir rakam; 5-6 milyarlık bir yatırım içerisin
de bunun ne kadar büyük rakam olduğu görülü
yor. O halde, Türkiye, bilhassa bu mana içerisinde 
madenlerini değerlendirmesi, bu mana içerisinde üre
timini artırması, kendi ihtiyaçlarının ötesindekini de 
Türkiye'nin döviz kaynağı olarak kullanması zaru
reti, zorunluğu vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Benim, zamanın dolduğu.. 
SELÂHATTİN ÇOLAKOĞLU (Gazintep) — 5 

dakika geçti. 
AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-

OĞLU (Devamla) — Çok teşekkür.. 
Hayır, hayır, beş dakika değil, daha çok konuşa

cak şey var. 
BAŞKAN — Sayın üyeler, sureti katiyede beş da

kika geçmiş değildir. 17,59*da başladı, şimdi 18,10' 
dur. Müsamaha payını kullanmış oldu, o kadar; ya
ni beş dakika geçmedi. Buyurun Sayın Karaağaçlı-
oğlu, teşekkür ederim. 
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AP GRUBU ADINA KÂZIM KARAAĞAÇLI-
OĞLU (Devamla) — Sözlerimi bağlıyorum. 

Hakikaten Türkiye ekonomisinde, kalkınmasında 
mühim olan Bakanlığın Bütçesinin Türkiye'ye, Türk 
Devletine hayırlı, uğurlu olması dileğiyle hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Saygılarımla. (AP, MB ve Cumhurbaşkanınca 
S. Ü. Grubu sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Buyurun Sayın İlhan. 
İSMAİL ÎLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının saygı

değer mensupları, hepinize saygılar sunarım. 
Grup sözcülerinden sonra, ben de bağımsız bir 

üye olarak, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi üzerinde görüşlerimi dile getireceğim. Ancak, 
hem sürenin kısalığı, hem de benden önce söz alan 
grup sözcülerinin konu hakkındaki çok teknik ve 
seviyeli konuşmaları karşısında, bazı tekrarlara mey
dan vermemek için sadece yöresel birkaç soruna 
değinmekle yetineceğim. 

Sayın Maliye Bakanı, Bütçe sunuş konuşmala
rında kemerleri sıfcrna, derlenip toparlanmadan bah
settiler. Bu görüşe katılmamak ve bu konuda her 
türlü yardıma koşmamak müm'kün değildir. Herke
sin bu sorumluluğu yüklenmesi gerekir. Eski Enerji 
ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Kâmran tnan da, 
aynı şekilde Ulusu enerji tasarrufuna davet etmiş
tir. 

Geçen yıl Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 
bağlı kuruluşların, yatırımlar için ayırdığı para 58 
milyar idi. Bu yıl bu miktar % 42 fazlasıyla 83 mil
yar 380 milyon liradır. Ancak bu artışın rakam ar
tışından ibaret olduğunu, gerçek bir artış olmadığını, 
enflasyon nedeniyle satın alış gücünde bir değişme 
olamayacağını kabul etmek zorundayız. 

Bugün köylerden kentlere doğru yapılan göçle
rin ekonomik, sosyal ve kültürel nedenlerini, köyle
re elektrik götürmekle azaltmamız mümkündür. 
Elektriğin köylülere ulaşmasıyla köylü kentte ara
dığı birçok özelliği elde edecektir. Böylelikle kente 
doğru yapılan göçlerin de duracağı inancındayım. 

Elektrik enerjisi açısından Türkiye, Yugoslavya, 
Romanya, Yunanistan ve Bulgaristan'a göre çok ge
ri kalmıştır. 

Muş il merkezine 1976 yılında getirilmesi öngö
rülen elektriğin iki yıl gecikmeyle gerçekleştirilmiş 
olmasına rağmen, Hükümete ve özellikle Türkiye 
Elektrik Ivuramu mensuplarına huzurunuzda teşek
kür etmeyi bir borç bilirim. 

Sayın Bakandan ve Türkiye Elektrik Kurumu 
yetkililerinden bilhassa Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu köylerinin elektriksizlik sorununa önem "ver
melerini rica ediyorum. Bu bölgelerdeki köylerin 
elektrik ihtiyacını Batı Anadolu köyleriyle kıyasla
mak mümkün değildir. Doğu ve Güneydoğu Anado
lu köyleri tam bir mahrumiyet içindedir. Köy elekt
rifikasyon çalışmaları bu hızla devam ederse, daha 
15-20 yıl bu mahrumiyet giderilmeyecektir. Sayın 
Bakandan, özellikle Programda yer alan projelerin 
bir an önce gerçekleştirilmesi için, yoğun bir çalış
ma sarf etmelerini istirham ediyoruz. 

Doğu ve Batı arasındaki büyük farkın gideril
mesi için TEK yetkililerinin çalışmalarını, Doğu 
Anadolu'ya doğru yönlendirmeleri gerekir. 

Sorunun ne kadar ciddi olduğunu belirtmek için, 
Muş, Bingöl, Hakkâri, Tunceli ve Ağrı illerinin hiç 
bir köyünde elektrik olmadığını söylemem bu ko
nuda yeterli bir fikir verebilir. Türkiye'de 35 700 
köyün ancak 12 700'ünde elektrik vardır. 

Sayın Bakan, Bütçe vesilesiyle yapmış oldukla
rı bir konuşmada «1979 yılında elektriğe kavuşacak 
olan köy sayısının 2 500 olarak saptandığının, bu sa
yının beş bine çıkarılacağını» beyan etmiştir. Bu 
haber gerçekleştiği takdirde ve Bütçede bununla il
gili ödenek öngörüldüğü takdirde Sayın Bakanı kut
lamak görevimizdir. 

Muş ilinde bir Devlet Su İşleri Bölge Müdürlü
ğünün kurulması gerekir. Bu konudaki teknik bil
giler Genel Müdürlüğe iletilmiştir. Devlet Su İşleri 
Van Bölge Müdürlüğünün çalışması bakımından 
ağırlık merkezi Muş'ta olmasına Muş'ta bir bölge 
müdürlüğünün açılmasıyla faaliyete geçmesi, eko
nomik yönden çok gerekli olduğu halde, Genel Mü
dürlüğün buna yanaşmaması düşündürücüdür. 

Sayın Bakan, yıllardan beri devam eden bu tu
tucu politikaya son vermelidir. Muş'a 350 kilomet
re uzaklıkta olan Van Bölge Müdürlüğünden Muş'a 
gerekli hizmetlerin getirilmesi, bugüne kadar olduğu 
gibi bugünden sonra da mümkün görülmemektedir. 

Eski adı Çalaktepe olan Yunus Yaylası Barajı 
proje çalışmaları yanılmıyorsam bitmek üzeredir. Bu 
hususta görüştüğüm Devlet Su İşleri mühendisleri, 
bunun büyük bir ekonomik yatırım olacağından söz 
ettiler. Yıllarca sürüncemede kalan bu projenin bir 
anönce gerçekleştirilmesini, yatırımlar listesine alın
masını Sayın Bakandan istirham ediyorum. 

Sayın Bakan, Bütçe Karma Komisyonunda yap
mış oldukları açıklamalarda, «Önümüzdeki dönem
de en verimli sonucu en etkin bir biçimde alma ha-
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zırlığı hesabı içinde olunması gerekir» demiştir. Bu 
durumda Muş Yunus Yaylası Barajı, 800 bin dö
nümlük Muş ovasını sulayabilecek ve elektrik ener
jisi de üretecektir. Yıllardan beri proje çalışmala
rı sürdürülen bu barajın gerçekleştirilmesiyle üretim
de çok büyük bir artış sağlanacaktır. 

Muş ovasının ortasından akmakta olan Murat 
nehri ve kollarının suyundan, Muş köylüleri yarar
lanamamaktadırlar. Boşa akan bu sulara, kurak tar
lalardaki köylüler yaşlı gözlerle bakmaktadırlar. Mo
ralleri bozuk olarak, bir gün bu barajın kurulması, 
çorak topraklarının sulanması ümidiyle bakmakta
dırlar. 

Malazgirt - Aktuzla regülatörü iki yıldan beri 
ihaleye verilmiş olduğu halde, sadece bu yıl çok az 
bir çalışma gösterilmiştir. Arıncık regülatörü çalış
maları da yıllarca devam etmektedir. Yıllardır su 
taşımasından zarar gören bazı köylerin isimleri, 
Muş Devlet Su işleri kanalıyla Genel Müdürlüğe in
tikal ettirilmiştir; fakat bir türlü çözüm getirileme
miştir. Genel Müdürlük emir vermedikçe mahalli 
kuruluşların harekete geçmeleri mümkün değildir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
İSMAİL İLHAN (Devamla) — Bu soruna, çö

züm getirilmesi bakımından Sayın Bakandan yar
dım istiyoruz. 

Varto ilçesine bağlı Kaynarca köyünün su taşma
sından korunma sorunu, 1973 yılından bu yana hâ
lâ çözülememiştir. Bu arada genel bir soruna deği
nerek sözlerime son vermek istiyorum. 

Petrol bayilerinin kontorlü ve bu kontrolün sık
laştırılması şarttır. Benzine, su gibi çeşitli maddeler 
karıştırılmaktadır ve aynı zamanda bayilerde kont
rol eksikliği görülmüştür ve dolayısıyla Sayın Ba
kanlığın bu husustaki kontrol tedbirlerini almasını 
istirham ediyoruz. 

Huzurunuzdan saygılarımı sunmak suretiyle ay
rılıyorum. 

BAŞKAN Sayın Nalbantoğlu, buyurunuz. 
SÜLEYMAN ERTUĞRUL ERGİN (Yozgat) 

— Sayın Başkan, sırada ben olacaktım efendim. Sa
yın Ucuzal ile yer değiştirmiştir efendim. 

BAŞKAN — Daha sıranız gelmedi efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Benim sıram 

daha önce idi galiba. 
BAŞKAN — Efendim, burada yazılı olan sı

rayı arz -ettim ben daha önce; ama bir defa daha 
arz etmekte fayda var demek ki. 
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Sayın Karaağçlıoğlu birinci, Sayın İlhan ikinci, 
Sayın Ege yer değiştirmiş Sayın Nalbantoğlu ile, ki 
üçüncü idi, Sayın Nalbantoğlu üçüncü, Sayın Aykan 
dördüncü, Sayın Ucuzal beşinci. Sayın Ucuzal Sa
yın Ergin ile yerdeğiştirmiştir. 

Buyurun efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Eruzum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler ve Bakanımız ve Bakanlı
ğın değerli üyeleri, hep'inizi saygıyla selâmlarım. 

İlk önce Sayın Bakanımıza bir hitabım olacak, 
beni bağışlasınlar. Sayın Bakanım, dilinizde bir sürç
me var, önce bunu arz edeyim. Enerjinin doğal kay
naklara yaslandırılması ne zaman konu olmuş ise, 
nedense önce termik enerji santralı, sonra da hid
roelektrik enerji kaynakları diye bahsediyorsunuz. 
Bu iki kaynağın tümleçlerinizde (cümlelerinizde) yer
lerini bundan sonra değiştirmenizi istirham ediyo
rum. 

Ayrıca, şimdiye kadar yapılmış olan barajlar ne
deniyle, şimdiden sonra yapacağınız işler bakımın
dan da bazı yer değişiklikleri lâzım geldiğini size ve 
tüm Genel Kurula arz etmek istiyorum. Gerçi bura
da sayın kardeşimiz Kâzım Karaaçlıoğlu da konu
şurken ben oradan laf atmıştım. Dedim, «Evet, hep 
Batıya barajlar yapıldı, bize de 140 milyar liralık bir 
proje paketi mavi boncuk olarak söylersiniz, durur
sunuz» dedim. Şimdi bu konunun, gerek esasını or
taya koymuş olmak ve gerekse bundan sonraki Ba
kanlık çalışmalarının, bundan evvelkiler gibi değil, 
de, yer değiştirtmesi lazım geldiğini kanıtlamak için 
şu elimdeki Devlet Su İşleri broşüründen bazı bilgi
ler arz edeceğim. 

Şimdi bakıyorum, işletmeye açılan baraj ve hid
roelektrik santrallar: Cumhuriyetten önceki devri 
almıyorum, orada da var 18-20 tane. Tabiatıyla 
birçoğu, 8 tanesi İstanbul'da, 5-6 tanesi de Anado
lu'ya serpilmiş. Cumhuriyetten sonra, daha doğrusu 
1936'dan beri yapılmış barajlara bakıyorum bu bro
şürdeki sayfalardan, işletmeye açılan baraj ve hid
roelektrik santralları kaç tane? 64 adet. Allah ra
zı olsun emeği geçmiş olanlara, para bulmuş, ihale 
etmiş, yaptırmış olan hükümetlere ve bakanlara. Bu
nun Elazığ'da Dip barajı, Malatya'da Sürgü, Maraş' 
ta Kartalkaya, Diyarbakır'da Devegeçidi; diğerlerini 
teferruatlı okumayacağım da bunları okuyorum sa
dece, Gaziantep'te Tahtaköprü, Malatya'da Medik, 
Elazığ'da Kalecik, Elazığ'da yine Keban, Allaha 
çok şükür iyi, hepsine belki bedel diyeceksiniz, Sivas' 
ta Yapıaltın, Sivas'ta yine Maksuttu olmak üzere 10 
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adedi Doğuda, 54 adedi Batıda, yapılmış bitmiş, iş
letmeye açılmış 1936'dan beri yapılanlar. 

Bu işletmeye açılan nehir ve kanal santralları da 
var, bunları pek bahsetmeye değmez; ama 16 adet. 
8'i Doğuda, 8'i de Batıda ki, hele şükür sayısal ola
rak da olsa bir sosyal adalet burada uygulanmış. 

İnşa halinde baraj ve hidroelektrik santralların 
sayfasına bakıyoruz: Bu 39 tane baraj. 5 adedi Do
ğuda, ki Erzincan - Tercan, Elazığ - Karakaya, Kars 
- Arpaçay, Bingöl - Kayt, Diyarbakır - Hacı İğdır. 
34 adedi Batıda. Devam etmekte, yani o dış para, iç 
para temini gereken barajlar bunlar. 

Şimdi bir de, projesi hazır olan baraj ve hidro
elektrik santrallar var. 18 adetmiş bunlar. 4 adedi 
Doğuda, 14 adedi de Batıda. Hangileri Doğuda olan
lar?.. Mardin - Dumluca, Sivas - Gülova, Malatya -
Çat, Van - Koçköprü. Bunların da projesi hazır ve 
ihale edilirse, para bulunursa tabii bunların 4 tane
si bize düşecektir. 

Proje hazırlanmakta olan baraj ve hidroelektrik 
santrallar ise, 26 adet. Diyarbakır'da Atatürk, Er
zurum'da Söylemez (Çok şükür), Maraş - Menzelet, 
Maraş - Adatepe, Van - Hoşap - Zernek, Sivas - Kı-
lıçkaya, Sivas - Çamlrgöze, Maraş - Karamul. 26 
adetten 8 tanesi Doğuda, 18 tanesi de Batıda. 

Sayın Bakanım, ben bu, belki siz de bulmuşsu-
nuzdur, broşürü size hediye edeceğim, hiç olmazsa 
şu broşürde tek bir isim olarak geçen Söylemez ba
rajını da siz yapım olarak bizlere hediye edersiniz. 

BAŞKAN — Onu özel surette istersiniz efendim; 
Umumi Heyete hitap edin lütfen, 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bu 
ümitle hepinizi saygılarla selamlar, Bakanlık bütçesi
nin tüm memleketimize, milletimize hayırlı olması
nı dilerim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Sayın Aykan, buyurunuz efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler; 
Hepinizin bildiği üzere, milletvekilleri yemin 

ederken. «Milletin ve ülkenin bölünmezliğini koru
yacağına ve Cumhuriyetin temel ilkelerini savuna
cağına, onlara bağlı kalaoağına» yemin ederler. Ta
bii bu yeminin gereğini yapmanın muhtelif yolları 
vardır. Bir tanesi de haksız bulduğumuz bazı tutum
lara karşı tepkilerimizi ifade etmektir. 

Ben, bundan önce üç defa konuştum. Bu bütçe
de konuşmayı daha evvel düşünmüştüm. Bunun ne
denini de arz edeceğim. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bütçe
si vesilesiyle bu konuda ülkemizdeki başarı ve ba-
rısızlıklar, değişik arkadaşlarımız tarafından ifade 
edildi. Tabii, bir ülkenin ekonomik gelişmişliği ve 
genel olarak gelişmişliğin bir ifadesi de enerji kul
lanabilme, üretebilmedeki gücü, doğasından yararla
nabilmedeki gücü ve onun miktarıdır. Tarihimize 
baktığımız zaman bunda bazı başarılarımız var, bazı 
başarısızlıklarımız var. Ben tabii bu konuyu genel
liğinle bilmiyorum; fakat özellikle Devlet Su İşleri 
kadrosunda arkadaşları tanıdım, bu Bakanlığa bağ
lı gelen - giden arkadaşları tanıdım. Hepsi son de
rece vasıflı, Cumhuriyetimizin kendilerinin yetişme
si için özel itina gösterdiği bir kadro olarak gördüm. 
Bir grubun görevlerini şevkle, büyük feragatle ve 
son derece de vakur bir tutum içerisinde yaptıkları
na şahit oldum. Bu kadroya zaman zaman haksız
lık yapıldığı inancındayım. Tabii Türkiye'mizdeki si
yasi şartlar ufak kılpayı denge içinde kalınması ba
zen kişileri istenmeyen konulara itebilir; ama bir de 
şu vardır Devlete hizmet etmiş, Devletin milyarla
rını faziletle korumuş ve kullanmış bir insanın o Dev
let tarafından kendisine verilmiş bazı güvenceleri 
olması lâzımdır. Bu demek değildir ki, dürüst ol
mak, dürüst davranmış bir insana illâ ek bir şey ve
receksiniz; ama onu toplumun cezalandırmaması lâ
zımdır. 

Sayın Bakan, benim ölçüme ve bilgime göre ya 
da temennime göre aydın bir insandır. Kendi mev
kiini, bilgisine ciddi tutumuna ve çalışkanlığına borç
lu olduğunu kabul ederim. Toplumumuzda belirli 
yerlere gelmiş insanlar vardır. Bu gelişi çoğu zaman 
ahlâk zaafının bazen de şartların ifadesidir. Sayın Ba
kanı ayırdığım için, bu konuyu söylemek lüzumunu 
duydum. Bu konudaki benim tutumum bir şikâyet de
ğil, tepkimi ifade etmektir. Tepkimi, samimi duydu
ğum üzüntüyü ifade etmektir. Sizler değişik Genel 
Müdürlüklerde hizmet garantisi aramışsınız. Yarın 
iktidar değişecek belki size de aynı haksızlıklar ya
pılacaktır. O, tabii bizim çevrenizde kendi gönlü
nüzde buruklukların nedeni olacaktır, Buna benzer 
bazı şeylerin ne daha önce yapılmış olması, ne de 
ileride yapılmasının muhtemel olması hiç bir kim
seye haksız davranmak hakkını vermez. 

Yeminden bahsetmiştim, Anayasamızdaki ye
min şunu diyor; «Madde 76: Seçildikleri bölgeyi ve
ya kendilerini seçenleri değil bütün Milleti temsil 
ederler.» 
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«Madde 77: Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalaca
ğıma ve halkın mutluluğu için çalışacağıma namu
sum üzerine söz veririm» der. 

Şayet biz bu hizmette bana ileride yararlı olaca
ğa hizmet edeceğim, tarzında bir ayırıma girersek, 
ya da ben, beni seçen partiye hizmet edeceğim, tar
zında bir ayırıma gidersek; tabii hem ettiğimiz ye
mine uymaz, hem de kendimize şayet itina göster-
mişsek, bu itina ile ters düşer. 

Eğitimin birinci görevi, bilgili insan yetiştirmek 
değil, sorumluluk duygusu olan insan yetiştirmek
tir. Sade vatandaşımız da sık sık şunu der: En bü
yük hikmet Allah korkusudur. Tabii bu bazı değer
leri ifade etmenin bazı değerlere duyulan özlemin 
ifadesidir. Ben, bu duygularımı Sayın Bakanı sevdi
ğim için, kendisinden başkalarından düşünmediğim 
ya da umut etmediğim bir tutumu beklediğim için 
söz aldım ve bunları ifade ettim teşekkür ederim. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. Buyurun Sayın 
Ergin. 

E. SÜLEYMAN ERGİN (Yozgat) — Sayın Baş
kan, değerli üyeler; 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üze
rinde kişisel görüşlerimi arz -etmek istiyorum. Vak
tin kısıtlı oluşu sebebi ile sadece elektrik enerjisi 
konusunda ve bu konuda da ancak çok önemli gör
düğüm üç, dört noktaya temas edeceğim. 

ilk olarak üzerinde durmak istediğim konu; 
Nükleer Enerji Santralı konusudur. Dün bu husus
ta bilgi almak için TEK Planlama Dairesi Başkanlı
ğı ile Türkiyede son enerji kongresini tertip eden 
Dünya Enerji Konferansı Türk Milli Komitesini zi
yaret ettim. Aldığım bilgileri özet olarak sizlere arz 
edeceğim. 

Son zamanlarda özellikle Sayın Bakanımızın üze
rinde durdukları nükleer santral konusunda rakam
lar şöyledir. Kurulması istenen nükleer santral gü
cü 600 megawatlık tek bir ünite; maliyet 23 milyar; 
bunun 17,5 milyarı, yani 700 milyon dolar kısmı dış 
para. Bu fiyatın içerisine beş yıllık yakıt bedeli de 
dahil, 420 milyon lira olarak, işin başlama ve bitiş 
tarihleri takriben 12 yıl, 1975 ila 1987. Yakıt potan
siyeli belli değil, tahminlerden ötede bir araştırma 
yok. Birkaç yıldır devam eden ilk etütlere ilâveten 
şu anda bu işin mühendislik hizmetleri ihaleye çıka
rılmak üzeredir. Bu rakamları şimdi memleketimiz
de mevcut öteki enerji üretim kaynaklarıyla karşı
laştırmak istiyorum. Ekonomik hidrolik potansiyel 

100 milyar küowatsaat, kullanılan kısmı % 8, sa
dece sekiz milyar. Keban Hidra Elektrik Santralı 
1 350 megavvat, tamamlanma müddeti sekiz yıl, 
maliyet altı milyar. Elbistan Ağır Linyit Santralı güç 
1 360 megawat, tamamlama müddeti 8 - 1 0 yıl, ma
liyet 31 milyar, santralın kömür üretim kısmı da 
20 milyar, toplam 51 milyar liradır. 

Bunların mukayesesi sonunda görülür ki, Nük
leer Santral ne tesis bedeli, ne tesis müddeti ve ne de 
yakıt temini bakımından kömür ve hele su santral-
larıyla kabili kıyastır. Üstelik büyük bir dış yatırımı 
gerektirmekte ve hele yakıt bakımından tamamıyla 
dışa bağımlı kalmaktadır; ama «Bu teknolojiye gir
meyecek miyiz?..» denilebilir. Elbette bir gün gire
ceğiz. Esasen araştırma maksadıyla bu teknolojiye 
yıllarca önce girmişiz bile. Çekmece reaktör merke
zi bunun delilidir. Ancak Nükleer yoldan elektrik 
enerjisi üretimine, yani güç santralları tesisi konu
suna gelince; durumu iyice enine boyuna etüt etme
den acele karar vermemeliyiz kanaatındayım. Nük
leer sahada ileri gitmiş memleketlerin takip ettikleri 
yolu takip etmeliyiz. Onlar önce kendi, tabii kay
naklarını sonuna kadar kullanmışlar, ancak ondan 
sonra nükleer santrallar kurma yoluna sapmışlardır. 
Bize gelince bir yandan dünyada en ucuz üretimin 
yapıldığı büyük bir hidrolik potansiyele sahip iken 
ve bugün ancak bunun % 8'ini kullanıyorken, öte 
yandan bu potansiyelin takriben yansı kadar bir lin
yit potansiyeli varken; yakıtının Türkiye'de bulun
duğu kati olarak bilinmeyen, teknolojisi henüz geliş
me safhasında olan nükleer santral kurmaya karar 
vermek, boşa harcayacak her kuruşunu hesaplamak 
durumunda olan Türkiye için lükstür denilebilir. Bu 
bakımdan, bu konunun iyice gözden geçirilmesini ka
naatini arz etmek isterim. 

işin anlaşılmasının güç bir yönü de, enerji sı
kıntısına düşmüş memleketimizi bu sıkıntıdan kur
tulmasına büyük ölçüde katkısı olacak ve biraz ön
ce söylediğimiz tabii kaynaklarımızı kıymetlendire
cek yerli teşebbüslere, hem de Devletten bir kuruş 
istemeden bunu başaracak yerli teşebbüslere hayır 
deniliyor ki, bunların istekleri, TEK Kanununun 3 
ncü maddecinin «H» fıkrasına da uygun olduğu hal
de, hayır deniliyor. Öte yandan nükleer santral fan-
tizisi içinde avuç dolusu dış para, 700 milyon dolar 
gibi bir para ve bir o kadar da iç harcama yoluna 
sapılmak isteniyor. Bu durumu, izah etmek pek 
mümkün değil. 

Temas etmek istediğim ikinci konu; teknik ele
manların tatminkâr bir seviyeye çıkarılması konu-

251 — 



C Senatosu B : 39 9 i 2 . 1979 O : 2 

sudur. Eğer biz, sanayileşmek istiyorsak, eğer Tür
kiye'nin kalkınmasını istiyorsak unutmamalıyız ki, 
kalkınmada en önemli unsurlardan biri ve belki de 
en başta geleni teknik eleman hizmetidir. Şayet tek
nik elemanları bugün olduğu gibi Devlet memuru 
statüsünde istihdamına son verilmezse, bu kötü du
rumdan kurtarılarak özel bir statüye kavuşturulmaz-
sa, onlardan memleket kalkınmasına faydalı hizmet 
beklemek mümkün değildir. 

İşçilerin sendikası var, sağlık personeli için yeni 
kanunlar çıkarılıyor, acaba neden teknik elemanlar 
için benzer şekilde bir çaba harcanmıyor?.. 

Enerji olmadan sanayileşme olmayacağına göre, 
bu işe Enerji Bakanlığındaki teknik elemanların du
rumunu ele almakla başlayıp diğer yatırımcı bakan
lıklara öncülük yapmanın uygun olacağını arz et
mek isterim. Bugünkü şartlarda Hükümetin almış ol
duğu yetki çerçevesinde bu işi halletmek kolaylığı 
da mevcuttur. 

Temas etmek istediğim üçüncü konu; TEK'in 
faaliyetlerini memleket yararlarına uygun biçimde 
ayarlanması konusudur. Unutmamak gerekir ki, 
TEK'in kurulmasında anagaye, Türkiye'yi elektrik 
enerjisi sıkıntısına düşürmemektir. Bu gayeye sürat
le ulaşmak, birtakım lüzumsuz düblikasyonlara mey
dan vermemek için, bu konudaki faaliyetlerin tama
mının bu kurumda toplanması uygun görülmüş ve 
bu iş, bu Kurumun tekeline verilmiştir. Ancak, bazı 
istisnalar dışında; fakat nedense TEK yetkilileri Ka
nun ana gayesini bir tarafa itip, bu anagayenin ger
çekleştirilmesine yardımcı olan ikinci hükmünü, ya-
rii tekelcilik hükmünü esasmış gibi ele alarak mem
leketi enerji sıkıntısına sokmak pahasına birtakım 
haksız tasarruflara girişmişlerdir. Bu durum, Ka
nun gayeye ermek için verdiği tekelcilik avantajının 
suiistimalidir. Zaten tekelcilik ister devlette olsun, is
ter özel teşebbüste olsun her zaman suiistimale mü
saittir ve iyi bir şey değildir. 

Sayın Bakandan rica ediyorum, adı geçen Ku
rumu önce kuruluş Kanununun anagayesine, yani 
Türkiye'yi enerji sıkıntısına düşürmemek konusuna 
hizmet eder duruma getirsinler, Milleti bu sıkıntı
dan kurtarsınlar, ondan sonra tekelcilik veya devlet
leştirme teşebbüsüne girişsinler. Esasen benim bu te
mennim, TEK Kanununun 3 ncü madde (H) fıkrasına 
uygun bir icraat olacaktır, ayrıca Türkiye'yi içinde 
bulunduğu enerji sıkıntısından süratle kurtarmanın 
tek çıkar yolu da budur, yani bu konuda Devlet ve 
Milletin olanca gücünden istifade etmek şeklidir. 
Başka bir çıkar yol varsa aydınlanmak isterim. 

Temas etmek istediğim dördüncü ve son husus; 
bulutlardan suni metotlarla yağmur yağdırma konu
sudur: 

Konu, Türkiye'mizde tarım ve enerji üretimi için 
son derece önemli ve üzerinde durulması gereken 
bir konudur. Bu konu, Türkiye'nin çehresini değiş
tirecek ve ona milyarlarla ifade edilebilecek men
faatler sağlayacak bir konudur. 

Şu gördüğünüz kitap Türkiye Bilimsel Araştırma 
Kurumunun istanbul Teknik Üniversitesi Meteoro
loji Kürsüsü yetkililerine yaptırdığı araştırmadır. 
Türkiye'nin bu iş için son derece müsait olduğunu 
söylemektedir. Yağmur artışının c/c 20 değil, c/c 40'ın 
üzerinde olabileceğini Türkiye'de söylemektedir. Ko
nu ile ilgili tatbikatlar İsrail, Amerika ve Rusya'da 
yıllardır yapılmaktadır. İleri sürülen iki mahzur, ya
ni taşkın zararı ve fiyat meselesi. Bunun her ikisini 
de taşkın zararının sigortası şeklinde mukaveleye 
koymak mümkündür, fiyattı da son derece ucuzlat
mak mümkündür. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
E. SÜLEYMAN ERGİN (Devamla) — Senatoya 

ilk geldiğim seneler bir gündem dışı konuşma ile ko
nuyu huzurlarınıza getirmiştim. O zaman bunun fay
dalarından bahsederek elimde 30'dan fazla proje 
bulunduğunu, her isteyen arkadaşın tetkikine amade 
olduğunu arz etmiştim; fakat ne yazık ki, aradan altı 
yıl geçmesine rağmen, bir tek arkadaş çıkıp ta göster 
şunu bir göz atayım demedi. 

O sırada bir vatandaştan bir mektup almıştım, 
Kula'dan gönderilen bu mektuptan birkaç satırını siz
lere okuyacağım: «Hükümete yağmur bombası tek
lif ediyorsunuz, sanki hükümetler dünya kurulalı yağ
mur yağdırıyormuş, sizin gibilerini seçtiğine Türk 
Milleti çok pişman. Memleketin binbir türlü dertleri 
varıcen, Hükümete yağmur yağdıracaksınız diye tek
lifler sunuyorsunuz. Kuran-ı Kerimden yağmur hak-
jcındaki ayetlerle yağmurun kimin yağdıracağını is
pat edeceğim. Bir zamanlarda sizin gibi nemrutlar da 
aynı şeyi yapmak için göklere gönderi göndermişler, 
dillere destan olarak zikir edilmişlerdir. Birtakım 
ayetlerden falan bahsediyor, bu arada: «Senatör ol
manız ilâhi kanunları değiştirmez, bu bombayı yap
sanız Türkiye'nin her tarafına, hala dünyanın her ta
rafına kime gücü yeter. Sizler yağmur bombasıyla 
Allah'ı bombardıman etmeyin.» Gibi tavsiyelerde bu
lunuyor ve sonunda: «Siz Tanrı mı oldunuz, haşa, 
bunlar yanlış yollardır, şimdiye kadar kim yağdırdıy-
sa o yağdırsın.» Şeklinde bitiriyor. 
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Bu gibi cahillere verilecek cevap çok basittir. Has
talandığı zaman doktora gidip onun verdiği ilacı 
kullanarak iyi olması Allah'ın işine karışmak olmu
yor da, hasta olan bulutu benzer şekilde bir müda
hale ile normal yağış yapan duruma getirmek niçin 
Allah'ın işine karışmak olsun; fakat dert bu değil, 
zira bu gibilerin Devlet umurunda sözleri çoktan 
geçmez olmuştur. Bütün dert, Devlet umurunda söz 
sahibi olan sizler gibi okumuşlarındır, ilgisizliğidir. 
Özür dilerim, bunu söylemek mecburiyetindeyim, 
Türkiye'de bütün dert bilgililerin ilgisizliği, ilgililerin 
bilgisizliğidir. Hepsi bu kadar. 

Sözlerimi burada bağlar, beni dinlemek lütfunda 
bulunduğunuz için hepinize teşekkür ederim. Enerji 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz için hayırlı olma
sını temenni ederim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular dahil yarım 
saat süreniz var, 15 dakikasını lütfen kullanalım. 

Sayın Deniz Baykal, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahi-
sar) — Sayın Başkan, Sayın Bakanım konuşmasının 
sonuna kadar devam edelim, yemek arasını ondan 
sonra verelim. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, ben onu hesap edi
yorum, soru çok, bu soruların zapta girmesi çok za
man alacak bir iki tane ayrı bütçe var, bunların her 
birinin 9-10 tane maddesi var onlar okunup oylana
cak iki. 

Bu itibarla, bir saat kadar zaman atıyor, süremizin 
tespit edilmiş olan kısmım bozarsak düzeni zor tuttu
ruruz ondan sonra. 

EKREM KABAY (Burdur) — Sayın Başkan, Ba
kanın konuşması bölünür mü efendim?.. 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Sayın Baş
kan, eğer izin verirseniz şöyle yapalım, herkesin öğ
renmesinde fayda var, isterseniz saat 18.45, ara vere
lim, 19,45'te toplanalım. 

BAŞKAN — 25 dakikalık kısmını konuşsun, beş 
dakikayı da sorulara. Efendim, lütfen ben tahammü
lüm nispetinde yardımcı olmak isterim; ama beni zor
larsanız 19.00'da bırakırım. Efendim, bu kadar görevli 
arkadaşı burada bekletmektense, bitirmeyi ben de ar
zu ettim, ama uzayacak... 

FİKRET GÜNDOĞAN (istanbul) — Yine bit
meyecektir. 

KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyonkarahisar ) 
— Sayın Bakan konuşsun efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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Sayın Deniz Baykal, Enerji ve Tabii Kaynaklar 
Bakanı, 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
DENlZ BAYKAL (Antalya) Milletvekili) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

1979 Yılı Bütçe Tasarısı dolayısıyla Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığının karşı karşıya bulundu
ğu sorunlarla ilgili görüşlerimi, düşüncelerimi, politi
kamızı ben de sizlerin eleştirisine ve değerlendirmesine 
sunmak istiyorum. Buradaki görüşmelerde grupları 
adına yada şahsen Bakanlığımızla ilgili çeşitli görüş
ler dile getirmiş olan değerli senatörlere teşekkürleri
mi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. 

Gerçekten ülkemizin ve dünyanın enerji sorunla
rıyla giderek yoğunlaşan bir biçimde karşı karşıya bu
lunduğu bir dönemde bu sorunlar etrafında anlamlı, 
değerli ve yüksek düzeyde bir tartışmanın yapılması
na burada benden önce konuşmuş olan değerli arka
daşlarım katkı yapmışlardır, onların görüşlerinden ya
rarlanmaya çalışacağım, ben de düşüncelerimi belirt
meye gayret edeceğim. 

1979 yılı enerji bunalımının yeni bir içerik ve 
yeni bir boyut kazandığı bir yıl oldu. 1973 yılı OPEC 
kararlarıyla başlayan petrol sorunu, 1979'da daha da 
değişik sorunlarla desteklenen ve giderek ağırlaşan bir 
niteliğe büründü. Fiyat sorunu kendisini sürdürdü, 
onun yanı sıra çeşitli oluşumlar arz konusunda, su
num konusunda belli darboğazların ortaya çıkmasına 
ve petrolde dünyada bir denge bunalımının da ken
disini göstermesine yol açtı. 

1978 yılında enerji politikamızı böyle bir dünya 
çerçevesinde, böyle bir dünya ortamında yürütmeye 
gayret ettik. Yürütürken şu temel noktalardan çıkı-
yorduk. Türkiye'nin genel enerji tüketimi dünya or
talamasının altındadır. Afrika'nın bağımsızlığına ye
ni kavuşmuş ülkeleriyle ekonomik potansiyeli fevka
lade kısıtlı, pek çok az gelişmiş ülkeyle dünya nüfu
sunun az gelişmiş kategorisi içinde yer alan üçte iki
sinden fazlasıyla birlikte Türkiye'de, genel enerji 
tüketimi bakımından dünya ortalamasının altında bir 
ülke durumundadır. Kalkınma enerji tüketimi ile pa
ralel giden bir olaydır. Kalkınma ile enerji tüketimi 
arasındaki bağıntı, korelasyon bir katsayısı ile gös
terilecek kadar yakın bir ilişkiyi göstermektedir. 
Türkiye kalkınmak zorundadır, sanayileşmek zorun
dadır; sanayileşmek, kalkınmak bir anlamda enerji 
tüketiminin artması, yükselmesi anlamına gelmekte
dir. 
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O nedenle herhangi bir enerji politikası, Türkiye' 
deki bir enerji politikası ister istemez enerji tüketi
mimizi artıracak, bizi daha çok enerji tüketebilir hale 
getirecek bir politika olmalıdır. Çeşitli olayların et
kisi altında enerji bunalımı içine dünyanın sürüklen
miş olması nedeniyle enerji tüketimini kısıtlamaya 
dönük bir politika öyle sanıyorum ki, ülkemizin ger
çeklerine ters düşen bir politika idi, kalkınma iddia
mızdan vazgeçmek anlamına gelebilecek bir politika 
idi. O nedenle temel hedefimiz, enerji tüketimimizi 
artırmak, bunu artırmak olanağını bize verecek giri
şimleri yapmak, ortamı, koşulları hazırlamak olma
lıydı. Bunu elimizden geldiğince gerçekleştirmeye yar
dım ettik. 

Temel ilke, demek oluyor ki, enerji tüketiminin 
artması. 

İkinci bir nokta; Türkiye'nin büyük bir döviz dar
boğazı içine sürüklenmiş olmasıydı. Geçmiş dönem
lerin hemen hemen hiçbirisinde rastlamadığımız bü
yük bir ekonomik bunalımla Türkiye karşı karşıya 
kalmıştı. Bu bunalımın kökeninde enerji sorunu yatı
yordu, Türkiye'nin daha yüksek enerji tüketimi ola
nağına sahip kılınabilmesi için de bir engel olarak bu 
enerji darboğazı kendisini gösteriyordu. Bu ortamda 
yapılması gereken yerel enerji kaynaklarımızı uyan
dırmak, ayağa kaldırmak, harekete geçirmek ve döviz 
darboğazının yükünü daha artırmadan Türkiye'yi 
o bakımdan daha büyük bir kıskacın altına olabildi
ğince sürüklemekten kaçınarak Türkiye*deki enerji 
üretim ve tüketim artışına katkıda bulunabilmek. 

Demek oluyor ki, enerji tüketimimizi artıracağız, 
tüketilen enerji içindeki yerli enerjinin oranını da da
ha çok artırma çabası içinde olacağız. 

Değerli arkadaşlarım; 
Türkiye, 1972 yılında 850 milyon dolarlık bir ih

racata sahipti. 1972 yılındaki petrol faturamız 124 
milyon dolardı. Türkiye, ihracatının sekizde biri ci
varında olan bir kısmını ayırarak, o yılın petrol fa
turasını karşılayabilme olanağına sahipti. 1972 - 1977 
beş yıl sonra Türkiye'nin petrol faturası 124 milyon 
dolardan 1,5 milyar dolara yükseldi. İhracatımız 885 
milyon dolardan 2 milyar 200 milyon dolara yüksel
di. 124 milyon dolardan 1,5 milyara yükselen petrol 
faturası içinde tüketilen petrolün miktarındaki artış 
sadece bir katı idi. 1972'de tükettiğimizin iki katı 
petrolü 1977'de tüketiyorduk; ama onun için ödedi
ğimiz fatura 124 milyon dolardan 1,5 milyar dolara 
çıkmıştı. Bunu karşılayacak olanaklardan da yoksun 
bir ekonomi biçimlenmiş, ortaya çıkmıştı. Böyle bir 
ortamdaydık. 

Bu ortamda Türkiye kalkınacak, sanayileşecek, 
enerji üretimini ve tüketimini artıracak, o tükettiği 
enerji içinde de yerli enerji oranını olabildiğince yük
seltmeye gayret edecek. Bunu elimizden geldiğince 
yapmaya çalıştık. Türkiye, 1978 yılında enerji tüke
timini % 7,6 oranında artırmıştır. 1978'de 51 milyar 
898 milyon taşkömürü eşdeğeri enerji tüketmişizdir; 
aynı oran, aynı sayı 1977'de 48 milyon 244 bin ton 
taşkömürü eşdeğeri idi. 

f/c 7,6 Türkiye'nin enerji tüketimini artırdık. Bu 
artış içinde kompozisyonda da bir önemli değişiklik, 
anlamlı değişiklik, önemli demek istemiyorum, anlam
lı ve geliştirilmesi, desteklenmesi gereken bir değişik
lik kendisini gösterdi. Genel enerjimiz içinde petro
lün oranı 1977'de </c 54 idi. 1978'de bu oran % 53'e 
düştü. Linyitin oranı 1977'de </c 11 idi, 1978'de lin
yitin oranı c/c 12'ye çıktı. 

Demek oluyor ki, belli bir ölçüde tükettiğimiz 
enerji miktarını artırdık, bu enerjinin petrolden gelen 
kısmını oran olarak azalttık, buna karşılık linyitten 
gelen kısmını oran olarak belli bir ölçüde yükselte
bildik. 

Bu, işte Türkiye'nin izlemesi gerektiği politikadır. 
Bu yönde adımlan daha etkili, daha belirgin, daha 
iddialı bir biçimde yürütmek, gerçekleştirmek zorun
dayız. Türkiye'nin hem enerji alanında, hem genel 
ekonomik sorunları karşısında kurtuluşu böylesine 
bir politikayı etkili bir biçimde yürütebilmesine bağ
lıdır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Daha somuta indirildiği zaman, bu, Türkiye'de 

linyit üretiminin artırılması anlamına gelir. Daha so
muta indirildiği zaman, bu, Türkiye'de hidrolik kay
naklara dayalı elektrik enerjisi üretiminin artırılması 
yükseltilmesi anlamına gelir. Bunu elimizden geldi
ğince, olanaklar elverdiğince gerçekleştirmeye, yürüt
meye gayret ettik. 

Sayın Karavelioğlu'na gösterdiği dikkat için yü
rekten teşekkür ederim. Sadece bir çabayı teşhis etmiş 
olmakla kalmıyor, aynı zamanda çok önemli bir ko
nuyu odaklamış oluyor. Türk kamuoyu önüne, Se
natomuza, Parlamentomuza, bize odaklamış oluyor. 
Geçen yıl, linyit üretiminde 1 milyon tonun üzerin
de bir artış gerçekleşmişti; çok güç koşullar altında 
bunu sağlayabildik. Bu, izlenmesi gereken politikanın, 
yolun bir adımıdır. Önümüzdeki yıllarda bunu, çok 
daha iddialı, çok daha büyük ölçülerde gerçekleştir
mek zorundayız. 
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1978 başında linyit konusuna çok güç koşullarda 
eğilmek durumunda kaldık. 20 milyon metreküp 
dekapaj açığı vardı. Türkiye'nin linyit üretim yatak
ları 20 milyon ton dekapajı yapılmamış durumda 
bulunuyordu. Bunun nedeni; yöneticilerin ihmali, 
dikkatsizliği, konuya ağırlık vermemesi unsurundan 
geliyor demek istemiyorum. Bu konunun dışında, ül
kemizin içinde bulunduğu ortam koşullar, linyit üre
timini böylesine bir açmaza almıştı. Çünkü Türkiye' 
nin kamu kesiminin c/c 90'ından fazlasını üreten lin
yit bölgesi. Garp Linyitleri bölgesinin makine parkı
nın c/c 75'i çalışamaz, mefluç durumda duruyordu. 
Döviz yoktu, ülke döviz darboğazı içine girmişti. Ye
dek parça ithali gerekiyordu, makine araç ithali ge
rekiyordu, döviz olmadığı için gerekli ithalat yapıla
mamıştı. Yapılamadığı için, Garp Linyitlerinin ma
kine parkı harekete geçirilememişti; 20 milyon met
reküplük dekapaj yapılmamıştı. 

Bunu, başka bazı değişik yöntemleri kullanarak, 
bazı yeni yaklaşımlar formüle ederek aşmaya gayret 
ettik. Geniş bir anlayışla konuya yaklaştık, dar bir 
devletçilik anlayışıyla değil, arkadaşlarımızın bizi za
man zaman suçlamak için özellikle üzerinde durduk
ları bir devletçilik kıskançlığı üzerinde değil, sorunu 
etkili biçimde çözme amacının hayati ağırlığını kav
ramış bir anlayışla eğildik ve Türkiye'de tıpkı Kara
yollarının, tıpkı Devlet Su İşlerinin yaptığı gibi, h'n-
yit üretiminin dekapaj sorununu da özel kesimin ma
kine parkmı harekete geçirerek seferber ederek çöz
me yoluna yöneldik; o sayede o 20 milyon metre
küplük dekapaj açığı kapatıldı; gerekli dekapajlar 
yapıldı ve 1978 yılında 1977'nin üretimini dahi ger
çekleştirmek imkânsız iken, 1977 üretiminin 1 mil
yon ton üzerinde bir linyit üretimi gerçekleştirilebil 
di. 

Bu sorun çok önemlidir; bunu bundan sonra da 
izlemek gerektiğine inanıyorum. Bir ulusal politika 
halinde Türkiye'nin linyit konusuna eğilmesi gerekti
ğini düşünüyorum. 

Ülkemizde 5,5 milyar ton civarında bugün sap
tanmış bir linyit rezervi vardır; bu rezervin süratle 
artabileceğine inanıyorum, güveniyorum. Henüz bu 
konuda en kesin rakamları verebilecek durumda de
ğiliz, hızla gelişebilir. Bu, bizim dikkatle izlememiz 
gereken bir konudur. Her alanda, her planda konu
ya etkili biçimde yaklaşmak zorundayız. 

Yeni örgütlenmelere girdik linyit konusunda, Te
kirdağ'da Saray, Soma Deniş, Milas Sekköy, Konya 
Beyşehir, Mardin Siiopi işletmelerini örgütledik, ha-
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rekete geçirdik; eskiden bir Garp Linyitleri ile bir 
EKÎ, GLÎ ve EKİ olarak bilinirdi Türk kömürcülü
ğü. Ona yeni birtakım semboller kattık. ELİ'ni (Ege 
Linyitleri İşletmesi) kattık. Doğu Linyitleri İşletmesi, 
(DLİ) Orta Anadolu Linyitleri, Alpagut, Dodurga 
Linyitleri İşletmesini; bütün bunları Türk linyitçili-
ğinin önemli kuruluşları olarak örgütlemeye gayret 
ettik. 

Bursa Orhaneli, Çanakkale Çan ve Sivas Kangal 
işletmeleri de önümüzdeki günlerde harekete geçirile
bilecek duruma gelmişlerdir. 

Değerli arkadaşlarım, 
Linyitin ayağa kaldırılması, sadece yeni kuruluş

ların kurulması ve bu konuya politikacıların önem 
vermesiyle sağlanabilecek bir olay değildir, daha 
karmaşıktır, daha güç yönlüdür. Gene Sayın Kara-
velioğlu bu konuya da değindiler. Kendilerine teşek
kür ederim. 

Personel sorunlarıyla ilgili olarak karşılaştığımız 
darboğaz, özellikle bu alanda kendisini en acı bir 
biçimde yansıtıyor. Bu konuya bir an önce etkili bir 
çözüm bulmak zorundayız. Bazı mütevazi girişimle
rimiz var. Bu girişimleri sonuçlandırmalıyız ve daha 
iddialı hazırlıklara da bir an önce yönelmeliyiz. 

Yeraltında çalışan mühendislerin, tıpkı yeraltında 
çalışan işçiler gibi, vergi muafiyetini sağlamaya dö
nük bir hazırlığımız; şimdi Millet Meclisinde görü
şülmekte olan Vergi tasarısının, yakında görüşülecek 
olan Vergi tasarısının içindedir. Bir an önce onun 
sonuçlandırılmasını temenni ediyorum. Çünkü, mü
hendislerimizin şevk içine sokulabilmesi, umutlandı-
rılabilmesi ve konuya sahip kılınabilmesi halinde, bu 
konunun çözülebileceğine inanıyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
Sayın Bakanın konuşmasının hitamına kadar ça

lışma süremizin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın senatörler, 
1978 yılında Türkiye 21 milyar 600 milyon kilo

vat/saat elektrik enerjisi üretti. 621 milyon kilo
vat/saat Bulgaristan'dan aldık. 22 milyar 200 milyon 
kilovat/saat Türkiye'de enerji tükettik. 

Bu 1977'ye göre çok mütevazi bir artışı simgele
mektedir. % 5.4 elektrik enerjisi ürteimimizi artıra-
bildik. 
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Elektrik enerjisi üretiminin artabilmesi, hiç kuş
kusuz yeni tesislerin devreye girmesine bağlı. Eğer, 
yeni tesisler devreye girebilecek noktada değil ise, 
işletmeyi etkinleştirici yönde alınabilecek adımlarla, 
sağlanacak üretim artışı, ister istemez mütevazi ölçü
lerde kalmak zorundadır. 1978 yılında da durum bu 
olmuştur. 

1978 yılında, 1 milyar 321 milyon kilovat/saat 
elektrik enerjisi kısıntı ve kesintisi yapıldı. Türki
ye'de 1978'de 1 milyar 28 milyon kilovat/saatlik elek
trik enerjisi üretimi gerçekleşti, 1977'ye göre 1 mil
yar 28 milyon kilovat/saat. Bu artış, esas itibarıyla 
hidrolik ve termik tesislerin üretim artışı yoluyla 
sağlanmıştır, yani öz kaynaklarımız harekete geçi
rilerek sağlanmıştır. Türkiye'nin döviz darboğazına 
özel bir katkı yapmadan, Türkiye'nin elektrik ener
jisi sorununu da çözmeye gayret etmişizdir. 

Bu 1 milyar 28 milyon kilovat/saatlik elektrik 
enerjisi üretimi artışının % 8.8'i hidrolik tesislerin 
etkili biçimde kullanılışından, % 10.4'ü de, fosil te
sislerin etkili biçimde kullanılışından sağlanmıştır. 

1978 yılında iki önemli trafo merkezi harekete 
geçti : Gölbaşı ve Keban trafo merkezleri, Gölbaşı 
1979'un başında alındı. 380'den 154'e enerji aktaran 
tesisler. 

Gene 1978 yılı içinde, Gümüşhane ve Muş illeri
miz enterkonnekte şebekeye dahil edildi. Bugün 
Hakkâri ve Van illerimiz enterkonnekte şebeke dışın
dadır. 1979 yılı içinde, onları da sistemin bir parçası 
haline getirmeye gayret ediyoruz. 

1978 yılında 380 kiiovatlık iletim tesisleri olarak, 
Tunçbilek - Seyitömer irtibatını ve Adapazan - Ereğli 
irtibatını söyleyebilirim. Bu iki irtibatı kurduk. 220 
kiiovatlık irtibat olarak da, Hopa ve Sovyetler Bir
liği arasındaki iletim tesisini tamamladık. Mart ba
şından itibs,ren trafo ile ilgil bazı sorunlar çözüldük
ten sonra, Sovyetler Birliğinden elektrik enerjisi al
maya başlayacağız. 

1979 yılında 380 kiiovatlık enerji hatlarının ta
mamlanması önemli bir sorun olarak karşımızdadır. 
Hasanuğurlu - Çarşamba irtibatının kurulması gere
kiyor. Çarşamba - Kayabaşı irtibatının, Amasya - Ka
yabaşı irtibatının kurulması gerekiyor. Keban - Elbis
tan; Elbistan - Osmaniye irtibatının kurulması gere
kiyor ve Babaeski ile İstanbul arasındaki irtibatın 
kurulması gerekiyor. 

380 kiiovatlık bu sistemi 1979 yılında tamamlama
ya gayret edeceğiz, 

ı 154 kiiovatlık sistem olarak da, Tatvan - Ergil; 
I Tatvan - Erciş irtibatlarını kuracağız. Bu irtibatlar 

sonucu olarak, Elbistan bölgesi, beslenir hale gele-
I çektir. Çukurova bölgesi daha güvenilir biçimde bes-
I îenebilecektir. Afşin - Elbistan termik santralının ta

mamlanması sonucu, oradaki enerjiyi, 380 kiiovatlık 
I sistemle enterkonnekte şebekeye aktarmak olanağı 
I doğacaktır ve iki telli irtibatının, Babaeski - istanbul 
I irtibatının kurulmasıyla da, Bulgaristan'dan 620 mil-
J yon kilovat/saatin üzerinde yıllık bir enerji alma ola-
I nağını elde edebileceğimizi umuyorum. 
I Ayrıca, bu irtibat Van ilimizin enterkonnekte şe-
j bekeye bağlanmasını da gerçekleştirecektir. 

I Değerli arkadaşlarım, 
1978 başında, Türkiye büyük bir enerji açığı, 

I enerji darboğazıyla karşı karşıya idi. Elektrik ener-
I jisi alanında bu kendisini etkin bir biçimde gösteri

yordu. Bu sorunu mevcut durumdan çıkarak, mevcut 
durumun gerçekçi bir çözümlemesinden çıkarak, 
«Nasıl çözebiliriz; en etkin biçimde nasıl çözebili
riz?..» diye konuyu koyduk ve belli politika içinde 

I buna yaklaşmaya gayret ettik. 
i Koyduğumuz politika şu idi : Öncelikle mevcut 
I tesisleri en etkin şekilde kullanmalıyız. Bir an önce 

devreye alınabilecek olanları, hızla devreye almalıyız. 
I Yaygın bir proje paketi içinde etkinliğini yitirmiş 

olan kuruluşlarımızı, daha mütevazi hedeflere, daha 
hızla seferber etmenin, örgütlenme hazırlığını yap
malıyız; hedefleri dağitmamahyız, hedefleri toparla
malıyız, iyi tanımlamalıyız ve onları bir an önce dev
reye sokacak hazırlıkları götürmeliyiz. 

Hepimiz çok yakından biliyoruz, Türkiye'de ener-
j ji santrallarmın devreye girmesi, 12 yıla kadar uza

nan gecikmelerle ortaya çıkıyor. Bu gecikmeler en 
önemli israf kaynaklarının, arasmda, hatta başında 
yer alıyor. Bir enerji santralının. I milyar kiiovat/sa-
at enerji üretecek bir santralın bir yıl, iki yıl devreye 
geç girmesinin maliyeti olağanüstüdür. Zamanında 
bir santralı devreye sokabilmek için gerekli fedakâr-

j hkla karşılaştırılamayacak kadar olağanüstüdür. 

O nedenle, bu konuya özel bir önem vermemiz 
i lazım, enerji alanındaki uygulamanın bu temel ak

saklığını, yani projeleri geç devreye sokma, geç ta
mamlama, aksaklığını aşacak bir hazırlık içinde ol
malıyız diye düşündük. Kapasitesinin ötesinde işin 

l altına girmiş bir müteahhidin, aczi durumuna devleti 
sürükîememek için, gücümüzün en etkili bir şekilde 

] seferber edilebileceği hedefleri saptayalım dedik, bu-
j nu yapmaya çalıştık, 
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1978 yılında kendimize, Tunçbilek B - 2 ve Se-
yitömer - 3 saııtrallarının; 150 megavatlık bu iki san
tralın sorunlarının çözülmesi ve 1979 başında, güve
nilir bir şekilde enerji üretir hale getirilmesini aldık; 
bunu gerçekleştirmeye çalıştık ve memnuniyetle söy
leyebilirim ki, şu sıralarda bu iki santralımız güveni
lir bir çalışma durumuna geçmek üzeredir. Önümüz
deki günlerde, bunun olumlu sonuçlarını hep beraber 
görebileceğimizi umuyorum. 

Termik santrallarla ilgili olarak, gene bu odakla
ma politikasını götürmemiz gerekiyordu. Üç önemli 
enerji projesini seçtik : Soma, Yatağan ve Afşin - El
bistan projeleri. Bunları hızla ve zamanında tamam
lamaya dönük bir içpara, döviz ve izleme politikası 
ortaya koyduk. Yatağan'ın temelini 1978 yılında at
mıştık. 1981 yılı içinde devreye gireceğini temel atma 
töreninde ilan etmiştik. Öyle umuyorum ki, 1 yıl geç
tikten sonra, hâlâ umabiliyorum ki, temel atma töre
ninde söylediğimiz tarihte Yatağan'ı devreye sokma
mız mümkün olabilecektir, tik defa uzun yıllardan 
beri, böyle bir olayı yaşamış olacağız. Bunun ülke
mize çok büyük ve olumlu sonuçlar getireceğini ve 
bundan böyle enerji politikasında izlenecek temel he
deflerden birisi olarak, bu zaman israfını önlemenin 
mümkün olduğunu ortaya koyacağını düşünüyorum. 

Soma projemiz gayet iyi bir biçimde gidiyor. Af
şin - Elbistan gene yakından ve özel bir statü içinde 
izleniyor. Zamanında onları da devreye sokma kararı 
içindeyiz. 1980 sonu ve 1981 yıllarında bu tesisleri
mizi devreye almayı başarabileceğiz. 

Hidrolik tesislerle ilgili olarak da, gene aynı poli
tikayı yürütmeye çalıştık. Yığınla ufak tefek, pek çok 
sayıya ulaşan bir proje paketinin içinde kaybolmak -
tansa, iyi seçilmiş hedeflere etkili şekilde yürümeyi 
yeğledik. 

Ayvacık hidroelektrik santralı, Yeşilırmak üzerin
deki Samsun'da, Hasanuğurîu'ya da Ayvacık adıyla 
bilinen santralımızı, en önemli santral olarak gördük. 
Çeşitli idari sorunlarla karşılaştı, onları aşmaya gay
ret ettik ve aştık. Şimdi, yine sevinçle söyleyebilirim, 
bu yılın temmuzunun başından itibaren Ayvacık Ba
rajı su tutmaya başlayacaktır ve inşallah 29 Ekim tö
renlerinde de elektrik enerjisi üretmeye başlayacaktır. 
500 megavatlık, 1 milyar 200 milyon kilovat/saat 
yıllık enerji üretebilecek önemli bir tesis. 

Yine önemli gördüğümüz ve yakından izlediğimiz 
Ceyhan Aslantaş projesinin de çeşitli sorunları, kredi 
sorunları çözüldü, ihaleleri yapıldı. 138 megawatlık 
ve 560 - 570 milyon kilovat/saat yıllık enerji ürete-
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cek bir tesis. Türbin, jeneratör ihalesi 1978'in Mayıs 
ayında yapılmıştır, gayet iyi biçimde yürümektedir. 
Su tutma yapıları da şu anda inşa edilmektedir. 

Oymapınar Barajı yine çok önemli bir barajımız. 
540 megavatlık bir enerji santralı. Bunu da özel bir 
ilgiyle önemle yürütüyoruz. Bunun da döviz, dış para 
sorunları kesinlikle çözülmüştür. Türbin, jeneratör 
ihaleleri, teçhizat ihaleleri yapılmıştır, kredileri alın
mıştır ve hızlı biçimde yürütülmektedir. 1 milyar 620 
milyon kilovat/saat yıllık enerji üretebilecek bir 
önemli tesisimiz. 

Karakaya projesini de dikkatinize sunmak istiyo
rum. Türkiye günde 60 - 65 milyon kilovat/saat elek
trik enerjisi tüketiyor. Bunun 15 - 16 milyon kilo
vat/saati sadece Keban'dan geliyor. Türkiye'nin bir 
Keban'a daha sahip olması eğer mümkün olsaydı, bu 
konuda gerekli girişimler zamanında yapılabilmiş ol
saydı Türkiye bugün çok farklı bir noktada buluna
bilirdi. Önümüzdeki dönemde enerji talebi olağanüs
tü ölçülerde artıyor. Türkiye her 6 yılda bir enerji 
kapasitesini iki katına çıkarmak zorunda bulunuyor. 
23 - 24 milyar kilovat/saatlik bir, bu yıldaki enerji 
altyapısını 6 yıl sonra 44 - 45 milyar kilovat/saate 
yükseltmek zorundayız. 12 - 14 yıl sonra 90 milyar 
kilovat/saate enerji üretim tesislerimizi yükseltmek 
zorundayız. 90 milyar kilovat/saat yılda.... 

BAŞKAN — 30 dakikayı doldurmaya beş daki
kanız var efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Bunun için büyük, vurucu ve etkin çözümler oluş
turabilecek hidrolik tesislere özel bir ağırlık, önem 
verilmesi gerektiğine de kesinlikle inanıyorum. 

Köy elektrifikasyonu konusunda burada çeşitli 
değerlendirmeler yapıldı. O konudaki düşüncelerimi
zi de sizlere iletmek istiyorum. 

Köy elektrifikasyonu ne yazık ki, uzun yıllar çe
şitli siyasal çekişmelere konu yapılmış bir önemli so
rundur. Etkin çözümler bir türlü üretilememiştir. 
Türkiye'nin köyde yaşayan nüfusunun yarısından 
fazlası hâlâ karanlıktadır, köy sayısının yarısından 
fazlası hâlâ karanlıktadır. İçinde bulunduğumuz dö
nemde, çağda bunu olağan karşılamak, anlayışla kar
şılamak kesinlikle mümkün değildir. Çünkü Türkiye, 
köyüne elektrik götürmenin teknolojik sorunlarını, 
üretim sorunlarını personel, kadro sorunlarını çöze
bilecek kudrette bir ülke durumundadır; ama konu
ya gereken önem, ciddiyet, ağırlık verilmediği için 
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savsaklanmıştır ve bugünkü tablo ne yazık ki, ortaya 
çıkmıştır. 

Yılda iki bin civarında köy elektrifikasyonu hedef 
alınmıştır. O dahi gerçekleşmemiştir. Bu tempo için
de daha uzun yıllar Türkiye'nin karanlıkta kalması 
kaçınılmaz gözükmektedir. 1980'lere girerken bir 
ülkenin köylerinin yarısını karanlıkta bırakmayı an
lamak mümkün değildir, haklı bulmak mümkün de
ğildir. Hiç bir gerekçesi düşünülemez. 

Enerji darboğazı içinde köye elektrik verilebilir 
mi düşüncesi bazı zihinlerde yer edebilir. Tamamen 
geçersiz bir düşüncedir. Çünkü köy elektrifikasyonu 
ile tüketilen enerji miktarı % 1 - 1,5 düzeyindedir. 

Harcanan para, önemli bir para değildir. Sağla
nan yarar çok büyüktür. Sadece sosyal değil, aynı 
zamanda ekonomik yarardır, politik yarardır. Türki
ye'de 11 bin küsur civarında 1977 yılı sonunda köy 
elektrfikasyonu gerçekleştirilmişti, 11 159 köy elek-
triklendirilmişti, 1979 sonunda 35 bin köy bulunduğu 
halde ve bunlar da ne yazık ki çok adaletsiz bir bi
çimde dağıtılmıştı. Özel bir düşünceyle demek iste
miyorum; ama koşulların mantığı bu adaletsizliği 
doğurmuştu. En kolay olan yere, en gelişmiş olan ye
re, el altındaki yere elektrik götürülmüştü. Ülkenin 
önemli bölgeleri, Doğu Anadolusu, Güneydoğu Ana-
dolusu, asıl ilgiye ihtiyaç gösteren bölgeleri, yöreleri 
ne yazık ki bir kenara bırakılmıştı. 

Köy elektrifikasyonu konusuna yaklaşımın örgüt
lenmesi de çarpıktı, ihale yöntemi kullanılıyordu. 
İhaleyle köye elektrik götürmeyi üslenen müteahhit 
direğin çukurunu köylüye kazdırıyordu, direği köy
lüye taşıttırıyordu, birtakım hesap dışı masrafları ona 
yaptırabiliyordu ve haksız yere kazanç da sağlayabi
liyordu. Bu tabloyu değiştirmeye dönük bir politika
yı ortaya koymaya çalışıyoruz. 

Türkiye'nin 2 500 hedefine razı olması mümkün 
değildir. Hızla bunu artırmak zorundayız. 5 OOO'i he
def olarak koymak istiyorum. Bütün olanaklarımızı 
5 000 köyü, yılda 5 000 köyü, düşününüz 13 bin köy, 
11 bin köy Türkiye'de 1977 sonunda gerçekleşmişti, 
5 000 köyü elektriklendirmeye dönük bir iddianın 
hazırlığı içinde olmak zorundayız. Yaparız, yapama
yız; ama yapılması gerektiğini birbirimize söylemeli
yiz. Yapamazsak birbirimizi suçlamalıyız. Yapılması 
gerektiğini birlikte kabul etmeliyiz. Yapmanın ola
naklarını, koşullarını birlikte yaratmalıyız. 2 000-2 500'e 
razı olarak, bu tempoyla yürüyerek bu amacı gerçek
leştirmek mümkün değildir. 5 OOO'i hedef alıp belki 
5 OOO'i gerçekleştirmeme durumuna düşebiliriz; ama 
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2 500'ü tekmeleyip bir kenara atmışız demektir ve 
yapılması gereken de budur. 5 000 bu yılın hedefidir. 
Gelecek yıllar daha büyük hedeflere doğru yönelme
miz gerektiğine inanıyorum. Bunun da imkânsız ol
duğunu kabul etmiyorum, kabul etmek istemiyorum. 
Kimsenin bana, bunun imkânsızlığını anlatmasını da 
anlayışla karşılamıyorum. 5 OOO'i gerçekleştirmeye 
dönük bir uygulamaya gireceğiz. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, ormanın bize verebileceği 
ağaç sayısının 290 bin civarında olabileceğini söyledi. 
450 bin ağacı vermesi mümkündür. Onları zorlarsak 
onların vermesi mümkündür; biz kendimizi zorlar
sak, alım kapasitemizi zorlarsak bizim almamız 
mümkündür; ama 2 000 köy hedefi içinde kalındığı 
zaman elbetteki 290 bin köy civarında bir hedefe 
razı olmak gerekebilir. Orman Bakanlığı ile yakın 
bir diyalog içindeyiz. Bu konuda uyumlu ve verimli 
bir çalışmamız var. 450 bin direk istihsaline dönük 
bir çalışmayı götürüyoruz. 

Sorun, sadece elbette direk sorunu değildir, trafo 
konusudur. Türkiye'deki trafo üreticilerinin tümüyle 
toplantı yaptık. Kendilerine 5 000 köyün gerektirdiği 
trafoyu üretip üretemeyecekîerini sorduk. Elimizde 
imzalı protokolları var. Yapabileceklerini, yapmanın 
mümkün olduğunu söylediler. Bazı koşulları, bazı is
temleri oldu, onları yerine getirmeye çalışıyoruz. 

Devlet Su İşlerinin tam kapasiteyle çalışmayan 
vibredirek imal edebilecek kanalet. fabrikaları var. 
Onları sadece kanalet üretimi değil, aynı zamanda 
vibredirek üretimi için de harekete geçirmek müm
kün. Geçirdik, bu amaçla da kullanıyoruz. Beton 
direk üretim kapasitesini bu amaçla kullanıyoruz ve 
5 000 hedefine dönük bir çalışmayı götürmeye, yü
rütmeye gayret ediyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bağlamanızı rica ede
ceğim efendim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Değerli arkadaşla
rım; 

1978 yılında sevindirici, önemli bir gelişme olarak 
BOTAŞ'ın çalışmasını belirtmek istiyorum. Boru hat
lımız 1977 Temmuzunda harekete geçirilmişti; ama 
verimli ve etkin bir çalışma içine ne yazık ki sokula-
mamıştı. 1978 yılı içinde 38,5 milyon dolar Türkiye' 
ye döviz geliri getirecek bir çalışma temposu içine 
sokuldu. 1979 başında, Ocak ayında bu tempo çok 
iyi bir şekilde götürüldü. 7 milyon 300 bin dolar 1979 
Ocak ayında BOTAŞ'tan gelir sağladık. Yani, 1978'in 
38,5'i, 1979'un sadece bir ayından gelen 7 milyon 300 
bin dolar. 
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Türkiye'nin bu BOT AŞ dışındaki NATO sistemi 
içinde yapılmış olan sivil amaçlı boru sisteminden de 
yararlanması konusunun önemine değinmek istiyo
rum. Bu konuda ilk adımı Eskişehir - îzmit irtibatını 
harekete geçirerek attık. Bundan sonra yeni hazırlık
larımız var, onu da götüreceğiz. 14 noktada 147 500 
metreküplük bir depo kapasitesi yaratılmaktadır, in
şa halindedir. Tanklar inşa edilmiştir, çalışmalarımız 
götürüyor. 1/7 taşımayı daha ucuza kılacak bu önem
li taşıma yöntemini de değerlendirmek istiyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
İhracat konusunun taşıdığı önem, ülkenin döviz 

darboğazı olayını yaşadığı bugünlerde açık bir bi
çimde ortada. Etibank'ın bu konuda umut verici bir 
gelişmesini de sizlere iletmek istiyorum. 1978 yılında 
64 milyon dolarlık bir ihracat yapabilmiştik. Bir yıl 
öncesinden beş milyon dolar daha fazla bir ihracat. 
1979 yılının Ocak ayında 45 milyon dolarlık bir ih
racat bağlantısı gerçekleştirildi. Önemli bir hareket
tir. Umarım bu yıl, geçen yılla kesinlikle karşılaştırıl
mayacak kadar çok yüksek bir üretim düzeyine ulaş
mamız mümkün olabilecektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Sulama konusu da (Eğer Sayın Başkan bir iki 

dakika müsamaha gösterirlerse arz edeyim) öyle sa
nıyorum ki en önemli konularımızdan biridir. Tür
kiye, bir döviz darboğazını aşma mecburiyeti içinde. 
Kendi kaynaklarını ve döviz üretmeye elverişli kay
naklarım öncelikle seferber etme durumunda. Bu ba
kımdan, kullanılabilecek önemli kaynaklardan birisi 
olarak kendi toprak servetimiz, toprak zenginliğimiz 
duruyor. 28 milyon hektarlık tarıma açık alanın 
7,5 - 8 milyon hektarı sulanabilir arazi olarak gözü
küyor. Fiilen şu sırada sulanmakta olan arazi mik
tarı ise, bunun % 33'ü, % 35'i civarındadır. Türki
ye 1,5 - 2 milyon, 2 milyon hektar civarında bir ala
nı sulayabilmektedir. Sulamanın ekonomiye getirdiği 
katkı dört katı, beş katı sulama öncesi üretimin yük
selmesini ortaya koyacak bir düzeydedir. Su getiri
lince; su öncesi alınan ürün. dört katı, beş katı faz
lasıyla alınabilmektedir. Türkiye'nin sulamayı ger
çekleştirmesi için dövize ihtiyacı yoktur, dış yardıma 
ihtiyacı yoktur, teknolojik ithale ihtiyacı yoktur, 
Türkiye'de 28 milyon hektar sulanabilir tarıma açık 
arazinin 8 milyon hektarının 6 milyon hektarı sulan
mayı beklemektedir. 6 milyon hektar bugünkü ölçü
lerle sulanabilecek arazimiz var; oradan aldığımız 
ürünü dört beş katı artırmak imkânı elimizde; ama 
bu konuya etkin bir biçimde ne yazık ki yönelmiş 
değiliz. 

Türkiye'nin büyük kaynaklarından ülkenin so
runlarını çözmeye yardımcı olacak önemli manivela
larından birisi olarak sulama konusu ortada duru
yor. Bu konuya hayati önem vermek zorundayız. Ül
kenin, hem büyük ekonomik darboğazlarını, döviz 
darboğazını aşmakta ona yardımcı olabilecek bir ko
nu, hem de yurttaş kesiminin çok büyük bir kısmını, 
ülkenin sorunlarını çözerken refaha götürebilecek bir 
çözüm olarak kendisini gösteriyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, müsamaha hakkınızı 
da kullandınız efendim. Rica ederim. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Teşekkür ederim. 

O nedenle önümüzdeki dönemde bu konuya daha 
büyük bir ağırlık vermeye gayret edeceğiz. 1978 yılı 
içinde bu alanda bazı önemli adımlar attık. Baklan 
Ovası sulamasını (Denizli'deki) ihale ettik. 168 mil
yonluk bir ihale ve 122 bin dönümün sulanmasına 
imkân verecek bir proje. Samandağı sulamasını ihale 
ettik. 21 bin dönümlük bir ihale. Amik (Kırıkhan) 
projesini ihale ettik, 119 bin dönümlük bir ihale. 
Kars (Arpaçay) sulama projesini ihale ettik. Berdan 
sulamasını, Elazığ'daki (Uluova) sulamasını, Palu 
(Kovancılar) sulamasını, Ağacaşar sulamasını, Niğde 
(Bozkurt) sulamasını ve Yukarı Ceyhan (Göksün) 
sulamasını 1978 yılında ihale ettik 

Bu ihalelerimiz 906 bin dönümü kapsıyor ve 
1 milyar 912 milyon Türk lirası bir porte içinde yer 
alıyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, beni üyeler muaheze 
eder-

Sayın Gündoğan'm arzu ettiği müddet içerisinde 
bitmeyeceğini de Sayın Bakan ispat etmiş oldular. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Efendim, çok teşek
kür ederim müsamahanıza. 

Efendim, Sayın Başkana müsamahası için çok te
şekkür ederim. 

BAŞKAN — Estağfurullah. Lütfen bağlayınız 
efendim. Lütfen son cümlenizi söyleyiniz. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 
DENİZ BAYKAL (Devamla) — Bu görüşmeyi bun
dan sonraki uygulamamızda da değerlendirmeye gay
ret edeceğim 

Ülkemizin çok güç bir ortamında önemli maddi 
kaynakların Enerji Bakanlığı çerçevesi içine tahsis 
edildiğini biliyorum. Bunun bize yüklediği sorumlu
luğun da ben ve arkadaşlarım farkındayız 90 milyar 



C. Senatosu B : 39 9 ; 2 . 1979 O : 3 

civarındaki bir kaynağı bu güç ortamda, bu güç ko
şullarda tam bir sorumluluk duygusu ile ve halkımı
zın, ülkemizin yararına, elimizden gelen dikkati, ça
bayı göstererek kullanacağım. 

Yüce Senatoya, bu tartışmalarda gösterdiği ilgi. 

yaptığı katkı için teşekkürlerimi sunuyorum (Alkış
lar) 

BAŞKAN — 20.30'da tekrar toplanmak üzere 
birleşime ara veriyorum. 

Kapanma saati : 19.25 

^ • > » 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma saati : 20.30 

BAŞKAN : Başkanvekili Osman Salihoğlu 

DİVAN ÜYELERİ : Osman Nuri Canpolat (Konya), Hüsamettin Çelebi (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) 

BAŞKAN — Sayın senatörler; 
39 ncu Birleşimin Üçüncü Oturumunu açıyorum. 
Enerji Bakanlığı Bütçesi üzerinde Bakan dahil ol

mak üzere konuşmalar bitmiştir. Şimdi, sorular var
dır. Sayın Bakan, isterseniz yazılı itserseniz sözlü ce
vap verebilirsiniz. Sırasıyla okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 

Aşağıdaki sorumun Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığınca cevaplandırılmasını takdirlerini
ze arz ederim. 

Saygılarımla. 
Tokat 

Cevdet Aykan 

1. Zile - Göztepe - Belpınarı barajının inşaatının 
devamında, 3 979 yılı için programlanan nedir?. Bu 
baraj hangi yıl tamamlanacaktır?.. 

2. Zile - Alsancak barajı etüt çalışmalarında du
rum nedir?.. Bu bölgede bir baraj yapılması prog
ramlanmış mıdır?.. Bu konuda durum nedir?.. 

3. Artova - Altbağ deresi barajının sulama ve 
çevresi taşkınından koruma amacıyla yapılacağı vaadi 
daha önceden köy halkına verilmişti. Konuda durum 
nedir?.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, tek tek mi yapalım; 
yoksa hepsini okuyalım mı?.. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Hepsini 
yapabiliriz efendim. Tekrar zaman israfına neden ol
masın. 

BAŞKAN — Tamam.. Yazılı cevap vereceksiniz: 
peki. 

Hepsini okutuyorum efendim. 

Yüksek Başkanlığa 

Aşağıdaki soruların Sayın Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanı tarafından cevaplandırılmasına delalet 
buyurulmasını saygıyla arz ederim. 

Bingöl 
Mehmet Bilgin 

1. Bingöl'ün kaç köyünde halen elektrik vardır?.. 
2. 1979 yılında kaç köyüne elektrik verilecektir?.. 

3. Dördüncü Beş Yıllık Plan döneminde Bin
göl'ün bütün köylerine elektrik verilmesi mümkün 
olacak mıdır?.. 

4. Bingöl, birkaç direğin yıkılması nedeniyle ay
lardır karanlığa gömülmüş durumdadır. Mum ve gaz 
lambası ile aydınlanmaya çalışan Bingöl'lüler tekrar 
elektriğe kavuşacakları günü sabırla beklemektedir
ler. TEK Genel Müdür ve yardımcıları tarafından 
vaat edilen. Şubat'ın ilk haftasında Bingöl elektriğe 
kavuşmuş mudur?.. 

5. Mezkûr hattın inşası vaat edilen sürede ta
mamlanmamış ise, ne zaman mümkün olacaktır?.. 

6. 1980 yılında aynı akıbete uğramaması için, 
Bingöl, 1979 yılında Muş ve Erzurum hatlarına bağ
lanabilecek midir?.. 

7. Gayjt barajının yapımına 1979 yılında hız ve
rilecek midir?.. 

Saygılarımla. 
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1. Köy elektrifikasyonu işlerinde KİP örneği bir 
uygulamayı yararlı bulur musunuz?... 

2. Bölge olan illerdeki çok sayılı bölgelerinizi 
bir bölge haline süratle getirmek için ne engeller 
var?... 

3. Gerek Bakanlığınıza bağlı genel müdürlükle
riniz için merkezde, gerekse taşradaki örgütleriniz 
için bölge merkezi illerde bakım ve onarım atölyele
riniz var mıdır?... 

4. Petrol deniz tankerleri kapasitemiz gereksin
meye yeterli midir?.. 

Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji Bakanı tarafından 

cevaplanmasını arz ederim. 
Kars 

Ziya Ayrım 

L Kars - Tuzluca - Denıizhan Sinekler Barajının 
inşasına ne zaman başlanacaktır?., 

2. Kars'ın hudut kasabaları olan Aralık, İğdır. 
Tuzluca. Digor, Arpaçay, Çıldır, Hanak. Posof'un 
hudut köylerinin elektriğe kavuşması hakkında Ba
kanlığın çalışması ne merkezdedir?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji ve Tabii Kay

naklar Bakanınca cevaplanmasını arz ve rica ediyo
rum. 

Sivas 
Hüseyin Öztürk 

9 , 2 . 1979 O : 3 

1. Bugünün rakamlarıyla 17.5 milyar liralık kıs
mi dış para almak üzere toplam 23 milyar liraya 
mal olacağı hesaplanan, 600 megavvat gücünde nük
leer santral kurmayı, aynı yatırımla ve aynı müddet 
zarfında 6 misli güçte hidroelektrik santral veya 2 
misli güçte linyit santralı kurmak imkânı varken, 
üstelik her ikisinin de yakıtı yani, (su ve linyit) mem
leketimizde yeterince mevcut iken, tamamiyle dışa 
bağlı ve teknolojisi de günden güne gelişmekte olan 
nükleer güç santralı kurma teşebbüsünü israf edecek 
bir tek kuruşu olmayan Türkiye'miz için lüzumlu 
buluyor musunuz?.. 

2. Sanayileşme ve kalkınmada en önemli faktör 
olan teknik personel için tatminkâr bir ücret statüsü 
getirilmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?.. 

Halen memur statüsünde çalışan teknik persone
lin bu durumdan kurtarılması için Yetki Kanunuyla 
Hükümete verilen imkânlardan süratle faydalanmayı 
düşünüyor musunuz?.. 

3. Türkiye'yi elektrik enerji sıkıntısından süratle 
kurtarmak için, sadece Devletin kısır yatırım imkân
larıyla iktifa etmeyip, özellikle iç kaynakların sefer
ber edilmesi gereğine inanıyor musunuz?.. Değilse, 
bu konuda belirli bir planınız var mıdır?.. 

4. Çukurova Elektrik Anonim Şirketinin devlet
leştirilmesini istiyor musunuz?.. Böyle bir teşebbüsün 
memleketimizdeki enerji sıkıntısının giderilmesini 
süratlendireceğine inanıyor musunuz?.. 

Adı geçen şirketin, devletten hiçbir yardım al
maksızın bölgesinde yeni santrallar kurmasına mü
saade etmek (TEK Kanununun 3 ncü maddesi (h) 
fıkrası gereğince) ve onun üretimini Bulgaristan ve 
Sovyet Rusya'dan enerji satın almasına tercih ede
rek dışa bağlılığın azaltılmasını,, memleket için daha 
faydalı ouluyor musunuz?.. 

Saygılarımla. 
Not : Cevap, gerekirse yazılı olarak verilebilir. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Bakan tarafından ce

vaplandırmasını delâletinizi saygıyla rica ederim. 
Elazığ 

Cahit Dalokay 
1. Elazığ'ın fakir ve işsiz bir yöresi olan ve ma

den cevherlerinin bulunduğu tahmin edilen Baskil 
ilçesinde maden aranması için Bakanlıkça MTA ta
rafından teşebbüste bulunulmuştu. 

a) Böyle bir arama çalışması sürdürülmekte mi
dir?.. 

b) Tetkik ve aramalarda bulunmuş ise, ne netice 
alınmıştır?.. 

1. Etibankın ilema Şirketine amaç dışı 100 mil
yon lira verdiği doğru mu?.. İlgililer hakkında ne gibi 
işlem yapılmaktadır?.. 

2. Sivas - Suşehri - Gölova Barajının son ge
lişmeleri ne durumdadır?.. Arazi sahiplerine metre
kare için 43 lira ödeneceği ilan edilmişken, sonradan 
bir fiyat değişikliği söylentisinin yarattığı huzursuz
luk ve anlaşmazlık giderilmiş midir?.. 

Sayın Başkanlığa 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Enerji Bakanından 

sorulmasına müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılarımla.. 

Yozgat 
Süleyman Ergin 
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Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı tarafından isterlerse yazılı olarak da cevaplan
masına aracılığınızı saygıyla arz ve rica ederim. 

Erzurum 
Hilmi Nalbantoğlu 
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c) Bir çalışma yapılmamışsa, bu hususta bir tet
kik ve aramada bulunma için ne düşünüyorsunuz?.. 

2. Keban Barajı Gölü dolayısıyla Elazığ Ağın il
çesi, Elazığ Pertek ilçesi (Tunceli'ye bağlı), Elazığ 
Çemişkezek arasındaki karayolu bağlantıları çok zor 
şartlar altında yapılabilmektedir. 

Göl üzerindeki taşıma, özel eşhasa ait kapasite, 
evsaf ve işletme bakımından çok kifayetsiz ve zaman 
zaman tehlikeyi mucip araba vapurları ile yapılmak
tadır. 

Bu hizmeti görmek için, finansman, DSİ tarafın
dan sağlanmak üzere inşası ve işletmesi düşünülen 
feribotların akıbeti ne oldu?.. Sosyal, ekonomik ve 
ticari yönlerden Elazığ ve her gün süratli ve sağlıklı 
ulaşım ihtiyacında bulunan bu üç kaza halkı vatan
daşlarımızın yıllardır çektiği bu sıkıntı ne zaman gi
derilecektir?.. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
İlişik suallerimin Sayın Enerji ve Tabii Kaynak

lar Bakanı tarafından yazılı veya sözlü olarak cevap
landırılmasını arz ederim. 

İstanbul 
Mehmet Feyyat 

Sualler : 
1. İnşa edilmiş veya inşa edilmekte olan apart

manların kalorifer kazanlarının fuel - oil yerine kö
mür veya başka enerji kaynağı ikamesi hususunda ne 
düşünüyorsunuz?.. Girişimleriniz var mıdır?.. 

2. a) Van ili, Gevaş ilçesi Arpit köyü. kaynaklı 
civar sulama etüt ve projesi; 

b) Aynı ilçe merkezi ve sulaması ile kaynaktaki 
göletle beraber alabalık istihsali hakkındaki DSİ yet
kililerinin düşüncelerinin etüt ve projeye dönüşme-
sindeki düşünce ve raporları meali nedir?.. 

3. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı personel 
ve işçilerinin paralarından kaynaklanan Petro - Kent 
veya benzeri dinlenme kampının işçilerinin kesif ol
duğu Raman'a yakın Van Gölü sahillerinde inşası, 
kalkınmanın yaygınlığı ve bölgesel denge bakımın
dan daha yararlı olmaz mı, düşünceleriniz nedir?.. 

Saygılar. 
BAŞKAN — Sayın Bakan hepsine yazılı cevap 

vereceksiniz. 
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANİ 

DENİZ BAYKAL (Antalya Milletvekili) — Evet 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın senatörler, biliyorsunuz eli
mizdeki program gereğince baştaki metni okuyunca 
anlayacaksınız; Bakanlar konuşmadan evvel sorular 

verilir, yahut Bakan konuşurken; ama Bakan konuş
tuktan sonra böyle bir şey yapmamız mümkün değil. 
Onun için bu şekilde gelen sorulara muamele yapa
mayacağım. Arkadaşlarım beni bağışlasın. 

Şimdi efendim, son söz cetvelindeki sıraya göre 
Sayın Ege'de, Sayın Ege?.. Yoklar. 

Sayın Veli Uyar?.. Yok. 
Sayın Ucuzal?.. Yok. 
Sayın Mukbil Abay, buyurun efendim. 

MJJKBİL ABAY (Konya) — Vazgeçiyorum efen
dim. 

BAŞKAN — Vazgeçiyorsunuz, böylece Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi müzakereleri bit
miştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin 
bölümlerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 71 509 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Maden ve enerji kaynakları
nın işletilmesinin sağlanması 5 445 342 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 22 456 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi, bu 
şekilde muamelesi biterek Senatoda kabul edilmiştir. 

Hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

4. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 1/609) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne 
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 27 102 225 000,— 
lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 1 437 459 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

103 Makine, teçhizat ve taşıt sa-
tmalınması destek hizmetleri 2 346 890 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 İşletme ve onarım 1 175 230 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Büyük su işleri 18 724 129 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

113 Küçük su işleri 1 856 910 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

114 Yardımcı tesis yapımı ve hiz
metleri 461 161 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 1 100 446 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi okunan (A) cetveliyle beraber oy-. 
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul ediHmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su. İşleri Genel Müdürlüğü
nün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği 
üzere 27 102 225 000.— lira olarak tahmin edilmiş
tir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum, 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 722 751 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 26 379 474 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları» 
niza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okunan (B) cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce 1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işa
retli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı ge
lirlerin, özel hükümlerine göre, tarh, tahakkuk ve 
tahsilline 1979 mali yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı (C) işaretli 
cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişmeye 
yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli cetvelde gös
terilmiştir. 

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (G) işaretli 
cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ak formül, bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi bağlı (R) işaretli 
cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 
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Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanılmak 
üzere, bono ihracına yetki verilmesi hakkındaki 297 
sayılı Kanunun 1 ve 2 nci maddesi 1979 mali yılında 
uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun gereğince 
Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kullanma ve 
endüstri suyu temini maksadıyla girişilecek taahhüt
lerin tutarı için, aynı Kanunun 1 nci maddesinde 
gösterilmiş bulunan azami taahhüt hadleri, dış yar
dımlardan temin olunan proje kredileri için, 1979 
mali yılında uygulanmaz. 

1053 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinde yer alan 
ve Ankara - İstanbul Belediyelerince yaptırılacak 
işler karşılığı bu belediyelere yapılacak yardımların 
sınırlı oluşu hakkındaki hüküm 1979 mali yılında 
uygulanmaz. 

BAŞKAN — 6 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Baraj ve hidor - elektrik santralları 
inşası dolayısıyla yerlerinin değiştirilmesine zaruret 
hâsıl olacak kara ve demiryollarının varyant, yol, 
köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle 
sağlanması amacıyla hava alanları, inşa, ıslah ve 
tevzii ve baraj ve göl sahalarında kalan akaryakıt 
boru hatlarının varyantı için Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu 
görülecek miktarı, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İş
leri ve Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları büt
çelerine bağlı (A) işaretli cetvellerin ilgili projele
rine aktarmaya ve bu konuda gerekli işlemleri yap
maya Maliye Bakanlığı yetkilidir. Projelerde yer 
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak 
miktarın, Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri ve 
Kooperatifler Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri ile ka
mu tüzelkişileri ve kamu yararına hizmet eden der
nekler veya dış yardımlardan sulama, içme, kullan
ma ve endüstri suyu, kanalizasyon, baraj ve hid-
ro - elektrik santralı ve diğer su kaynaklarının ge-
liştiırilrnesi ile ilgili, etüt, proje ve inşaat yaptırıl
ması temel sondajları, betonla ilgili her türlü deney
ler, zemin mekaniği deneyleri, her türlü kimyasal 

İ deneyler, su, çimento analizleri ve model deneyleri, 
j yaptırılması amacıyla Devlet Su İşleri Genel Mü

dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cet
velde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer taraftan 
(A) işaretli cetvelde mevcut veya yeniden açılacak 
özel projelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerek
tirdiği ahvalde gelir ve Ödenek kaydı işlemini bekle
meksizin (A) işaretli cetvelin ilgili proje ödenekle
rinden gerekli harcamayı yapabiir. İşin bitiminde 

I yapılan kesin harcamalara göre tahakkuk eden mik
tarı ilgili projesindeki ödenekten harcama yapılan 
projeye aktarmaya Maliye Bakam yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kı-
I sımlar, ertesi yıla yukardaki fıkra esasları dairesin

de devren gelir ve ödenek kaydolunur. 
I BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz edi

yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
I mistir. 

Madde 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
bütçe yılı içerisinde dış ülkelerde yeraltı ve yerüstü 
su kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacak tesislerin 

I yapım, bakım, onarım ve işletilmesi ile ilgili ihale-
I lere katılmaya, taahhütlere girişmeye ve bu taahhüt

lerin gerektirdiği rasat, etüt, araştırma, proje, inşaat, 
I işletme ve bakım, onarım faaliyetlerinin ifası ile 
I bunlara ilişkin diğer her türlü hizmet ve faaliyet

leri gerçekleştirmeye yetkilidir. 

I Bu madde hükmünün uygulanması ile ilgili usul 
ve esasları tespite Bakanlar Kurulu yetkilidir. 

BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

I mistir. 
Madde 10. — Bu Kanun 1 Mayıs 1979 tarihinde 

yürürlüğe girer. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
I Tabii Kaynaklar Bakanları yürütür. 
I BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
I Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi kabul 
I edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Açık oylaması, kupanın dolaştırılması suretiyle 
I yapılacaktır. 

5. — 1979 yılı Petrol İşleri Genci Müdürlüğü 
I Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) (S. 
I Sayısı : 871) 
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BAŞKAN — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Mü
dürlüğü Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 1. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğüne 
1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, bağlı (A) 
işaretilü cetvelde gösterildiği üzere, (33 546 000) lira 
ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (A) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

Petrol tşfcri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri •23 692 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Petrol faaliyetleri ile ilgili 
hakların verilmesi kontrol 
ve denetim hizmetleri 8 204 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Akaryakıt tevziinin planlan
ması ve akaryakıt istikrar 
fonu hizmetleri 957 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 693 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.-

1 nci maddeyi okunan (A) cetveliyle beraber oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir, 

Madde 2. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere, 
(33 546 000) lira olarak tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — Bağlı (B) işaretli cetveli okutuyo
rum, 

B — CETVELİ 
Gelir 
türü Lira 

50 000 

33 496 000 

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

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

2 nci maddeyi okunan (B) işaretli cetvelle bera
ber oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 
1979 mali yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden 
her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) işaretli 
cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin, özel hükümlerine 
göre, tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında 
da devam olunur. 

BAŞKAN — 3 ncü maddeyi bağlı (C) işaretli 
cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — 4 ncü maddeyi bağlı (R) işaretli 
cetvelle beraber oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edile
cek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sahiplerin
den alınacak paralardan idarece gelir kaydı lâzım 
gelenler, Maliye Bakanlığınca bir taraftan bağlı (B) 
işaretli cetvelde gelir, diğer taraftan (A) işaretli cet-
velin ilgili programı, altprogram, faaliyet veya pro
jelerine ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — 5 nci maddeyi okunan şekliyle oy
larınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilrrtiştir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihlinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 7. — Bu Kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabii Kaynaklar bakanları yürütür. 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler..t Kabul edilmiştir. 

Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesi kabul 
edilmiştir. Hayırlı ve uğurlu olsun. 

Açık oylaması yapılacaktır; kupalar gezdirilsin. 
Böylece, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına 

ait Bütçeler kabul edilmiştir. 
Hayırlı ve uğurlu olsun. 

2. — 1979 Yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe 
Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; 
C. Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (1) 

Ç) ADALET BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Sayın senatörler, Adalet Bakanlığı 

Bütçesinin müzakerelerine başlıyoruz. 
İlgililer lütfen yerlerini alsınlar. 
Şimdi söz alan üyelerin isimlerini okuyorum: 
Grupları adına; Adalet Partisi Grubu adına Sa

yın Tahsin Türkay, Cumhurbaşkanınca S. Ü. Gru
bu adına Sayın Fahri Çöker ve Cumhuriyet Halk 
Partisi Grubu adına Sayın Mehmet Feyyat. 

Şahısları adına : Sayın İsmail İlhan, Sayın İs
kender Cenap Ege, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın 
Aykan, Sayın Ucuzal, Sayın Ali Oğuz, Sayın De-
mirayak, Sayın Erdem, Sayın KaramuUaoğlu ve 
Sayın Mehmet Ali Arıkan söz istemişlerdir. 

Sayın Adalet Bakanı ve Komisyon yerlerini al
mışlardır. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Tahsin Türkay; 
buyurunuz efendim, 

Süreniz yarım saattir Sayın Türkay; saat 21,00. 
AP GRUBU ADINA TAHSİN TÜRKAY (Si

vas) — Sayın Başkan, değerli senatörler; 

Adalet Partisi Grubu adına Adalet Bakanlığı 
Bütçesi üzerinde söz almış bulunuyorum. 

Sözlerime, geçen sene bugünlerde, Adalet Bakan
lığı Bütçesi üzerinde söz alan Cumhuriyet Halk Par
tisi Sayın Sözcüsünün şikayetiyle başlayacağım. 

Geçen sene, yeni İktidarın Sayın Sözcüsü, 17 
yıldır Parlamentoda adalet mensupları, adalet ci
hazı için talep ve tenkitlerde bulunduklarını, sıkın
tıları, ıstırapları dile getirdiklerini; ancak bu dilek
lerin kâğıt üzerinde kalmasından yakınmışlar ve 
«Varak-ı mihrü vefayı kim okur, kim dinler?..» de
mişlerdi. 

Yine Sayın Sözcü, geleceğe umutla bakıyor ve 
«1978 yılı Bütçe müzakereleri, Cumhuriyet Halk 
Partisinin ikinci iktidar döneminin umutla dolu 

(1) 844 S. Sayılı basmayan 2 . 2 . 1979 trihli 32 
nci Birleşim tutanağına eklidir. 

başlangıç günlerine rastlıyor.» buyuruyor ve de
vamla, «Cumhuriyet Halk Partisinin yargı ve yargı 
sorunları üzerinde görüşleri, Devletimizin kurulu
şundan beri açık - seçik bellidir. Şimdi bunların dü
zenli bir şekilde ve bir program dahilinde ele alın
ması söz konusudur.» diyorlardı. 

Sayın senatörler; 
Biraz da Sayın Bakanın geçen seneki Bütçe ko

nuşmasındaki tatlı ve umut verici vaatlerine değine
lim. 

Sayın Bakan evvela, Cumhuriyeti ve hür demok
ratik düzeni yıkmaya yönelik eylemleri bütün güç
leriyle önleyeceklerini, hâkim ve savcıların tam 
bir güvenlik, huzur ve maddi sıkıntıdan uzak ya
şamalarını temin edeceklerini, adliye meslek oku
lu açılması için Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluş 
tasarısının, çocuk mahkemelerinim kurulmasının, 
Uyuşmazlık Mahkemesi Yasasının, İnfaz Kanunu, 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun ve Medeni 
Kanunun yeniden düzenleneceğini; Kira Kanunu
nun, Üst Mahkemeler kurulması tasarısının çıkarı
lacağını vaat buyurmuşlardır. 

Sayın Adalet Bakanının bu vaatlerini gerçekleş
mesini istemeyecek bir insan tasavvur edemiyorum. 
Biz de geçen sene huzurunuzda bilhassa milli gü
venlik mahkemelerinin ve adli polisin kurulması, 
adliye personelinin hayat standardının ıslahı, adliye 
meslek okulunun açılması, çocuk mahkemelerinin 
kurulması ve bilhassa ceza evlerinin ıslahı üzerinde 
durmuştuk. Ancak ne yazık ki, bu temennileri
miz ve Sayın Bakanın vaatleri Senatomuzun zabıt
larında birer hatıra olarak kalmışlardır. Onun için 
bende Sayın Mumcuoğlu gibi yakınıyorum; «Varak- ı 
mihru vefayı kim okur, kim dinler?» 

Sayın senatörler; 
Bir yıl içinde demokratik hür düzenimizi yık

mak için düzenlenen eylemler azalmayıp, korkunç 
boyutlara ulaşmıştır. Türkiye'mizde kitle katliam
ları olmuş; Sivas, Malatya, Elazığ, Ağrı, Kahraman
maraş gibi illerimiz tahrip edilmişlerdir. 

Hâkim ve savcılarımızın maddi sıkıntılarını gi
dermek bir tarafa, yaşam güvenleri tahdit altına 
girmiştir. Hâkim maaş ve ödenekleri yasası bir 
senedir komisyonlarda sürünmektedir. Bir yıl için
de hâkim ve savcılarımızdan hayatlarını kaybeden
ler olmuştur. Birkaç misal vereyim. 

18 Ocak 1978 günü; yani iktidarınızın ilk ayında 
Oğuzeli Hâkimi Kemal Sönmez katledildi. 

10 Mart 1978'de Mahir Cayan davasının Savcısı 
Albay Naci Gür hayatını kaybetti. 
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25 Mart 1978 taırihinde Başkentin ortasında Sav
cı Doğam Öz kaltlediltdti. 

,8 Hizaran 1978'de Hâkim Binbaşı Yaşar De
ğerli suikasta uğradı. 

9 Ocalk 1979'da Taşova Savcısı kaitlediidi. 
Bu görev şehitlerinin önünide saygıyla eğilirken, 

IkatiılHeriiıniin rahat rahat gezdiklerini de acııyla belirt
mek işitenim. Bu cinayetler, yakimıalar, yıkmalar 
devam ederken, Hükümet Devlet radyo ve televiz-
yommda, basımda kendi liiısianııyia «EltikJin önllem'ler-
den» bahsetmiş ve «Ollaıyı kınadık.» demiştir. 

Sayın senatörler; 
«Batı'da demokrasi ile idare edilen memleketler

de bir insan sebepsiz katledilirse, hükümetler dü
şer.» iddialarında bulunan, Cumhuriyet Halk Partili 
yetkililerine hatırlatmak isterim. Bir yıldır öğren
cisi, işçisi, tüccarı, politikacısı, yazarı, profesörü, 
hâkimi, savcısı 1 200 den fazla insan katledildi. 
Türkiye'de bu durumda, yukardaki sözlerin sahip
lerinin 1 200 defa istifa etmeleri gerekirdi 

Sayın senatörler; 
.Bugünkü iktidar Anayasayı ihlal etmektedir. 

Çünıkü Anayasanın emrini, hükmünü yerine getir
memektedir. Anayasanın 13,6 ncı maddesi, Devlet 
Güvenlik Mahkemelerinin kurulmasını emreder. Hü-
ıkümtetlin ve Sayın Adalet Bakamımızın İhtisas Mah
kemeleri kurma çabaları bu ihlali gideremez. Ana
yasanın 135'ndi maddesi, küçüklerin yargılanması 
için özel hükümlerden bahseder. Bu hüküm hâlâ 
askıdadır. 

Bir baskı grubu oluşturmayan adliye personeli 
üvey evlat muamelesinden kurtulamamıştır. Bu per
sonelin tam bir yoksulluk içinde bulunduğunu ve ilk 
fırsatta yetişkin adliye personelimin başka sahalarda 
iş aradıklarını belirtmek isterim. 

Sayın senatörler; 
Geçen bir sene zarfında Sayın Adalet Bakanı

nın Vaatlerinin hiç birinin tam anlamıyla gerçekleş
mediğini üzüntü ile belirtmek isterim. Sayın Bakan 
bu kürsüden, adalet cihazının hangi kolunda huzu
ru, istikrarı getirdiğini, hangi sahada yeni kuruluş
lara kavuşturduklarını iddia edeceklerdir? Merakla 
beklemekteyiz. 

Yüksek Askeri Mahkeme hâklimleriyle sivil Yar
gıtay hâkimleri arasındaki gayri âdil geçim standar
dı dahi halledilmemiştir. 

Sayın senatörler; 
Cezaevlerinin durumu tam bir faciadır. Cezaev

leri, cezaevi olma vasfım kaybetmiştir. Cezaevle

ri, bugünkü üzüntü ve acı veren duruma nasıl gel-; 
di? Bunun üzerinde durmak mecburiyetindeyiz. 
Mecburuz, çünkü cezaevlerinin bugünkü laçka, gö
revi ve kuruluşuyla bağdaşmayan durumu rejimin 
kaderiyle ilgili bir hale gelmiştir. 

Güvenlik kuvvetlerinin hayatlarını istihkar ede
rek yakaladıkları rejim düşmanliarı, istedikleri zan 
man tekrar dışarı çıkmakta, Türk Ulusuyla, Dev
letiyle, güvenlik kuvvetleriyle alay edercesine yıkıcı 
eylemlerine devam etmeiktedirier. Hükümet suçluyu 
yakalatamaz, yakalananları cezalandıramaz. Çünkü, 
cezaevlerinde muhafaza edemez; ceza veren hâkimin, 
savcının hayatını koruyamaz. Ne yapar?.. Etkin ön
lemler vaadiyle olayları kınar. 

Sayın senatörler: 
Cezaevlerimizin bugünkü hale nasıl geldiğini ve 

bu hastalığı tetkik etmek mecburiyetindeyiz. 
Demokratik hayatımızda yenemediğimiz kötü bir 

itiyadımız var. Görevli Hükümet, yetkili, kim olur
sa olsun, daima görevini yapamamanın mazeretini 
kendilerinden evvelki görevlileri, yetkilileri kötüle
mekte görürler. Bir hükümet yasal yoldan düşürü-
lür. Bu, rejlimin ve sistemin icabıdır. Yeni gelen, 
kendi programının icabı icraatta bulunur. Başarı^ 
sizliğini, selefini kötülemekle kapamaya çalışm'ak, 
ona hiçbir şey kazandırmamaktadır. 

Bu sözleri şu sebeple söylüyorum: Geçen ay ken
di Grubunda haklı ve şiddetli bir eleştiriye, hatta 
istifaya davet edildiğini basından öğrendiğimiz Sayın 
Bakan, yukarda arz ettiğim yola sapmıştır. Sayın 
Bakana göre, milliyetçi partiler hükümetleri zama
nında cezaevlerinden daha çok kaçmalar olmuştur.; 
Kaçanların kişiliği, şekli bir tarafa; acaba Sayın 
Bakan şu sualimizi nasıl cevaplandıracaklar? 

Farz edelim ki, sizden evvelki iktidar bu ko
nuda görevini yapmadı. Zatıâliniz, Hükümetimiz 
seleflerimizin hatalarını tekrarlamak vaadiyle mi ik
tidara geldiniz?... Aynı hataları tekrarlamak mec-s 
buriyetinde misiniz?... Geçmiş iktidarın şu veya bu 
beceriksizliği sizi kurtaramaz Sayın Bakan. Sizi Türk 
kamuoyunda mazur gösterecek tek bir yol, Cum
huriyet Halk Partisi Kars Milletvekilinin istifa tek
li fidür zannediyorum. 

Tekrar cezaevlerinin hal-i pür-melalline dönüyo
rum. 

18 Ağustos 1978 tarihli Hürriyet Gazetesinde şöy-> 
le bir yazı çıktı: «Cezaevlerindeki olayların nedeni» 
ve sıralıyor Türkiye'nin en büyük trajlı gazetesi : 

1. Sağ - sol kavgası, 
2. İdarenin taraflılığı, 

— 267 — 



C. Senatosu B : 39 9 . 2 . 1 9 7 9 0 : 3 

3. BaJcan Çan'ın vaatleri, 
4. Affın düşünülmemesi, 
5. Cezaevlerinin iş yapısı, 
Değerli senatörler; 
Sağ - sol kavgası devam etmektedir. Af kanun

larının suçu azaltacağı iddiası memleketimizde ger
çekleşmemiştir, Bu hususta çıkarılan af kanunları, 
30 yıldır müspet değil, menfi bir tesir yapmıştır. 
Cezaevlerinin iç yapısı her bakımdan ıslaha muhtaç
tır. Küçük bir misal vereyim. 

Benim memleketim Sivas Cezaevinin kapasitesi 
350 kişiliktir. Halen bu cezaevinde 700'den faz
la mahkûm ve tutuklu bulunmaktadır. İki mahkû
mun bir yatakta, mahkûm ve tutukluların koridor
larda, tuvalet diplerinde, beton zeminde yattıkla
rı bir gerçektir. İlkel şartlarda cezaevlerinde zorba
lıkların, tahakkümün devam ettiği de bir gerçek
tir. Bu durumların, orada bulunan insanların ha
leti rahiyeleri üzerinde olumlu bir tesir bırakmaya
cağını kabul etmeliyiz. 

Sayın Bakanın bu yönde ne gibi tedbir aldıkları 
bizim için meçhuldür. Ancak, olaylar bu konuda 
iktidarın olumlu tasarruf ve kararları bulunmadığını 
göstermektedir. Rahat; fakat bir gerçek daha var; 
beyan ve davranışları, vaatleri enteresan olan Sa
yın Bakanın icraatlarının sıfır olması da cezaevlerini 
bugünkü hale sokmuştur. 

Şöyle ki, Sayın Bakanın bazı vaatleri evvela bir 
kanun konusudur. Bir bakanın, hatta hükümetin 
karar vermesi bu vaatleri yerine getiremez. Ancak, 
cezaevinde bulunan ve o atmosferde yaşayan in
sanlar bu durumu bütün incelikleriyle ayırt edemez
ler. Bunun neticesi birtakım patlamaları tahrik eder. 
Bu hususa birkaç misal vermek isterim, 

15 Şubat 1978 günü Sayın Bakan, Adana Ceza
evinde mahkûm ve tutuklularla görüşüyorlar ve 
«İyi huylu mahkûmların cezalarının yarısının indiri
leceğini» vaat buyuruyorlar. 

5 Nisan 1978 günü Sayın Bakan, «25 bin hüküm
lünün Devlet kuruluşlarına yerleştirileceğini...» be
lirtiyorlar. 

10 Mayıs 1978 günü Hürriyet Gazetesine ver
dikleri özel beyanatlafrıyla «Kadın mahkûmların 30 
günlük cezalarının 16 gününün düşürüleceğini ve 
kadın mahkûmların da işe yerleştirileceklerini, bun
ların çocuklarına kreşler açılacağını...» vaat buyuru
yorlar. Bu tatlı vaatleri, bankaların açacakları geniş 
kapsamlı kredi vaatleri takip etmektedir. Bu du
rumda suç işlemek âdeta avantaj sağlamaktadır. 

Sayın senatörler; 
Sayın Bakanın göreve başlamasıyla vaat ve dav

ranışlarının cezaevlerinde ne gibi olaylara sebebi
yet verdiğine birkaç misal vermek isterim. 

2 Şubat 1978'de Sağmalcılar Cezaevinde çıkan 
isyanda Jandarma Albayı Necabettin Ergenekon ve 
Yüzbaşı Tuncay Yıldırım yaralanıyorlar. Bu ara
da bir mahkûm öldürülüyor. 

19 Mart 1978'de Merkez Cezaevi sakinlerinin ye
mek boykotu oluyor. 

14 Mayıs 1978'de Yozgat Cezaevinde isyan çıkı
yor ve gardiyanlar asliler tarafından rehin alınıyor
lar, İsyancılar, Adalet Bakanının gelmesini istiyor-
yar. Sayın Bakan, kanunları hiçe sayan asilerin 
arzularını yerine getiriyorlar. Bu hareketi tasvip et
mediğimizi belirtmek isteriz. 

25 Temmuz 1978 günü, Salihli Cezaevinde çı
kan isyanda Cezaevi Müdürü katlediliyor. İsyanları, 
cezaevlerinin kapılarının açılması takip etmektedir. 

3 Ağustosta Yozgat Cezaevinden 12 kişi kaçı
yor, 15 Ağustos 1978'de Gaziantep Cezaevinden 
10 mahkûm iki gardiyanı yaralayarak kaçıyorlar. 

8 Ağustos tarihli gazeteler, yedi ayda cezaevle
rinden 173 kişinin kaçtığını, 9 kişinin öldürüldüğü
nü haber veriyorlar. Firarları, cezaevlerine baskın
lar takip etmektedir. 

12 Eylül 1978 günü üç anarşist, Gaziantep Ce
zaevini basarak iki gardiyanı şehit ediyor ve dört 
siyasi tutukluyu cezaevinden Devletin güvenlik kuv
vetlerinin gözü önünde alıp kaçırıyorlar. 

13 Ağustosta Buca Cezaevinin yakılışı, son ola-
rap Sinop Cezaevinin yakılışı, Sağmalcılar'dan iki 
Filistinli gerillanın, 13 sağ görüşlü tutuklunun kaç
maları hatırıma gelen acı misallerdendir. 

Şimdi, bu durumda Sayın görevli Bakanın kalkıp, 
«Efendim, bizim zamanımızda şu kadar kişi, geçmiş
te daha fazla kişi kaçtı.»; gibi misallerle kendini ma
zur göstermesini kamuoyunun affedeceğini tahmin 
etmiyor ve soruyoruz; Sayın Bakan, geçmişte dışarı
da cezaevlerinin basıldığı tutukluların kaçırıldığı, ce
zaevlerinin yakıldığı. Devlet otoritesinin sıfıra indiril
diğine kaç örnek verebilirsiniz?... 

Sayın senatörler; 
Cumhuriyet Halk Partisi İktidarının bir yıllık ic

raatı, Cumhuriyet Halk Partisinin sayın parlamenter
leri tarafından fiyasko olarak nitelendirilmiştir. El
bette bu başarısız kadro içinde Adalet Bakanının 

I icraatı olumlu olmayacaktır. 
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Sizleri saygıyla selamlar, Bütçenin Adalet men
suplarına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ede
rim. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. Grubu adına Sayın Fah

ri Çöker, buyurunuz. Saat 21.15. 
CUMHURBAŞKANINCA S. Ü. GRUBU ADI

NA FAHRÎ ÇÖKER (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) — 
Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Görüşülmekte olan Adalet Bakanlığı Bütçesi üze
rinde Cumhurbaşkanınca Seçilen Üyeler Grubunun 
görüş ve düşüncelerini açıklamak üzere söz almış bu
lunuyorum. Bu vesile ile şahsım ve Grubum adına 
Yüce Senatonun değerli Başkan ve üyelerini saygı 
ile selamlarım. 

Milletlerin hayatında önemli bir yeri olan, her dö
neminde yaşamı ile sıkı sıkıya bağlantısı bulunan 
adalet ilkesinin uygulama olarak gerçekleştirilmesi, 
özellikle demokratik hukuk devletini, bütün hukuki 
ve sosyal temelleriyle kurmak amacını güden 1961 
Anayasamızın halkoyuna sunularak kabulünden son
ra, bütün hükümetlerin başta gelen görevlerinden bi
ri olmuştur. 

Gerçekte Türk Ulusu, tarihinin başladığı dönem
lerden itibaren her vesile ile adalete tutkusunu ka
nıtlamış, adaleti mülkün temeli saymıştır. Onun için
dir ki, Osmanlı İmparatorluğu yükselme ve yayılma 
döneminde kılıçla fethettiği ülkeleri, adaletle yönet
tiği sürece, oralarda hükmünü sürdürebilmiştir. Türk-
çemizde kavram olarak en güzel sözler her halde 
adalet için söylenmiş ve yazılmıştır. Hükümetler, 
programlarında vatandaşta adalete güveni Devlete 
güvenle eşit saymışlar ve bu güven duygusunu sağ
lamlaştırmayı, toplumda huzuru geliştirmenin başlıca 
koşullarından biri olarak görmüşlerdir. 

Ancak son on yılda hükümet sorumluluğunu de
ruhte etmiş bulunan on hükümetin güvenoyu için 
Meclislere sunduğu programlarında, adalet konusun
daki vaatleri acaba ne oranda gerçekleşebilmiştir?.. 
Grup olarak görüş ve dileklerimizi arza izninizle bu 
noktadan başlamak istiyorum. 

1965 seçimleri sonunda çoğunluğu alarak tek par
ti hükümetini kurmayı başaran ve dört yıl iktidarda 
kalan Sayın Demirel, 3 Kasım 1965 tarihinde Mec
lislere sunduğu programında Adalete geniş bir yer 
vermekle beraber, bunlardan bazı adli kanunlarda 
yapılan ve esasa etkili olmayan küçük değişiklikler 
dışında sadece Avukatlık ve Hükümetin özellikle üze
rinde durduğu genel af tasarılarını kanunlaştırabil-

miş 1969 seçimlerinden sonra yeniden hükümeti kur
maya memur edildiğinde hazırlanan 7 Kasım 1969 
tarihli Hükümet Programında, paragraf olarak ada
let ve adli kanunlar üzerinde durmayıp, sadece ana
yasal hak ve hürriyetlerin savunulması gereğinden 
hareket ederek. «Hak ve hürriyetler, İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesi ve Avrupa İnsan Hakları Söz
leşmesinin belirttiği gibi, devlet ve hukuk düzenini 
yok etmek ya da hak ve hürriyetleri tahrip etmek 
için kullanılamazlar,» dedikten sonra, birçok memle
ketlerde görülen toplum hareketlerinin yurdumuzda 
da tesirini gösterdiği, zaman zaman gösteri yürüyü
şü ve grev haklarının kanun sınırlarını taşarak kul
lanıldığı, birtakım işgal hareketlerine tevessül olun
duğuna işaretle, «Hükümetimiz, tecavüzler kimlerden 
ve nereden gelirse gelsin, bunları kanun yolu ile kar
şılamaya kararlıdır. Bu maksadı teminen yetkili za
bıta kuvvetleri vasıtasıyla kanunlar daima hâkim kı
lınacak, vatandaşlarımızın güven içinde ve korkusuz 
yaşama haklarının zedelenmesine fırsat ve imkân ve
rilmeyeceğini...» ifade ve «Hükümetin sekiz yıllık 
uygulama süresince görülen aksaklıkları dikkate ala
rak, mevzuatımızdaki boşlukların kanun yolu ile gi
derilmesi kararında olduğunu, tartışma ortamını as
la ihlal etmeyecek şekilde gerçekleştirilecek olan bu 
çalışmalarına bütün siyasi partilerin yardımcı olacak
larını ümit ettiklerini...» beyan etmiştir. 

Programdaki bu ifadeye rağmen, mevzuattaki 
boşlukların giderilmesi yolunda herhangi bir yasal 
düzenlemeye gidilememiş. Sayın Demirel tekrar kur
duğu Hükümetin 9 Mart 1970 tarihinde Meclislere 
sunulan Programında; «Memlekette emniyet ve asa
yiş meselelerini sağlam ve vatandaşa tam güven ve
recek şekilde düzenlemedikçe huzurdan söz etmeye 
imkân olmadığının yanında, adalet tevziinde isabet 
ve süratin sağlanması, aşırı ceryanlarla hukukun için
de kalınarak yeterli bir şekilde mücadele olunması 
konularıyla karşı karşıya bulunduklarını...» ifade ve 
«Birçok eksikliklere rağmen, feragatla çalışan Adli 
Teşkilatımızı takviye ve teçhiz etmeye kararlı olduk
larını...» belirtmiş, ancak gerek adli usuller ve teşki
lat ve gerekse adalet personeli hakkında bu süre için
de yine yasal bir gelişme olmamıştı'r. 

Bu şekilde 12 Mart 1971 'e gelinmiş, hükümetin 
istifasıyla Bakanlar Kurulunu teşkile memur edilen 
Sayın Erim, 2 Nisan 1971 tarihinde Meclislerde oku^ 
duğu Hükümet Programında, bu konuda yapmak işe
diklerini, «Hukuk ve Adalet Reformu» başlığı altın-: 
da sıralamıştır. 
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Türk toplumunun çağdaş uygarlık düzeyine eriş
mesi için Türkiye Cumhuriyetinin laiklik niteliğini 
koruma amacı ile kabul edilmiş bulunan devrim ka
nunları titizlikle uygulanacağına değinen Sayın Erim, 
«Yürürlükteki yasaların önleyici hükümleri titizlikle 
uygulanmakla beraber, mevcut anarşik ortamı ve bir 
kardeş kavgasına yönelme derecesine varan vahim 
çatışmaları ortadan kaldırmak; vatandaşın huzurunu, 
can ve mal emniyetini sağlamak için kanunların ye
tersizliğini tespit ettikleri takdirde, yürütme organı
nın ve bağımsız adaletin yeni yetkilerle güçlendiril
mesi için Yüce Heyetimizin takdirine baş vuraca
ğız.» demiş ve kamu düzenini yakından ilgilendiren 
ceza davalarının ve geniş bir vatandaş kitlesini hu
zursuz kılan iş, hukuk ve ticaret davalarının daha 
çabuk sonuçlandırılması için ceza ve usul kanunla
rında gerekli değişiklikleri kanunlaşmak üzere Yüce 
Meclisimizin tensiplerine arzedeceğini, gene bu amaç
la adli zabıtanın hızla kurulmasına çalışacaklarını 
belirtmiştir. 

Sayın Erim ayrıca, «Adli ve idari yargının işle-
mesindeki aksaklık ve tıkanıklıkları gidermek için 
Yargıtay, Danıştay, Yüksek Hâkimler Kurulu ve 
mahkemelerin kuruluşu ile ilgili kanunlarda yapıla
cak değişiklik tasarılarını da Meclislere takdim ede
ceklerini, mevcut Kanunlarla Anayasa arasındaki çe
lişmelerin giderilmesi ve boşlukların doldurulması ile 
İstinaf Mahkemeleri konusunun inceleneceğini...» ifa
de etmişlerdir. 

Sayın Erim, (11) lerin çekilmesiyle yeniden kur
duğu Hükümetin, 16 Aralık 1971 tarihli Programın
da da, bundan önceki hükümet programında «Hukuk 
ve Adalet Reformu»! başlığı altında öngörülen amaç
lara ulaşılması için gerekli idari ve kanuni tedbirle
rin alınmasına devam olunacağını belirtmektedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Hükümetin, Anayasa değişikliklerine değin önem

li yasal düzenlemeler yapabilecek kadar güçlü oldu
ğu ve reform paketi olarak sunduğu bir kısım kanun
ları yürürlüğe koyabildiği bu dönemde de, progra
mın «Hukuk ve Adalet Reformu» paragrafında be
lirtilen konuların hemen hemen hiç biri kendi hükü
met döneminde gerçekleşememiştir. 

Zira, programında iş, hukuk ve ticaret davaları
nın daha çabuk sonuçlandırılması için, ceza ve hu
kuk usul kanunlarında öngördüğü değişiklik, ancak 
iki yıl sonra başka bir hükümet döneminde kanun
laşmıştır. Bunlar, Ceza Mahkemeleri Usulü Kanu
nunun (49) maddesini değiştiren ve (9) madde ekle

yen 5 Mart 1973 tarih ve 1696 sayılı Kanun ile, Hu
kuk Usulü Mahkemeleri Kanununun (11) maddesi
ni tadil eden 30 Nisan 1973 tarih ve 1711 sayılı Ka
nunlardır. 

Ancak, bu değişiklik ve ekler ile de, esas amaç 
olan hukuk ve ceza davalarının daha basit usuller 
içinde daha çabuk sonuçlandırılması, Yargıtayın iş 
yükünün azaltılması sağlanmış değildir. Hızla kurul
masına çalışılacağı bildirilen adli zabıta, adalete yar
dımcı bir teşkilat olarak hatta bugüne kadar kurula
mamıştır. Keza yıllardan beri, Yargıtay ile ilk dere
ce mahkemeler arasında bir inceleme mercii olarak 
kurulması düşünülen ve reform tasarısında da yer 
alan istinaf Mahkemeleri, yeni deyimle Üst Mahke
meler Kanun tasarısının kabulü ve yürürlüğe konul
ması da mümkün olamamıştır. Halbuki, 8 Nisan 1924 
tarihli ve 469 sayılı Kanunun 9 ncu maddesiyle kal
dırılmış bulunan İstinaf Mahkemeleri gereksizliğin
den değil, Cumhuriyetin kuruluşunda Yargıtayda da
hi görevlendirilecek hâkimler sağlamakta çekilen zor
luktan lağvedilmiştir. Bugün, çok şükür iyi yetişmiş 
değerli hâkim kadrolarımız mevcuttur. Yeter ki, on
ları maddeten ve manen tatmin ederek elde tutması
nı bilelim. 

Adalet Bakanlığı Merkez Teşkilatının Kuruluş ve 
Görev Kanunu henüz Parlamentoya sunulamamıştır. 
Bu konuda tek doküman, hâlâ hangi hükümlerinin 
yürürlükte olduğu dahi şüpheli 23 Mayıs 1909 tarih
li «Adliye ve Mezahip Nezareti Nizamname-i Dahi
liyesi» dir. 

Adalet mahkemelerinin kuruluşu, başta 8 Nisan 
1924 tarihli ve 469 sayılı; Mahâki-i Şer'iyyetin İlgası
na ve Mahâkim Teşkilatına Ait Ahkâmı Muadil Ka
nun olmak üzere, 1927 ve 1929 yıllarında yürürlüğe 
girmiş olan hukuk ve ceza usul kanunları ve diğer 
usul hükümlerini taşıyan çeşitli kanunlarda yer alan 
hükümlerdir. Bu arada 11 Nisan 1913 tarihli Sulh Hâ
kimleri Kanunu Muvakkatinin de halen yürürlükte 
olduğunu belirtmeliyim. 

Üç gün önce Millet Meclisinde kabul edilmekle 
beraber, düzenlenmesi Anayasanın 142 nci maddesi
nin amir hükmü olan Uyuşmazlık Mahkemesi Ka
nun Tasarısının geçirdiği serüven de cidden kayda 
değer. Daha önceki hükümet programlarında da yer 
alan ve adli, idari ve askeri yargı mercileri arasın
daki görev ve hüküm uyuşmazlıklarını kesin olarak 
çözümlemeye yetkili bulunajı bu Mahkemenin ku
ruluş ve işleyişine dair Kanun Tasarısı, mevcut olma
masının sakıncalarının arzı, huzurlarınızı saatlerce 
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işgal edecek kadar çok ve ayrıca gerek kişi ve ge
rekse kamu hukuku bakımından önem taşımasına 
rağmen 17 yıldır bir türlü kabul ve yürürlüğe ko
nulamamıştır. Gomel davası diye anılan davanın 
sürüncemede kalması da bu yüzdendir. 

(Çocuk Mahkemeleri Kanun Tasarısı) da aynı şe
kilde Yüce Parlamentonun ilgisini beklemektedir. 

Sayın Ferid Melen Hükümeti de, 29 Mayıs 1972 
tarihinde meclislerde okuduğu Programında adalet 
reformu üzerinde önemle durduğunu belirterek; «Ce
za ve hukuk davalarının süratle sonuçlandırılmasın
da önemli bir yeri olan Hukuk ve Ceza Yargılama 
Usulü Kanunlarında değişiklikleri öngören tasarılar
la, Anayasa değişikliği doğrultusunda Yüksek Hâ
kimler Kurulunun yeniden teşkilatlandırılması, Yük
sek Savcılar Kurulunun kurulması ve özellikle Yük
sek Hâkimler Kurulu tarafından mahkemeler üzerin
de yapılan idari denetimin etkili bir hale gelmesini 
sağlayacak tasarılar ve Yargıtay Teşkilat Kanunu Ta
sarısının kanunlaşması ile hukuk ve adalet reformla
rının büyük ölçüde gerçekleşmesi sağlanmış olacağı, 
kamu düzenini yakından ilgilendiren suç ve suçluluk 
hareketleri dikkatle incelenerek, bilhassa suçluluğun 
azalması sonucunu yaratacak istikamette etkili, ön
leyici ve değişen toplum şartlarına uygun bir ceza 
politikası izleneceği, değişen toplum ihtiyaçları kar
şısında Türk Ceza Kanunu ile Medeni Kanun üzerin
de yapılmakta olan çalışmaların hızlandırılacağı, ada
let hizmetlerinin yerinde ve zamanında görülebilmesi 
için gerekli anakanunlarla diğer kuruluş kanun ta
sarılarının ele alınacağı, Anayasa değişikliği istika
metinde yeniden düzenlenecek Basın Kanunu, basın 
kuruluşlarının da görüşleri alınarak hazırlanacağı...» 
ifade olunmuştur. 

Sayın senatörler; 
Bu Programda belirtilenlerden, Anayasa değişik

likleri doğrultusunda olarak Yüksek Hâkimler Kuru
lunun yeniden teşkilatlandırılması, Yüksek Savcılar 
Kurulunun kurulması hakkındaki kanunlar ile Yargı
tay Kanunu ve daha önce belirttiğim gibi Ceza ve 
Hukuk Yargılama Usulü kanunlarındaki kısmi deği
şiklikler gerçekleşmiş, özellikle Medeni Kanun ve 
Basın Kanunu yine askıda kalmıştır. 

Halbuki, Medeni Kanunun başka hükümlerinin 
yanında boşanma ile ilgili hükümleri, Basın Kanu
nunun, suç konusu olan yazılarda yazar ile birlikte 
sorumlu yazı işleri müdürlerinin de hapis cezasına 
mahkûmiyetini öngören hükmü yıllardan beri genel 
bir şikâyet konusudur ve hemen her dönemde uygu
lamanın düzeltileceği hükümetlerce vaat edilmiştir. 

Bir seçim hükümeti karakterinde olan Sayın Talû 
Hükümeti, 20 Nisan 1973 tarihli Programında, «14 
Ekim genel seçimlerine kadar geçecek kısa sürede 
yeniden uzun vadeli hedef ve tedbirlere yer vermesi 
elbette beklenemez.» dendikten sonra, adalet konu
su paragraf olarak belirtilmeden; «Anayasal hürriyet
lerin kötüye kullanılması suretiyle Devletin temel dü
zenine, yurt bütünlüğüne, laik ve demokratik Cum
huriyete kastedenlere karşı ciddi tedbirler alınması 
öngörüldüğü» ifade edilerek, «Hükümetin Devlet 
Güvenlik Mahkemeleri Kuruluş Kanunu ile asayiş ve 
huzurun devamını sağlayacak diğer mevzuatın, kişi
nin Anayasanın teminatı altında bulunan temel hak 
ve hürriyetlerine dokunmayacak şekilde düzenlenip 
yürürlüğe girmesini teminen yapılacak çalışmaları, bu 
görevi tamamlayıcı nitelikte gördüğünü belirtmiştir. 

Filhakika, Sayın Melen Hükümeti döneminde ger
çekleşen 1699 sayılı Anayasa değişikliği ile mevzuatı
mıza giren Devlet Güvenlik Mahkemelerinin Kuru
luş ve Yargılama Usulleri Hakkındaki Kanun Tasa
rısı, bu dönemde 26 Haziran 1973 tarihinde Yüce 
Mecilslerce kabul edilmiştir. 

14 Ekim 1973 genel seçimlerinden sonra bir parti 
ile koalisyon kurarak işbaşına gelen Sayın Ecevit 
Hükümeti, 1 Şubat 1974 tarihinde Meclislere sun
duğu Programında; «Hükümetinin geçmişin kırgın
lık ve acılarını giderecek, karşılıklı bağışlama ve hoş
görüye dayanan bir kardeşlik ortamının kurulmasını 
ilk görev saydığını...» belirtmiş, bu ilkeden hareketle 
Cumhuriyetin 50 nci Yıldönümü nedeniyle düşünü
lüp, kapsamı üzerinde o tarihe kadar siyasi partile
rin anlaşamadıkları tasarıya son şeklini vererek, 15 
Mayıs 1974 tarihinde kanunlaşmasını sağlamıştır. 

7 Şubat 1974 tarihine kadar işlenmiş olan bazı 
suç ve cezaların affını öngören ve ayrıntılı hükümler 
taşıyan bu Kanunun af kapsamı Anayasa Mahkeme
sinin sonraki iptal kararlarıyla daha da genişletilmiş
tir. 

Bunun dışında Programda belirtilen hususlardan; 
düşünce, inanç ve ifade hürriyetlerinin ve diğer te
mel hak ve hürriyetlerin Anayasanın gösterdiği yön
de kullanılmasına engel olan ve demokratik anlayış
la bağdaşmayan hükümler ve hürriyetleri sınırlayan 
bütün kısıntıların kanunlarımızdan çıkarılması, ada
let hizmetlerinin süratle külfetsiz bir şekilde ve adil 
ölçüler içerisinde tahakkuku ve vatandaşın adalete 
olan inaç ve güveninin pekleştirilmesi için gerekli 
tedbirlerin alınacağı, kamuya düzen veren temel ka
nunların bu amaçla gözden geçirilip, tadil tasarıla-
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rının hazırlanacağı yolundaki vaatler için herhangi 
bir girişim yapılamamıştır. 

Sayın Ecevit'in istifasıyla Sayın Süleyman Demi-
rel'in Başkanlığında kurulan Koalisyon Hükümetinin, 
6 Nisan 1975 tarihinde Meclislerde okunan Progra
mı da, bundan önceki hükümetlerin programlarında 
olduğu gibi, adalet hizmeti için tatmin edici, çekici ve 
hatta paralel diyebileceğimiz vaatleri içermektedir. 

Bu cümleden olarak; 
«Hâkim ve savcılarımızın daha iyi şartlarla hiz

met görmeleri sağlanacak ve mesleğin daha cazip ha
le getirilmesine çalışılacaktır. 

Adalet personelinin çalışma şartlarının mesle
ğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşır hale getirilmesi, 
mahrumiyet bölgelerinde hizmet gören adalet persone
linin tatminkâr sosyal ve ekonomik imkânlara kavuş
turulmasına çalışılacak, meslek mensuplarının meslek 
içi eğitimlerine önem verilecektir. 

Adli müzaheret müessesesi en müessir şekilde ça
lıştırılarak cezaevlerinde hükümlülerin cemiyete ka
zandırılması için gerekli maddi tedbirler ve manevi 
eğitim sağlanacak, infaz müesseselerinin ıslah edici 
karakteri geliştirilecektir. 

Adli sicillerin tasfiye işlemleri süratle ikmal edi
lip, bu hizmetin elektronik bilgi - işlem sistemleriyle 
görülmesi sağlanacaktır.» 

Sayın Demirel, kurmuş olduğu İkinci Koalisyon 
Hükümetinin 27 Temmuz 1977 tarihinde Yüce Mec
lislerde okunan Programında da, muhakkak ki, bü
tün Adalet mensuplarının paylaştığı ve özlediği gö
rüş ve dileklere yer vermiş, «Hak aramanın, bütün 
Kanun yollarının açık olduğu ülkemizde bugün ada
lete olan ihtiyaç en önemli bir mesele haline gelmiş
tir.» Cümlesiyle başlayan paragrafta, «Adalet dağıtı
mındaki gecikmelerin, vatandaşlarımız için sadece bir 
şikâyet konusu değil, aynı zamanda bir ıstırap kay
nağı olduğunu» vurgulamıştır. 

Sayın Başkan, saym senatörler; 
Konuşma süremiz kısıtlı olduğu için, arz. ettiğim 

konularda alınacağı belirtilen önlemleri ayrıntılarıyla 
sıralamak imkânından mahrumum. Ancak, bu Hükü
metin görevde bulunduğu süre içinde Yüce Meclisler
ce kabul buyurulan ve 2091 - 2109 numaralan taşıyan 
kanunlar içinde, konumuz ile ilgili tek Kanım 2091 
Sayılı Haşhaş Ekimiyle İlgili Bazı Suç ve Cezaların 
Affı hakkındaki Kanundan ibarettir. 

Programını 12 Ocak 1978 tarihinde Meclislere su
nan Sayın Ecevit Hükümeti de, Programında ada

let konusunda vaatleri için henüz yasal bir sonuç 
almış değildir. 
Ancak, Programa uygun olarak hazırlanmış olan 

tasarılardan bir kısmı Meclislerde, Genel Kurullarda, 
bir kısmı da komisyonlarda görüşme aşamasında bu
lunduğunu, bunlar arasında Adalet Bakanlığı Kuruluş 
Kanunu, Adli Tıp Kanunu, Çocuk Mahkemeleri Ka
nunu, Hâkim - Savcı ve bu sınıftan sayılanların ek 
göstergelerini düzenleyen Kanun tasarılarının bulun
duğunu, Mahkemeler Kuruluşu, Üst Mahkemeler, 
Hâkim ve Savcılar hakkındaki tasarıların hazırlan
makta olduğunu Sayın Adalet Bakanının Karma Büt
çe Komisyonundaki açıklamalarından memnunlukla 
öğrenmiş bulunmaktayız. 

Dileğimiz, adalet ile ilgili ve bütün hükümetler ta
rafından programlarına alındığını arz ettiğim bu ta
sarıların. öncelikle ele alınarak görüşülmesi ve bir an 
önce kanunlaşmalarının sağlanmasıdır. 

Değerli senatörler; 
Bu arada, toplumumuzun ihtiyaçlarına cevap ve

recek bir adalet reformunun gerçekleşmesi için Tür
kiye Barolar Birliğinin ve hukuk fakültelerimizin 
olumlu katkı ve çabalarından da söz etmeliyim. 

Türkiye Barolar Birliği, 1972 yılında düzenlediği 
Birinci Türk Hukuk Kongresine sunulan bildirilerle 
hukuk ve adaletin çeşitli konuları enine boyuna tar
tışılmış, belirtilen görüş ve düşünceler iki ayrı kitap 
halinde yayınlanmıştır. 

Aynı yılda, İstanbul Hukuk Fakültesi Ceza Hu
kuku ve Kriminiloji Enstitüsü, «Ceza Adaleti Re
formu İlkeleri Sempozyumu» adlı bilimsel bir top
lantı düzenlemiş, bunu Cumhuriyetin 50 nci yılı ne
deniyle aynı Enstitü tarafından düzenlenen sempoz
yum, 1976 yılında Türk Ceza Kanununun 50 nci yılı 
münasebetiyle yapılan toplantı ve daha sonra Me
deni Kanununun 50 nci yılı nedeniyle İstanbul Üni
versitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü tarafından ter
tip olunan sempozyum, hukuk ve adalet reformu ko
nusunda çeşitli, ayrıntılı ve her halde çok değerli 
görüş ve düşünceler ortaya koymuştur. 

Adalet Bakanlığımızın hazırladığı veya hazırlaya
cağı tasarılarda, kıymetli ilim adamları ve uygulayıcı
ların bu çalışmalarından geniş ölçü de yararlandıkla
rı muhakkaktır. 

Yine bu cümleden olarak sayın Yargıtay başkan
larımız, her yıl 6 Eylül tarihinde yaptıkları adalet yı
lını açış konuşmalarında, Yargıtay çalışmaları yanın
da adalet sorunlarına da değinmekte, önerilerde bulun
maktadırlar, 1943 3alından beri süregelen bu gele
nek, Yargıtay Kanunu ile bir yasa emi i olmuştur. 
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Konuşmamızın süresini içeren son on yılda sayın 
başkanların adalet yılını açış söylevlerine toplu bir 
bakış, dile getirilen sorunların, hükümet program
larında olduğu gibi, pek azının ve çok yavaş bir 
tempoda çözüme bağlandığını gösterecektir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler, 
Bu sorunları, esas amaç olan ve hükümet prog

ramlarında da üzerinde ısrarla ve önemle durulmuş 
bulunan, Adaleti basit usuller içinde çabuk ve özel
likle herkese eşit ve en iyi bir şekilde gerçekleştiril
mesi için alınacak önlemler dışında üç kısma ayır
mak mümkündür! 

1. Personel ile ilgili olanlar : 
a) Hâkimler, savcılar ve yardımcı adalet perso

nelinin meslek içi eğitimi kesin olarak sağlanmalı, 
Hâkim ve savcılar için staj, en az bir yıl olmak üze
re, uygulamanın yanında lüzumlu bilgileri veren kurs
lar halinde düzenlenmelidir. Stajını başarı ile sona er
diren hâkim veya savcı adayı, en az dört yıl tek ba
şına görev almamalı, yardımcı olarak ağır ceza ve
ya toplu mahkemelerde kıdemli hâkimler refakatinde 
görev yapmalıdır. Yardımcı adalet personeli içinde, 
adalet meslek okulları açılmalı, ancak bu okulları 
bitirenler bu görevlere atanmalıdır. Bunlar ayrıca hi-
yerarşik bir düzene konulmalıdır. 

b) Hâkimler, savcılar ve diğer yardımcı adalet 
personeli aylık ödenek; konut ve görevinin gerektir
diği imkânlar bakımından çağdaş ülkelerdeki emsalle
riyle; fakat şüphesiz Türkiye koşulları içinde eşit 
hale getirilmelidir. 

2. Binalar, araç ve gereç ile ilgili olanlar : 

a) Adalet binalarının çoğunun durumu, hepimi
zin içini sızlatacak ve adalet kavramıyla asla bağdaşa
mayacak kadar bakımsız ve elverişsizdir. Batıda şe
hirleri süsleyen binalardan en güzel ikisinin belediye 
ve adliye sarayları olduğunu ve devlet başkanlarının 
ikametgâhları dışında yalnız bu binalara «Saray» de
nildiğini bilenlerimiz her halde çoğunluktadır. Başkent 
Ankara'daki durum, Türkiye ölçüsünde bir değer
lendirmeye imkân verecektir. Çok özen verdiğimiz 
adalet duygumuzla çelişkili olan bu duruma kesin 
olarak bir son verilmelidir. 

b) Mevcut binalardaki hâkim, savcı ve kalem 
odaları da, hiçbir devlet dairesinde görülmediği ka
dar ihtiyaca cevap vermemesi ve elverişsiz olmasının 
yanında, lüzumlu araç ve gereçten de yoksundur. Bu 
denli onurlu görev yapan saygıdeğer kişilere, layık 
oldukları çalışma ortamı her halde sağlanmalıdır. 
Her adalet binasında ihtiyacı karşılayacak bir kitap-
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lık bulunmalı, yargılamada zabıt konusu bugünkü il
kel halinden kurtarılmalıdır. 

Ceza ve tutukevleri ile ilgili olanlar: 
a) Cezaevlerimiz, konular düşmanca abartılmış 

olsa bile, yurdumuz aleyhine propagandalara vesile 
olacak durumdadır. Bu konuda bir otokritik yapma
nın zamanı çoktan gelmiş ve hatta geçmiştir. Yılların 
uygulaması göstermiştir ki, cezaevlerimizin bugünkü 
mimari karakteri ne sosyal bünyemize, ne de infazdan 
beklenen amaca uygundur. Bu konuda bir icada ge
rek yoktur. Zira, uygar dünyada bunun türlü şekille
ri tecrübe edilmiş, bazı sonuçlara varılmıştır. Ön
ce, pek alışık olduğumuz ve sevdiğimiz kahve havası
nı sürdüren koğuş sistemi her halde terk edilmeli, ge
celeri hücrede tek başına kalan hükümlülerin, gündüz
leri çalışmanın ötesindeki boş zamanları da kendile
rine yararlı bir şekilde değerlendirilmelidir. 

b) Cezaevlerimizin bu ilkel durumuna karşın, ce
zaların infazı konusunda kendi bünyemize uymayan, 
sosyal yapıları bizden çok başka olan memleketlerin 
mevzuatını alıp yasalaştırmışızdır. İç disiplini düzen
leyen kurallar da aynı durumdadır. Demokratik dam
galı olarak almış olduğumuz bu kuralların, her hal
de demokrat olduklarından kuşku duyamayacağımız 
başka ülkelerde ve mesela Federal Almanya, Belçika, 
Fransa, İtalya gibi Batı ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletleri Cezaevlerinde aynı şekilde uygulandığını 
sanmamaktayım. Bu itibarla gerek cezaların infazı ve 
gerekse cezaevlerinin iç disiplini konularındaki mevzuat 
yeniden gözden geçirilmeli, bize uyanı saptanmalıdır. 

Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Maruzatımı, bundan 47 yıl önce İstanbul Hukuk 
Fakültesi 1 ne i sınıfında öğrenci iken, öğrenim yılı
nın açılış dersini veren rahmetli Hocam Muslihittin 
Âdil'in şu sözleri ile sona erdirmek istiyorum : 

«Efendiler, bir memleket savaşlardan geçmiş, içte 
ve dışta türlü felaketlere uğramış; bu nedenle ekono
misi bozulmuş, bütün kamu kuruluşları yönetimde 
işlerliğini geniş ölçüde kaybetmiştir. Ama, o memle
kette hukukun üstünlüğüne inanan ve bunu uygula
makta kesin kararlı hâkimler mevcut ve o memleketin 
halkında adalete güven duygusu devam edebiliyorsa, 
o memleketin, geleceğinden ümidini yitirmesi için hiç
bir neden yoktur. O memleket parlak geleceklere aday
dır. 

Bizim bugün de inancımız budur sayın senatör
ler. Bu inancımızın temelinde Yüce Parlamentonun 
görev ve sorumluluk duygusu vardır. 
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Bütçenin adalet hizmetlerine yardımcı olması di
leğiyle hepinize saygılar sunarım efendim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ve Petrol İşleri 

Genel Müdürlüğü bütçelerine ait açık oylamada oyu
nu kullanmayan sayın üye varsa lütfen oylarını kul
lansınlar efendim. 

Sayın Mehmet Feyyat, Cumhuriyet Halk Partisi 
Grubu adına, buyurunuz. 

Sayın Feyyat, müddetiniz yarım saattir. Saat 21.47' 
dir. 

CHP GRUBU ADINA MEHMET FEYYAT 
(İstanbul) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 

Devletin iktidar unsurunun bir parçası, Yargıta-
yın icra ile olan ilişkilerinde önemli rol oynayan 
Adalet Bakanlığının bütçesi üzerinde değerli arkadaş
larımız ayrıntılarıyla pek çok konulara temas etti
ler. Ben de kısa bir girişten sonra, bazı teknik ayrın
tılara temas etmek istiyorum. 

Değerli arkadaşlarım; 
Hataların tekrarı sözkonusu edildi. Hatalar belki 

İçişleri Bakanlığı için söylenebilir; ama İçişleri Ba
kanlığı alkışla karşılandı. 

Suçluların yakalanıp yakalanmaması konusu ta-
mamiyle idarenin, Milli İstihbaratın, diğer bakanlık
ların görevi. Bunda Adalet Bakanlığına bağlı Cumhu
riyet savcılarıyla, özellikle hâkimlerin sorumluluğu 
biraz daha azdır. Ancak, adalet düzeni değiştirildiği 
takdirde, hele Cumhuriyet Savcıları tamamiyle so
ruşturmaya yönelik bir sistem içerisine sokulursa, o 
zaman bunları rahatça söyleyebiliriz. Bu nedenle, 
başka bakanlığa ait sorumluluğu, bu Bakanlığa yük
lemeye hakkımız yoktur. 

Af kanunlarının olumlu sonuç verip vermemesi 
tartışılabilir. Ancak, son çıkan Af Kanunu hükümlü
lere, disipline uyma için bir yaptırım, bir müeyyide 
olmuştur ve faydalarını değerli adliye mensupları ar
kadaşlarımız daha iyi takdir ederler. 

Değerli senatörler ve ak saçlı değerli Adalet Ba
kanlığı mensupları ve sabık hâkimler; 

Bu Bakanlık bir zamanlar kuvvetler ayrılığının en 
üst zirvesini temsil ederdi. Yeni Anayasa ile görevi 
daha daraldı; ama görevi daralmış olmakla beraber, 
fonksiyonunun çok yüce olması lazım geldiği kana
atini taşımaktayız. Yani, gönül isterdi ki, Türkiye'de 
Adalet Bakanlığının diğer görevleri de Hâkimler Ku
rulu bünyesine verildikten sonra bir kanunlar bakan
lığı, bütün Hükümet üyelerine ışık tutacak otorite 
bakanlığı haline getirilmesi hususundaki İsmail Arar' 
in görüşlerini burada saygı ile anmak isterim, 
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Ayrıca, «Suç işlemek avantaj sağlamaz.» dediler. 
Suç işlemek avantaj sağlamaz, bunu müdafaa eden 
yoktur. Hükümetimiz, hele özellikle Bakanlığımız ve 
Bakanlık mensupları bu konuda çok hassas, ancak 
suç işlendiği yerde araştırma gereklidir; suç işlenen 
yerde araştırma yapılması gereklidir. Suç işlenen yer
de araştırma yapılmaz demek, suç işlemeye prim ver
mek demektir. 

Değerli arkadaşlarım; 
Personelin durumu, bilhassa Adalet Bakanlığında 

3 458 hâkim, 2 079 savcı, ceman 5 537 ve 700 kadro 
boşluğu suretiyle, bu yargı görevi bu kadro ile yapı
lamamaktadır. Ayrıca, 634 yerde adliye teşkilatı, son 
on yılda ağır cezalarda iş artışı c/c 41, iş mahkemele
rinde c/c 300, arkadaşımdan aldığım bilgilere göre 
aynı şekilde 1978'de 311 mahkeme açılması isten
miştir. 

Şimdi bazı sözcü arkadaşlarımız da bu konuya 
değindiler; fakat kanımca bir adalet düzeni değişme
lidir. Bu düzen içerisinde kadro vermekle, mahkeme 
açmakla hiç bir yere varamayacağımız inancını taşı
maktayız. Özellikle bir örnek verilirse, Türkiye'de 
bir asayiş mahkemesinin kurulması zaruretine inan
maktayız. Basit suçlar için, basit asayişle ilgili fiiller 
için yetkili mahkemeler veya kesin karar verecek 
mahkemelerin oluşturulması zorunludur. Yüksek anar
şik olaylarla, büyük toplumsal suçlarla ilgili nasıl 
ki, ihtisas mahkemeleri düşünülüyorsa da, mahalli 
asayiş mahkemelerinin kurulması zaruretine inan
maktayız. Örneğin; Üsküdar Cumhuriyet Savcılığına 
geçenlerde uğradığım, bu ilçenin iç durumunu belirt
mek isterim Sayın Bakan. Üsküdar'da ilamat 1978'de 
11 bin, hazırlık evrakı 10 bin ve bu iş kapasitesi ye
di Cumhuriyet savcısı ile görülmektedir. 

Adalet mekanizmasında bina, araç ve gereç du
rumuna gelince; 634 yerde mahkeme olmasına kar
şın, sadece 42 yerde müstakil adliye vardır. Gerisi ya 
kira veyahut da Hükümet konakları içerisine sığıntı 
vaziyette, zor şartlar altında görev yapmaktadır. Bu
na hiç bir tepki gelmemektedir. Bunun tek nedeni, 
Türk adliyecilerinin mütevazi oluşudur ve her verile
ne razıdır. Hiç bir zaman tepki göstermemiştir, an
cak özel kulislerde durumunu anlatır. Lüks aramaz, 
gösterişe, şatafata düşkün değildir; en büyük mezi
yeti budur. Basit bir yöneticiye bakarsınız veyahut 
da her hangi bir iş yerinde, bir bankada bir Senato 
Başkanının odasında görmediğiniz mefruşatı görebi
lirsiniz; ama bu çelişkileri her nedense kamuoyu bil
mekte, bilmesine rağmen, tepkilere rağmen; yüce hâ-
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kimlerimiz, savcılarımız ve adalet mensupları buna 
kanaatla katlanmaktadırlar. 

Taşıt durumu da ayrı bir sorun. Bakanlığımızın 
son sıralarda bu konuya verdiği önem için kendileri
ne teşekkür etmekle beraber, taşıt sorununun ancak 
mevzuatın değişikliği ile önlenebileceği kanaatında-
yım. Türkiye'de Taşıt Kanunu değişecek ve bir ilçe
de bütün taşıtlar, araçlar, (Kaymakamlık ve diğer ya
tırımcı müdürlükler, yatırımcı bakanlıklar hariç) bü
tün müesseselerin taşıtları bir karargâhta toplanmalı
dır. Hizmetler burada görülmektedir. Böyle bir sis
tem, böyle bir düzen getirilmediği sürece her hâkime, 
her savcıya araç verirseniz, yine başa çıkamayız ve 
Taşıt Kanunu ihlâl suçunu her zaman işletmiş oluruz, 
diğer Devlet dairelerinde olduğu gibi. Özellikle ida
reden taşıt için yardımcı olmaları Başbakanlık tami
mi ile ve Adalet Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığının 
mutabakatı ile her ne kadar yapılmışsa da, bu da 
yetersizdir ve istanbul'da hiç bir Cumhuriyet Savcı
sına yeterince araba verilmediğini ve Cumhuriyet 
Savcısına sorduğum zaman dahi, mütevazi hareketi 
ile belirtmek istemedi, özel araştırma ile meselenin 
özüne vakıf oldum. 

Keza Adalet Bakanlığı mensupları arkadaşlarım
dan aldığım bilgiye göre 647 sayılı Cezaların infazı 
Hakkındaki Kanunda yapılan değişiklikle ceza indi
riminin •% 36 olması disiplin yönünden çok önemli 
bir sonuç sağlamıştır. Her ne kadar değerli bir söz
cümüz bunun gereksizliğini savunduysa da, buna bir 
misal vermek isterim. 

Bir vesile ile İmralı Cezaevine gitmiştim. Şeftali
ler, meyveler olduğu gibi durur, hiç bir hükümlü eli
ni uzatıpda oradan bir meyve koparmamış. O zaman 
üniversite talebesiydim, gardiyan bana, «Bunlara do
kunulmuyor, sebebini biliyor musunuz?» dedi. Ben 
sordum kendisine nedenini; «Meşruten tahliye imkânı 
vardır. Eğer bir iki tane disiplin cezası işlerse burada 
düzen, dirlik olmaz, işte bu meyvelere dokunulma-
masının tek nedeni, kendisine bazı hakların verilmesi, 
daha erken tahliye verilmesi şartına muallâk bulun
ma durumudur.» dedi. işte, ancak cezaevi içerisinde 
dirliğe, disipline taraftar olanlar, disiplini ihlal etme
yenler için bu sözkonusudur. Bu af niteliğini taşımaz, 
bir nevi teşvik ve ahlaklı insanlara, ahlâksızlara na
zaran verilen bir primdir. Disiplini bozanlarla boz-
mayanları eş tutamayız. Bu bizim ahlak anlayışımıza 
ters düşer. Bu itibarla Sayın Bakanı ve Bakanlık 
mensuplarını bu tasarıdan dolayı yürekten kutlamak 
isterim. 

Avukatlık Kanunundaki bazı değişikliklerle, özel
likle staj süresinin indirilmesi, hele hele o «imtiyaz» 
denilen, baroların belli bir korporasyonuna benzetil
mesini sağlayan imtihanın kaldırılması hususunda 
kendilerini, Yüce Senatoyu da birlikte kutlamak iste
riz. Sadece bu kanuna paralel olarak Sayın Bakan
dan Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olup da, 
fark derslerini verenlerin avukatlık yapamayacağı hu
susundaki Avukatlık Kanunundaki maddenin biran 
evvel çıkarılması, bu korporatif (Lonca) düşüncesinin 
mülkiyeci, hukukçu çatışması gibi bir imajın o ka
nundan silinmesini istirham ediyorum. Bugün mülki
yeci yarın hukukçu gibi; Hesap Uzmanları kanun ta
sarısında da aynı mukabelei - bil - misi davranışlar 
vardır. Adalet Bakanlığı mensuplarının bu konuda 
çalışmalarını ve Sayın Bakanımıza ışık tutmalarını 
istirham ederim. 

Hâkim ve Cumhuriyet Savcılarının maddi sıkın
tılarını giderecek 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nunun 8 nci maddesinin düzenlenmesiyle ilgili yasa 
tasarısının Meclislerde görüşülmesi hususu bizi mem
nun etmiştir. Bu konuda da Sayın Bakanı ve Bakan
lık mensuplarını kutlamak isteriz. Ancak, zabıt kâ
tiplerinin % 50 tazminat haklarını verecek teklifin 
Meclisten biran evvel çıkarılması hususunda Sayın 
Bakandan hâkimlere verilecek tazminatla ilgili kanun 
kadar gayret göstermelerini hassaten istirham ederim. 
Hele hele bu kanunun, hâkimlerin Tazminat Kanu
nundan daha önce, gösterge üstü Kanunundan daha 
önce çıkarılması; Adalet Bakanlığının bütün men
suplarının, müsteşarından tutun da en küçük memu
runa kadar özlediği bir durumdur. 

Yüksek mahkemelerin iş yükünü azaltacak ve 
yargıya yeni biçim verecek üst mahkemelerin kanun 
tasarısı, özellikle asayiş mahkemesi, istinaf mahke
mesi ve özellikle bünyesel mahkeme belediye suç
larının belediye bünyesi içerisinde, Sosyal Sigortalar 
Kanununa muhalefet, Sosyal Sigortalar bünyesi içe
risinde ve yine Hâkimler Kanununa tabi orada yet
kili ve bu rutin işlerle yetkili hâkimlere verilmesi, tra
fik mahkemeleri gibi ve bunun çoğaltılması, polis 
bünyesi içerisinde mahkemelerin kurulması zarureti
ne inanmaktayız. Çünkü, aksi halde hâkimlerimiz ar
tan iş yığınının külfeti altından kurtulamayacaktır. 

Türkiye'de hâkimlere emeklilik hakkı ne kadar 
verilirse verilsin, Hazine zarar etmez. Türkiye'de yaş 
ortalaması en düşük olanların hâkimler ve savcılar 
sınıfı olduğunu da belirtmek isteriz. Bu itibarla, bu 
değerli, mümtaz kişilerin ömrünü uzatmak için bu tip 
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mahkemelerin kurulması zaruretine inanmaktayım. 
Geçmiş, helal etmiştir hakkını; ama gençleri kısa sü
rede ihtiyar etmeye hakkımız yoktur Sayın Bakan. 

Hâkimler Kanununun 45 yıllık uygulamasında, 
pek çok değişikliklere rağmen yetersizliğinin anlaşıl
mış olması ve bu konudaki yasa tasarısı çalışmalarına 
hız verilmesi. Ayrıca, Mahkemeler Teşkilat Kanun
larının tekrar bir metin halinde yeniden düzeltilmesi 
çalışmalarının yapıldığını duyduksa da, gerçek olma
sını sayın Bakanlık mensuplarından özellikle Sayın 
Bakandan istirham ederiz. 

Çağın gereklerine ve ihtiyaçlarına cevap vereme
yen adli sicil sisteminin Kontenjan Senatörü arkada
şımızın belirttiği gibi düzeltilmesi zaruretine inanmak
tayız. 

Meclislere sunulmuş bulunan Bakanlık Merkez Teş
kilat Kanununun da aynı şekilde biran evvel çıkarıl
masını temenni etmekteyiz. 

Konut sorunuyla ilgili kira kanununun çıkarılma
sının, geniş bir kitle tarafından beklendiğini söyleme
yi zait addederim. 

Yılların ihmaline uğramış adli tıp müessesesi ka
nun tasarısı üzerinde çalışmalara hız verilmesi ge
rekir. 

Değerli arkadaşlarım; 
İçinizde belki adli tıp uzmanı yoktur, psikiyatris 

yoktur, bu konuda çalışmış kimse yoktur; ama ben 
bu konuda çok çalıştım ve hemen hemen yetkili sa
yarım kendimi. Bu eksiklik üzerine şunu söylemek 
isterim: Adli tıp müessesesi yeterli değildir. Fizik, 
kimyahane, morg ve müşahedehane gibi dört şubenin 
yetersizliği göz önünde bulundurulursa, buna ilaveten 
bir trafik şubesi kurulması ve ayrıca adli tıp meclisi
nin ve adli tıp müessesesinin, Bakanlığa nazaran bi
raz daha muhtar bir duruma getirilmesine inanmak
tayız. Çünkü, muhtar hâkimler, bağımsız hâkimler 
kararlarını verirken de bağımsız olması lazım; ama 
delillerinin de bağımsız kurullar tarafından getirilme
si zarureti vardır. Eğer gelen deliller bağımsız mües
seselerden gelmemişse, hâkimin bağımsızlığının bir 
değeri kalmayacağı kanısındayız. 

Full - Time nedeniyle üniversite öğretim üyele
rinden pek yararlanamayacaktır; ama adli tıp mües
sesesi mensuplarının da hâkimler gibi özel tazmina
ta kavuşmaları hususundaki çalışmalarından dolayı 
Sayın Bakanı tebrik etmek isterim. 

Uyuşmazlık Mahkemesi Kanun tasarısı 15 senelik 
ihmale uğramıştır. İki yıl içerisinde çıkarılması lazım 
gelen bu kanun tasarısının Sayın Bakan tarafından 

gayret edilmesi ve Bakanlık mensuplarının da gayreti 
göz önünde bulundurularak Meclisten çıkmış bulun
ması nedeni ile Sayın Bakanlık mensuplarını tebrik 
etmek isterim. Bu kanunun çıkmaması Yüce Meclisin 
vazifesini ihmal etmesi şeklinde nitelenmesi, Bakan
lık mensuplarınca cezalandırılmasına rağmen; ama 
bugün 15 senedir Anayasanın emrettiği bir kanunun 
geçmiş hükümetler zamanında çıkarılmaması gerçek
ten affedilmez bir günahtır. 

Hâkim ve savcıların keşif ücretleri gülünç bir du
rumdaydı, bu konudaki yasanın değiştirilmesi keza 
sevindiricidir, bütün adliye personeli yönünden. Hiç 
unutmam bir keşifte bir hâkimin aldığı 10 lira cezayı 
üç gün Çağırankaya yaylası, İkizdere'den falan gel
dikten sonra krem alıp, o kremle yanıkları tedavi et
miştir. Bu kadar gülünç oîan bir kanunun biran evvel 
çıkarılmasını dilemekteyiz. 

Anarşik olaylarla ilgili bir hayli tedbirler kanunu 
gelmiştir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, İnfaz 
Kanunu, Kaçakçılık Kanunu, 647 sayılı Kanunun 
değiştirilmesiyle ilgili kanunlar hakkındaki düşünce
lerimizi grup olarak bu kürsüden ifade edeceğimiz 
için şimdilik bunlara gerek görmüyoruz; ama bu ka
nunların biran evvel çıkarılması için Sayın Bakanımı
zın ne kadar gayret gösterdiğini açıklamak gereksiz
dir zannederim. Çünkü, geçmiş bakanlara nazaran 
Sayın Çan'ın gayretini her halde adliyeci olmamasına 
atfediyorum. Bu bakımdan kendilerini kutlarım. Ben
de o imajı bıraktı ki, adliyeci olanlardan Adalet Ba
kanı olmaması lazım geldiği kanaati uyandı bende 
ve inandırdı, Bakanlığa yönelmeleri bakımından. 

Geçmiş yılların ihmali ve bugünlere bakılmaması 
ve personelin yeteneği gözönünde bulundurulursa, 
cezaevindeki olayların müsebbipleri düzenden ötede, 
bu bozuk düzeni savunan kimseler olacağı izahtan 
varestedir. Dikkat buyurulursa 1974'te 82 firar, 1975' 
te 297, 1976'da 341; artıyor Cephe İktidarı zamanın
da bir yükselme var, 1977'de 352, 1978'de düşüş, 
1979'da 10 tane tam düşüş. Cephe İktidarının mari
fetleri yle doğru orantılı olarak bir artış göstermek
tedir firarlar. Hele özellikle Maltepe Askeri Cezaevin
den yeraltından kaçan Mahir Cayan grubu ve An
kara Yıldırım Cezaevinden kaçan iki kişinin durumu 
gözönünde bulundurulursa, bunları istismar mevzuu 
yapmak bir yüz karası olabilir ancak, bu kritik zaman 
içerisinde. 

Cezaevi ve tutukevinin yönetimiyle gözetiminin 
çağa uygun, uygar bir şekilde olmamasına, persone
lin niteliğinin her bakımdan yetersiz bulunması bü
yük bir sebeptir. Türkiye'de düşünür kafalar, düşü-
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nür suçlular; yani suçlu düşünüyor, aydındır, uyanık
tır; ama kendisini yöneten gardiyanın yeteneği ondan 
daha azdır, îşte terslik buradan gelmektedir. Türkiye' 
de personelin durumu değiştirilmelidir, yetiştirilmeli
dir. Bir gardiyanın asgari orada yatan bir suçlu kadar 
memleketin sosyal meselelerine, kültürüne, ahlâkına 
vakıf olması lazımdır. 

Geniş kapasiteli cezaevlerinin istimale salih olarak 
yapılmaması, geçmiş hükümetler zamanında. Özellik
le Sağmalcılar Cezaevinin inşaat zamanındaki sıkın
tılar, güçlükler malumunuzdur. Kapasite fazlası hü
kümlülerin aynı cezaevinde bulundurulması olayların 
nedenlerinden sayılmaktadır. Cezaevlerinde beliren 
olayların nedenleri pek çok ise de, çağa uygun, ileriye 
yönelik önlemlerin alınması yetersiz olduğu düşünce
sinde olmakla beraber, geçen yıllara nazaran daha 
çok gayret gösterdiğinden, Cephe devrine nazaran 
takdire şayan sayılan Sayın Bakanımızı takdirle an
mak isterim. 

Cumhuriyet Halk Partisi İktidarı zamanında bek
lenenin dûnunda olduğunu da belirtmek isterim. An
cak, geçen yıllarda bu nispetin altında olduğunu dü
şünerek, Sayın Bakanı tekrar tebrik etmek isterim. 

Hükümlü gündeliklerinde yapılan % 39 - 57 ar
tışı az bulduğumuzu ifade etmek isterim. Keza çalı
şan hükümlülere geçen yıla nazaran % 300 bir artış 
yapılmış ise de, bunun yanı başında çalışan hüküm
lülerin sosyal güvenliğinin sağlanabilmesi için sigorta 
priminin kesilmesi ve sigortalanmalarını Sayın Bakan
dan ve Sosyal Güvenlik Bakanından istirham ediyo
ruz. Cezaevinde çalışan bir hükümlünün, o sürenin 
sosyal güvenliğinden sayılması hususunda yasa çalış
malarını hassaten istirham ederim; demokratik sola 
ters düşer bundaki gecikme. Çünkü, Sayın Bakanı
mız, bakanlık geçicidir, mühim olan bizim dergâhı
mız demokratik soldur, ona layık olacağız. Nerede 
bulunursanız bulunun onun emirlerini yerine getir
mekle yükümlüsünüz. 

İş yurtlan sayısının 119'a çıkarılmış olduğundan 
dolayı Sayın Bakanı tebrik etmek isterim. Keza 
1979 mali yılı sonu itibariyle sayıları 40'a çıkarılma
sı planlanan açık ve yarı açık cezaevlerinin Sayın 
Mehmet Can döneminde yüzde kaç artırılmış olduğu
nu öğrenmek isteriz kendilerinden. Bu konuyu tespit 
edemedim. 

Çalışan hükümlülerin sayısı geçen yıla nazaran 
2 000 tane artış göstermiştir. Bütün bu durumlar kar
şısında infaz sisteminde Sayın Bakanı fırsat bilip, 
eleştirmek isteyenlerin eleştirilerinin tamamiyle yerin
de olmadığı anlaşılmaktadır. 

Sayın Bakanım; noterlik mevzuatını yepyeni dü
zenlemeniz lazımdır. Artık noterlik müessesesi bir 
arpalık olmaktan çıkarılmalıdır. Noterlik müessesesi 
bir amme hizmetidir. Devlet, Sümerbank kundura 
yapar, tapu memurluğu, ticaret müessesesi kadar çok 
önemli; ticaret sicili kadar, tapu sicili kadar, nüfus 
sicili kadar önemli bir müessese kısmen özel sektör 
gibi bir şahsa; itimada şayan bir şahsa devredilmesi 
ne kadar çelişkili. Kundura fabrikasıyla ilgili standart
lar verildiği zaman âdeta Rusya'daki kolhoz aklıma 
geliyor; Sümerbankın kundura yapması, Devletin 
kundura yapması, ama diğer taraftan tapu memur
luğunu neredeyse özel sektöre verir gibi; bu noter
liğin biran evvel devletleştirilmesi, birinci sınıf hâkim 
olarak istihdam edilmeleri ve onun yanı başında üç 
beş tane muavin çalıştırır ve istihdam seviyesini artı
rır. Noterler Birliği bugüne kadar ne görmüştür? 
Lonca gibi bir korporatif müesseseden İleri gideme
miştir. Hiç bir zaman ileri adım atamamıştır, Demok
ratik sol dergâhta daima da çelme atmıştır. Bu itibar
la bu müessesenin biran evvel devletleştirilmesi zo
runluluğuna inanıyoruz. Eğer bu devletleştirilmezse 
Sayın Bakanlığınız zamanında, bunu bir sorumluluk 
olarak Yüce Örgüte ileteceğimi peşinen arz etmek is
terim. 

Adli müzaharet sistemine önem vereceğinize ina
nıyorum Sayın Bakanım; bu konudaki konuşmaları
nız, beyanlarınız bizi sevindirmiştir. Bir vatandaş ad
liye kapısına gittiği zaman, hiç bir şey bilmese bile 
otomatik olarak beyanları dilekçe halinde, dilekçey
le yetkili hâkime gitmelidir. Bu adli müzaharet siste
mi kurulmalıdır. Vatandaş bir usta arzuhalci tipi, es
ki, klasik, çağdışı avukatlık sisteminden vazgeçmeli
yiz. Dil bilmeyen bir vatandaş adliye kapısına gittiği 
zaman bir tahliye davası, bir men'i müdahale dava
sı, her hangi bir hukuk davası ile ilgili dilekçesi ora
da kendiliğinden yazılmalıdır beyanı üzerine; parası 
yoksa, avukat tutamıyorsa, adli müzaharet sistemi 
yaygınlaştırılmalıdır. Adalette fırsat eşitliği şarttır. 
Fırsat eşitliği olmayan adalet, adalet değildir; kadı
lıktır. Belli bir zümrenin menfaatına (Devlet yargı 
kuvveti, iktidarın (Pouvöir) yarısıdır.) yönelik olur
sa, biz de belli zümrelerin ibresi durumuna düşersek, 
o zaman Devleti yüzde onun aracısı olmak gibi garip 
bir düşünceye düşeriz ki, Marx'ı haklı çıkarmış olu
ruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Yüksek Hâkimler Kurulunun Bütçesi de Adalet 

Bakanlığı Bütçesi ile birlikte görüşülmektedir. Yüksek 
Hâkimler Kurulunun Sekreterinin burada olmasını is-
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terdik. Kaynaktan, Yüce Müessese ile ilgili eleştirileri 
dinlemelerini isterdim. Bakanlık aracı olmamalıydı. 
Nasıl ki Yargıtayın Bütçesinde Yargıtay Genel Sek
reteri teşrif ediyorsa, şeref veriyorsa; aynı şekilde 
Yüksek Hâkimler Kurulunun Başkanı dışında Genel 
Sekreterinde gelmesi beklenirdi. 

Yüksek Hâkimler Kurulunun vebali ve günahı 
kendilerine aittir; tamamıyla politikanın dışındadır; 
bunu saygıyla anıyoruz. Bu nedenle politikacılar da 
rahattır bu konuda. Kamuoyu bu konuda inanmıştır; 
Yüksek Hâkimler Kurulu tamamıyla politikanın dı
şındadır ve bunda başarıya ulaşmıştır Anayasanın bu 
hükmü. Ancak, birazcık meslek taassubundan da sıy
rılmaları lâzımdır. Anadolu'da gezen gençleri yaki-
nen, kendi evlâtları, amcazadeleri gibi, kendi akraba
ları gibi, dost ve eş arkadaşları gibi; biz senatörler 
nasıl arkadaşlarımızı, birbirimizi tanıyorsak, onlar da 
bu tanışmayı aşıp, tamamıyla bu memleketin yüce 
mekanizmasında görev yapan genç kadroyu tanıma
ları lâzım. Çünkü, gençler ihtiyarlardan çok çağa 
uymuş durumdadır ve çok yüce makamlara, hatta 
Yargıtaya gelecek seviyededir, kabiliyettedir. Çünkü, 
çağı aşacak kadar okumuştur. Yaşlılar, vaktinde oku
muştur, vaktindeki düşünce tarzı da bellidir; ama bu
gün çağ, tetebbuat, kütüphane geniştir. Gençlerin bu
nu gayet güzel okuma olanağı vardır, gençlere itimat 
etmeliyiz ve gençlerin de haksızlığa uğramamalarını 
Sayın Bakanlık delaletiyle Yüksek Hâkimler Kuru
lundan dilerken cümlenizi saygıyla selâmlar, Bütçe
mizin memleket için hayırlı, uğurlu olmasını dilerim. 
(CHP, Cumhurbaşkanınca S. Ü. ve MBG sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 
ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü oylama işlemi bit
miştir. Kupalar alınsın efendim. 

Sayın senatörler; grupları adına konuşmalar bit
miştir. Şahısları adına konuşma sırası Sayın İsmail 
İlhan'da buyurunuz efendim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değer
li senatörler, Adalet Bakanlığının saygı değer mensup
ları; 

Hepinize saygılar sunarım. 
Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir Senatör 

olarak Adalet Bakanlığı Bütçesi üzerinde görüşleri
mi belirtmek üzere söz almış bulunuyorum. 

Özgürlükçü demokrasinin ve hukuka bağlı devlet 
ilkesinin yaşayabilmesi için her şeyden önce, mem
lekette adalet kavramının ve yargı organlarının en 

büyük ilgiyi görmeleri ve görevlerini en kaliteli biçim
de yerine getirmeleri gerekir. 

Türk hukuku, anayasal sistemimiz de dahil olmak 
üzere Batı Avrupa demokrasilerinin hukukuna para
leldir. Ancak, uygulamada Türk Anayasa Mahkemesi 
ile Alman Anayasa Mahkemesinin aynı olaylar kar
şısında verdiği kararlar arasında büyük farklar var
dır. Bunun yanında Türk Danıştayı ile Fransız Con-
seille d'Etat'sının kararları arasında büyük farklar 
vardır. Türk Ceza mahkemeleri ile Fransız ve İtalyan 
ceza mahkemelerinin aynı konulardaki kararları ara
sında büyük farklar vardır. Genellikle aynı yasal 
mesnetlere göre karar verildiği halde, kararlar ara
sında böylesine büyük farkların olmaması gerekir. 

Batı Avrupa demokrasilerinde anarşik olayların, 
öğıenci hareketlerinin demokratik kurallar içinde 
önlenmesinde en etkili rolü yargı organları oyna
mışlardır. Batı Avrupa da mahkemeler, Türkiye'de 
yürürlükte bulunan aynı yasaları uygulayarak piyasa 
ve fiyat anarşisinin doğmasına set çekebilmektedirler. 

Türkiye'de ise mahkemeler bu yolda herhangi bir 
etkinlik gösterememektedir. Bunda önemli bir sebep, 
Türk hâkimlerinin dış ülkelerle temasının, bilgi, gör
gü ve tecrübe alış verişinin kesilmiş olmasıdır. Tür
kiye, her yıl yüzlerce hatta binlerce teknisyeni dış ül
kelere öğrenim, bilgi ve görgü edinmeleri için gönde
rir. Buna karşılık Türkiye, özgürlükçü demokrasi ve 
demokratik hukuk sistemi konusunda dünyanın en 
iddialı ülkelerindendir. En hassas mekanizmamız 
hukuk sistemimizdir. Bu nedenle en ileri ölçüde eği
tim, bilgi, göğü ihtiyacı içinde bulunanlar hâkimler
dir. Oysaki hâkimlerin dış dünya ile ilgileri kesil
miştir. Türk hâkiminin de Batı'daki uygulamaları, 
tecrübeleri bilmesi ve buna göre eğitim olanağına ka
vuşturulması zorunludur. 

Mahkemelerin ve hâkimlerin bağımsızlığı demok
rasinin vazgeçilmez bir unsurudur. Ancak, bağımsız
lık ilkesi aynı zamanda sorumluluğu da gerektirir. 
Bağımsız; fakat sorumsuz hâkimler, bir ülke ve o 
üikedeki siyasal düzen için en büyük tehlikeyi oluş
tururlar. Tüm mahkemeler çok ağır bir iş yükü altın
dadırlar. Bu yükü azaltmak için bugüne kadar pek 
çok defa usul kanunlarında değişiklik yapılmış; fakat 
başarılı olmamıştır. Bir hâkimin bir yılda binlerce 
karar verebilmesi mümkün değildir. Türkiye'de bir 
hâkim yılda binlerce karar vermek durumunda iken, 
Batı Avrupa ülkelerinde, mesela İngiltere'de bu sayı 
30 ila 70 civarındadır. 

Devlet, her hükümet değiştiğinde, yalnız İskende
run Demir - Çelik Tesislerine binlerce yeni memur 
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ve işçi tayini yapabilmekte, son üç yıl içinde yüz bin
lerce kişinin Devlet müesseselerinde işe alındığı bilin
mektedir. Buna karşılık Türkiye'de hâkim ve savcı 
sayısı son otuz yıl boyunca çok az değişmiştir. Halen 
tüm hâkim ve savcıların sayısı 5 binin altındadır. Bu
na karşılık, mesela Batı Almanya'da hâkim ve savcı
lık görevlerini ve diğer adli görevleri yürüten devlet 
hizmetindeki hukukçu sayısı 30 binin üstündedir. Hâ
kim ve savcı sayısını en kısa sürede 10 binin üstüne 
çıkarmakta zaruret vardır. 

Hâkimlerin tayininde ve terfiinde daha objektif 
kıstaslar kullanılmalı; hiç dava sonuçlandırmayanla, 
iş bitirmek gayreti içinde bulunanlar farklı muamele 
görmelidir. Milletimiz davaların uzamasından çok 
şikâyetçidir. 

Danıştay, bugün tam bir mahkemedir. Oysaki, 
Danıştay üyeliğine hâkimlik tecrübesi olmayan, dok
tor, mühendis idareci seçilebilmektedir. Danıştay üye
liği, yalnızca hukuk fakülteleri mezunlarına ve hâ
kimlik tecrübesi olanlara hasredilmelidir. 

Adliye binaları, yardımcı personel, araç ve gereç 
sorunları önemli sorunlardır. Devletimiz, artık Adli
yenin sorunlarına eğilmeli ve çözmelidir. 

Bu hususta bir noktaya daha değindikten sonra, 
sözlerimi bitireceğim. 

Ankara trafiğinin giderek artması sonucu, trafik 
suçlarının da buna paralel olarak artması kadar doğal 
ne olabilir?... 

Trafik kazaları bakımından Türkiye, dünyada 
ikinci sırayı aldığına ve Ankara'da trafik suçlarıyla 
görevli sadece 3 trafik mahkemesi bulunduğuna gö
re, işlerin sürüncemede kalmaması için, mahkeme sa
yısının artırılması veya başka tedbirlerin alınması ge
rekir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, Adalet Bakanlığı
nın saygıdeğer mensupları; 

Hepinize saygılar sunar ve 1979 Adalet Bakanlığı 
Bütçesinin Adalet Bakanlığı mensuplarına hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın İskender Cenap Ege?... Yok. 
Sayın Karaağaçlıoğlu?.. Yok. 
Sayın Cevdet Aykan, buyurun efendim. 
CEVDET AYKAN (Tokat) — Sayın Başkan, sa

yın senatörler; 
Atalarımız, «Adalet, mülkün temelidir.» demişler. 

Tarihimize baktığınız zaman, adaletin hâkim olduğu, 
toplumumuz iyi adalet verdiği yıllarda, adaletten şi
kâyet eden başka toplumlar, toplumumuza katılmak 
ihtiyacını ve arzusunu göstermişlerdir. 

Şimdi baktığımız zaman, şunu görüyoruz: Pek 
çok konularda demokratik düzenle bağdaşmayacak 
bir ölçüde tartışma içine girmiş bir toplumuz. 

Diyebiliriz ki, her 5 aileden birisi, bir diğerinden 
şikâyetçidir. 

Bir gün bir vesileyle şunu demiştim Senatoda: 
Şu merakım vardır; hukuk fakültesi mezunlarının 
adalete saygısından ve o eğitimin kendilerine adalet 
kavramı, adalet anlayışı, adalete saygı verdiğinden 
derin kuşku içerisindeyim demiştim. 

Bir değerli üye de, «Doktorlar daha mı iyi?..» 
demişti. Tabii, kim, kimden daha iyi meselesi değil; 
ama bu benim samimi kanım. 

Hatırlarsınız, bir Adalet Bakanı, Adalet Bakanı
nın Müsteşarını odasında dövmüştü ya da dövdüğü 
yolunda bir iddia vardı. Bakan, bu iddiayı yalanla
madı Yalnız, dedi ki, «Bu mahkemeye intikal etmiş 
bir konudur, siz karışmayın.» 

Bunun halen çağımızda bir örneği zannederim 
Uganda'da var. Uganda Devlet Başkanı, bazen ken
dinden daha aşağıda olan bakanları dövüyor; ama bir 
medeni toplumda bir adalet bakanının, müsteşarını 
dövdüğü ve buna da o toplumun tepki göstermediği
nin örneği yoktur; ama bizim toplumumuzda bu ol
muştur. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bizim yürütmemizde Adalet Bakanlığının önemi 

yoktu. Nedir Adalet Bakanlığı? Mübaşir tayin eden, 
zabıt kâtibi tayin eden, gardiyan tayin eden bir yer
dir. Ona göre, o ölçü içerisinde, Adalet Bakanlığı de
ğerlendirilir ve onun saygınlığı, tarihimizden gelen 
saygınlığı maalesef yoktur. Bu bir gerçeğimiz. 

Şimdi, bir yere gelmişiz; her 5 vatandaşımızdan 
bir tanesi, bir diğerinden şikâyetçi ve biz şikâyette 
bulunuyoruz. Diyoruz ki, «Yargımız etkin değil, yar
gımız bazen çok haşin, bazen müsamahalı...» diyo
ruz ve toplum düzenimizde iyi ilişkiler kuramamış ol
mamızdan ve adaletin bunu sağlayamamasından, de
ğişik anlamlar içerisinde şikâyetçi bulunuyoruz. 

Değerli arkadaşlarım; 
Benden önce konuşan (Tabii, adalet konusunda 

uzman olan) arkadaşlarımız konuya değindiler. Ben 
konunun bir sosyal sorun olarak bizdeki önemini 
birkaç cümleyle değinmek istemiştim. 

Şimdi, gerçek olarak bakacak olursak, şunu gö
rüyoruz: Toplumumuzda adalet, bizim çatışmamızı 
önler, uyumumuzu sağlar nitelikte değildir. Bunun 
nedeni nedir? 
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Sabahleyin konuşurken, sade köylü, sade vatan
daşımız şunu der dedim: «Allah korkusu en büyük 
fazilettir ve bir adamı değerlendirirken, bu adamda 
Allah korkusu var» der; ama baktığımız zaman, biz
de adalet korkusu yok. Bir avukata sormuştum: Sa
na birisi geldiği zaman, desen ki, «Kardeşim sen hak
sızsın» sana ne der? cevap olarak. «Bize kimse haklı 
mıyım, haksız mıyım diye gelmez; bir hilesini bul
mamız için gelir, bize bunun için para verir.» 

Şimdi, niye biz buraya gelebildik? Bunu iyi dü
şünmemiz ve değerlendirmemiz lazım değerli arka
daşlarım. 

Diyoruz ki, «Toplumumuzda yürütme, yargı ve 
yasama organı arasındaki uyum sağlanabilirse, bu 
toplumda istikrarımızı sağlamanın ve gelişmeyi sağ
lamanın, korumanın, teşvik etmenin, kanun hâkimi
yetini korumanın şartıdır.» Ama, hepimiz biliyoruz 
ki, yürütme, yargı ve yasama arasında uyum maale
sef yok. 

Değerli arkadaşlarım; 
Bir cümlemi daha tamamlamak istiyorum. Hatır

larsanız, Senato Başkanı (Kendisi bir hukukçudur) 
burada, Meclislerden çıkan kanunlar için «Derme 
çatma» deyimini kullandı ve «Derme çatma kanun
lar çıkıyor» dedi. Sayın Çöker de aynı deyimi kul
landı. Uygulamaya baktığınız zaman, adalet dağıtma
da ve adalet fonksiyonunu uygulamada bir anarşi 
var. Kimse, bu toplumun âdil olduğuna, bu toplum
da hakkını alacağına inanmıyor. Sade vatandaş di
yor ki, «Bir imkânı bulunur, bunun bir yolu vardır.» 
Haklı haksız meselesi değil. Adalet, bizde iyi toplumu 
oluşturmanın, iyi ilişkileri geliştirmenin aracı olmak 
vasfını, fonksiyonunu büyük ölçüde yitirmek üzere 
değerli arkadaşlarım. 

Değerli arkadaşlarım; 
Adalet, her toplumda kanun hâkimiyetini ve o 

toplumun moral sağlığını korumanın aracıdır. Böyle 
baktığınız zaman, buna da bizim güvenimiz yitirilmiş 
durumda. Adalet, hâkimi, savcıyı ister Yargîtayda ol
sun, nerede olursa olsun bu; bunun, toplumun moral 
sağlığını desteklemede yeterli ve etkin olduğundan 
kuşku duyuyoruz. Sade vatandaş buna inanmıyor. 
Ben de, buna inanmayanlardan birisiyim. 

Bunu düzeltmenin yolunu şöyle görüyoruz : 
Hâkimlere ekonomik güvence sağlamada... Gayet 

tabii yargıya, ekonomik güvence sağlamak şarttır; 
ama şu şu soruyu da düşünmemiz lazım. Acaba, bi
zim yargıç ve savcılarımızın mesleki yetenekleri, bil
gileri yeterli midir? Bu soruyu cesaretle ortaya koy
manız lazımdır. 

i Ben psikiyatristim. Artık dünyada erken buna
mayı tarif edemeyen yargıç kalmamıştır. Bir «Paro-
noit» dendiği zaman, bu nedir? Bunu bilmeyen in
san, dünyada düşünülemez. Davranış bozukluğunu 
değerlendiremeyen bir insanın bir adama ceza vere
bilmesi kalmamış dünyada. Cumhuriyet Gazetesinde 
yayınlanmış bir yazı vardı, bunu aynen söylüyorum; 
bir Yargıtay üyemiz yazıyordu: «Biz yargıçlarımızı 
ve savcılarımızı iyi seçmenin, iyi yetiştirmenin çare
sini bulmamız ve bunları iyi denetlememiz lazımdır.» 
Halen bunların denetlenememiş olmasından ülkemiz-

j de ciddi şikâyetler ve ıstıraplar mevcuttur. 

Türkiye'de en basit dava dahi 4 - 5 yıl sürüyor. 
Tabii şayet insan davasını uzatmak isterse, bu iyi bir 
şeydir; ama adalet isteyen bir insan için, bir toplum 
için ve buna imkânı yoksa bir ıstırap. 

Senatoya bakıyorsunuz, Meclise bakıyorsunuz ço
ğunluk hukuk fakültesi mezunlarında. Ama, hukuk 
fakültesi mezunları adaletin sağlam işleyişi için ne 
doğru dürüst kanun çıkarabiliyorlar, ne de adaletin; 
efendim adalet büyüktür, saraydır, maraydır, Bütçe 
Komisyonunda hiç bir şey yapamıyorlar. Bunu bil
memiz lazım. Baraj yapmak para meselesidir. Bir 
atom reaktörü yapmanız için milyar yatırmamız la
zım; ama bir toplumda adalet dağıtmanız için milyar 
yatırmanız şart değil. Evvela ona inanmanız lazım. 
Ona inanmanız, fakir fukaranın şu deyimiyle «Allah 
korkusu» dediği ve orada sembolleştirdiği adalete 
inanmanız lazım. 

Sayın Oğuz bana kızıyordu; ama Meclise, Sena
toya bakın, en çok küfür edenler, en çok birbiriyle 
kavga edenler hukuk fakültesi mezunları... 

ALİ OĞUZ (İstanbul) — Hayır, hayır katiyen. 
Doktorlardır. 

I FEVZt HAKKI ESATOĞLU (İstanbul) — Sayın 
Aykan, böyle bir kural koyamazsınız. 

MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Sayın 
I Başkan, şahıslara nasıl oluyor, hücum ediyor?. Ben 

olsam sözümü keserdiniz. 
BAŞKAN — Söz sıranız var. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Beyefendi, ba

ğışlayın. Bu cümlemi geri aldım, zabıtlardan çıkarıl
masını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Tamam. Burada meslekleri birbiri-
j ne karşı şey yapmaya gerek yoktur. 

CEVDET AYKAN (Devamla) — Sözümü geri 
aldım. Fakat, her halde adalet her toplumda en ön
de gelen, en yüksek saygınlığı olan, en çok hizmet 

I beklememiz gereken bir meslek dalı ve onun mensup-
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larının her haliyle; tepkileriyle, davranışlarıyla ve sa-
bırlarıyla örnek olmaları lazım. 

Efendim, ben bu duygularımı, bu düşüncelerimi 
ifade etmek için söz aldım ve dedim ki, toplumumuz
da bir paranoidin ne olduğunu, delinin ne olduğunu 
bilmeyen dünyada artık bunları yapamıyor. 

Tokat'ta ben doktordum ve ilişkilerim vardı... 
BAŞKAN — Vaktiniz geçti Sayın Aykan. 
CEVDET AYKAN (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkan. 
Adli tıptan bahsedersiniz. Adli tıp müessesesine 

baktığınız zaman, o tarzda'' adli tıp müessesesi dün
yada artık yok böyle. Bir zavallı köylü geliyor, siz 
onu alıyorsunuz atıyorsunuz adli tıbba orada ne de
ğerlendirme var, Bakırköy'e atıyorsunuz... Yazılıyor 
bunlar şeyde. Bir insanın deliliğinden dolayı, akıl ku
surundan dolayı işlediği suçu halen bizim yargımız 
bugünkü haliyle değerlendirebilecek güçte değil. Bu
nu da bir şahadet olarak arz etmek isterim. 

Efendim, saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın senatörler; 
Sayın Aykan'ın bir sürçilisan olarak söyleyip, geri 

aldığı söz üzerinde arkadaşlarımın yeniden değinme
mesini rica edeceğim. Zabıttan çıkarılmıştır. 

Söz sırası Sayın Ucuzal'da, Sayın Ucuzal? Yok. 
Sayın Ali Oğuz, buyurunuz efendim. 

ALt OĞUZ (istanbul) — Sayın Başkan, sayın se
natörler; 

Adalet Bakanlığımızın bütçesiyle ilgili bu müzake
rede ben de şahsi görüşlerimi arz etmek için huzuru
nuza gelmiş bulunuyorum. 

Grupları ve şahısları adına konuşan arkadaşları
mız Adalet Bakanlığımızın bugün içinde bulunduğu 
şartları ve gelecekte yapacağı hizmetleri dile getirdi
ler. Bundan evvelki bütçe konuşmalarımızda da arz 
ettiğim gibi, bunların; sen şunu yaptın, ben de bunu 
yaptım, sen şunu yapmadın, ben bunu yapacağım 
şeklindeki bir yarış ve karşılıklı suçlama içerisinde 
olmasını ben kabul etmiyorum. Burada da bunu arz 
etmek isterim. Gönlüm istiyor ki, uzun uzun konuş
malardan çok, Bakanlıklarımızın meseleleri formüle 
edilsin, hatta maddeler halinde tespit edilsin; geçen 
sene neler burada dile getirilmişti, bu sene o dile 
getirilen meselelerden kaç tanesi yapıldı ve bundan 
sonra da hangileri bunların yapılabilir noktasına gel
sek, o zaman hizmet olacağı kanaatindeyim. Yoksa 
saatlerce konuşup, bastırıp raflara koyacağımız fi
kirlerden tatbikatçı arkadaşlar için büyük neticeler 

çıkacağını sanmıyorum. Bunların bir kısmını tespit 
edebiliyorlar; fakat bir kısmını tespit de mümkün ol
muyor. Hele bunların yanında, burada bulunmayan 
arkadaşlarımız hakkında tanda bulunmanın, hadise
ler zikretmenin hiç münasip olacağı kanaatinde de
ğilim. Çünkü, cevap vermek durumunda olmayan 
arkadaşları suçlamanın da fayda getireceğine inan
mıyorum. Bu sebeple ben şahsiyet yapmadan müm
kün olduğu kadar Bakanlığımızın meselelerine dokun
mak istiyorum. 

Takdir edersiniz ki, bir memlekette o devletin, o 
ülkenin temelinde ve tatbikatında, icraatında adalet 
yoksa orada huzur olmaz. Evvelâ adaleti icra edenler, 
devlet olanlar, hükümet olanlar onu kendi nefislerin
de yaşamaları, icraatlarında ortaya koymaları lâzım. 
Eğer bunu ko yamıyorlarsa, onların icraatlarının ba
şarılı olması mümkün değildir. O sebeple, muhte
şem adliye sarayları yapmak arkadaşlarımızın te
mennisi olabilir; ama o sarayların içerisinde âdil ka
rarlar verilmiyorsa, eğer bu kürsülerde âdil hâkim
ler oturmuyorsa, o sarayların o memlekette hiç kim
seye faydası yoktur. 

Bu tespitimi yaptıktan sonra, kuruluş kanunları
nın tamamlanmasını, hâkimler, savcılar kanununun 
bir an evvel ikmal edilmesini, personel yetiştirmede 
azami dikkat ve itinanın gösterilmesini, evrak alım 
işlerinde kaydın modern metotlarla yapılmasını, 
dosyaların ve arşivin yeni esaslara göre tutulmasını, 
adli sicil sisteminin daha yeni metotlarla yapılması
nı, meslek içi eğitimin gözden geçirilip en modern 
esaslar dairesinde yapılıp eleman yetiştirilmesini ben 
de gönülden istiyorum. 

Adli tıp müessesemizin bugünkü halinden ben de 
şikâyetçiyim. Çünkü, dosyalardan yazılan tezkerele-
reler gerek fiziki tetkikler şubesinde, gerek diğer tet
kik şubelerinde ve diğer ihtisas erbabının vereceği 
raporlarla ilgili yazışmalardaki gecikmeler, dosyala
rın senelerce beklemesini mucip oluyor. O sebeple, 
bir hız kazandırmanın ve oraya bir işlerlik getirme
nin lüzumuna inanıyorum. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugün görünüşte savcıların Savcılar Kuruluna 

bağlanması, hâkimlerimizin Hâkimler Kuruluna bağ
lanmış olması adliyeyi, bir bakıma mektepleri elin
den alınmış Maarif Vekili noktasına getirmiş gibi gö
rünüyorsa da; elinde bulunan gerek infaz müesse
seleri, gerek sair hizmetleriyle yine de büyük bir 
yükün altında olduğunu kafoul etmek zaruretiyle kar
şı karşıyayız. Hele kanunlarımızın gözden geçiril-
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mesi meselesi bugün büyük bir yük taşıyor. O sebep
le, kendilerinin taşıdığı bu yükte onlara yardımcı ol
manın ve işlerini kolaylaştırmanın bir vazife olduğu
na inanıyorum. 

Bugün savcıların elindeki selâhiyet Ceza Muha
kemeleri Usulü Kanununun mevcut hükümleri mu
vacehesinde (Her halde 154 olacak) zabıta, elinde 
bütün imkânlarla hadiseleri tahkik edermiş gibi gö
rünüyorsa da, benim kanaatim odur ki, adli zabıta
yı bir an evvel kurup savcının emrine vermediğiniz 
müddetçe, netice almanız yine gecikecektir ve sene
ler senesi buradan o şikâyetleri yapmaya devam ede
ceksiniz; ama yine de savcılarımızdan istediğimiz ne
ticeleri almak imkânı olmayacak. Mevzuatın, Ana
yasa ve ekonomik sosyal şartlar, o memleketin içti
mai inanç ve geçmişi nazarı itibara alınarak kanun
ların elden geçirilmesinin zaruretine ben de inanı
yorum. İlle de Avrupa hukuku, ille de Avrupa'dak'i 
tatbikatı diye ısrar etmemek lâzımdır; Çünkü, biz
de bir inanç var; «Öyle bir bakla yedim ki, bakla
vadan tatlıdır,» dediğiniz zaman, eğer Avrupa'da 
yediğinizi söylerseniz herkesi inandırısınız; ama bir 
parça şöyle şarka doğru giderseniz, hemen karşınıza 
dikilirler. 

Yeterli mahkeme ve ihtisas mahkemelerinin ku
rulmasında bilhassa trafik mahkemelerİndeki iş hac
mi, iş mahkemelerİndeki iş hacmi nazarı itibara alı
nırsa, bunlara ilâve mahkemelerin kurulmasında za
ruret var. Ancak, şu kadarını ifade edeyim ki, sene
lerce beklediğimiz çocuk mahkemelerinin kurulması 
bir an evvel halledilirse, bu ilmin ulemasının ve tat
bikatçılarının yana yakıla söyledikleri, ifade ettikle
ri şikayetlerin bir kısmı böylece ortadan kaldırılmış 
olur. 

Modern infaz bugün ıslah esasına dayanıyor; fa
kat cezaevlerimizin hali çok korkunç. Birbirini ta
kip eden af kanunları burada bir ferahlık getirme
di. Benim inancım odur ki, cezaevlerini ne kadar 
büyütürseniz büyütün, mahkemeleri ne kadar geniş
letirseniz genişletin, hâkimlerin adedirii ne kadar ço
ğaltırsanız çoğaltın, bu vasat devam ettiği müddetçe, 
bugünkü ortam devam ettiği müddetçe suçlan azalt
manız mümkün olmayacak ve hapishaneleri doldu
racaksınız, hâkimlerin önündeki binlerce dosya ar
tacak ve icralarda belki bir dosya çıkarmaya muk
tedir olamayacaksınız, her icranın dosya numarası 
onbinlerin üzerinde seyir edecek. 

Bence, her şeyden evvel şartları değerlendirmek 
zaruretindeyiz, muhterem arkadaşlar. 

I Geçen seneki Adliye Bakanlığı Bütçesiyle ilgili 
konuşmamda da ifade ettiğim gibi, sinek öldürerek 
hadiseleri önlemeniz, memlekete huzur getirmeniz 
mümkün değildir; mutlaka bataklıkları kurutmak 
mecburiyetindesiniz. 

Bu memleket içinde bulunduğu şartlar itibarıyla 
çok ağır günler yaşıyor. Gazetesini ve mecmuasını 

i müstehcen görünüşlerden seyir edemediğimiz, sine
malarına müstehcen oynatılan filmlerden dolayı 
giremediğimiz, hatta televizyonda «Küçük Ev» dizi
si oynarsa, küçük çocukları kötülüklere sevk eden 
teşvik oyunları veya kilise propagandası, «Tekerlek
ler» oynarsa evli kadınların sergilenen zinası, koca
sına itirafı ve onu affedişi gibi çok çirkin yatak sah
nelerinin sahnelendiği bir memlekette cinsi suçlar, 
müessir fiiller, öldürmeler, her türlü kötülükler olur. 
Mümkün olduğu kadar bunların önüne geçmenin za-

j ruretine inanıyorum. 

Çünkü, her gün banka soymanın usullerinin gös
terildiği, ahlâksızlığın tezgâhlandığı bir ortamda, 
«Suçlular nereden çıkıyor,? bunları kim icat etti?» 
diye düşünmenin bir manası yok. Evvelâ şartları 

J normal hale getirmek lâzım. 

I Hiç bir surette bu memleketin insanını kötülüğe 
teşvik etmeye kimsenin gücü yetmez ve yetmemeli
dir. Eğer bunu yapanlar varsa, savcılarımızın mut
laka bunun için davalar açması lâzım. Bu memle
ketin edebi vardır, ahlakı vardır, örfü vardır, anane
si vardır, töresi vardır, ahlaki müesseseleri vardır. Siz, 
genel ahlâkın bu en güzel prensiplerini «Dışarıdan ge
tirdik, oynatacağız bu filmleri..» diye nasıl tahrip 
edersiniz, nasıl göz yumarsınız? Savcılarımızın mut
laka bunun üzerine yürümesi lâzım. 

iyi örnekler göstermek zaruretindeyiz evlâtları
mıza. Başka türlü olursa bize haklı olarak, «Bunlar 
nedir? Sizin gösterdiğiniz şeylere uyuyoruz biz de..» 
demek noktasına gelirler. Biz onlara iyi örnekler ola-

I hm, iyi örnekler gösterelim ki, yavrularımızın şikâyet
leri olmasın. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayınız efendim, Müdde
tiniz doldu. 

ALİ OĞUZ (Devamla) — Muhterem arkadaş
larım; 

Şunu ifade etmek istiyorum: Mahkemelere tayin 
etmiş olduğumuz hâkimlerimiz hakkında hiç bir şey 
söylemek hakkımız değildir. Vazifelerini mükemmel 
bir şekilde yapan, dürüst bir şekilde yapan bütün hâ
kim arkadaşlarımı tenzih ederim; ama bunlar, lâ-

j yüseî insanlar da değildir. 

282 — 
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Eğer, bir hâkimin kapısında sabahleyin saatlerce 
avukat, sırtında cüppesi ile bekliyor ve yetişeceği di
ğer mahkemelerin telaşı ve üzüntüsü içinde ıstırap çe
kiyorsa; zamanında vazifesine gelmeyen, sigarasını 
tüttürüp, gazetesini mütalâa eden veya misafirini ağır
layan hâkim hakkında gerekli ikaz yapılmalı. 

Eğer, davalar özel yazıhanelerde hallediliyor; fi
lân filân hâkimin veyahut da filan kimselerin filân 
yazıhaneleri ziyaret ettiği veya filânlarla münasebet 
kurduğu şeklindeki dedikodular dışarıda dolaşıyorsa, 
bunların ta derinliklerine kadar inerek, cemiyetin bu 
yaralarını deşmek ve tedavi etmek mecburiyetimiz 
var. Hiç kimseyi itham etmek için bunları söylemi
yorum; ama oraya koyduğumuz insanlar da mutla
ka insandır, onlar da bizim gibi hukuk fakültesini bi
tirmiş insanlardır. Avukatları nasıl murakabe ediyor, 
barolar onlar hakkında nasıl devamlı titizce takibat
lar yapıyorsa, hâkim arkadaşlar.. 

BAŞKAN — Sayın Ali Oğuz Bey, müddetiniz 
geçti efendim. 

ALI OĞUZ (Devamla) — Kesiyorum Sayın Baş
kanım. 

BAŞKAN — Lütfen. 
ALÎ OĞUZ (Devamla) — Onlar üzerinde de ti

tizlikle davranırsak, adaletin yerine getirilmiş olması 
mümkün olur ve bu da herkesi tatmin eder. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bu vesile ile Adalet Bakanlığı Bütçemizin mem

leketimiz ve Milletimize hayırlı olmasını diliyor ve 
hepinizi saygılarımla selâmlıyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın Senatörler; 
1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Büt

çe Kanun tasarısına 145 sayın üye oy kullanmış, 102 
kabul, 43 ret, oyu kullanılmış, tasarı Senatoda kabul 
edilmiştir. 

1979 Yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Ka
nun tasarısına 145 sayın üye katılmış; 102 kabul, 43 
ret oyu kullanılmış, tasarı Senatoda kabul edilmiştir 
efendim. 

Söz sırası Sayın Demirayak'ta. 
Buyurunuz efendim. 

SADETTİN DEMİRAYAK (Aydın) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

1978 yılında Adalet Bakanlığı, cezaevlerinden ka
çan tutuklu ve mahkûmlar nedeniyle basında sık sık 
bahis mevzu edilebilen bir müessese haline gelmiş bu
lunmaktaydı. 
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Cezaevine giren her vatandaş girdiği andan itiba
ren cezaevinden kaçmayı düşünür ve kaçmanın şart
ları için kendisini bir uğraş içerisinde bulur. 1978 yılı 
içerisinde de, cezaevi içerisindeki potanın değişmiş ol
ması nedeni ile bu cezaevleri kaçışları, 1978'in sonla
rına doğru toplu halde birtakım girişimlerle karşı 
karşıya gelinince, ister istemez Basın bunun üzerinde 
ağırlığını koyarak, kamuoyunu belirli bir doğrultuda 
oluşturma yöntemleri içerisine girmiş bulunmaktaydı. 

Cezaevlerinden kaçışlar yalnız 1978 yılı içerisin
de yüksek bir rakama ulaşmış değildir. Daha önceki 
yıllarda da pek çok cezaevlerinden kaçışlar vuku bul
muş ve 1978 rakamlarını geride bırakan bir durumla 
da karşı karşıya geldiğimiz de bir vakıadır. 

Cezaevlerinden kaçışın Önlenmesinin, bizatihi Ada
let Bakanlığının sorumluluğu altında olduğu kanısını 
taşımamaktayız. Zira, cezaevinin bir iç sorumluluğu, 
bir de dış sorumluluğu bulunmaktadır. İç sorumlulu
ğu, gayet tabii ki, cezaevinin müdüründen gardiyan
larına kadar üzerlerine düşen bir görevle yükümlü kı
lınmakta; ama bunun dışındaki giriş ve çıkışlar, jan
darmalarımız tarafından ve onun kontrolü altında ya
pılmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı da Adalet 
Bakanlığına bağlı değil, İçişleri Bakanlığına bağlı bir 
müessese olarak ülkemizde görevini ifa etmektedir. 
Hata ve kusurların bizatihi cezaevi içerisinde görev 
yapan gardiyanlarda aranması mümkün olmakla bera
ber, bunun dışında da görev yapan ve tel örgüler dı
şında, kulelerinde kontrolü yapan jandarmalarda da 
aramak gereğini duymamız lâzım gelir. 

Bunun dışında, geçen yıl bu kürsüden Bakanlığı
mızın yeni İktidar oluş sırasında Bakanlıktan bekledi
ğimiz birtakım konuları burada sıralamıştık. Aradan 
geçen bir yıl içerisinde bu konuları sıraladığımızda 
görüyoruz ki, pek çoğunun sonuçlanmış ve olumlu bir 
doğrultuya doğru adımların atılarak, daha iyiye, da
ha güzele doğru Bakanlığın bir arayış içerisinde oldu
ğunu görmekteyiz. Bunu örneklemek istersek, savcı 
ve hâkimlerimizin sıkıntı içerisinde oluşlarını gören 
Bakanlığımız, bu maddi sıkıntılarını ortadan kaldırı
cı yasayı getirmiş olup, Millet Meclisimizin gündemi 
içerisinde bulunmaktadır. 

Bunun yanı sıra özlem duyabildiğimiz ve o mes
lek içinde bulunduğumuz bir sırada, savcılarımızın 
araçları bulunamıyor, işlenen birtakım fiiller karşısın
da olay mahalline çok geç bir zamanda gidebiliyordu; 
ama 1978 yılı içerisisinde Adalet Bakanlığımızın pek 
çok savcılarının araca kavuşmuş oldukları, bunun ya
nı sıra da artan fiiller karşısında çağa uygun şekilde 
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bir haberleşme sistemine ayak uydurabilecek telsiz ci
hazlarının da savcılarımıza verilmek üzere ihaleye çı
karılmış olması da memnuniyet duyabildiğimiz hu
suslardan bulunmaktadır. 

Adlı zabıta, Ceza Usul Yasamıza yıllar öncesi gir
miş olmasına rağmen, ancak 1978 yılı içerisinde mah
dut da olabilse, ilk adımları atılabiîmiştir. Dilek o ki, 
bu atılan adımların daha da yaygınlaştırılması sure
tiyle savcılarımıza fiillerin işlenmesinde adliyeye inti
kalinde yardımcı olacak bu kadroların çoğaltılması, 
eğitilmesi Bakanlığımızın amaçları içerisinde bulun
malıdır. 

Sayın Ali Oğuz arkadaşımızın belirlediği şekliyle 
adli tıp, her ne kadar bugün üçe ulaşmış ise de, yeterli 
olmadığını gören Bakanlığımız, üç ilimizde daha 
bu müessesenin kurulmasında yardımcı olmakta, bu
nun hazırlığıyle meşgul olması da bizleri sevindir
mektedir. Zira, pek çok ağır ceza mahkemeîerindeki 
dosyalar, adli tıp raporlarının beklenmesi yönüyle yıl
larca beklemede kalıvor; bazı tutukluların haksız ye
re cezaevlerinde kalmış oldukları da bir gerçektir. 
Dolayısıyla yalnız İstanbul'da bulunan adli tıp mües
sesesinin, İzmir ve Ankara da kurulması suretiyle de 
bu gecikmeleri ortadan kaldıran adımları da atmış bu
lunmaktadır. 

Adalet mensuplarımız, yıllardır ezikliğin içerisin
dedir; fakat adliye içerisinde 'bulundukları için feryat 
edemezler. Basma yansıtamazlar, bu isteklerini parla
menterlerin dolaplarına atılmak suretiyle de gönde
remezler. Bunu sezen ve gören Bakanlık ve mensup
larını, bu eziklikten kurtarmak, sıkıntılarını gidermek 
yönüyle sosyal tesislerin adımlarını atmışlar, pek çok 
ilçelerimiz ve illerimizde sosyal tesis ve kendileri için 
sıkıntı duydukları o ilçelerimizde lojman satın alınma
sı ve bunun yanı sıra da yapılması yönüyle de adım
lar atılmış ve başlanmış olmaktadır. 

Adliyenin büyük yükünü çeken zabıt kâtibi ve di
ğer personeli ilk defa 1978 yılı içerisinde fazla mesai 
ücreti alabilme olanağını görmüşlerdir. 

Ankara Adliyemizi hepimiz görüyor ve biliyoruz. 
Muhtelif vesilelerle girip, çıktık. Dehlizlerin içerisinde, 
izbe yerlerde çalışan adliyecilerimizin yıllardır özle
mini duyduğu ve Başkentimize de lâyık bir adliye sa
rayının yerini Bakanlığımız düşünmüş ve 350 milyon 
liraya ihaleye çıkarmıştır. İnşallah, Hükümetimiz bu 
seçim dönemi içerisinde bu adliye sarayını bitirirse 
Başkentimiz de layık bir adliyeye kavuşmuş olur. 

Adliyelerimizde dosyaların çok olması bir gerçek
tir. Hâkimlerimiz, dosyalar altında sıkılmakta ve bu 

küflü dosyalar arasında gözlerini vermek suretiyle 
gerçek adaleti dağıtma eğilimi ile çalışmaktadırlar. 
Gittikçe artan adliye dosyaları karşısında, mahkeme
lerden Bakanlığa intikal eden haklı talepler karşısın
da Bakanlığımız, bu 1978 yılı içerisinde de 94 mah
keme kurmak ve hizmete açmak suretiyle de hâkimle
rimizin üzerindeki bu artan yükü bir nebze olsun ha
fifletmiş bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Bir dakikanız kaldı efendim. 
SADETTİN DEM İR A YAK (Devamla) — Önü

müzdeki yıllar içinde Bakanlığımızdan dileğimiz o 
ki, hâkim ve savcılarımız için artık o kaymakamlık 
binası veya adliye binası içerisinde çalışan diğer dai
relerden kırtasiye veya benzeri birtakım araçların ve 
zaruri ihtiyaçların istenme yöntemleri ortadan kaldı
rılsın. Bu kırtasiyeler mutlak olarak Bakanlığımızca 
karşılanmalı ve mahkemelerimiz veya savcılarımız bu 
rahatsızlıklardan kurtulmalı dır. 

Beni dinlediğiniz için hepinize saygılar sunarken, 
Adalet Bakanlığı Bütçemizin Milletimize ve Adalet 
mensuplarına hayırlı olmasını dilerim. 

Hürmetlerimle. (CHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Saym Demirayak. 
Sayın Erdem?.. 
RAHMİ ERDEM (İstanbul) — Ben vazgeçtim 

efendim. 
BAŞKAN — Vazgeçtiniz. 
Sayın Karamullaoğlu?.. Yok. Sayın Mehmet Ali 

Arıkan, buyurun efendim. 
MEHMET ALİ ARIKAN (Mardin) — Muhte

rem arkadaşlarım; 

Kürsüye çıkarken, Sayın Esatoğlu arkadaşım son 
sözün bana ait olduğunu söyleyerek, «Son söz sanı
ğındır» dediler. Doğrudur. Ben kendim'i, bilhassa Ada
let Bakanlığında uzun süre çalışmış bir insan olarak 
bu Bakanlığa yardımcı olmamak bakımından sanık 
mevkiinde görüyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Adalet camiamızın sorunları ve dertleri o kadar 

çoktur ki, günlerce hepimiz bunları konuşabiliriz; fa
kat izin verirseniz ben, sadece temel bir sorun üzerin
de durmak istiyorum. Bu sorun, hâkim teminatı so
runudur. 

Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak, yıllar yılı hâ
kim teminatı üzerinde durduk; ama ben bugün, hâlâ 
hâkim teminatının çözümlenmemiş bulunduğunu gör
menin ıstırabını taşıyorum. Türkiye'de hâkimin temi
natı yoktur. Yer itibarıyla teminat, teminat değildir 
muhterem arkadaşlar. İlim de bunu böyle saptıyor, 
toplum yararı da bunu gerektiriyor. 
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Adalet Bakanlığı, bünyesinde bir merkez bürosu 
vardır. Zannederim, şimdi vardır gene. Bu büronun iş
tigal konularından bir tanesi de, görülen davaların ma
hiyetini saptamaktır. Bu davaların mahiyetinin saptan
masının başlıca nedeni, yıl sonunda Sayın Bakanın 
eline istatistiki bilgi vermek değildir. Hangi bölgede, 
hangi mahiyette suçlar, ne nispettedir?. Yani, ceza 
davalarından iyi not alan, Yargıtaydan (Biliyorsunuz 
hâkimler not alırlar) iyi not alan bir hâkimi Siirt'e 
göndermek gerekiyor veya deniz hukukunda çok isa
betli kararlar veren hâkimi istanbul'a veya Mersin'e 
göndermek gerekiyor. Gayrı menkul hukukunda çok 
başarılı bir hâkimi Polat'lıya, Eskişehir'e veya Kon
ya'ya göndermek gerekiyor bilfarz; ama biz böyle 
yapmıyoruz. Yer teminatını, yer itibarıyla teminat ge
tirdik bir zamanlar; ister isabetli hüküm versin, ister 
vermesin, o hâkimi kıpırdayamaz olduk. Bu teminat 
değildir arkadaşlar. Teminat, benim anladığım mana
da huzur teminatı olması lâzım gelir. Hâkimin kül
tür bakımından, sosyal bakımından, ekonomik bakı
mından, mali bakımdan teminatı var mıdır?.. Siz 
Türk hâkimini kitap alamamak duruma düşürecek
siniz, Türk hâkimine huzur içinde yaşama imkânını 
sağlamayacaksınız, iyi bir meskende oturma imkânı
nı vermeyeceksiniz, ondan sonra Türk hâkiminin te
minat içinde, teminat altında bulunduğunu söyleye
ceksiniz. Yoktur böyle bir şey arkadaşlar. 

Bu itibarla benim ilgililerden, Sayın Adalet Baka
nından ve Yüksek Hâkimler Kurulu mensuplarından 
istirhamım; hâkim teminatını ekonomik, kültürel ve 
mali bakımdan düzenleyici mahiyetteki teklifleri sü
ratle Meclislere sevk etmeye çalışmaktan ibaret ola
caktır. Ne zaman biz hâkimlerimizin tam bir huzur 
içinde çalışma imkânını sağlarsak, işte o zaman hâkim 
teminâtı sorunu çözümlenmiş olur. 

Benim şimdilik söyleyeceğim bundan ibarettir. He
pinizi saygıyla selâmlarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Böylece kişisel konuşmalar da bitmiştir. Buyuru

nuz Sayın Bakan, müddetiniz yarım saattir. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 

Milletvekili) — Sayın Başkan, kıymetli senatörler; 
Burada eleştirilerinizden, kıymetli katkılarınızdan 

ve temennilerinizden dolayı hepinize şükranlarımı ifa
de etmek isterim. 

1961 Anayasası yargıya çok büyük paye verdiği 
hâlde, maalesef en çok ihmal edilen daireler ve gö
revliler arasında yargı ve yargı daireleri gelmekte
dir. Bu bir acı gerçektir. Bunu bir sene içerisinde 

| kısmen yasalarımızla veyahut idari tedbirlerimizle bu 
ihmali, uzun zaman devam eden ihmali gidermeye ça-

I tıstık; fakat bir yıl içerisinde bu ihmalin birden gide-
I rileceği kanısında değilim. Başta cezaevlerimiz olmak 
j üzere, hakikaten hem yaşama koşulları, hem bina du-
I rumu, hem personel durumu gerçeklere, ihtiyaçlara 
I cevap verecek durumda değildir. Türkiye'de her sene 
I 1 milyon nüfus artmakta, olaylar patlamakta; fakat 
I cezaevi binalarımız ise eski durumunu muhafaza et

mektedir. İnşaatlar müteahhitler kanalıyla istediğimiz 
zamanda yapılamamaktadır. 1971 yılında yapılan iha-

I leler, 1973'te hizmete gireceği koşulu arandığı halde 
çeşitli tasfiyelerle hâlâ bitmemiş durumdadır. Bunlar 

1 bir gerçektir; fakat biz bunları imkânlarımız ölçüsün-
I de mümkün olduğu kadar gidermeye çalışıyoruz. 

Ben, kısaca sizlere çalışmalarımızdan bahsetmek 
istiyorum. 

I Yasal çalışmalarımız: 
Hepinizce malum olduğu üzere 647 sayılı İnfaz -

Yasasını değiştiren 2148 sayılı Yasa, hem Yüce Mec-
I listen, hem de Senatomuzdan geçmek suretiyle yasa

laşmıştır. 
Yine, Avukatlık Kanunundaki değişiklikle stajlar 

bir yıla indirilmiş ve imtihanlar kaldırılmıştır, bu da 
I yasalaşmıştır. 

I Ayrıca, yine Hükümetimizce hazırlanan, Ateşli Si
lahlar ve Bıçaklar Hakkındaki Kanun günün gerçek
lerine, ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanmış, 
Millet Meclisinden geçmiş, halihazırda Senatonuzda 

I bulunmaktadır. 
I Uyuşmazlık Mahkemesi Kanun Tasarımız Hükü

metimizce hazırlanmış, Meclisten geçmiş, halihazırda 
Senatonuzdadır. 

Ayrıca, Ceza, Ceza Muhakemeleri, 1918 sayılı Ka
çakçılık Hakkındaki Kanun yine günün koşullarına gö
re Meclisten geçmiş, hem müeyyideleri arttırılmakta, 

I hem de günün koşullarına cevap verecek hale geti
rilmektedir. Bu da Yüce Senatomuza gelmiş bulun-

I maktadır. 
I Yine, 2556 sayılı Hâkimler Kanununun 18 nci 

maddesini değiştiren kanun teklifi de Senatomuza 
gelmiş bulunmaktadır. 

Hâkim ve savcılarımızın maddi olanaklarını yük
seltici, ek göstergelerini arttırıcı ve tazminatlarını art
tırıcı yasa tasarımızda Meclis komisyonlarından geç
miş, Millet Meclisi gündemindedir. En son Danış
ma Kurulundan da geçmiş ve ilk çıkacak paket ara-

I sırida bulunmaktadır. 
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Çocuk Muhakemeleri Kanun Tasarısı Yine Komis
yondan geçmiş, Millet Meclisi gündeminde bulun
maktadır. 

Yargı mensuplarının yol ve keşif ücretlerini arttı
rıcı 492 sayılı Harçlar Kanununun 34 ncü maddesini 
değiştiren Kanun Tasarısı da yine Millet Meclisi gün
demindedir. 

Ayrıca, Bakanlığımızca hazırlanan kanun tasarıla
rı da yakında Meclise sevk edilmek üzere; Üst Mah
kemelerin Kanunu, Hâkim ve Savcılar Kanunu, Adli 
Sicil Kanunu, Mahkemelerin Kuruluş Kanunu, Yargı
tay Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun
lar. 

İdari yönden aldığımız tedbirler ise şunlardır: İç
işleri Bakanlığı ile ilk kademede anlaşmaya vararak, 
aramızda bir protokol tespit ettik. 25 il ve 5 ilçede 
Adli zabıtayı kurmuş bulunuyoruz. Bunu ikinci aşa
mada öbür iller ve ilçelere de teşmil edeceğiz. 

Yine, Bakanlar Kurulundan aldığımız bir karar 
gereğince, kamu kuruluşlarındaki arabaların her ağır 
ceza savcısı emrine verilmesini Bakanlar Kurulundan 
geçirdik ve ağır ceza savcılarımıza vermiş bulunuyo
ruz. 

Ayrıca, Bütçemizde de 67 il savcısı emrine birer 
vasıta vermiş bulunuyoruz. 

Sayın Feyyat'ın dediğini bilmiyorum; ama şu an
da İstanbul'un bütün savcılarının emrinde birer araba 
vardır, son tevziatı da yaptık. 

FEVZİ HAKKI ESATOĞLU (istanbul) — Ma
kam arabası olarak kullanılmasın bunlar. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam
la) — Hayır ihtiyaçlar için, adliyenin hizmetleri için. 
Savcı emrindedir, mahkemelerde kullanılacaktır. Bir 
yerde keşif ücretlerinden de, keşif masraflarından da 
tasarruf imkânına kavuşmuş olacaklardır. 

Ayrıca, zabıtayla, emniyet görevlileriyle daha iyi 
diyalog kurmalarını, etkin emirler verebilmelerini 
ve olaylara anında yetişebilmeleri için telsizlerle do
natmaya karar verdik ve telsiz ihalesi yapılmıştır. Ya
kında onları da savcılarımıza dağıtacağız. 

Tali personelin kalitesini yükseltmek, hakikaten 
adliyenin en mühim sorunlarından birisi de kararla
rın geç çıkmasına veyahut yazılmalarında hâkime en 
büyük yardımcı olacak taîi personelin yetişmesi için 
üç yerde, üç üniversiteyle anlaşma yapmış bulunuyo
ruz. Bunlar; Erzurum Üniversitesi, Ankara Üniversi
tesi ve İstanbul Üniversitesidir. Bu, üniversite senato 
kurullarından geçti, planlamadan geçti, yakında bun
lar da faaliyete geçecektir. Üç tane adliye yüksek 
meslek okulu üniversite bünyelerindedir. 

Ayrıca, davaların gecikmelerindeki sorunlardan 
birisi de, adli tıptaki gecikmeler okluğunu hemen tes
pit ettik. Bazı seneler; bir, iki, üç seneye kadar adli 
tıpta dosyaların çok oluşu nedeniyle gedikmeler var
dı. Biz, hem adli tıbbın kadrolarını takviye ettik, ayrı
ca tıp fakülteleri bünyelerinde de adli tıp şubesi aç
maya karar verdik. Ankara ve İzmir faaliyete geçmiş 
bulunuyor. Öbür üniversitelerde; Erzurum, Diyarba
kır ve Adana Tıp Fakülteleri bünyesinde halihazır
da bina temin edemediğimiz için faaliyete geçireme-
dik. Onların da bina sorununu çözünce, orada da faa
liyete geçireceğiz; fakat şu anda 1978 senesinin dos
yası tamamıyla tasfiye edilmiş bulunmaktadır. 1979'a 
sıfır dosyayla giriyoruz; yani 1979'un dosyalarına baş
lanmıştır. Böylelikle de adli tıptan mütevellit gecikme 
önlenmiştir. 

Adliyenin en mühim sorunlarından birisi de, adli 
sicil sorunuydu. Biliyorsunuz beş sene gibi bir gecik
meyle takip ediliyordu. Çoğu iptidai koşullarda tutul
muştu. Fersudeleşmiş, suda ıslanmış, hatta bazı yer
lerde tahrip edilmişti. Onun için de, «Vardır» veya 
«Yoktur» diye cevap verilmez, «Rastlanamamıştır» 
kaydıyla elastiki bir cevap verilmek suretiyle adliye
nin de iyi karar vermesini önleyici bir tutum içinde
lerdi. Burada da, bu seneki 1979 Programında bilgisa
yarı getiriyoruz. Böylelikle modern bir sistemi kur
muş olacağız ve günü gününe cevap vereceğiz. 

Cezaevlerimizde hakikaten dediğiniz gibi bugün 
birtakım olaylar olmaktadır. Bunun personel sorunu 
olduğunu biliyoruz. Çünkü, cezaevi müdürlerimizin 
hiç birisi üniversite mezunu değil. Bunun yerine «Sav
cı mümessillik» yoluna gidiyoruz. Şu anda 34 savcıyı 
mümessillik göreviyle tavzif etmiş bulunuyoruz. Bun
lar yeni göreve başlamışlardır. Bunların kira bedelini 
de biz Bakanlık olarak karşılayacağız ve böylelikle bu 
işi cazip hale getireceğiz ve bunu ileride bütün illere 
ve cezaevlerine teşmil etmek kararındayız. Böylelikle 
de cezaevlerinin sorunlarının giderileceğine inanıyo
ruz. 

Gardiyanın her yerde kalitesi malumdur. Çoğu ilk
okul mezunudur. Aldığı ücretler bellidir. Şu anda po
lisin bile biz durumunu düzeltmiş değiliz, polisin so
runlarını çözmüş değiliz. Gardiyan ise daha zor ko
şullardadır. Bunu da çözmek için, yan ödeme kararna
mesiyle bu sene inşallah onların dertlerine çare bula
cağımızı zannediyorum. 

Adliyenin yükünü hafifletmek için ki, dosyaların 
çok oluşu kararların gecikmesine neden oluyordu. 94 
tane yeni mahkeme kurmak suretiyle bunun yüklerini 
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bir parça hafifletmek ve seri karar vermelerini sağ
lama imkânındayız. Kadrolar bitmiştir. Bu sene da
ha çok kadro almak suretiyle daha çok mahkeme aça
cağız. 

Tali personele, kısmen de olsa maişet derdini ön
lemek için 1 milyon 250 bin lira saat fazla mesai üc
reti verilmiştir. Böylelikle de maaşlarında % 20 civa
rında bir artma sağlanmıştır. 

Cezaevlerimize ayrıca 159 öğretmen kadrosu alın
mak ve dağıtılmak suretiyle, cezaevlerinde eğitim ve 
öğretime ehemmiyet vermiş oluyoruz. 

Hâkimlerimizin en çok ihmal edilen konularından 
birisi de sosyal tesisler konusuydu. Bu sene biz prog
rama; Erdek, Yalova, Gökçeada ve iskenderun olmak 
üzere sosyal tesisler koymuş, Bütçede de paramızı 
ayırmış bulunuyoruz. O konuya da el atıyoruz. İnşal
lah bundan sonra hâkimlerimizi başka kamplara git
mekten kurtaracağız. 

Benim kısaca temas dtmek istediğim bunlardır. Bir 
sorunuz varsa sorunuz lütfen. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica ede

ceğim. Bir tek soru verilmiştir; onu da okutayım; is
terseniz yazılı cevap verebilirsiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam
la) — Hay hay. 

BAŞKAN — Soruyu okutuyorum efendim. 

Cumhuriyet Senatosu Sayın Başkanlığına 
Sayın Adalet Bakanından, aşağıda arz ettiğim hu

susların aracılığınızla sorulmasını saygılarımla arz ede
rim. 

1. Kaç hâkim, savcı ve icra memuru kadromuz 
boştur? Kaç hâkim adayı bu dönem imtihana girdi? 
Hâkim açığınız nedir? 

2. Ankara Adliyesi bölünmüş olup göçebe hal
dedir. Senelerdir yeni binanın yapılacağı söylenir. 
İnşaata başlanmış mıdır? 

3. Çocuk mahkemeleri ne zaman kurulacaktır? 
İstanbul Senatörü 

Ali Oğuz 

BAŞKAN — Sayın Bakan, isterseniz yazılı cevap 
verebilirsiniz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Devam
la) — Ankara Adliye binası 350 milyon liraya ve 1980 
yılında bitmek üzere ihaleye çıkarılmıştır. 

Çocuk mahkemelerini arz ettim. Halihazırda Hü
kümetin hazırlamış olduğu çocuk mahkemeleri hak
kındaki Kanun Tasarısı komisyondan geçmiştir, Mec
lis Genel Kurulundadır. 

Öbür konuları yazılı arz edeceğim. 
Adalet Bakanlığı Bütçemizin adalet camiasına ve 

Türk Ulusuna hayırlı olmasını diler, hepinizi saygıyla 
selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın senatörler, böylece Adalet Bakanlığı Bütçe

si üzerindeki müzakereler bitmiştir. 
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Ka

bul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 264 525 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Yargılama işleri 4 427 283 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

112 Hükümlülerin cezalarının infa
zı ve eğitimleri, tutukluların 
muhafazası 1 598 231 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 72 437 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Adalet Bakanlığı Bütçesi hayırlı ve uğurlu ol
sun. 

D) YARGITAY BAŞKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Yargıtay Başkanlığı Bütçesinin mü

zakerelerine başlıyoruz. 
Sayın Bakan ve Sayın Komisyon hazırdırlar. 
Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde grupları 

adına; Adalet Partisi Grubu adına Sayın Refet Ren-
deci ve Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Idris Gürsoy; 

Şahısları adına ise; Sayın İsmail İlhan, Sayın 
Ömer Ucuzal, Sayın Ali Oğuz, Sayın Sadettin De-
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mirayak, Saym Mehmet Feyyat ve Sayın Mehmet 
Ali Arıkan söz istemişlerdir. 

Adalet Partisi Grubu adına Sayın Rendeci; bu
yurunuz efendim. 

Saym Rendeci, süreniz on dakikadır. 
AP GRUBU ADINA REFET RENDECİ (Sam

sun) — Sayın Başkan, saygıdeğer arkadaşlarım; 
Yargıtay Bütçesi hakkında Adalet Partisi Grubu 

adına konuşmak için huzurlarınıza geldim. Grubum 
adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Yargıtay Başkanlığı, müstakil bir Anayasa kuru
luşu olduğu için, diğer bakanlıklardaki gibi karşı
mızda bir idare, bir icra bahis mevzuu olmadığın
dan, bunu bir tenkit olarak ortaya getirmek değil; 
Yargıtayın meselelerini, Yargıtayın dertlerini dile ge
tirmenin daha isabetli bir görüş ve daha faydalı ola
cağı kanaatindeyim. Bu sebeplerle, Yüce Yargıtayı-
mız, halen Türkiye'de kurulmuş iyi bir Anayasa mü
essesesi, yetişmiş hâkimlerden meydana gelen yüce 
bir kuruluş; ama elbette dertsiz müessese; insanla
rın olduğu, müesseselerin olduğu yerde, dertlerin ol
madığı yerde olmaz. Sadece binasıyla değil, iş çok
luğuyla sıkıntıları vardır. Türkiye'nin artan nüfusu
na, ihtiyaçlarına göre, adliyenin tanzim edilememiş 
olmasının yükünü ve sıkıntısını Yüksek Yargıtayımı-
zın çekmiş ve çekmekte olduğu hepimizin malûmu
dur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Elbette Yargıtayın içerisinde bulunanlar da, hâ

kimler de insandır. Dertleri vardır; geçim dertleri 
vardır, sıkıntıları vardır. Bir yüksek hâkim sınıfında 
olan kişiyi diğer memurlar gibi mütalaa etmenin. 
memur sınıfının içerisinde, umumi devlet memuru 
içerisinde mütalaa etmenin de pek faydalı netice ver
mediği kanaatindeyiz, onu da ifade etmek isteriz. 
Onun için. su akacak olan kanunun bir an önce ge
tirilerek, yüksek hâkimlerin Devlet kadrosu içerisin
de hakikaten şerefleriyle mütenasip yerlere oturtul
maları mevzuu gecikmektedir. Bunun süratlenmesin
de fayda vardır. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Yargıtavımızm dertleri var tabii. Şu istinaf mah

kemeleri meselesini halledemezsek, yahut da istinaf 
mahkemeleri demeyelim, adına ne diyeceksek, nasıl 
bir mahkeme kuracaksak, Yargıtaya, Yargıtayı çok 
işten kurtarıp, düşünebilme, içtihat yaratabilme du
rumuna getirmek için gerekli tedbirleri, isterseniz 
Mahalli Mahkemeler Hakkındaki Usul Kanununda ya
pılacak değişikliklerle bazı davaların Yargıtaya gel

meyeceği yoluyla veya kurulacak arada bir inceleme 
mahkemelerini bir an önce hizmete sokmak suretiy
le, Yargıtayı normal çalışabilir, içtihat yaratabilir ha
le getirmek lazımdır, zaruridir, faydalıdır. 

Şimdi, bu görüşler içerisinde kısaca temennileri
mizi böylece ifade ederek, zaten 10 dakika ayrılan 
süre içinde mevzua derinliğine girmeye imkân da 
yoktur. 

Bu görüş ve temenniler içerisinde, Grubum adı
na Yüce Heyeti saygıyla selamlar; Yargıtay Bütçesi
nin, Yargıtaya, Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Mil
letine, hâkimlerimize hayırlı olmasını diler, saygılar 
sunarım. (AP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Rendeci. 
Sayın İdris Gürsoy, buyurunuz efendim. 
CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (Ordu) 

— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli 
üyeleri; 

Yargıtay Başkanlığının 1979 Mali Yılı Bütçesi 
üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu ve kendi 
adıma görüş ve temennilerimize geçmeden önce he
pinizi en derin saygılarımla selamlarım. 

Sayın senatörler; 
Dünyada sürüp giden olaylar gösteriyor ki, ada

let, erişilmesi en zor insan ideallerinden biridir. Ma
nevi değerlerin zayıfladığı günümüzde ideal adına la
yık tek kıymet adalettir. «Adalet mülkün temelidir.» 
Adalet duygusunun gevşediği yerlerde toplumların na
sıl çöktüğüne tarih gerçek surette tanıklık etmekte
dir. 

İnsanların en büyük ıstırapları haksızlıktan, ada
letsizlikten doğmaktadır. Adalet olmayan yerde gü
ven, huzur ve refah, aramak boşunadır. Dünyanın bu
gün içinde bulunduğu huzursuzluğun asıl sebebi, ada
letli bir düzenin henüz kurulmamış olmasındandır. 
Türk ulusu tarihin her çağında adaleti en üstlün bir 
değer saymıştır. Büyük milletimizin bu asil duygu
su, adalet hizmetinde görev alanların gönüllerinde ya
nan ve onlara yol gösteren kutsal bir ışık olmuştur. 

1961 Anayasamızın sosyal ve siyasal yaşantımıza 
getirdiği en büyük kazanç ve yenilik, hiç şüphesiz bu 
Anayasamızda yer alan mahkemelerin bağımsızlığı; 
hâkim teminatı, kanun hâkimiyeti ve hukukun üstün
lüğü ilkelerine, çağdaş düşünce ve örneklerine uygun 
olaraktan benimsenmiş olmasındandır. Bunun gelişme
sinde Cumhuriyetimizin ve Partimizin kurucusu ölmez 
büyük insan Atatürk'ün her yönden ileri düzeyde kat
kıları olduğunu söylemeyi gerçeğin en açık ifadesi sa
yarız. 

— 288 — 



C. Senatosu B : 39 

Sayın senatörler; 
Hür, demokratik çok partili siyasi hayatımızın de

vamlı ve uzun ömürlü olması için, diğer etkenler ya
nında yargı organları ve anayasal kuruluşların, ge
rek iktidarda ve gerekse muhalefette oldukları sürece 
partilerüstü tutulması gerekir. Kısır partizan çekişme
ler ve günlük olayların aracı ve aleti edilmemesi la
zımdır, 

'Partimiz, kuruluşundan bugüne Ikadar büyük bir 
hassasiyetle buna gereken önemi vermiştir. Ço!k par
tili hayatın özlenen düzeyde gelişmesine inanmış ol
duklarını içtenlikle düşündüğümüz diğer partilerin de 
aynı duyarlılığı göstermelerini beklemekteyiz. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
'Bütçesini görüştüğümüz Yargıtay, ilk defa Nizam-

name-i Esasiye ile Divan-ı Ahkâm-ı Adliye adı altın
da 1 Nisan 1868 yılında Ahmet Mithat Paşa Başkan
lığında İstanbul'da kurulmuştur. O tarihe kadar ta
mamen yürütme ile birlikte işlev gören yargı organı, 
yürütmeden ayrılmıştır. Harp yıllarında, önce Sivas 
ve sonra Eskişehir'de, nihayet Ankara'da göreve baş
lamıştır. 

1961 tarihli Anayasamızın 139 ncu maddeci ve 1730 
sayılı Yargıtay Kanununa göre kuruluş tamamen 
özerk, bağımsız yüksek bir mahkeme sıfatını kazan
mıştır. Yargıtayın görevleri; yerel mahkemelerce ve
rilen karar ve hükümleri son mercii olaraktan incele
yip karara bağlamak. Yargıtay Daire Başkan ve üye
leri Cumhuriyet başsavcıları ile kanunlara göre, onla
rın durumlarında olan kimseler aleyhindeki görevden 
doğan tazminat davalarına ve bunların kişisel suçla
rına ait ceza davalarına ve kanunlarla gösterilen di
ğer davalar ilk ve son derece mahkemeleri olarak bak
mak ve kanun uygulamasında öngörülen ve verilen 
diğer vazifeleri görmek, ayrıca içtihatlar çıkartmaktır. 

Halen Yargıtay bir birinci başkan, iki adet baş-
kanvekili, bir Cumhuriyet başsavcısı, 24 ikinci baş
kanla birlikte 73 üyeden oluşup; 15 hukuk, 9 ceza 
dairesi olarak 201 kadro ile görev yapmaktadır. Dün
yada yargftay kuruluşu bulunan tüm devletlerde bu 
adette bir yüksek mahkeme yoktur. Bizde bu oluşun 
nedeni, yerel mahkemeler ile Yargıtay arasında işleri
ni azaltacak üst dereceli bir mahkeme kurulmamış 
bulunmasındandır. 

. Saym senatörler; 
Halen yerel mahkemelerden Yargıtaya bir yılda 

ortalama 230 bin dosya incelenip, bir karara bağlan
mak için gelmdktedir. Bu miktar her sene 10 ila 20 bin 
adet artmaktadır. 
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j Kadrosunu yukarıda belirttiğim Yargıtay, tüm ça
balarına ve insangücü açısından büyük bir gayret 
göstermesine rağmen, yılı içerisinde gelen işin 20 ila 
30 bin adedini gelecek senelere devretmektedir. Bu 
bunaltıcı iş hacmi karşısında Yargıtayın asıl görevi ve 
işlevi olan hukuk yaratma ve yasaların yurdun her 
yerinde aynı biçimde uygulanmasını sağlamak ve Ana-

I yasamızın, «Herkes kanun önünde eşittir.» ülkelerini 
gerçekleştirmek, uygulamada görülen aykırılıkları gi
dermek amacıyla yapacağı içtihatlarla hukuka yön 
vermek imkânını yeterince bulamamaktadır. Ancak, 
bir senede en çok altı ila yedi adet içtihatı birleştirme 
kararı çıkartabilmektedir. Ülkenin sağlıklı, çabuk ve 
güvenceli kanun uygulamasına kavuşması yönünden 
Yargıtaya bu alanda istenildiği gibi çalışma imkânı
nın sağlanması için halen Meclise sevkedilmiş Üst De
receli Mahkemeler Kanun Tasarısının bir an önce çı
karılması ve hu kanun yürürlüğe girinceye kadar da 
günün koşullarına uygun şekilde Usul Kanununda de
ğişiklik yapılmasını önermekteyiz. Kodifikasyonu he-

I nüz yapılmamış ve yürürlükte bulunan 10 bini aşkın 
kanun sayısı karşısında bunda bir zorunluluk olduğu-

I nu da görmekteyiz. 

Bize ayrılan sürenin azlığı nedeniyle mensubu bu
lunduğum kuruluşun diğer hususlarını etraflı olarak 
belirtmek imkânım yok. Yalnız bazı önemli buldu
ğum yönleri sizlere arz etmek isterim. 

Sayın Başkan ve sayın senatörler; 
Bugün tüm yargı organlarının maaş ve ödenekle

rini düzenleyen özel yeterli bir yasaları yoktur. Hâ
kim ve savcılar ancak 657 sayılı Devlet Memurları 
Yasasının geçici 7 ve 8 nci maddeleri uyarınca maaş 

I almaktadırlar. 
Hızlı nüfus artışı, sosyal ve ekonomik gelişmeler 

I nedeniyle her yıl yerel mahkemeler ve Yargıtayın işle-
I rinin arttığı bir gerçektir. 

BAŞKAN — Müddetiniz olan 10 dakika doldu 
I efendim; lütfen bağlayın. 

CHP GRUBU ADINA ÎDRİS GÜRSOY (Devam
la) — Bunun için hâkimlerin halen ikinci defa Hükü
met tarafından Meclise sevkedilmiş bulunan özlük iş
leriyle ilgili bulunan maaş ve ödeneklerinin bugün ol-

I duğu gibi, ayrı ayrı vergilendirmek suretiyle bir an 
önce yasalaştırılması için diğer partilerin de aracı ol-

I malarını bekleriz. 
648 sayılı Siyasi Partiler Yasası Cumhuriyet sav-

I cı ve başsavcılarına çok partili düzenin gelişmesinde 
I önemli görevler yüklemektedir. Son günlerde bazı par-
I tiler, parti liderleri ve mensuplarının Anayasa ve 
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sözü geçen Yasa doğrultusu dışında eylemleri oldu
ğu nedeniyle haklarında yerel savcılar tarafından so
ruşturma yapılmış olduğu ve bunların bir kısmı da 
Yargıtay Başsavcılığına intikal ettiği halde, bugüne 
'kadar bunların olumlu veya olumsuz bir sonuca bağ
lanmaması karşısında bir an önce neticelenmesiini bek
lemekteyiz. 

Sayın senatörler; 
Tarafsızlığına ve özerkliğine herhangi bir neden

le gölge düşürülmesine demokratik düzen içinde iç
tenlikle 'karşı olduğumuz Yargıtay gibi, saygı duydu
ğumuz yüce bir kuruluşa parasız olarak getirilen, 
amaçları bilinen belirli gazete ve benzerlerinin hiçbir 
kurul kararı olmaksızın bazı idareciler tarafından gö
revleri olmayan memurlar aracılığıyla üyesinden oda
cısına kadar da dağıtılmaktadır. 

BAŞKAN — Beş dakika geçtiniz Beyefendi. 
CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (De

vamla) — Bu gazetelerin eğer dağıtılmasında bir ya
rar mevcut ise paralı olarak dağıtılması gerektiği gö
rüşündeyiz. 

Ayrıca, (Bir dakika, bu çok önemlidir Sayın Baş
kan, arz edeylim.) 

'BAŞKAN — Ben tutuyorum, beş dakika geçirdi
niz. 

CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (De
vamla) — Rendeci'nin beş dakikasını bana ilave et 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Peki. 
CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (De

vamla) — Ayrıca, şiddet eylemleri ve güncel olay
ları ilgilendiren dosyaların, yerel mahkemelerden Yar-
gıtaya karara bağlanmak üzere intikal etmeye başla
dığı bu 'dönemde gerek davalara bakacak olan daire 
ve gerekse kurul mensuplarının güvenliklerinin sağ
lanması, gerekse dava dosyalarının ortadan kaldırıl
masının önlenmesi için güvenlik önlemlerinin en kfsa 
zamanda alınmasını, bilhassa murafaa günlerinde da
ha çok hassas davranılmasını hatırlatırız. 

Sonuç olarak şunu özellikle belirtmek isteriz ki; 
Yargıtay, yasaların kendisine verdiği görevleri bekle
nenden üstün bir başarı ile yerine getirmiş, hukukun 
Üstünlüğü ve kanun hâkimiyetinim teminatı olmuştur. 
Gelecekte de aynı düzeyde beklenen görevi tarafsız 
olarak vereceğine güvencimiz tamdır. 

Bir ülke yalnız adaletle sonsuzlaşır ve adaletsiz
likle yikılır... 

BAŞKAN — Sayın İdris Beyefendi, sözünüzü kes
meye mecbur kalıyorum. Yedi, sekiz dakika geçirdi
niz; nasıl çıkaracağız bu Bütçeyi?.. 

CHP GRUBU ADINA İDRİS GÜRSOY (De
vamla) — Tamam bitiriyorum. 

Adaletin sonsuzlaşması için tüm partilerin birleş
mesi gerekir. 

Bu inançla Yargıtay Başkanlığının 1979 Mali Yı
lı Bütçesinin ülkemize, Yargıtay mensuplarına ve tüm 
yargı organlarına hayırlı, uğurlu olmasını diler, Cum
huriyet Halk Partisi Grubu ve şahsım adına hepinizi 
saygılarımla selamlarım. (CHP sıralarından alkış
lar) 

'BAŞKAN — Sayın İsmail İlhan, buyurunuz efen
dim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, değerli 
senatörler;.., 

VELİ UYAR (Yozgat) — Sayın İlhan, siz ziraat
çısınız... 

İSMAİL İLHAN (Devamla) — Sayın Başkan, de
ğerli senatörler; 

Efendim, bu yüce kürsüden her parti görüşünü 
dile getirdi. Siz, bir bağımsız senatör olarak benlim 
her konuda söz aldığımı görünce beni desteklemeniz 
lazım. 

VELİ UYAR (Yozgat) — Düşünelim. 

İSMAİL İLHAN (Muş) — Düşünün siz. 
Sayın Başkan, değerli senatörler, Yargıtay Baş

kanlığının değerli mensupları; 
Sizlere saygılar sunarım-
Grup sözcülerinden sonra bağımsız bir üye ola

rak Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerinde görüşlerimi 
dile getirmek- üzere söz almış bulunuyorum. 

Sayın Başkan, değerli senatörler, 
Türkiye, yargı gücü ve yargı organlarının zor şart

lar içinde bulunduğu bir dönemi yaşamaktadır. Hal
kımız, yargı organlarının geç karar vermesinden, ka
rarlarda etkinliğin ve içtihat istikrarının bulunmama
sından şikâyetçidir. Bu alanda idari yargı organı olan 
Danıştay, gerçekten çok problemli hale gelmiş durum
dadır. İdari yargıya oranla daha istikrarlı durumunu 
koruyabilen, daha çok güvenilebilen adli yargının ve 
Yargıtayın içinde bulunduğu büyük sorunları gözden 
uzak tutmamak gerekir. 

İdari yargıya oranla daha iyi durumda bulunma
sına rağmen, adli yargı organlarının kararlarında çok 
geç kalması, içtihat istikrarının bulunmaması, yasa
ların gereği gibi uygulanmaması ve yargı etkinliğinin 
sağlanamaması büyük bir sorun olmaktadır. 

«Adalet mülkün temelidir.» kuralı, özgürlükçü 
hukuka bağlı demokratik devlette çok daha büyük 
önem kazanmıştır. Türkiye'de özgürlükçü demokrasi 
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ancak yargı organlarının görevlerini büyük bir dik
kat, titizlik ve etkinlikle yerine getirmeleri halinde ya
şayabilir. 

Türkiye'de özgürlükçü demokrasiyi yaşatabilmek 
büyük ölçüde hâkimlerin sorumluluğundadır. Yasama 
organı, yargının sorunlarına gereken önemi vermez, 
yargı organları sorumluluklarının bilincinde olmazlar
sa, özgürlükçü demokrasinin yaşatılabilmesi mümkün 
olmaz. 

Yol veya fabrika yapımındaki aksamalar devleti 
çökertmez; ancak ekonomik gelişmeyi geciktirir; fa
kat yargının görevindeki aksamalar devleti temelden 
tehdit eder. Yargının sorunlarının çözümünün yeni ya
salar yapmaya bağlanması alışılagelmiş bir tutumdur. 
Bu alanda yapılan yasal düzenlemeler ise, bugüne ka
dar umulan sonuçları vermemiştir. 

Gerçekte Türk hukuku moderndir. Batılı demok
rasilerin hukuk düzeni tümüyle Türkiye'de uygulan
maktadır. Yasalarımız genellikle yeni ve moderndir. 
Mesela, Türkiye'de yürürlükte bulunan yasalar genel
likle Fransa'dan daha yenidir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Avrupa memleketlerinde 1967 - 1969 yıllarında 

anarşik olayların önlenmesinde yargının önemi büyük 
olmuştur. Türkiye'de yargı bu konuda ağırlığını koy
mamıştır. Bu konuda yargı organlarının yetersizlikle
rini giderebilmek için, Türkiye'de hâkimlik ve savcılık 
görevlerini yürütenlerin özgürlükçü Batı demokrasisi
ne bağlı ülkelerdeki hukuk uygulamasını yakından in-
celeyebilmesi olanağına kavuşturulmalıdır. 

Bütçenin Yargıtay Başkanlığı mensuplarına, aziz 
milletime hayırlı olmasını diler, hepinize saygılar su
narım. 

BAŞKAN — Sayın Ucuzal?.. Yok. 

Sayın Ali Oğuz. 
ALİ OĞUZ (İstanbul) — Sayın Balkan, muhte

rem arkadaşlarım; 
Yargıtay Bütçesi üzerinde ben de şahsi görüşle

rimi arz edeceğim. 

Bu âli Mahkememizin mensuplarının nasıl ağır bir 
yük altında olduğu hepimizin malumu. Bu mevzuda 
ne desek ve ne gibi çareler düşşüncek azdır; fakat 
daire adetlerinin artırılmasını, daire adetlerinin çoğal
tılmasını aza adedinin artırılmasını, binalarının geliş
tirilmesini ben tavsiye etmeyeceğim. Ne pahasın?., olur
sa olsun, bu âli Mahkememizi içinde bulunduğu bu 
ağır şartlardan kurtarmanın çaresini düşünmek lâ
zım. 

Senelerden beri üzerinde durulan, çare olarak ileri 
sürülen çeşitli alternatifler var, öneriler var, teklifler 
var. Bunların hemen basında İstinaf Mahkemeleri 
geliyor. Çok uzun senelerden beri söylediği halde 
natta kanunu hazır, hemen vereceğiz denildiği halde 
bugüne kadar bu mevzuda bir adım atıldığını görme
dik. Bizim ilgililerden istirhamımız odur ki, bu âli 
mahkememizin içerisinde bulunduğu ağır şartlan 
burada dile getirmekten çok, hiç olmazsa önümüzdeki 
sene, İstinaf Mahkemeleri Kanunu Meclisten geçirildi 
ve bu Mahkemenin de yükü azaltıldı diyecek bir nok
tada olmamız lazım. 

Aziz arkadaşlarım; 
İstinaf Mahkemeleri kurulması hususunda eğer 

bir mali veya başka güçlükler mülahaza ediliyorsa, 
bazı kanuni tedbirler getirilerek sulh ceza mahkeme
lerinde verilen kararların hiç olmazsa ağır ceza mah
kemesi nezdinde bir mafevk mahkeme, üst mahke
mede tetkik edilmesiyle çok büyük dosya yığınının 
kaldırılabileceğine inanıyorum. 

Sonra, sulh ceza veya asliye ceza mahkemelerin
de verilen para cezalarının bir kısmının kati olması, 
kesin olması temyiz kabiliyetinin olmadığı hususunda 
bir hüküm getirilmesiyle bir kısım yükün kaldırıla
cağına inanıyorum. 

Yine bu arada, sulh hukuk ve asliye hukuk mah
kemelerinde verilen para ile ilgili hükümlerin yu
karı haddinin bir parça yukarıda tutularak temyiz 
kabiliyetinin olmadığı hükmü getirilirse büyük bir yü
kün kaldırılması imkânı hâsıl olur. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bugün, mahkemelerimizden ve Yargıtayımızdan 

beklediğimiz çok büyük hizmetler var. Memleketimi
zin içinde bulunduğu şartlar çok ağır. Yüzlerce, bin
lerce insanın öldürüldüğü bir memlekette adliyemizin 
daha süratle hareket etmesi ve vereceği kararların da
ha müessir olması ve süratli olması beklenir. 

Bir turistik yahut ta gelecek misafirlerimizin em
niyeti mülahazasıyla bir Peter Reneta davasını hatır
lıyorum. Zannediyorum Alman asilliydi bu karı-koca. 
Onların öldürülmesiyle ilgili hadisede mahkemeleri
miz süratle karar verdi ve temyiz mahkemesinden 
de süratle geçti. 

Ben diliyorum ki, memleketimizin içinde bulun
duğu şartlar, bu ağır şartlan, bu bunalımı bertaraf 
etmenin tek yolu cinayete tevessül eden insanların 
gözlerini korkutmak ve bir daha cinayet işlemeye cür
et edenlerin bu cesaretlerini kırmak mecburiyetimiz 
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vardır. Onun için, bunların süratle suçlularının üzeri
ne İçişleri Bakanlığımız, jandarmamız, polisimiz gi
derken, savcılarımız davalarını süratle açmaları, mah
kemelerimiz de süratle kararlarını verdikten sonra âli 
mahkemelerimizden de, Temyiz Mahkemesinden de 
süratle bu kararların geçip infaz edilmesi lâzım ki, 
müessiriyet olsun. Yoksa, parlamenterlerin buraya çı
kıp yanıp yakılmaları; «1 200 kişi öldü, daha ne 
kadar ölecek? Bunun tedbirlerini alınız» diye feryat 
etmelerinin bir şey ifade edeceğine ben inanmıyorum. 
Eğer, bu 1 200 kişinin 200 kişilik katili bulunmuş ve 
bunlar da Ceza Kanunundaki taammüden öldürmek, 
ki seçerek adam öldürüyor adam, tesadüfen öldür
müyor; öldüreceği cennahın, fikriyatın en kıymetli 
adamını bulup öldürüyor. Öyle olunca, hiç olmazsa 
1 200 kişiden, 1 200 katilden 200'ünün bu memle
kette şu ana kadar ölüm cezasına çarptırılması, hatta 
infaz edilmesi gerekirdi. Bu mevzuda eğer elimizi 
çabuk tutmazsak bu efkârıumumiyede hele katiller 
efkârıumumiyesinde, yapılan yanımıza kalıyor ka
naati hakim olacaktır. Ben bundan korkuyorum. 

Bugün, dünya yüzünde âli mahkemelerin verdik
leri kararlar bizim Temyiz Mahkememiz gibi, Yar-
gıtayımız gibi nerdeyse 300 bine yaklaşan dosyayı 
başka yerde görmek mümkün değil sevgili arkadaş
larım. Aşağı yukarı Amerika'da 4 bine yakın, İsviç
re'de bin, Almanya'da 10 bin, Fransa'da 30 bine ya
kın karar vermiş; ama bizimki bu mevzuda rekor 
düzeyinde. Aşağı yukarı 300 bine yakın dosya geliyor 
ve bunun altında hâkimlerimiz çok ızdırap çekiyor. 
lar. 

İçtihatların istikrarlı olması beklenir; ama birçok 
dosyaların ayrı ayrı dairelere gitmesi ve heyetlerin de
ğişmesi neticesi zannediyorum bizde bir içtihat istik
rarsızlığı var. Bu da ilme ve bugünkü hukuka çok de
ğer verdiklerine inandığımız hakimlerimizin verdikle
ri kararlarda içtihatlarında bir istikrar olması bekle
nir. Hatta bunların bir sicillerinin tutulması beklenir. 
Yoksa ikide bir içtihat değiştirilmesinde hukuka 
olan saygınlık, hürmet azalır ve hatta zaman zaman 
bu kararlar hatır için mi değiştiriliyor bu içtihatlar 
gibi şeyler akla gelebilir. Buna da dikkat etmemiz 
lazım. 

Ben şuna inanıyorum ki, bugün yüzbinlerce dosya
nın altında inim inim inleyen bu büyük hakimleri
mizin ilmi çalışma imkanlarını da ortadan kaldırmış 
bulunuyoruz. Sabahtan akşama kadar dosya okuyan 
veya tetkik hâkimini dinleyen veya murafaaya çıkan 

bir büyük hâkimimizin ilmi çalışma fırsatı bulabile
ceğine ben İnanmıyorum. Her şeyden evvel bunun 
için de onlara çalışma ve kararlarında isabet ve ilmi 
etüt tetkik ve tetebbu imkanı vermek de yine bizim 
vazifemizdir. Bunu yaparsak muhakkak ki, kararla
rından beklediğimiz isabet bir gün ortaya çıkar. Bu
gün zaten kararlarına hürmetkar olduğumuz bu hâ
kimlerimizin ve Yargıtayımızın içtihatlarını takip 
ediyorum o mesleğin bir müntesibi olarak; ama di
liyoruz ki, beklenen en ideal ölçüler içerisinde, şart
lar içerisinde çalışsınlar ve memlekete hizmet etsinler. 

Bu duygular içerisinde Yargıtay Bütçemizin mem
leketimize ve Milletimize ve mensuplarına hayırlı hiz
metlere vesile olmasını temenni ediyor ve Heyeti 
Âliyenizi hürmetle selamlıyorum. (CHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Oğuz, teşekkür ederiz efen
dim. 

Sayın Demirayak?.. Yok. 
Sayın Feyyat?.. Yok. 
Sayın Mehmet Ali Arıkan?.. Yok. 

Böylece Yargıtay Başkanlığı Bütçesi üzerindeki 
müzakereler bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oyları
nıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın Bakan, çok affedersiniz. Konuşacak mısı
nız?.. Ben size sormadım. Zaten genel olarak konuş
tunuz. 

ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 
Milletvekili) — Adalet Bakanlığı Bütçesinde arz et
miştim. Gerek görmüyorum şimdi. 

BAŞKAN — Peki efendim. Bölümleri okutuyo
rum. 

Yargıtay Başkanlığı Bütçesi 
Bölüm Lira 

I 101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 49 112 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

I niza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... Ka-
I bul edilmiştir. 

I 111 Yargılama ve karar hizmet
leri 77 527 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları-

I niza sunuyorum. Kabul eden-
I 1er... Kabul etmeyenler... Ka-
} bul edilmiştir. 
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Bölüm Lira 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 1 802 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yargıtay Bütçesinin Türk Milletine ve müessese
sine hayırlı olmasını dileriz. (CHP sıralarından alkış
lar). 

E) GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BA 
KANLIĞI BÜTÇESİ 

6. — 7979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Sena
tosu : 1/611) (S. Sayısı : 872) 

BAŞKAN — Efendim şimdi Programımızda Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi var. 
İlgililer lütfen yerlerini alsınlar. 

Komisyon?.. Hazır. 
Hükümet?.. 
ADALET BAKANI MEHMET CAN (Adana 

Milletvekili) — Başlayabilirsiniz, Hükümeti ben tem
sil ediyorum. 

BAŞKAN — Hükümet adına Adalet Bakanı, tem
sil ettiklerini söylüyorlar. 

Efendim, şimdi konuşmacıları takdim ediyorum : 

Adalet Partisi I rubu adına Sayın Yusuf Ziya 
Ayrım, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Süleyman Efe. 

Şahısları adına: Sayın İsmail tlhan, Sayın Kâ
zım Karaağaçlıoğlu, Sayın İskender Cenap Ege, Sa
yın Ömer Ucuzal, yer değiştirip Sayın Nuri Âdem-
oğlu'na söz sırasını verdi, Sa>:n Sabahattin Savcı. 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu, Sayın tsmail Kutluk, Sa
yın Veli Uyar, Sayın Raif Eriş, Sayın Ömer Ucu
zal. 

Buyurun Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Adaı^c Partisi 
Grubu adına. 

Sayın Ayrım, müddetiniz 30 dakikadır. 
AP GRUBU ADINA YUSUF ZİYA AYRIM 

(KarsI — Sayın Başkan, sayın senatörler, Tarım Ba
kanlığının güzide mensupları, hepinizi Adalet Partisi 
grubu adına saygıyla selamlarım. 

Uzun yıllar tarımın yapısı üzerine eğilemeyen hü
kümetler, bu kesimden geçimini sağlayan ailelerin 
kötü hayat şartları altında yaşamasına sebep olmak
la beraber, bilhassa köylü ve çiftçi çocuklarının eği

tim yapmada maddi imkânsızlıklar sebebiyle zorluk 
çektiği hepinizin malumudur. 

Hükümet kanalının deyimiyle «Eski CHP»ı döne
minde köylü ve tarım sorunlarının kendi haline bı
rakıldığı bir gerçektir. Yeni CHP'nin iktidar olduk
ları bir yıl içerisinde tarım meselelerinin hallinin 
mümkün olmayacağına kaniyiz. Bununla beraber Hü
kümetin sevindirici adımlar atmadığını müşahade 
edemediğimizden üzüntülüyüz. 

Köylü ve tarım meselelerinin ancak 1950 yılından 
sonra, Demokrat Parti devri iktidarları döneminde 
ve 1965'de Adalet Partisi iktidarı döneminden sonra 
değer kazanmaya başladığı bir gerçektir. 

Tarımın 2 000 yılına kadar hedefleri çizilmiş olup, 
gübre, sulama, traktör, ziraat alet ve makinelerinin 
temininde büyük hamleler yapılmıştır. Bunu her za
man rakamlarla vermek mümkündür. Türkiye'de bu
gün stoku yapılan ihtiyaç fazlası tarım ürünlerinin 
var oluşunun asıl sebebi de budur. 

Şöyle ki, 1960 yılında traktör sayımız 40 bin adet 
iken, 1977 yılında 400 bin adete ulaşmış. Adalet Par
tisinin iktidar döneminin ilk yıllarında yılda 40 - 50 
bin traktörün her yıl köylülere verileceği planlandı
ğında, o zamanın muhalefeti bugünün yeni iktidarı, 
yeni CHP Hükümetinin sözcüleri, «AP'liler memle
keti traktör mezarlığı haline getirecektir» diye feryat 
etmişlerdir. Bugün senede 90 - 100 bin traktörün sa
tışını planlıyoruz. 

Aynen o dönemlerde CHP'li Enerji Bakanı To-
paloğlu'nun Keban'ın inşaası dolayısıyla bu kürsü
den yapmış olduğu konuşmada «Türkiye'nin bu ka
dar enerjiye ihtiyacı yoktur» diye beyanlarda bulun
ması ve enerji yatırımlarını kısması gibi yanlış poli
tik görüşler, bizi bugün olduğu gibi bir enerji dar
boğazına sokmuş bulunmaktadır. 

Tahmin ederim ki, CHP, hükümet olmakla 1978 
yılı gibi bir zamanı israf etmekle beraber, Türkiye' 
nin sorunlarına vâkıf olması gerekir. Yalnız, perso
nel bakımından israf edici tayinlerin yapılmasıyla, 
devlet idaresine tam vukufiyet kespetmediklerini is
patlamış olmaktadırlar. 

Türkive'n'n ne kadar büyümeye müsait olduğunu 
yatırımlarının trilyonlarla ifadesini hafife alarak, alay 
edenlerin yüzleri acaba bugün kızarmıyor mu?.. 

I 1960 yılında sulanan arazi miktarı 1 milyon hek
tar iken, 1977 yılında 2,6 milyon hektara çıkması, 
hububat istihsalimizin 1962'de 15 milyon ton olma-

j sına karşılık bugün 25 milyon tona doğru çıkması, 
[ ayrıca pamuk üretiminin 650 bin tona, pancar üreti-
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minin 10 milyon tona, et üretiminin 450 bin tondan 
1 milyon tona çıkması acaba hangi hükümetler dö
neminin eseridir?.. CHP iktidarlarının vereceği ra
kamlarla mukayese yapmakla Hükümetlerinin mu
vaffakiyet derecelerini tespit etmiş olabiliriz. 

Tarımın yapısındaki bozukluğu düzeltmek için 
karşımıza tarım kesimindeki fazla işsiz sorunu çık
tığından, planlı dönemde bu fazla işçilerin sanayi da
lına aktarılması prensip olarak kabul edilmiştir. Se
bebine gelince: Mesela, 1975 yılında tarım alanında 
çalışan bir kişi 15 bin lira gelir sağlarken, sanayi da
lında çalışan bir kişinin 50 - 60 bin lira gibi bir ka
zanç sağlaması, tarım kesimindeki nüfusun ne ka
dar müşkül şartlar altında yaşadığını ispata kâfidir. 
Aslında, tarım ürünleri haşatının olduğu mevsimler
de bile bir milyona yakın işsiz tarım ordusunun mev
cudiyeti, diğer taraftan tarımın verim düşüklüğü, ka
zanç bakımından aradaki farkı doğrulamaktadır. 

O halde, tarım girdilerini ucuzlatmak, tarım eği
timini köylünün ayağına götürmek, zirai mahsulleri 
değer fiyatına almak suretiyle bu farkı kapatmak 
mümkündür. Tarım mahsullerinin taban fiyatlarının 
günün koşullarına göre tespit etmek mecburiyetinde
yiz. Yoksa, 1978 yılında bugünkü Hükümetin yaptı
ğı gibi, tütün üreticisine 65 liralık baş fiyat verip, 
köylüyü sömürmek şeklinde değil. 

Muhterem senatörler; 
Türk Lirası bu geçen yıl içinde % 70'e yakın bir 

değer kaybına uğradı. Bu durumda 65 lira 35 lira 
demektir. Kalkınmanın köyden başlayacağını iddia 
edenlerin, tütün üreticisinin hakkının karşılığını ver
medikleri için vicdanları sızlamıyor mu?.. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Enflasyon Türkiye için en büyük tehlikelerden bi

ridir. Enflasyon olan yerde muhakkak arkasından de
valüasyon gelir. Taban fiyatları tespiti yaparken bu 
noktaya dikkat etmeliyiz. Eğer, enflasyon hızlı sey
rederse, doğacak zararları tazminat olarak Türk çift
çisine ödemek mecburiyetindeyiz. O zaman esasen 
vicdanlarımız rahat eder. 

Hükümetçe mahsul taban fiyatlarının hasattan 
3 - 5 ay evvel ilan edilmesinin yararlı olacağına ina
nıyoruz. Bu hususta bir çalışmaları olup olmadığını 
öğrenmek isteriz. 

Diğer taraftan bugünkü traktör, ekipman, müca
dele ilaçlarının fiyat artışı karşısında, tüm ziraat 
mahsullerinin maliyetlerinin tespiti hakkında acaba 
Bakanlığın bir çalışması var mıdır?.. Bunu da öğren
mek isteriz. 

Tarımda çalışanların verim artışına karşı sanayi-
dekilerin verim artışı, tarımın 3 - 4 katıdır. Bu farkı 
ortadan kaldıracak ne gibi çalışmalar olduğunu öğ
renmek istiyoruz. 

Muhterem senatörler; 
Öyle bir darboğazdayız ki, muhakkak tarım ürün

lerinin istihsalini artırarak, kalitelerini yükseltmek 
mecburiyetindeyiz. Planlı dönemi başlattıktan sonra 
tarımsal ürünlerin reel artışı yüzde 2 iken, nüfu
sumuzun artışı yüzde 2,6'dır. O halde görüyorsunuz 
ki, kalkınma hızımız, artan nüfusumuzun ihtiyacını 
bile karşılamaktan uzaktır. O halde ne yapıp yapıp, 
muhakkak bu artışı yüzde 4 ila 5'e çıkarmak mecbu
riyetindeyiz. Bugünkü ambarlarda hububat mahsulü
nün fazla olmasına karşılık yağ tedarikinin bir so
run olduğu realitesi karşısında, Hükümetin nebati 
yağ ekimi ve teşviki hakkında ne gibi tedbirler için
de bulunduğunu öğrenmek istiyoruz. 

Bir yılda traktör fiyatlarını 100 ila 200 bin lira 
aı-asmda artıran bir zihniyetten, Türk çiftçisine faz-

I la bir fayda gelmeyeceğini kaniiz. 
Karma Bütçe Komisyonunun çalışmalarında İkti

dar kanadına mensup milletvekillerinin, 1974 Hükü
metlerinin gübre fiyatlarını fazlasıyla artırmaları ve 
bilahara verimi artırmak için Adalet Partisi İktidarı
nın gübre fiyatlarını ucuzlatması fikrini çürütmek 
için, bu ucuzlatmanın boya sanayiindeki bazı kişileri 
kayırmak için yaptıklarını kargalar bile gülerek karşı
larlar. 

Bir zamanlar toprak reformu sakızını ağızlarından 
çıkarmayan sayın İktidar mensupları, geçmiş bir yıl 
içinde ne miktar toprağı topraksız çiftçiye tevzi et
tiniz? Urfa'da kamulaştırılan 1,5 milyon toprağı ni
çin fakir çiftçiye taksim etmediniz? Bunların sebe
bini öğrenmek istiyoruz. Aslında sizce köyde doğan 
her kişiye toprak vereceğiniz kanaati hâlâ devam edi
yor mu? Bizim sizinle aynı kanaatte olmamız müm
kün değildir. Biz, her kişiye toprak verilmeyeceğine, 
her doğan çocuğa, okul, hastane, yeme içme, seya
hat hürriyeti, sosyal haklar temin etmek taraftarıyız. 

Köylüyü uyutmadan başka bir işe yaramayan bu 
kanaatinizde hâlâ ısrar ediyor musunuz? Düzenli zi
rai işletme sayılarını artırmak için ne gibi çalışmaları
nız vardır? Yeniden toprak dağıtımı üzerinde bir 
çalışmanız varsa lütfen kısaca açıklayın. 

Türkiye'nin yıllık 80-90 bin traktöre ihtiyacı var 
iken, bunun ancak yarısı memleketimizde imal edil
mektedir, yarısı dışarıdan ithal ediliyor. Yedek par
ça temininde kolaylık çekmek için, acaba Türkiye'ye 
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ithal edeceğiniz traktör tiplerini tespit etmiş misiniz?â 

Şimdiden bunu açıklayabilir misiniz? 
Traktör satışlarının bölgeler arasında dağılışında 

da adaletsizlik vardır. Şimdi, kooperatifler vasıtasıy
la bölgelere verilen traktörler vardır. Öyle bölgeleri
miz var ki, iki yıldır sıradadır, çiftçi parasını yatırmış, 
bir türlü traktörünü alamıyor. Bu halde, öyle zanne
diyorum ki, bu traktör konusu Sayın Tarım Bakanı, 
Sanayi Bakanı, Ticaret Bakanının arasında bir çe
lişme halinde. Haddizatında, Tarım Bakanının faal 
rol oynaması lazım bu bakımdan, Çünkü mevzuat 
aşina olduğu için. Bu bakımdan, çalışmalar ne mer
kezdedir? 1978 yılı çok sıkıntılı geçmiştir, acaba bu 
1979'da böyle mi olacak, yoksa bazı ferahlatıcı ted
birleriniz var mıdır? 

Tarım kesiminin mühim bir konusu da hayvancı
lık sorunudur. Beslenmemizde ve ihracatımızda büyük 
bir yeri olan hayvan ve hayvan mahsullerinin adil öl
çüler içerisinde yürütülmesi şart iken, Doğu Anadolu 
bölgesine gereken önemin verilmeyişi bir hakikattir. 
Şöyle ki, bugün Türkiye'mizin 13 milyon büyükbaş 
hayvana sahip olduğu realitesi karşısında, bunun 1 
milyon 200 bini Kars ilimizde bulunurken, bu ilde 10 
veterinerin bulunuşu, Bakanlığınızın hayvancılığa de
ğer vermediğinin bir kanıtıdır. Hakikaten, bugün Tür
kiye'de mevcut veteriner sayısının bu hayvan sayısı
na göre, hayvancılığın olduğu bölgelere doğru kay
dırılması gerekir. Artık bu şarttır. Bunu muhakkak-
benimsemek lazımdır. 

Geçen yıl bu kürsüden, devlet kişiliğine ve meslek 
tecrübesine sahip olan Sayın Bakanın yapmış olduğu 
tayinler sebebiyle isabetli adımlar attığından dolayı 
kendisine teşekkürde bulunmuştum. Bilahara, Bakanlık
ta çok kıymetli elemanlar dururken, arpa ve buğ
dayı dahi ayırma yeteneğine sahip olmayan bir ki
şinin, üst kademedeki bir göreve getirilmesinin Ba
kanlık camiası içerisinde huzursuzluk yarattığının her 
halde Sayın Bakan da artık farkındadır. 

Dernek ve odaların tayinlerde etkinliklerini sür
dürmesi, genel müdürlüklerin, genel müdürlerinin tayin 
işlemlerinin, genel müdür yardımcılarına bırakılması 
zarureti, tarım ve hayvancılığımızın gelişmesi için 
büyük sakıncalar doğurmaktadır. Bir zamanlar Hü
kümete büyük maddi yardımlar yapmada rekor kı
ran Devlet Üretme Çiftliklerinin bugünkü perişan ha
li, bazı çiftliklerde dekardan 60 kilo buğday almamızı 
acaba nasıl izah edebilirsiniz? Bu müessese bugün 
maaşlarını ödemez hale gelmiştir. Büyük fedakârlıklar 
içerisinde hizmet veren bu müesseseleri ayakta tutan 

tecrübeli personelden neden faydalanma yollan ci
hetine gidilmemiştir? 

Bugün Türkiye'de mevcut kuruluşlar içerisinde Ta
rım Bakanlığı güçlü bir kadroya sahiptir. Gerek zi
raat mühendisi, gerek veteriner, gerek ziraat teknisye
ni, gerek hayvan sağlık memuru olsun; fakat maale
sef bazı imkânsızlıklar dolayısıyla hepiniz, bilhassa 
meslektaşlarımızı böyle oturur gördüğüm zaman üzün
tü duyuyorum. Bunların muhakkak köye, köylünün 
hizmetine sevkedilmelidir. Bunların yolları bulunma
lıdır bugünkü asrımızda. 

Ticari ilişkilerimizin gelişmesinden gurur duydu
ğumuz Lîbya ile ticari anlaşmamızın iyi bir şekilde 
yürütülmesi lazım gelirken, Et ve Balık Kurumunca 
Libya'ya sevkedilen koyunların birçoğunun Libya'da 
ve yollarda öldüğü ve ölüm sebebinin aşırı zayıflık ve 
zafiyetten olduğu rivayet edilmektedir. Hakikaten böy
le bir durum var mıdır? Var ise, Et Balık'ın ihraç 
etmiş olduğu koyunlardan ne miktarı ölmüştür, lüt
fen açı'klar mısınız? 

Ülke ekonomisinin itibarını sarsıcı, özel sektörün 
imhasını gerektirici bu tedbirlerin izahını yapabilir 
misinizi Libya ihracatından Kurumun kâr ve zarar 
miktarı ne kadardır? 

Şap hastalığının ülkemiz ekonomisinde milyarlara 
varan zararı varken, milyonları harcayan Şap Has
talığı Enstitüsünün ihtiyaçları karşılamaktan çok uzak 
olduğu realitesi karşısında, bu müesseseyi tevsi et
meyi düşünüyor musunuz? Bu müessesenin 1978 yılı 
içerisinde imal ettiği aşı miktarı nedir? Türkiye'nin 
aşı ihtiyacı nedir? Bunu da öğrenmek istiyoruz. 

Bu yıl Doğu Anadolu'da yem sıkıntısı dolayısıyla 
zamanında yem temininde gerekli tedbirleri alma
yarak, bölgelerimizde olan Kars, Ağrı, Erzurum il
lerinde zayıf hayvan alımları ve genç hayvanları mu
bayaa ettirmek suretiyle Doğu çiftçisinin büyük za
rara sokulduğunun farkında mısınız? 

Doğu Anadolu hayvancılığının gelişmesi için hay
van yemi ekiminin, yonca, korunga ziraatinin geliş
tirilmesi icap etmektedir. Bugün Doğu Anadolu'da 
samanın kilosu 4, ot 5 - 6 lira oivannda, arpa 5 - 6 
lira civarındadır. Bir zamanlar yonca ziraatine çok 
değer verdi Tarım Bakanı. Hakikaten bu konuda 
muvaffak oldu. Sonradan bir duraklama oldu. Sayın 
Bakandan, bilhassa Doğu Anadolu için lüzumlu olan 
bu konunun tekrar hızlandırmasını istirham ediyoruz. 

Bu yıl Doğu Anadolu'da kar yok. İnşallah tahmi
nimizde yanılırız. Önümüzdeki yılın yine yem sıkın
tısı bakımından iyi olmayacağı kanaatideyiz. Şimdi
den Bakanlığın tedbirli olmasını temenni ediyoruz 
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Sayın senatörler; 
Öyle garip bir memleketiz ki, Türkiye'deki küspe 

istihsali bir hayli yapılmaktadır. Bazı yıllar bu küs
pelerin harice ihraç edildiği de bir vakıadır. 

Sayın Başkan, tatbikatımıza göre, Türkiye'de is
tihsali yapılan küspelerin Tarım Bakanlığının emrine 
verilmesi lazım gelirken, Ticaret Bakanının küspe 
tahsislerini kendi başına yapması, piyasada küspe ka
raborsacılığı yaratılmaktadır. Bu konunun sayın Ta
rım Bakanı tarafından açıklanmasını istiyoruz. Türki
ye'de bu yıl içerisinde ne kadar küspe istihsali ol
muştur, ne kadarını kendilerine tahsil etmişlerdir, 
ne kadarını Ticaret Bakanlığı tahsis etmiştir?.. 

Süt Endüstrisi Kurumu bazı hamleler yapmıştır, 
fakat bunu kifayetsiz buluyoruz. Birçok fabrikalar 
atıl kapasite ile çalışıyor. Mesela, şimdi Kars fabrika
sı günde 2 - 3 ton süt alıyor, aslında günde 70 ton süt 
işleyebilmesi lazım. Bu zarardır. Bilhassa bu Bakan
lığın bünyesinde bulunan diğer kuruluşlarla teşriki 
mesai ederek bu süt verimini artırmak suretiyle bu 
fabrikanın tam kapasite ile çalışması yolu muhakkak 
bulunmalıdır. 

Muhterem senatörler; 
Hayvancılığı Geliştirme diye bir Genel Müdürlük 

vardır. Bu Genel Müdürlük kredi açıyor yeni işlet
meler kurduruyor; fakat bunun normal çalışmadığı
nı, Kars'taki bu süt fabrikasının atıl kapasite ile çalış
masıyla da ispatlayabiliriz; çünkü eğer normal çalış
saydı üç beş seneden beri süt istihsali bu kadar dü
şük bir kapasite de olmazdı. Demek ki, bu işletmeler 
paralarını esas gayelerinin dışında harcıyorlar. Bu
radan bu çıkıyor. Bilhassa bu konu üzerinde çok du
rulması lazım. Süt fiyatları geçen yıl içerisinde iki üç 
defa artırılmıştır, bunu memnuniyetle kabul ediyoruz, 
fakat bir husus vardır arkadaşlar; bugün bu bölge
lerde süt 15 liraya çıkmıştır. Doğu Anadolu bölge
sinde bilhassa geçimi sırf hayvancılığa bağlı olan böl
gelerde artık ille ucuz fiyatla süt alımı yerine arada
ki nakliyat farkları düşülmek suretiyle fiyatlar tespit 
edilmelidir. Fiyatlar her ne kadar artırılıyorsa da, 
burada süt 15 lira iken artık Kars'tan 7 - 8 liradan 
süt alma yolları bırakılmalıdır. Peynirin kilosunu 120 
liraya yükselttiniz, dokuz kilo sütten bir kilo kaşar 
peyniri çıkıyor, onunla kıyas edersek süt fiyatları 
azdır. Lütfen Bakanlık bu süt fiyatlarını bir an evvel 
yükseltsin. Süt Kurumunun dağıtmış oldukları kredi
lerin ne şekilde dağıtıldığı hakkında bir malumatı
mız yoktur, fakat 40 milyona yakın kredinin dağıtı
mını memnuniyetle kabul ediyoruz. 

Gübre dağıtımından bölgeler arasında adaletsiz
likler devam ediyor. Gübrenin değerini anlayan köy
lüler ve çiftçilerimiz zamanından evvel gübre stokla
rını yaparken, gübrenin değerini anlamayan birçok 
bölgelerimizdeki köylüler bu stokları yapamamakta
dırlar. Bilhassa, demonstrasyon her ne kadar, Türkiye 
o kadar acayip durumda ki, bir hamam bohçasına 
benziyor. Bir tarafı yaz iken, öbür tarafı kış, bir ta
raftan zirai bakımdan ekstansif ziraatte, bir tarafta 
sntansif ziraat dönüş yapmış. Bilgi noksanlıkları var
dır. Muayyen mıntakalara doğru daha bilgili çalışı-
'lyor.Öyle bölgelerimiz var ki, bugün hemen hemen 
hiç gübre kullanmıyor. Bilhassa Bakanlık bunun üze
rinde durmalı. Niçin kullanmıyor?.. Demek ki, bilmi
yor. Bir demonstrasyon çalışmaları yapıyordu, bun-
^r ı bıraktı. 

Zirai Mücadele Teşkilatı vardır; efendim ben bu
nu Devlet mücadelesi yaptım, Adana'da bunu şahıs 
mücadelesi haline getirdim. Evet, Adana'da bunu şa
hıs mücadelesi haline getirebilirsin Adana'da dekara 
verim fazladır, hem de artık kültür seviyesi fazladır 
tarım bakımından, burada alınıyor; fakat bunu Ka
ğızman'da bırakma daha devam ettir, burdaki çiftçiyi 
kurtarmak için, bilhassa Bakanlığın küçük çiftçilerin 
üzerinde eğilmesi gerekir. 

Tarım ilaçlarının son yıllarda bir hayli fiyat artışı 
gösterdiği hepimizin malumudur. Şimdi bazı bölge
lerimiz var ki, hakikaten anormal bir fiyat artışı var, 
yani bir Adana bir Mersin bölgesi ile diğer bölgeleri 
kıyas etmek mümkün değil. Bakanlık da bu satış fi
yatlarını zaptı rapta alması ve zamanında ilan et
mesi ve radyodan çiftçilere duyurması gerekir. An
kara'da bakıyorsunuz ki, bir litre ilaç 40 liradır, İğ
dır'a gidiyorsunuz aynı ilaç 100 liradır. Bakanlığın 
bunun üzerine eğilmesi lazım. 

Rize'de bir Zirai Araştırması Müessesesi vardır. 
Bu Zirai Araştırma Müessesesi Rize çay üreticisi için 
65 bin ton gübre tespit etmiş. Yapmış olduğu ilmi ça
lışmalara göre bunu. Halbuki Rize'ye tahsis edilen 
gübre miktarı 90 bin ton. 25 bin tona kadar bir israf 
vardır. Eğer hakikaten bunu gayri ilmi kullanıyorsak. 
Rize'nin geleceğindeki evlatları için büyük fenalık yapı
yoruz. Bu toprakları elden çıkarabiliriz. Bu Bakanlık
tan bilhassa istirham ediyorum, araştırma bakımın
dan Bakanlık daha güçlü, Çay - Kur yeni bir teşki
lattır. Bu konunun üzerinde bir etüt yaptırsınlar. Eğer 
hakikaten bu fazla gübre gidiyorsa, bunun önlenme
si yoluna gidilsin. 

Tarım Bakanlığına bağlı olarak araştırma mües-
seleri var. Bu müesseseler eskiden Tarım Bakanlığı-
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nın en güzide elemanları buralarda toplanırdı; haki
katen sesi duyulurdu; fakat bugünkü vaziyette bun
ların sesi duyulmaz oldu birkaç yıldan beri. Eskiden 
araştırılırdı mesela, her sene 300 bin ton buğday to
humu bilmem şu kadar pamuk -tohumu vardı gibi, 
bazı yerde bakıyorsun ki, çiftçi kendisi temin etme 
yoluna düşmüş, kalitesi bozuk olan tohumları ekme 
yoluna gidiyor. Bunlar da verim düşüklüğüne sebep 
oluyor. Bilhassa Tarım Bakanlığının beyni durumun
da olan araştırma müesseselerine değer vermesi lazım 
gelir. Birçok vilayetlerimizde bulunan araştırma mü
esseselerinde bugün eleman bulmak kâfi değildir, 
çünkü bu bir ihtisas işi, kalifiye eleman işidir, bilhas
sa Bakanlığın bu konu üzerine eğilip durması lazım. 

Memleketin muhtelif yerlerinde açılmış bulunan 
arıcılık enstitülerimiz vardır. Bu enstitülerimizin de 
durumları aynı vaziyettedir. Bunlar üzerinde de Sa
yın Bakan bir nazar atfederlerse herhalde bu konudan 
da birçok çiftçilerimiz yarar sağlamaktadır. 

Son olarak Sayın Bakan, 1977 yılı sonu itibariyle 
buğday stoku neydi, 1978'deki buğday stokumuz ne
dir?.. Bu arada ihracaatımız yapılmışsa kaç ton ih-
racaat yapılmıştır ve bundan ne kadar döviz sağlan
mıştır?.. Bunu öğrenmek istiyorum. 

Beni dinlediğiniz için hepinizi hürmetle selamlar. 
Tarım Bakanlığı bütçesinin memleketimiz için hayırlı 
ve uğurlu olmasını dilerim. 

Saygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Buyurun 

Sayın Süleyman Efe, Cumhuriyet Halk Partisi Grubu 
adına. 

CHP GRUBU ADINA SÜLEYMAN EFE (Ma
latya) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun sa
yın üyeleri; 

Gıda ve Tarım Bakanlığının 1979 Mali Yılı Büt
çesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adma 
söz almış bulunuyorum. Şahsım ve Grubum adına say
gılarımı sunarım. 

Sayın Başkan; 
Türkiye aslında bir tarım ülkesidir, her tür he

men hemen tarımla ilgili bir kimsedir. Bu nedenle ha
rici gözle bile Türkiye bir tarım ülkesi olarak müta
laa edilir. Nitekim, halen nüfusumuzun % 61,8, bu 
tarım sahasında çalışmaktadır. Yine, her yıl 253 mil
yar liralık tarım ürününün milli gelire katkısı bu
lunmaktadır ve bu milli gelirimizin % 23,2'sini teşkil 
eder. 

Yine dışsatımda tarım geliri 2/3 miktarı tutmakla 
dışsatımda en mühim yeri teşkil etmiş bulunmakta
dır. 

9 . 2 . 1979 O : 3 

j Topraklarımızda 77 milyon hektar kaynak bulun
maktadır. Bunun 27,7 milyon hektarı işlenen arazi
dir ve bunun 25 milyon hektarı çayır ve meralar ola
rak mütalaa edilmektedir. 

i Yine genel bir bakışla memleketimizde 77 mil
yon küçük ve büyükbaş hayvan bulunmaktadır. 

Buğday, şeker pancarı, ayçiçeği ve narenciye kıs
mında her yıl bir artış temposu mevcuttur. 

Tarım ve hayvancılık politikamız da aslında, İkin
ci Dünya Harbine kadar köylü, tarımcı kendi kaderi
ne terkedilmişti. İkinci Dünya Harbini müteakip dün
yada makine kısmının çoğalması ve dünya insanları
nın gıdaya ehemmiyet vermesi Türkiye'mizde de et
kisini gösterdi, ancak 1963 yılı planlama dönemine ka
dar gelişigüzel bir makineleşme durumu tespit edilmiş 
oldu. 

Yine genel durumdan işletmeler kısmına bakarsak; 
4,6 milyon işletmenin % 95*i aile işlermesidir ve yi
ne bitkisel ve hayvansal yetiştirmecilikte aileler ko
şut olarak, yani hem tarım işletmeciliği hem hayvan 

I yetiştiriciliği yapmaiktadır. Bunun bazı önemleri var
dır. Aslında çiftçi olanlar bunu iyi bilir, tarımı hay
van yetiştirmekle koşut yapmayınca, o tarım kısır ka
lır ve birbirini tamamlamamış olur ve dolayısıyla iş
gücü dağılımında bir dengesizlik, zamanlama duru-

I munda bir dengesizlik mevcut bulunur. 
I Türkiye'mizde tarım değişme hali göstermektedir. 
I Çok doğal olarak sanayi kısmı gelişmekte ve sana

yide çalışan kimselerin almış oldukları ücret, istifa-
I deleri tarım sahasında çalışan kimselere göre 4 - 5 kat 
I olduğu için ve yine şehirlerde altyapı hizmetleri daha 

fazla olduğu için köyden şehire doğru bir kayış bu
lunmaktadır. Bunun neticesi de şehirlerde gelişigüzel 
bir kentleşme, sağlıksız bir kentleşme meydana gel
mektedir. 

I Yine Türkiyelinizde yağışlar yetersiz ve su düzen
sizidir. Sulama arazisi bütün işlenen arazinin ancak 

I % 7 civarını teşkil eder. 
I Yine genel durumda tarımdan elde edilen ürün-
I lerin sanayide ancak % 5 - 6'sı kullanılır. Halbuki, dü-
I ğer memleketlerde bu miktar daha fazla, daha geliş-
I kindir. Eğer tarımdan elde edilen ürünlerin sanayide 
I kullanılması daha fazlalaştırıhrsa tarım üreticilerinin 
I eline daha fazla miktar para geçecektir ve istifade ede-
I çeklerdir. 
I Tarımdaki işleme çayır ve meranın aleyhine ol

muştur. Bu sebeple meralar daralmış ve mera hay-
I vancılığı zor bir duruma gelmiştir. Bu nedenle, Tür-
I kiyeMe ahır hayvancılığının geliştirilmesine doğru gi-
I dilmiştir. 
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İnsan miktarı çoğaldıkça ve yine Türkiye'deki in
sanlar gıdanın değerini anladıkça, besleyici kısımla
rın artırılması ve buna göre tarımın geliştirilmesi ve 
bir plan dahilinde tarıma doğru gidilmesi gerekir. Ta
rım ve hayvancılık yine anasektörlerimizdendir. 

Toprak ve getirdiği dağılım : 
Topraklarımız daha ziyade küçük üreticilerden iba

rettir ve bunların gelir dağılımında bir dengesizlik 
mevcuttur. Bu küçük işletmelerin mahzurları vardır. 
işletme büyüdükçe ondan elde edilecek gelir daha 
fazla olur ve daha ucuza elde edilir ve dolayısıyla aile
ye ve İşletmeyi yapan kimseye daha fazla gelir temin 
etmiş bulunur. Şimdi, bu küçük küçük işletmeleri zor 
yoluyla diyelim bir büyük işletme haline getiremeyin-
ce ki, biz demokratik bir memleketiz, bunun ekono
mik menfaatler gösterilerek, faydaları gösterilerek bu 
küçük işletmelerin büyük işletmeler haline getirilmesi 
gerekir. 

Bunun en doğal yolu memleketimizde kooperatif
çiliğe gitmektir. Gerçekten tarımda çalışan kimsele
rin tefecilerin elinden kurtulması ve daha kolay ya
tırım yapması, girdilerini daha ucuza temin etmesi için 
aslında Mithat Paşa tarım kooperatifini kurmuş ve 
bu yoldan köylüye hizmet etmek istemiştir. Bu cihet 
geliştirilmiş, Atatürk'te bir kooperâtifçi olarak görül
müştür. Zamanımızda bilhassa bizim Hükümetimiz her 
sahada olduğu gibi tarım sahasında da kooperatif
çiliğe büyük değer vermektedir. Eğer Türkiye sathın
da kooperatifçilik geliştirilirse ve bu küçük işletme
ler birleştirilecek, bunların kredi temini ve diğer gir
dileri daha kolay temin edildiği ve işletmeler daha 
kolay işletildiği için, elde edilen mallar hem ucuza 
maiolmuş olacak, hem miktarı artacak, hem de onun
la meşgul olan kimsenin geliri artmış bulunacak. 

Türkiye'de Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık 
Planlar döneminde tarım sanayiye nazaran gerilemiş
ti. Ancak, yine tarım Türkiye'mizde ehemmiyetini 
muhafaza etmektedir. Bu tarım birimlerinde, işletme 
birimlerinde geliri daha fazla yapmak için koopera
tifçilik yolundan başka, gübre sanayiinin geliştiril
mesine gidilmektedir. Çünkü, gübrenin toprak sathın
da, toprağın veriminde ehemmiyeti anlaşıldıkça kul
lanma miktarı çoğalmakta ve bu sebeple Tüfk tarım
cısı gübreye daha fazla ihtiyaç duymaktadır. Nite
kim, şimdiki ihtiyacımız 6,600 milyon ton civarında
dır. Bunun bir kısmı yerli olarak temin edilmektedir, 
bir kısmı hariçten ithal edilmektedir. 

Mühim olan, bu gübrenin zamanında işletmeci
ye ulaşması ve daha ziyade, pahalı değil de ucuz 

I ulaşmasını temin etmektir ve yine memleketlimizde 
I gübre sanayiini geliştirerek ithal durumunu bertaraf 

etmektir. 
I Yine bu işletmelerin gelirlerinin artırılması için 
I sulama mühimdir. Türkiye'de işlenen arazinin % 30'u 

sulamaya tabi bir arazidir ve bunun miktarı 8,600 
milyon hektar olarak tahmin edilmektedir. Halen bu 

I arazinin 2,6 milyon hektarı sulanan arazi haline ge
tirilmiştir. 

Memleketimizde «Aşağı Fırat Projesi» diye bir 
proje mevcuttur. Bunun mali kapasitesi 260 milyar 
civarındadır. Eğer bu proje tatbik edilirse biz, tayin 
edilen hedeflere, yani, sulanması gereken 8,600 mil-

I yon he'ktarın sulanmasını temin etmede muvaffak ol
muş olacağız ve büyük bir artış temin edeceğiz. Çün
kü sulanan arazi sulanmayan araziye nazaran daha 

I *sr;mîi hatta şöyle tahmin edilirse 5 - 6 kat verim 
I vermektedir. Eğer Aşağı Fırat Projesi tatbik edilir ve 

gerçekleştirilirse Güneydoğu ve Doğuda daha kesif 
bir nüfusun istihdam edilmesi mümkün olacaktır. 

Yine bu işletme birimlerinde mühim olan araçlar
dan birisi traktörlerdir. Aslında bu traktör daha ev
velce çok gelişigüzel ithal edilmiş ve bunların marka 
kısmı 32 olarak, model kısmı 89 olarak tespit edilmiş
tir'. Yani, çok modelli, çok markalı bir traktör parkı 
meydana getirmiş bulunuyoruz. Halen memleketimiz
de 325 bin traktör mevcuttur. Bunun 218 bin kısmı 
yerli olarak, 180 bin kısmı da yabancı yerden ithal 

I edilmiştir. 
Yine diğer bir durum traktör kısmında; esasen 

bizim işletmelerimiz genel olarak küçük olduğu için, 
bizim daha ziyade daha az güçlü traktöre ihtiyacı
mız olduğu halde fazla güçlü traktör kullanmakla bir 
nevi traktör gücünde savurganlık yapmış oluyoruz. Bi
zim tarım durumumuza göre 45 beygir gücündeki 
traktörler yeter görülmektedir. 

I Toprak kullanma durumu : 
Türkiye'de toprak kullanma durumu son sınırı-

I na gelmiştir. Hatta tarımda makineleşmeye giderken 
bu sınır aşılmış ve bugün işlenen arazi 24,2 milyon 
hektara ulaşmıştır. Aslında ideal olarak 21 milyon 
hektar işlenmesi gereken arazidir. Bu aradaki fark da
ha ziyade mera ve çayır aleyhine. Bilhassa traktör sa
hipleri ve kuvvetli aileler ve bir nevi zorbalar tarafın
dan mera ve çayır aleyhine işlenen arazi geliştirilmiş
tir. 

Bu işlenen topraklarda ekseriya, bilhassa Orta 
I Anadoluda, Doğu Anadoluda ve Güney Anadoluda 
j sulama daha az bulunduğu için ve işlenen toprak da 
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yorgun hale geldiği için nadas durumu tatbik edil
mektedir. Nadas; bir sene arazi ekilip biçilir, müteakip 
sene ürüne işlenip ve dolayısıyla bir arazi birimi iki 
senede bir verim vermiş olur. Ancak, bu nadas duru
munun hem hayvan besini bakımından, hem insan be
sini bakımından hem de arazinin bakteriyel duruma 
gelmesi bakımından bu baklagiller ailesinden olan bit
kisel mahsullerle ekilmesi lazım ve dolayısıyla baklagil
ler ailesinden olan bitkilerle nadasa bıraJkılan araziler 
ekildiği zaman hem toprak gençleşmiş oluyor hem de 
eken bir ayrıca mahsul almış oluyor; dolayısıyla bir 
arazi birimi iki senede bir değil de her sene hem ve
rim vermiş oluyor hem gelişmiş oluyor. 

Aslında çağımız bir alkil ve bilim çağıdır. Biz ta
rıma da akıl ve bilimle gitmemiz gerekir. Her şey ge
lişigüzel bırakıldığı takdirde aksaklıkların meydana 
geldiği, verimin düştüğü anlaşılmaktadır. Bu sebeple 
biz, bilhassa Sayın Bakanlığın teşkilatından bir büro 
elemanı değil de fiilen doğa ile başbaşa kalan, doğa 
ile uğraşan, köylü ile iç içe olan elemanlar temin 
edilmesini, yetiştirilmesini ve elemanlarının bu hale 
getirilmesini istiyoruz. 

Bu nedenle yüksek ziraat mühendisleri, teknis
yenleri, tarım önderlerinin bu yolla kanalize edilme
sini ve morallerinin bu cihetle takviye edilmesini ve 
köylüye bilgi götürülmesini istiyoruz. 

Ayrıca, köylü kısmı ihtiyaç duyduğu zaman eğer 
bilgi temin ederse, bilginin alınmasını, bilginin temin 
edilmesine gayret sarfeder. Bu sebeple tarım sahasın
da, hayvancılık sahasında ilmi veriler temin eden ki
tapların, sadeleştirilerek, basitleştirilerek; bilhassa üre
ticilere dağıtılması ve onların tarım sahasında bilgi 
bakımından donatılması taraftarıyız. Yine, bu kitap
lar resmi mercilerde mesela muhtarlıklarda demirbaş 
olarak verilirse bilgiye ihtiyaç duyan köylü, hatta bir 
teknisyen, bir tarım önderi, bir yüksek ziraat mü
hendisi olmadan, kendisine göre bu kitapları, bilgi 
muhtevi bu mevkutaları tetkik ederek ihtiyacına ce
vap verecek bilgi ile donanmış olur. 

Bu arada yine, tarım birimlerinin geliştirilmesi için 
ilaçlamaya ihtiyaç vardır. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Tarımda bitkinin, bitkisel durumun ilaçlanmasın

da büyük faydalar vardır, hatta ben kendim köylü 
olduğum için mahallinde biliyorum; eğer bitkiyi ya
bancı otlardan ayıklayan bir kimse var ise, onun tar
lasının verimi diğer bakılmayan tarlaya göre iki misli 
olabilir ve yine eğer bu bitkilere, bu bitkisel durum

lara arız olan haşaratlar bertaraf edilirse, onun verimi 
artmış olur. 

ilaçlama durumu, bu balkımdan çok ehemmiyet 
arz ediyor. İlaçlamanın daha ziyade üreticiye za
manında gitmesi, ucuz gitmesi ve bu ilaçlamanın üre
timinin memleketimizde bulunması ve temin edilmesi, 
bu yola gidilmesi gerekir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer 
meşguliyeti de hayvancılıktır. 

Hayvancılıkta miktar olarak Türkiye fazla bir 
miktara sahiptir. Ancak, Türkiye'deki hayvanlar kül
tür hayvanı değildir. Islah edilmemiştir. Hatta, ya
bancı memleketlerden memleketimize getirilen hay
vanlar da birkaç sene sonra dejenere olmaktadır. Bu 
nedenle, Bakanlığımız, teşkilatımız, bununla derinden 
ilgilenerek, yerli Anadolu kültürünün yaratılması ve 
onun yaşatılmasının ve çoğaltilmasıın temini için, 
araştırma mercilerine görev vermesi ve bu hususta 
gayret sarfetmesi gerekir. 

Hayvancılık mevzuunda önemli bir konu da hay
vanların beslenme durumudur. Hayvanların beslenme 
durumunda, bilhassa onların, baklagillerden, Fin cin
siyle ilgili mahsullerin fazla ve yine suni yem teşkil 
eden kısımların miktarlarının fazlalaştırılması gerekir. 
Yine bazı yerlerimizde, bilhassa kışı uzun süren böl
gelerimizde hayvanlar kışın yemsiz kalınca ölmekte
dir. Bizce, Hükümet buna el uzatıp, kendi gücünü ve 
kendi vasıtalarını kullanarak, bu nevi kritik mahaller
de yem depoları temin edilmesi ve halka, yine para
sıyla ihtiyaç duyduğu zaman, hayvan yeminin veril
mesi gereklidir. 

Diğer bir husus da, hayvanlarımızın hastalıklarıyla 
meşgul olmaktır. 

En çok görülen hastalık, şap hastalığı, veba has
talığıdır. Eğer, şap hastalığı, veba hastalığıyla meşgul 
olunur, kontrol altına alınırsa, bundan zarar gören 
hayvancılığımızın ve zarar gören üreticimizin, çiftçimi
zin hayatı garanti altına alınmış olur. 

Tarım sahasında bir de kredi durumu vardır. Kre
di durumunun gülünç mevkide kalmaması ve bilhas
sa tarımda istihsale sarfedilmesi için gereken kontro
lün yapılması, hatta bu kontrollü kredinin (Eskiden 
gelişigüzel verilmiş ve bilhassa çiftçiler bu kredileri al
dıkları zaman daha ziyade istihlâk işlerine sarfeder-
ler.) verilmesi ve bu yolla verilen kredinin üretime 
tesir etmesi gerekir. 

Vakit geçiyor, arkadaşlar da biraz huzursuzlanı-
yorlar. Su ürünleri kısmına da temas edip, konuş
mamı bitirmiş bulunacağım. 
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Sayın Başkan, sayın senatörler; I 
Su ürünlerine şimdiye kadar Türkiye'de gerekli de

ğer verilmemiş ve ancak su ürünleri için, bilhassa kı
yı balıkçılığı terdin edilmiştir. Deniz balıkçılığı diye I 
bir balıkçılık mevcut değildir. Halbuki, Türkiye'de 
göl bakımından, yani iç sular bakımından, temliz I 
sular bakımından ve kıyılar bakımından su ürünleri
nin geliştirilmesine, çoğaltılmasına müsait bir potan
siyel mevcuttur. Bu potansiyeli görüp, değerlendirmek 
ve dolayısıyla bugünkü dünyada, bilhassa halkımızın I 
gıda ihtiyacını, protein ihtiyacını, et ihtiyacım bu 
yolla terriin etmek gerekir. 

Yine, bir taban fiyat kısmına ve sübvansiyon kıs
mına temas edip sözlerimi bağlamış olacağım. 

Bizce, bazı üretimler gelişigüzel olmaktadır. Bu
nun manivela kısmı bilhassa hükümetlerin elindedir. 

Hükümetler, taban fiyatını tanzim etmekle, tarı
mın üretimine yön vermiş olur, yine bu taban fiyatı I 
verilmeden, daha evvelce çiftçinin, köylünün tefeci 
eline düşmeden, mahsulün temininden 4 - 5 ay kadar 
evvel, taban fiyatlarının belirlenmesi ve ona göre ve-
rilmesü gerekir. I 

Yine tarım girdilerinde sübvansiyon kısmının kul
lanılması icabeder ve yine tarımdan elde edilen mahsu- I 
lün, sanayide daha fazla kullanılmasının temimi ve 
bu yolda üreticiye fazla gelir temin edilmesine çalı
şılması icabeder. I 

Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

hakkındaki konuşmamı bu şekilde yapmış ve bağla
mış bulunuyorum. 

1979 yılı Bütçesinin Gıda - Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığımızın mensuplarına ve memleketimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. (CHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Gruplar adına konuşmalar bitmiştir. j 
Şahıslar adına konuşma sırası Sayın ismail İlhan' I 

da, buyurun efendim. 
ÎSMAÎL İLHAN (Muş) — Sayın Başkan, sayın 

senatörler, Sayın Bakan, Gıda Tarım ve Hayvancılık 
Bakanlığının saygı değer mensupları; 

Sizlere saygılar sunarım. 
Grup sözcülerinden sonra, bağımsız bir üye ola

rak, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 
üzerinde görüşlerimi dile getirmeye çalışacağım. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türk tarımı, son 30 yıl sürecince hızlı bir geliş

me dönemi içinde bulunmuştur. Tarımsal üretim mik
tarları büyük ölçüde artmıştır. Mesela, buğday üre- j 
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timi son 30 yılda, 3,5 milyon tondan, 16 milyon tona; 
pamuk üretimi 80 bin tondan, yaklaşık 500 bin tona; 
ayçiçeği üretimi 80 bin tondan, 400 bin tona; şeker 
pancarı üretimi 800 bin tondan 9 milyon tona; tütün 
üretimi 80 bin tondan 200 bin tona doğru artmıştır. 

Meyve, sebze üretimindeki artış da önemlidir. 
Hayvansal ürünler üretiminde son 30 yıl boyunca 3 
kat artış görülmektedir. Tarımsal ürün ihracatımız, 
miktar ve değer olarak önemli ölçüde gelişmiştir. Ta
rımda oldukça ileri üretim teknikleri uygulanmaya 
başlamıştır. Entansif gelişme önem kazanmıştır. Me-
kanizasyon bir hayli ileri bir düzeye varmıştır. Ta
rımsal üretim bu ölçülerde artarken, son 30 yılda 
nüfusumuz da 20 milyondan 45 milyona çıkmış ve 
fert başına düşen ortalama tüketim miktarı da art
mıştır. 

Türkiye kendi hızlı nüfus artışına ek olarak, Bul
garistan, Yugoslavya gibi ülkelerden önemli sayıda 
nüfus ithal etmiştir. Türkiye'ye nüfus ithali, Türk 
ekonomisini zorlarken, Türkiye'ye nüfus gönderen 
Bulgaristan, Yugoslavya gibi ülkelerde ekonomik ko
laylıklar yaratmıştır. 

Bugün gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızı çok dü
şüktür. Türkiye nüfusu, bazı gelişmiş Batı ülkelerinde 
olduğu gibi artmasa veya Bulgaristan, Yugoslavya gi
bi ülkelerin düşük artış oranına uygun biçimde art-
saydı bugünkü üretim düzeyinde yılda en azından beş 
milyar dolarlık tarım ürünü ihracatı olanağına kavuş
muş, çok daha büyük endüstriyel yatırım olanağı ka
zanmış olurduk. 

Artan nüfusumuz Türkiye'yi nüfusuyla da büyük 
ülkeler arasına katarken ekonomik gelişmeyi zor
laştırmış, fert başına düşen ortalama gelir payının 
daha az artmasına yol açmış, köy ve şehirlerdeki açık 
ve gizli işsizliği çok büyük sorunlar haline getirmiş
tir. Öte taraftan, tarımsal gelişme bütün yurt düze
yinde dengeli biçimde görülmemiştir. Genellikle Ba
tıdaki üretim bölgeleri hızla gelişirken Doğu Anado
lu ve Güneydoğu Anadolu bu gelişmeden daha az 
yararlanmıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadoluya ya
tırımlar daha alt düzeyde kalmış, bu bölgelerde da
ha büyük önem taşıyan hayvancılık daha az ihtimam 
görmüştür. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ta
rıma dayalı endüstrinin gelişmesi olanağı yaratılma
mıştır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu teknik bilgi
den ve devletin teknik yardımından yeterince yarar
lanmamıştır. 

Bu yılki Güneydoğu ve Doğu Anadolu'daki ku
raklık nedeniyle geçen dönemde ve bu dönemde yap-
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mış olduğum iki adet gündem dışı konuşmaya Ta
rım Bakanlığı tarafından hefhangi bir cevap verilme
miş olmasından duyduğum üzüntüyü burada belirt
mek istiyorum. 

Suni gübre fiyatlarının yüksekliği ve suni gübre 
kıtlığı üretimi tehdit etmektedir. Hükümet, suni güb
re dağıtımında aldığı yeni kararlarla çiftçiyi sıkıntıya 
sokmuştur. 

Traktör ve makine fiyatları çiftçinin tahammül 
edemeyeceği ve hiçbir dönemde eşi görülmemiş dü
zeye yükselmiştir. Traktör konusunda aracı, tefeci ede
biyatı yapanların bugünkü duruma dikkatle bakma
ları gerekir. Yakıt, parça ve lastik sıkıntısı büyüktür. 

Türkiye'de hububat üretimi Meksika menşeyli to
humlar ve daha sonra Rusya, Amerika ve Batı Av
rupa'dan getirilen üstün vasıflı tohumlarla hızlı bir 
gelişme göstermiştir. 1958 - 1969 yılları arasında 9 
milyon ton dolayında sabitleşmiş olan buğday üreti
mi, üstün vasıflı tohumlukların getirilip bunların üre
tim tekniklerinin yerleşmesi sonucunda kısa sürede 
1 6 - 1 7 milyon tona kadar çıkmıştır. Buğday ortala
ma verimi 120 kilodan 200 kiloya ulaşmıştır. Çok 
çeşitli direnmelere karşı bu yoldaki çalışmaları yürüt
mekte direnen eski Tarım Bakanı Sayın Bahri Dağ-
daş'ı burada takdirle hatırlamak isterim. Türkiye buğ
day ithal eden ülke olmaktan çıkmış, yılda 500 milyon 
dolarlık buğday ihraç eden ülke durumuna gelmiş
tir. Ancak, son yıllarda yabancı menşeyli yüksek ve
rimli tohumlukların tedarikinde ihmaller görülmek
tedir. Bilindiği gibi üstün vasıflı tohumlar bir süre 
sonra vasıflarını kaybederler. Tarım Bakanlığı, Tür
kiye'yi tekrar buğday ithal eden ülke durumuna ge
tirmemek için bu yoldaki çalışmalara önem vermeli
dir. Türkiye'de de tohum İslah çalışmaları yapılmakta, 
olumlu sonuçlar alınmaktadır. Bu çalışmalar değer 
taşımaktadır. Ancak henüz yetersizdir. Bu nedenle 
yabancı menşeyli yüksek vasıflı tohumluk tedariki 
bugün de önem taşımaktadır. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türk tarımının şüphesiz en büyük sorunu pazarla

madır. Pazarlama organizasyonunun iyi yapıldığı, pa
zarlama olanaklarının yaratıldığı alanlardaki üretim 
artışı daha hızlı olmaktadır. Bu konuda özel sek
törce kurulmuş bulunan ve süt ürünlerini ambalajlar 
içinde bütün Türkiye'de pazarlayan büyük anonim 
şirketler bize ders verecek örneklerdir. Bu anonim 
şirketler sayesinde mesela, İzmir veya Gönen gibi 
dar çevrelerde üretim bütün Türkiye'de pazarlana-
licek ölçülerde gelişmiştir. Bu örnekler Türkiye'de 

başarılı yatırım modeli konusunda da ders verecek 
niteliktedir. Tavukçuluk ve yumurta üretiminde de 
benzer durumla karşı karşıyayız. 

Pazarlama konusunda Tarım Bakanlığı ve dev
let örgütleri, özel sektörün gösterdiği başarının geri
sinde kalmışlardır. Tarım Bakanlığının pazarlama ko
nusuna hiç bir dönemde gerekli ilgiyi gösterdiğini 
söylemek mümkün değildir. Bu konuda şu müşahhas 
örneği verebilirim. 

Tarım Bakanlığında eskiden beri bir Pazarlama 
Dairesi Başkanlığı bulunmakta; fakat bu daireye ye
terli önem verilmemekteydi. Yeni, Hükümet, Pazar
lama Dairesinin çalışma olanağını daha da kısıtlamış, 
bu daireyi konuyla ilgisiz bulunan bir başka genel 
müdürlüğe bağlamıştır. Pazarlama Türk tarımının en 
önemli sorunudur. Tarım Bakanlığı bu konuya gere
ken önemi vermeli ve pazarlama konusunda bürok
rasinin küçük çıkar hesapları alanı olmaktan kurtar
malıdır. Türkiye'de pazarlanması sağlanan ürün üre
tilir. 

Sayın Başkan, değerli senatörler; 
Türkiye'nin üretim potansiyeli, bugün ulaşılan 

üretim düzeyinden çok daha yüksektir. Üretim tek
niği ve buna bağlı olarak ortalama verimlerin çok 
daha geliştirilmesi gerekmektedir. Sulama olanakları
nın kullanılabilmesi büyük ve yeni olanaklar sağla
yacaktır. Standardizasyon ve nakliyatı da içeren pa
zarlama hizmetlerinin geliştirildiği alanlarda üretim 
çok daha artacak ve pekçok yeni ürün üretim dev
resine girecektir. Özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'daki yüksek üretim potansiyeli hâlâ işlememiş, 
el değmemiş halde beklemektedir. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu Sayın ilhan. 
ÎSMAİL İLHAN (Devamla) — Bitiriyorum Sa

yın Başkanım. 
Muş'taki et kombinası çalışmaları 1978 yılında pek 

ilerleme göstermemiştir Sayın Bakanım. Yem sanayii 
fabrikası çalışmaları müteahhit tarafından gereği gi
bi takip edilmemektedir. 

1978 yılı süresince Veteriner işleri Genel Müdür
lüğünün çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Geçen yı
la kadar şap hastalığından binlerce hayvan ölürken, 
geçen yıl bu husustaki çalışmaları sayesinde herhan
gi bir hastalık olmamıştır. 

1979 <3ıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı büt
çesinin mensuplarına ve Türk Milletine hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu?... Yok. 
Sayın Raif Eriş, buyurun efendim. 

— 3ûl — 
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RAİF ERİŞ (Balıkesir) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğının değerli mensupları; 

Milletin iyi beslenmesi için gerekli tedbirleri al
mak, sorunlar varsa onları çözümlemek, Devletin 
başta gelen görevlerinden biri olduğu malumunuzdur. 

•Et, beslenmenin baş maddesidir, vazgeçilmez bir 
unsurudur. Ülke içinde millete gereği kadar et yedi-
rebilmek için gereği kadar et üretilmesi, yani hayvan 
beslenmesi icap eder. Et üretiminin birinci, yani baş 
kaynağı besiciliktir. Kamu kesimi bir miktar besicilik 
yapmakta ise de bu örnek olmaktan, teşvik ve özendi
rici olmaktan ileri gidemez. Yurdumuzun et, yani hay
van ihtiyacı hayvancılığı, besiciliği kendine meslek yap
mış, hayatını ve geçimini buna bağlamış vatandaşlar 
tarafından üretilmektedir. Ancak, son günlerde, özel
likle karakışın bastırdığı şu günlerde bu kesimin, yani 
besicilerin, yem fiyatlarının yüksekliği ve temin edil
mesindeki güçlükler yanında kendilerini kurtaracak 
fiyatı bulamamaktadırlar. Hükümetin verdiği fiyat 
maliyetin çok çok altındadır. Halka ucuz et yedirmek 
gayreti yanında bu et kaynağını da korumak, des
teklemek yine Devlete düşen hayırlı ve faydalı bir 
görevdir. Besicilere aracı, tefeci gözüyle bakıp bun
lara sırt çevirmek, en azından milletin etsiz kalma
sını doğurur ki, telafisi fevkalade zor ve geç olur. 
Ucuz ve bol et, besiciliğinin desteklenerek geliştiril
mesine bağlıdır. Devlet bu uğurda gerekirse gereken 
ödeneği bütçesine koymalıdır. Et yiyecekleri düşüne
rek bunlara, yani besicilere makul ve adil bir fiyat 
verilmiyorsa, milleti etsiz bırakmaya karar almış de
mektir. Yaz aylarında tarlada taş toplayan, patlıcan 
budayan öğrendlere para bulunabiliyorken işe önem 
vermemek izahı zor bir durum olur. Bu hususta mu
hik ve adil bir fiyatın tespiti ile bu et üreticisi olan 
besicilere, hayatını ve geçimini hayvancılığa bağla
mış olan vatandaşlarımıza daha kolay ve daha önem
li miktarlarda kredi verilerek desteklenmesi milletin 
ve Devletin hayrına olacaktır. 

Sayın senatörler; 
Müsaadenizle bir konuya daha değineceğim. Hü

kümet, planlanmış olan et kombinalarından Balıkesir 
Kombinası inşaatına zamanında para ödememekten 
olacak ki, inşaatlar durma noktasına gelmiştir. Mil
letin beslenmesi ile alakalı olarak bir an evvel biti
rilip et üretimine geçmesi icap eden bu konuyu Hü
kümetin dikkatine arz ediyorum. 

Sayın senatörler; 
Müsaadenizle bir konuya daha değinip sözlerime 

son vereceğim. 

Benim seçim bölgemde gübre üreten fabrikalar 
var. Bu fabrikalar halka açık anonim şirketlere ait
tir. Ortak adetleri 6 binin üzerindedir. Tesislerini 
tamamlarsa, ki yakında tamamlayacakmış, üretimi 
fevkalade artacak ve Devlete milyonlarca dolarlık 
döviz tasarrufu sağlayacaktır; fakat bu fabrikalara 
Hükümet üvey evlat muamelesi yapmaktadır. 

Şöyle ki; Azot Sanayiin Samsun tesislerinden 
5 100 liraya, Türkiye Gübre Fabrikalarından (İsken
derun'dan) 4 890 liraya, Türkiye Gübre Fabrikaları 
Yarımca Tesislerinden 4 700 liraya aldığı fosforik 
gübreyi, Bandırma'dan 4 010 liraya almaktadır. Bu
nun yanında Bandırma'nın üretmediği, Azot Sana
yiinin, Pet - Kim'in, Ereğli Demir - Çelik Fabrikala
rının ürettiği amonyum sülfat gübresini hepsinden 
5 200 liraya, yine Bandırma'nın üretmediği biamon-
yum fosfat gübresini Samsun tesislerinden, Mersin 
tesislerinden yine 7 600 liraya aldığı halde, Bandır-
ma'ya bu farklı fiyatın verilmesi izahı zor bir mese
ledir. 

Maliyete göre bu tespit yapılmış ise, yani özel sek
töre ait fabrikalar daha ucuza malediyor diye böyle 
bir az fiyat veriliyorsa; Hükümet kontrolunda olan 
diğer fabrikaların maliyetlerini bu düzeye indirmesi 
gerekir. îndiremiyorsa özel sektörün bu husustaki 
becerisine itibar göstererek hakkını vermelidir, ya da 
bu fabrikaları özel sektöre devir etmelidir. Vatanda
şımızı daha bol, daha ucuz gübreye kavuşturmalıdır. 

Bütçenin Türk Milletine, Türk tarımcılarına ve 
, Bakanlık camiasına hayırlı ve uğurlu olmasını diler, 

hepinizi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
Sayın Âdemoğlu, buyurunuz. 
M. NURİ ADEMOĞLU (Adana) — Sayın Baş

kan, Cumhuriyet Senatosunun sayın üyeleri; 
Türkiye'nin her şeyden evvel bir tarım ülkesi ol

duğu bir gerçektir. Nüfusunun % 60'tan fazlası köy
de yaşar; mahsulü, milli hâsılanın büyük bir kısmını 
teşkil eder ve büyük bir döviz kaynağına memleketi 
kavuşturan bu sektörün mahsulüdür. Bu itibarla Tür
kiye halen bir tarım memleketidir. 

Hal böyle iken, Türkiye tarımını idare edenler 
maalesef bu seviyede memlekete büyük hizmetler ge
tirmemişlerdir. Bugün şunu söylemek isterim ki, Ta
rım Bakanlığı henüz daha masa başından yeni kıpır
damak üzeredir. Yavaş yavaş kıpırdamaktadır. Ta
rım Bakanlığı Türk çiftçisine, Türk köylüsüne ön
derlik etmesi icap ederken, hiç kimse beni tekzip ede
mez ki, Çukurova çiftçisi Tarım Bakanlığına öncülük 
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etmektedir. Bugün televizyonda halen de görüyoruz; 
bol mahsul almak için, iyi mahsul almak için iyi bir 
tarla hazırlanması, hakikaten mahsulün fazla alınma
sında büyük rol oynuyor. En aşağı % 10 fark edi
yor. Bunun yanında iyi tohum, kaliteli tohum en aşa
ğı % 10 istihsali artırıyor. 

Şimdi, acaba Sayın Bakan, düşünüyorlar mı ki, fa
raza benim Çukurova çiftçim, pamuk eken bir çiftçi 
ferhan yapıp, üç defa aktarma yapıp, tarlasını iyi 
şekilde ekime hazırladığı zaman, yaptığı masrafı Ma
liye kabul etmediği zaman, acaba Tarım Bakanlığı
nın ne gibi yardımı oluyor; bu bir. 

İkincisi; tohum mevzuu var; kaliteli tohum. 

Arkadaşlarım; 
Zannediyorum ki, sekiz senedir Türkiye'ye oriji

nal ve anaç tohum gelmemektedir. Tarım Bakanlığı 
mensupları veyahut da Ziraat fakültesi hocaları her 
zaman kaliteli tohumun ekilmesini tavsiye ederler ve 
beş senede tohumun dejenere olduğunu söylerler; 
ama Türkiye'ye zannediyorum sekiz seneden beri 
böyle bir tohum gelmemektedir. Bu elbette ki, tarla 
verimini azaltacaktır. 

Şimdi, Tarım Bakanlığı, tarım işleriyle arz etti
ğim şekilde fazla alâkalanamaz ve Türk çiftçisinin 
yardımına fazla koşamazken, bu Bakanlığa bir de 
gıda faktörü eklenmiştir. Gıda faktörü eklenmiştir; 
ama Türkiye'de, tarım memleketi olan Türkiye'de 
yumurtanın tanesi 300 kuruş, 350 kuruştur. 

Muhterem arkadaşlarım; 
isviçre'de bir yumurta 200 kuruş. Amerika'da 

180 kuruştur. İsviçre tarım memleketi değildir, 200 
kuruştur; bizde 300 - 350 kuruştur; ama hemen şunu 
ilave edeyim ki; dünyada bir tavuk senede 250 tane 
yumurta verirken Türkiye'de 150 yumurta vermek
tedir. 

Şimdi ben Tarım Bakanlığından öğrenmek iste
rim; Türkiye'de bir tavuğun senelik verdiği 150 yu
murtayı hiç olmazsa 200 yumurtaya çıkaracak bir 
çaba var mıdır? Bir çaba içine girilmekte midir? Ha
yır; ben inanmıyorum. 

Öbür taraftan; Türkiye tarım memleketidir; fakat 
Türkiye'de sütün kilosu perakende 20 liradır. Biraz 
evvel Grup Sözcüm sekiz liraya süt müstahsilinden 
alındığını söylüyor. Elbette sekiz liraya süt satan 
çiftçi zarar eder; çünkü yem çok pahalıdır. 

O halde, Hükümet tedbirini almalıdır. Çocukları
mız, yarının büyükleri olacak o çocuklarımızın elbet 
süt içmeleri icap eder. 20 liraya her aile süt alabilir 
mi? Fakir fukaranın hamisi olduğunu söyleyen Halk 

I Partisi Hükümeti 20 liraya olan sütü fakir fukaraya 
I nasıl içirecek? Ya bunu sübvanse etmeli veyahut 
I da süt müstahsilinin yardımına koşmalıdır ve bu şe-
I kilde halkına ucuz süt içirmelidir. 
I Öbür taraftan yağ konusuna gelelim. Türkiye yi-
I ne bir tarım memleketi olduğu halde bugün marga-
I rinin kilosu 30 liradır. O da bulabilene aşkolsun. 
I Muhterem arkadaşlarım; 
I Velhasıl bizim adımız tarım memleketidir; fakat 
I gidişatımız ve istihsalimiz hiç bu söze uymamakta-
I dır. 
I Öbür taraftan, gene tarım memleketi olan ve hat-
I ta dışarıya hayvan ihracına müsaade eden Tarım Ba-
I kanlığı, Türkiye'de etin kilosunun 150 liraya satüma-
I sına müsaade etmektedir. Bu da bir yana, kuzunun 
I kesilmesine müsaade etmektedir. 

I Arkadaşlarım; 
I Yarının koyunu olacak olan kuzunun kesilmesi, 
I bu memlekete ihanettir. Belki Tarım Bakanlığı mü-
I saade etmiyor; ama kesiyorlar, cayır cayır kesiyor-
I 1ar. Buna mani olması lazımdır. Bizim gibi geri kal

mış bir memlekette kuzunun kesilmesi günahtır. 
I Birçok tarım memleketi olmayan Avrupa ülkele-
I rinde et, süt, yağ ve yumurta bizden daha ucuzdur. 
I Bu yetmiyormuş gibi, bazı senelerde ekmeğimizin 
I buğdayın! da dışarıdan ithal etmek mecburiyetinde 
I kalmaktayız. Bu nasıl tarım memleketidir?.. 

I Geçenlerde Tarsus'ta Kalkınma Vakfıyla kurulan 
I bir tavuk çiftliğini televizyon gösterdi ve güya Hü-
I kümetin de reklamını yaptı; ama bunu seyreden halk 
I ne dedi?.. «Ben 150 liraya, 120 liraya et alıyorum; 
I bir tavuğu 120 liraya alıyorum; bir yumurtayı 3-3,5 
I liraya alıyorum, ondan sonra da bu Hükümetin rek-
I lamı olsun diye televizyon bana bu tavuk çiftliğini 
I gösteriyor. Bana ucuz et, tavuk aldırsa; bana ucuz 
I yumurta aldırsa bundan daha çok bu Hükümetin rek-
I lamını yaptırmış olur», dedi. 
I Halkına ucuz gıda temin edemeyen Tarım Bakan-
I lığı, öbür taraftan çiftçisinin dert ve ihtiyaçlarını da 
I görmemekte, görmekten uzak bulunmaktadır. Tanm 
j Bakanlığı, acaba bugün bilhassa Çukurova çiftçisi-
I nin içinde bulunduğu çok sıkıntılı durumun idraki 
I içinde midir?.. Ben hiç zannetmiyorum. Zira, eğer 
I bu idrakin içinde olsalardı, muhalefette iken bol bol 
I savurdukları, fakirin fukaranın babalığını yaptıkları 
I sözleri gibi çiftçinin de hamiliğini yapan sözlerini 
I hatırlayıp onların imdadına koşmaları icabederdi. Ço'k 
I müşkül durumda bulunan ve bu sebepten otomobi-
I lini, traktörünü satan, hatta bugün, tarlasına müşte-
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ri bulsa onun bile bir kısmını satıp borcundan ve 
onun faizinden, % 50 - 6C'a varan faizinden kurtul
mayı isteyen Çukurova çiftçisinin imdadına koşma
dıklarına göre, bu Hükümet, sözünde durmayan, 
vaatlerini unutan, muhalefette iken yaptığı konuşma
larıyla halkını ve çiftçisini aldatan kimselerden kuru
lu bir heyet olarak Türk Milletine şikâyet etmek bi
zim de bir vazifemiz olması lazım gelir. Evet, bugün 
Çukurova çiftçisi, borç içindedir. Zira, bir taraftan 
tarla verimi muhtelif sebeplerle azalırken, elde ettiği 
mahsulünü de değerinden aşağı fiyatla satarken, aldı
ğı tohumundan, mazotundan, mücadele ilacından, iş
çi ücretinden, traktörünün yedek parça ve lastik fi
yatlarının artışından dolayı büyük zarar içine gir
mektedir. Düşük fiyatla sattığı pamuğuna mukabil, 
kendi pamuğundan yapılan bezini ve basmasını, ge
çen seneden bir hatta iki misli fiyatla satın almak
tadır. 

Muhalefette iken o günkü hükümete, «Siz küçük 
çiftçiyi faizcilerin, tefecilerin kurbanı yapıyorsunuz» 
diyen bugünkü Halk Partisi Hükümeti ve parlamen
terleri, çiftçinin tohum almak için, gübre almak için, 
hatta iş açıldığı zaman bulamayacağını düşündüğü 
akaryakıtını şimdiden ambarına koymak için faizci
lerden % 50 faizle borç para aldığını duymamazlık 
ve bilmemezlikten geliyor. Zira, Hükümetin bizzat 
kendisi faizcilik ve tefecilik yapmaktadır. Öyle de
ğil mi?.. Bugün, vadeli banka mevduatına % 22 fai
zi bu Hükümet getirmedi mi?.. Ve yine, bankerlerin 
% 30 faizle para aradıklarını gazete ilanlarında bu 
Hükümet görmüyor mu?.. Dekara, sulu pamukta 
3 500, hatta bazı senelerde 4 bin lira para sarfeden 
Çukurova çiftçisi, bunun ancak 750 lirasını ayni ve
ya nakdi yardım olarak Ziraat Bankasından almak
tadır. Geriye kalan 2 750 lirasını da % 50 faizle alı
yor; tefeciden alıyor. Bu ne demektir; biliyor musu
nuz arkadaşlarım?.. Çukurova'nın küçük çiftçisinin 
% 90'ı henüz tohumunu tarlaya attığı gün, o tarla
dan alacağı pamuğun 100 kilosunu yemiş demektir. 
Bu ise, daha ekimde pamuk çiftçisinin belini bük
mekte ve kendisini hasta yapmaktadır. Zira, zarar
dan kurtulması için bu 100 kiloya, bu 100 kilodan 
başka 250 kilo daha alması lazımdır ki, başabaş çı
karsın. Yani, 350 kilo alması lazımdır ki, başabaş 
zarar etmesin. Bu rakamdaki tarla randımanını te
min etmek, Türkiye'de henüz, (Bilhassa Çukurova' 
da) dekara 350 kilo kütlü almak, bugünkü şartlarla 
mümkün değildir. 

Şimdi, «Bu hususları Sayın Bakan biliyorlarsa, 
niçin çaresini arayıp bulmamaktadırlar?..» diye so

ruyorum. Çaresi de, çiftçinin yegâne kredi müessese
si olan Ziraat Bankasının lüzumlu ve kafi miktar 
krediyi vermesini temin etmektir. Bugün, Çukurova 
çiftçisinin her sene zarar etmesinden dolayı ekim sa
hası her geçen sene bir miktar daha azalmaktadır. 
Bu, bir taraftan ihracıyla temin edilen dövizin azal
ması, diğer taraftan tohumundan çıkarılan yağ istih
salinin azalması demektir ki, bu memleket için bü
yük bir kayıptır. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Âdemoğ
lu. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Halk Par
tisi Hükümetinin, küçük çiftçinin elinden 13 lira ta
ban fiyatla aldığı çekirdekli pamuk fiyatı bugün 20 
liradır arkadaşlarım. Muhalefette iken, küçük çift
çinin, fakirin fukaranın edebiyatını yapacaksınız, ik
tidara gelince 20 lira kutlusunu 13 liraya sattıracak
sınız. Yani, küçük çiftçinin elinden çıktıktan sonra 
kültü fiyatları 20 liradır bugün. Dünya piyasası da 
böyledir. Günah arkadaşlarım. Zaten borçlu olan 
küçük çiftçi, bu şekilde maliyetinden de aşağı mah
sulünü satarsa, artık bunun belinin doğrulmasına im
kân yoktur. 

Arkadaşlarım; 
Biraz evvel, sözlerime başlarken, tarla hazırlığını 

ve orijinal tohum, kaliteli tohumdan bahsetmiştim. 
Bunun yanında bir de mücadele ilaçlan vardır. Mü
cadele ilaçları, (Arkadaşlarım, biraz evvel Grup söz
cüm de söyledi) kilosu 3 300 liraya olan mücadele 
ilaçlarını bayiler 6 bin liraya satmaktadır; karabor
sadan satmaktadırlar. 

BAŞKAN — Tonu herhalde değil mi?.. «Kilo
su» dediniz de. 

M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Kilosu 
efendim, kilosu. 

BAŞKAN — 3 300 lira. 
M. NURİ ÂDEMOĞLU (Devamla) — Evet, 

3 300 lira. Çiftçi 50 gram kullanır. 
Arkadaşlarım; 
Şimdi, bu mücadelelerse ayrı bir derttir. Sayın 

Bakanım belki bu hususta bize ferahlatıcı malumat 
vereceklerdir; fakat, dış firmalar Türkiye'deki hükü
mete itimat etmediklerinden kredili mal vermemek
tedirler. Bu itibarla, yerli firmalar da son senede ya
pılan, bir senede üç defa devalüasyondan ve bu de
valüasyonun, firmaların 6 ay evvel sattığı mala da 
intikal ettirilmesi dolayısıyla yerli firmalar da kredi 
ile mal getirmek istememektedirler. Bundan dolayı, 
önümüzdeki mahsul senesinde, pamuk mahsulünde, 
çiftçinin mücadele bakımından, ensektisitlere büyük 
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çapta boyun eğeceği, onun için de, büyük zarara gi
receğini şimdiden söylemek herhalde kehanet olma
sa gerektir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Söylenecek sözler çok; fakat vaktimiz yok. Çu

kurova, Amerikalı uzmanların tespitine göre bir na
renciye memleketidir; fakat bugün Çukurovada bir 
tek narenciye fidesi bulamazsınız. Sayın Bakandan 
istirham ediyorum. Dünya Bankası bu işe büyük 
önem vermektedir. Sayın Bakandan tekrar tekrar is
tirham ediyorum. Bir müddet sonra, Keban Barajı
nın açılmasıyla Haran Ovasında büyük pamukçuluk 
gelişecektir. Çukurova, büyük narenciye bahçelerine 
münhasır kalacaktır. Bu itibarla, şimdiden fide te
min etmek için büyük imkân kullanılmasını Sayın 
Bakandan istirham ediyorum. Aksi takdirde, Çukur
ova tarlaları boş kalacaktır. Zaten, şimdiden borçlu 
olan köylü, çiftçi, pamuk mahsulünü terk edecek 
olan c'ftcî büvük sıkıntı içerisine girecektir. Köylü
nün, çiftçinin tarlasını alan bulunamamaktadır, alan 
çıkmamaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Âdemoğlu lütfen efendim sü
reniz bitti. 

M. NUR t ÂDEMOĞLU (Devamla) — Bağlıyo
rum efendim. Bu itibarla köylü mahsulünü de ala
mayacağına göre, çiftçiliği bırakacağına göre peri
şan olacaktır. 

Bu itibarla Saym Bakanın beni dinledikten sonra 
bu işe eğilmesini, köylüye Ziraat Bankasından sana
yisini de bir tarafa bırakarak, tüccarını da bir tarafa 
bıraktıraraktan köylünün imdadına Ziraat Banaksı-
nın bütün imkânıyla koşturulmasına önem verilme
sini bilhassa istirham ediyorum. Saygılar sunuyo
rum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sayın 
Savcı, buyurun efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Diyarbakır) — Saym 
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, Gıda - Ta
rım ve Hayvancılık Bakanlığının çok değerli men
supları; 

Gecenin bu geç saatlerinde 1979 yılı Bakanlık 
Bütçesini eleştirmek, 1978 yılındaki icraatın hesabı 
nı Sayın Bakanın ağzından dinlemek, elbetteki biz
ler için çok büyük kazanç olmasına rağmen, bu im
kâna sahip olamadığımız için kısa ve özetle arz ve 
ifade etmek üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Bilindiği üzere, Gıda - Tarım ve Hayvancılık Ba

kanlığının kendi bünyesi dışında İktisadi Devlet Te

şekkülleri d6 mevcut bulumruaktadır. 1979 yılı Büt
çesinde, Devlet Üretme Çiftliği ayrı bir bütçeyle; 
İktisadi Devlet Teşekküllerinin de bütçelerini hariç 
tutarsak, 7 milyar 282 milyon 981 bin lirayla hu
zurumuza gelmiş bulunuyor. 

Hemen şunu ifade edeyim ki, nüfusunun % 60'ın-
dan fazlasını teşkil eden tarım sektörüne hizmet gö
türen bu büyük Bakanlığın Bütçesiyle hizmetleri ve 
1979 yılında ele alacağı plan ve projeleri mukayese 
edilecek olursa, elbetteki bir neticeye varmış olu
ruz; fakat imkânlar nispetinde köylü ve çiftçiye gö
türülecek hizmetlerin azami şekilde faydalanılaca
ğını da bu Bakanlıktaki teknik potansiyelin ve çok 
değerli meslektaşlarımın mevcudiyeti dolayısıyla biir 
inanç ve kıvanç duymaktayım, 

Tarım sektörünün dünya ile genel ekonomisi içe
risindeki yerini, önemini, sorunlarım, plan hedef
lerini ve bunların gerçekleşme durumu ile üretimi 
artıran faktörler üzerinde saatlerce durmak gere
kir; fakat ben hemen şunu ifade etmek istiyorum. 
Hepimizin bildiği gibi, Türkiye henüz tam bir ta
rım ülkesi karakterini taşımaktadır. O halde «para, 
plan ve eleman» üçlüsü içerisinde «Bu Bütçe ile 
hangi plan ve projeler hazırlanmıştır, hazırlanmak
tadır; geçen yıllardan devam eden planlar uygula
nacaktır ve bunu kimler uygulayacaktır, ne şekil
de uygulayacaktır?» gibi birtakım meseleler kar
şımıza çıkmış bulunuyor. 

Ben, hemen şunu ifade etmek istiyorum ki, 
Tarım Bakanlığı, tarım sektörüne bütün mevcudi
yetiyle hizmet götüren; bunun yanında kurulu sana
yinin de büyük bir kısmı et, süt, şeker, sigara, teks
til ve gıda maddeleri de tarım ürünlerine dayandığı 
için uzun yıllar münakaşasını yaptığımız tarımla sa
nayii, bilhassa tarıma dayanan sanayii beraber yü
rütmek zorunluluğu vardır. Çünkü, her yıl artan 
1 milyona yakın nüfusumuz, her gün sabahleyin 
tabaklarımızda bir gıda maddesini aramak mecbu
riyetindedir. 

Şu halde, planın hedefi nedir?. Plamn hedefi, 
tek kelimeyle beslenme olmalıdır. Daha doğrusu 
inşam doyurma meselesi ortaya çıkmaktadır, tşte 
bu Bakanlığın önemi buradadır, bu bakımdan hiz
metin en iyi şekilde yapılması gerekir. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Toprak kaybının önlenmesi, bu arada gerekli 

araştırma, eğitim ve yayın hizmetlerinin yapılması, 
Bakanlığa dayalı İktisadi Devlet Teşekküllerinin ça
lışmalarının rantabl bir şekilde yürütülmesi, bu Büt-
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çeyle arzu edilen çalışma amacına, hedeflerine var
mak için elbetitefci birtakım araç ve gereçlere ihtiyaç 
vardır; fakat şunu da unutmamak lazım ki, Türk 
tarımı tabiat şartlarına bağlı olarak geleneksel ta

rım metotlarından kendini kurtarmak gayretini gös
terme içerisindedir. Öyleyse, Türkiye tarımı bu plan
lı dönem içerisinde gerçekçi bir görüşle prodüktif 
çalışma yollarına girmek zorundadır. Kabul etme
liyiz ki, biraz evvel de söylediğim gibi, sanayileş
me ham maddelerinin yanında, Türkiye'nin geleceği 
daha bir müddet tarım sektörüne ve bu arada ça
lışan kişilerin refah ve gelirlerine bağlıdır. Bunun 
için çok değerli meslektaşım Bakan arkadaşım, el-
betteki söyleyeceklerimizle ve 1979 yılı icraatına gi
rerken, çiftçinin meseleleriyle yaıkinen ilgilenecek
tir. Bu arada, çiftçiyi en çok ilgilendiren ve ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın da ifade ettikleri 
gibi, «in - put» dediğimiz girdilerin, çiftçi ve köy
lüye yeteri kadar, zamanında temin edilmesi, fiyat 
kredi ve pazarlama imkânları hakikaten başlı başı
na bir meseledir ve hükümetleri en çok işgal eden bir 
konudur. 

Muhterem arkadaşlar; 
Ekonominin ve ekonomi içinde tarımın entegre 

olarak planlanmasında, sosyal, kültürel ve demog
rafik kriterlerin bir kül halinde değerlendirilmesine 
imkân veren yaygın sanayileşme modeline yönelme 
ihtiyacı, zannediyorum bu Bakanlığın hizmetleriyle 
beraber hayat pahalılığını ve halkın beslenmesi ko
nusundaki zorluklan da giderebilecek durumdadır. 

Şunu ifade edeyim ki, tarımla ilgili kamu sek
törü çok dağınıktır. 

Muhterem arkadaşlar; 
Geçen yıl da burada ifade etmiş olduğum gibi, 

bu güzide elemanların çalıştığı Bakanlık 3202 sa
yılı Kanunla, yönetilmektedir; 1937'de çıkarılan bu 
Kanun bugünün ihtiyaçlarına cevap vermekten uzak
tır; ama yıllardır gerek bu Kanunun değişikliği, ge
rekse çiftçiye götürülecek hizmetler içerisinde, üze
rindeki hazırlanmış kanun teklif ve tasarıları Mec
lislerimizde uzun zaman beklemekte, kadük ol
maktadır. Meselâ ben, geçen yıl 36 arkadaşımla 
beraber bu Bakanlığın hizmetlerini daha iyi bir şe
kilde götürebilmek, yürütebilmek için bir yetki ka
nunu hazırlamıştım; tarım hizmetlerinin yeniden 
reorganizasyonu ile ilgili bir yetki kanunu hazırla
mıştım; fakat vakit müsaade etmedi ve kadük du
rumundadır. Ama bununla beraber Sayın Bakanın 
her şeyden önce bu teşkilat kanunu üzerinde mut

laka 1979 yılında çıkarılması için bir gayret sarf 
edeceğinden de emin bulunmaktayım. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bunun 
yanıbaşında çiftçi mallarım koruma meclisi, yahut 
çiftçi mallarını koruma kanunu gibi, çiftçiye ya
rarlı kanunları da, bilhassa sosyal güvenliğini ilgi
lendiren kanunları da ihmal etmemek bu Bakanlık 
için en büyük vazife olacaktır. 

BAŞKAN — Lütfen bağlayın efendim, vatki-
niz doldu. 

SABAHATTİN SAVCI (Devamla) — Bu arada, 
daha çok personel meselesine değinerek sözlerimi 
bitirmiş olacağım. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Plan güzel yapılabilir; Bütçe de elimizde, 7 mil

yarı geçiyor, o da olabilir; fakat bütün bunların 
en iyi şekilde uygulanması, şu gördüğümüz çok kıy
metli meslekdaşîarımızla; ama yalnız merkezi orga
nizasyon Hükümetinde değil, taşra teşkilatındaki 
köylere kadar uzanan meslekdaşîarımızla, gerek ve
teriner gerekse ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, 
ev ekonomisti arkadaşlarımızla yürütülecektir. O 
halde, Sayın Bakana, bir temenni mahiyetinde şunu 
ifade etmek istiyorum: Arkadaşlarımızın personel 
rejimiyle, tayin ve nakiUeriyle hassaten yakından 
ilgilendiğinden emin bulunduğum Sayın Bakanın, 
huzur içerisinde bir personel yönetmeliği ve mümkün 
olduğu kadar âdilâne, tarafsız bir gözle tayin ve 
nakillere önem vereceğini ümit etmekteyim. Tabi
atıyla, bu hususta ve bundan başka, tarımla, tarım 
sektörüyle ve çiftçiyle ilgili birtakım sorularımızı da, 
vaktin müsaadesi olmadığı için, zaman zaman ken
disini ziyaret etmek suretiyle ifade edip karşılıklı 
görüşme imkânını da aramış olacağız. 

Bu vesileyle, bu büyük, dev Bakanlığın Bütçe
sinin, Türk Milletine, Türk tarımına, Türk çiftçi
sine ve Bakanlığın güzide mensubu arkadaşlarıma 
hayırlı ve uğurlu olmasını diler, Yüce Heyetinizi 
saygıyla selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Söz sırası Sayın Nalbantoğlu'nda; buyurunuz 

efendim. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın senatörler ve Tarım Bakanlığının de
ğeri] mensupları; 

Hepinizi saygıyla, selamlarım. 
Düşünüyorum ki, petrol Arap yarımadasına bir 

nimet oluyor da, şu küçükbaş ve büyükbaş hayvan 
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potansiyelimiz bizim memleket için, bizim halkımız 
için neden bir kalkınma nimeti olarak kullanılamıyor?.. 

Türkiye'mizdeki sayılarını bir tarafa bırakıyo
rum; Doğu Anadoluda sadece, Erzurum, Ağrı, Kars 
ve Erzincan illerini kapsayan yöredeki küçükbaş hay
vanlarımızın sayıları şöyle: 

Erzurum'da 1 905 968, Ağrı'da 1 689 941, Kars'ta 
1 956 819, Erzincan'da 487 554 koyun. Merinoslar da 
var. Yani toplam olarak şu dört ilde 6 milyon kü
çükbaş (koyun) hayvan var; 18 bin de merinos koyu
nu mevcudu var. 

Bu rakamlar tabiatıyla istatistik! rakamlar olup res
men tespit edilebilenler. Bunun haricinde belki daha 
da sayıya katılmamış olan hayvan sayısı vardır. 

Asgari şartlarda bu kadar koyundan yılda 6 bin 
ton yapağı çıktığını bir arkadaşım hesap etti. Diğer 
taraftan, yalnız Erzurum ili için süt potansiyeline ba
kıyorum; onu da hesap ettirdim; 1 905 968 koyun
dan ve bir de 564 653 adet de sığır mevcut olup, bu
nun yansımın inek olduğu farzıyla, bir koyundan gün
de 1/2 litre süt ve bir inekten de 2 litre süt hesabıy
la (zannederim 150 gün hesabıyla yaptı) yaklaşık ola
rak günde 1 000 ton koyun, 1 000 ton da inek sütü 
elde edilebilir. Halbuki, Erzurum'da kurulmuş Süt 
Fabrikasına bakıyorum; günde 20 ton kapasiteli. Bu, 
iki üç yıldaln beri kurulmuş olmasına rağmen, pas
törize süt üretmediği gibi, tereyağı - peynir yapımı 
konusunda kapasitesi de çok düşük. Beş ton civarında 
bir sütü alıp işler. Bu bakımdan, Bakanlık ilgilileri
nin bu konuya eğilmesini istitham etmekteyim. 

Demek ki, bu 'kadar hayvan ve hayvan ürünleri 
potansiyelimiz (Et) olduğuna göre, bir kere belki şu 
söyleyeceğim fabrikalar, iplik fabrikası, yünlü doku
ma, halıcılık; tabii İşletmeler Bakanının da yakasına 
yapışacağım; fakat hiç olmazsa, süt endüstrisi ba
kımından, yöredeki süt potansiyelini değerlendir
mek, kapasiteyi tam kullanılır hale getirmeyi de bu 
Bakanlıklar, bilhassa Süt Endüstrisi Kurumu Genel 
Müdürlüğünden istirham etmekteyim. 

Gerçi yörede kombinalar var. Bazıları bitti, Br-
zurumMaki öteden beri çalışıyor; Kars'ta ve çeşitli il
lerde var; fakat bu kombinalar, beni mazur görün, 
bir modern mezbahadan ileriye geçemedi. Erzurum 
kombinası dahi 1950 - 1955'ten beri çalıştığı halde, 
modern bir mezbahadan ileriye geçemedi. Arzu ede
rim ki, bu kombinalarda et mamullerinin her türü iş-/ 
lenebilsin; her türlü şey, oradaki et potansiyelini de 
aksettirecek veya kullanacak şekilde o kombinalar et 

mamulleri kısmıyla da donatılmış olsun. Tabii ayak
kabı sanayii yok. O kombinaların dahi soğuk hava 
kapasiteleri bugünkü kesimlerine yetecek durumda 
değil. Üç misli kesime geçtiğiniz gün, etleri kokut
maktan başka bir şey gelmez elinizden, etleri kokut
mak mecburiyetinde kalırsınız. 

Yörede yem sanayii de önemli kanısındayım. Bu 
bakımdan, Sayın Bakanımızdan ve Yem Sanayii Ge
nel Müdürlüğünden, bilhassa Horasan'da ve bir de 
Hınıs'ta etüt etmesini istirham ediyorum. Ben Oltu'-
luyum; ama Oltu'da istemiyorum; ama herhalde hay
vancılık yöreleri olarak Horasan'da ve Hınıs'ta birer 
yem fabrikası etüt edilse, zannederim ki, netice ran-
tabilite bakımından, fizibilite bakımından, müspet 
çıkacaktır. 

Memleketimizde protein bakımından sadece 
hayvan etine, yani sığır veya koyun etine yüklenmek 
bizi ileride çıkmaza sokacaktır; o kanıdayım. Bu 
bakımdan, et yerine ikame edilecek başka et, yani 
su ürünlerini (Balık eti) ikame etmek gerektiğine 
inanıyorum. Aksi takdirde, birkaç sene sonra, zaten 
iyi gübrelenmeyen, hatta affedersiniz gübresini de te
zek olarak yaktığımız memleketimizde, kazına kazına 
verimsiz hale gelecek o meralar, besicilikte bugün
kü sayının üstüne çıkamayacak ve biz bir gün belki 
et gereksinmesini karşılayamayacağız. Memleketimizin 
her dağ başından güzel alabalık suları geliyor. Me
sela bir misal: İspir'in Özbağ deresi. Keşke param 
olsa da, oraya, on tane yere 200'er bin liraya şedde
ler yapsam, balık üretsem, yanında da yatsam diyo
rum. Demek ki, su ürünleri bakımından bu konuya 
önem gösterilmesini de istirham etmekteyim. 

Şimdi bir başka konuya geçeceğim: Doğu
da, hele şu dört ilde şu kadar hayvan varken, aca
ba şu dört ilde kaç tane veteriner sayısı vardır?.. Çok 
şüpheliyim ki, en yakın veya en uzak devlet üretme 
çiftliğinizdeki veteriner sayısı kadar veteriner yoktur 
Doğuda. Bunu da Bakanlığın dikkatine arz ederim. 

Ayrıca, bir mühim konuya değineceğim: Güney
doğu Anadoludaki mayınlı arazideki mayınları sökece
ğiz ve topraksız çiftçiye vereceğiz diyoruz. Ben ka
tiyen bu işin faydalı olmayacağına inanıyorum. Bu 
arazi, arazisi olmayan, toprağı olmayan çiftçiye da
ğıtıldığı gün, 365 gün sonra oradaki toprak ağala
rının eline geçecektir, el değiştirecektir. Zaten bu
gün, ne bilim Elazığ'ın Perçens köyündeki köylü
yü ziraat yapması için köyünde tutamıyoruz; o ba
kımdan, oradaki toprak derhal el değiştirecektir. Sa-
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yın Bakandan istirham ediyorum; acaba bu kurtarı
lacak •mayınlı tarlalardan kurtarılacak arazi, üzerine 
üretme çiftlikleri yapılamaz mı? Şöyle bir hesap yap
tım. O hududumuzdaki mayınlı kısmın uzunluğu 500 
kilometre olsa, 500 kilometre, 500 bin metre eder. 
Genişlik eğer 200 metre ise; 100 milyon metre kare. 
Bin metre kare bir dönüm; 100 bin dönüm arazi var. 
Ne bileyim, 25 dönüme bir çiftlik kurbanız, dört tane 
üretme çiftliği çıkar. Bu bakımdan Saynı Bakanımı
zın bu hususu etüt etmesini vsyahutta bunun üze
rinde ilgililerin kafasını yormaları için emir verme
sini ve hatta icap ederse oraya tetkik heyetleri gönder
mesini istirham etmekteyim. 

Son sözüm Sayın Başkan, belki sabrınızı tüket
tim. 

İlçelerde Ziraat Mühendislerinde tarım teknis
yenleri boş oturup, zamanı laklak ederek geçirmekte
dirler. Yazık... O çocuklar bir meslek sahibi olmuş
tur; memleketimize, çiftçimize bir katkısı olur, Var
sa eğsr bilgileri, aşıdır, nasıl gübreleme yapılacak
tır, ne zaman sürülecektir, ne zaman nadasa bırakıla
caktır; belki onları bilmişlerdir, öğrenmişlerdir. Bu 
tarım teknisyenlerini artık boşuna oturtmayalım. 
Mümkünse bunları; eğer bu dediğim devlet üretme; 
çiftlikleri üç, dört tane kurulabilirse, orada yarar
lanmak için fazla kadroyu o çiftliklere çekmek 
mümkündür. Devlet üretme çiftlikleri kurulmasını bu 
bakımdan da öneriyorum. Şayet arz ettiğim bu dev
let üretme çiftlikleri kurulmayacaksa, hiç olmazsa bu 
gençleri, bu tarım teknisyenlerini Köy - Kent mi di
yelim, merkezi köy mü diyelim, tarım kent mi diye
lim. oralara birer birer dağıtsak da. bari ziraat mü
hendisinin odasında toplanıp, sandalyesiz ayakta du
rarak dedikodu yapmaktan kurtulsunlar ve belki mem
leketimize daha faydalı olurlar. 

Gecenin bu geç saatinde beni dinlediğiniz için te
şekkür ederim. 

Bakanlık Bütçesinin memleketimize, Milletimize 
ve Bakanlık mensuplarına hayırlı olmasını diler, say
gılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Sayın üyeler; 
Böylece beş sayın üye konuşmuş oluyor. Söz Sa

yın Bakanındır. Onu müteakip sırada İsmail Kutluk 
vardır. Son söz Sayın ismail Kutluk'un olacaktır. 

Buyurun Sayın Bakan. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş

kanım, bir istirhamım olacak eğer müsaade ederse

niz. Ben çok kısa konuşacağım; bir, iki not halinde. 
Sayın Bakana not vermek gibi bir durum da olacak. 
Sayın Bakandan önce konuşmak istiyorum. 

SADETTİN DEMÎRAYAK (Aydın) — Son söz 
milletvekilinin. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman olmaz, son söz 
kimseye veremeyiz. Eğer konuşmak istiyorsanız; son 
söz vermeyeceğim. Bu takdirde, altı kişi konuşmuş 
olur. Son söz senatöründür efendim. 

Eğer sizin işiniz varsa, o sıradaki başka bir arka
daşa devrederiz efendim. 

Kısa, sade teşekkür etmenize de müsaade ederiz. 
Daha da memnun oluruz. 

Buyurunuz Sayın Bakan. 
Sayın Bakan müddetiniz yarım saattir saat 01,45; 

biliyorsunuz efendim. 
GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKA

NI MEHMET YÜCELER (Kayseri Milletvekili) — 
Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun değerli üye
leri; 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 1979 
yılı Bütçesiyle ilgili olarak Cumhuriyet Senatosunun 
değerli üyeleri tarafından yapılan konuşma, eleştiri 
ve Önerileri dikkatle dinledim. Bu eleştiri ve öneriler 
tümüyle Bakanlığımız çalışmalarına ışık tutacaktır. 

Cumhuriyet Senatosu üyelerin tüm eleştiri ve öne
rilerini mümkün olduğu kadar cevaplandırmak iste
rim. Ancak, şahsına ayrılan sürenin kısıtlı olması 
nedeniyle bunlardan bir kısmına hemen cevap vere
mezsem. değerli arkadaşlarımın beni hoşgörüyle kar
şılayacaklarım umarım. Yine, Cumhuriyet Senatosu 
üyelerimizin eleştiri ve önerilerine cevap vermeden 
önce, tarımın ülke ekonomisindeki yeri, tarımsal üre
tim durumu ve sorunlarıyla bunlara ilişkin Bakanlı
ğımız çalışmaları hakkında genel bir açıklama yapıl
masının Senato tutanaklarına geçmesi bakımından 
yararlı olacağı kanaatindeyim. 

Önce tarımın ülke ekonomisindeki yerini özetle
mek istiyorum. 

Türkiye ekonomisi bütün gelişme çabalarına kar
şın tarıma dayalı bir ekonomi niteliğini sürdürmek
tedir. Tarım sektörü ekonominin anasektörünü oluş
turmaktadır. Nüfusumuzun büyük çoğunluğu halen 
kırsal kesimde yaşamaktadır. Türkiye'de kırsal nüfus 
1962 yılında toplam nüfusun % 67'sini oluştururken, 
zamanla bu oran sürekli bir düşüş göstermiş ve şu 
anda <% 57 dolaylarına inmiştir. Bu süre içinde kır
sal nüfusun mutlak değeri azalmamış, tersine % 25 
kadar artmıştır. Ancak, kırsal nüfustaki artış oranı, 
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kentsel nüfusun artış oranının çok altında bulundu
ğundan, kırsal nüfusun toplam nüfus içindeki 
payı azalma göstermiştir. Tarımsal gelirin, ulu
sal gelir içindeki payı tarımın önemini belirtmede 
bir ölçü olarak kullanılmaktadır. Tarımsal gelirin 
ulusal gelirdeki payı 1962 yılına kadar % 38'in üze
rinde iken, 1977 yılında % 23 dolayına düşmüştür. 
Bunun nedeni sanayi ve diğer sektörlerdeki gelişme 
hızının tarıma göre daha yüksek oluşudur. Bu farklı 
gelişmeye karşın, tarım ekonomimizde önemli bir sek
tör olma özelliğini korumaktadır. Kişi başına gelir 
bakımından tarımsal sektör ile tarım dışı sektörler 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Bu durum az ge
lişmiş ülkeler için olduğu kadar, gelişmekte olan ül
keler için de söz konusudur. Kişi başına gelir bakı
mından tarımsal gelirler diğer sektörlerde elde edilen 
gelirin çok altında kalmaktadır. Bu durum köyden 
kente akımı artırmakta ve kentleşmede sosyo - eko
nomik sorunlar yaratmaktadır. Tarımın dış ticareti
mizdeki yeri ve önemi azımsanmayacak boyutlarda
dır. 

Ülkemizin 1 milyar 753 milyon dolar olan 1977 
yılı dışsatım gerçekleşmesinde, tarım ve hayvancılık 
kesiminin payı 1 milyar 41 milyon dolar. 2 milyar 
250 milyon dolar olan 1978 yılı gerçekleşme tahmin-
lerindeki pay da 1 milyar 490 milyon dolardır ki, 
toplam ihracatımızın yaklaşık üçte ikisini tarımsal 
ürünlerin oluşturmakta olduğu görülmektedir. Do
layısıyla ülkemizde kalkınma için gerekli dövizlerin 
sağlanmasında tarım sektörünün yeri ve önemi çok 
büyük olmaktadır. Ekonomik kalkınma ile bu duru
mun değişmesi ve tarımın nispi öneminin azalması 
beklenmekte idi; fakat planlı kalkınma döneminde 
henüz bu gelişmenin hissedilir bir düzeye ulaşmadığı 
ve halen tarımın dışticarette hâkim durumunu koru
duğu ve gelecek yıllarda da aynı özelliği koruyacağı 
tahmin edilmektedir. 

Tarımın ekonomimizdeki önemini belirtme bakı
mından diğer faaliyet kolları üzerindeki dolaylı et
kilerine de kısaca değinmek yerinde olacaktır. Ger
çekten sanayileşmenin başlangıcında bulunan az ge
lişmiş ülkelerde olduğu gibi, Türkiye'de de imalat 
sanayii büyük ölçüde tarım ürünlerini işleyen sanayi 
dallarından oluşmuştur. Bunlar arasında gıda, içki, si
gara ve dokuma sanayileri başta gelmektedir. Tarım 
ürünlerini hammadde olarak kullanan sanayinin ya
rattığı katma değer, çalıştırdığı nüfus ve üretim de
ğeri bakımlarından, bu ürünlerin tüm imalat sana
yiinin yarısından fazlasını oluşturduğu söylenebilir. 

Özetlemek gerekirse, tarım sektörü tüm halkımızı 
besleyen, doğrudan doğruya veya tarıma dayalı sa
nayi yoluyla ihracatımızın % 90'ını sağlayan, sana
yimize hammadde yetiştiren ve sanayi ve ulaşım sek
törlerine pazar olan nitelikleriyle genel ekonomimiz 
içindeki önemli yerini korumaktadır. 

Tarımsal üretim durumu: 
Tarım kesimi diğer kesimlerle mukayese edildi

ği zaman kendisine has bazı özellikler arz etmek
tedir. Bunların başında sınırlamalar gelir. Tarıma 
elverişli işlenebilir arazi miktarı 22 milyon hektar 
olmasına rağmen, planlı dönemde işlenen arazi 25 
milyon hektara kadar ulaşmıştır. Esasen tarıma ye
ni alanlar açılması mümkün değildir ve ayrıca çiftçi 
mülkiyetinde bulunan alanların da genişletilmesi ola
naksızdır. Dolayısıyla işlenen alan doyma nokta
sını aşmıştır. 

Bu nedenle, gerek ferdi ve gerekse milli üreti
min artırılmasında anayol, birim başına ürünün baş
ka bir ifadeyle verimliliğin yükseltilmesiyle mümkün 
olabilecektir. Bu da tohum, gübre, ilaç, makine, 
sulama, kredi vesair gibi girdilerin kullanılmasıyla 
sağlanabilecektir. 

Üçüncü Plan döneminde tarımsal girdilerin kul
lanımında büyük bir artış olmuştur. Bu dönemde 
nadas hariç, ekili - dikili alanlaırın yaklaşık % 43'ü 
gübrelenmiş, gübre ve hammeddesinde dünya fi
yatlarında ortaya çıkan dalgalanmalara karşın gübre 
kullanımı hedefi % 17,2 oranında aşılmıştır. 

1972 yılında 3,3 milyon ton olan kimyasal güb
re kullanımı, yılda ortalama % 14,9 oranında arta
rak 1977 yılında da 6,6 milyon tona ulaşmıştır. Hek
tar başına kimyasal gübre kullanımı, 1972 yılında 
34 kilogram iken, 1977'de 64 kilograma yükselmiştir. 
Aynı şekilde Üçüncü Plan döneminde verimi artırmak 

için modern araç ve girdiler kullanımı önem kazan
mış, 1972'de 135 726 olan traktör sayısı, 1977'de 

I 325 225'e yükselmiştir. 

1972 yılında 1,9 milyon hektar olan sulanan alam, 
i 1977 yılında 2,6 milyon hektara ulaşmıştır. Sulana-
j bilir alanın 8,5 milyon hektar olduğu varsayılırsa, su-
] lanan alanın 1972'de % 22,4 iken, 1977'de % 30 

dolaylarına çıktığı görülmektedir. 
| Gübre, traktör ve tarımsal kredi hacmindeki 
| yıllık büyüme hızı, % 25'in üzerindedir. Girdi 
! kullanımındaki artışa paralel olarak, bitkisel ürün-
I lerden buğday, pamuk ve ayçiçeği gibi ürünlerde 
i % 4 civarında yıllık verim artışı sağlanmıştır. 
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Özet olarak arz edersem, tarımda bugüne kadar 
önemli aşamalar gerçekleştirilmiş ve genel yapısın
da önemli değişiklikler olmuştur. Hemen her ürün
de yeni ve daha üstün verimli çeşitler geliştirilmiş, 
gübre kullanımı, bitki ve hayvan hastalıklarının 
önlenmesi, mekanizasyon ve sulama gibi konular
da olumlu sonuçlar alınmıştır; fakat bütün bunlar 
tarımın gerçek anlamda modernizasyonunu sağlaya
mamış ve birim alandan elde edilmesi gereken veri
mi birkaç ürün dışında gelişmiş ülkeler düzeyine 
çıkarmaya yetmemiştir. 

Kanımıza göre, bunun İM önemli nedeni var
dır. Birincisi, bugüne değil ülkemizde gerçek an
lamda tarımsal üretim planlamasının ve buna daya
lı tarım politikasının uygulanmamış olmasıdır. 

tkinoi önemli nedeni, tarım sektörüne gerekli ya
tıranların ayrılmamış olmasıdır. Uygulanması ta
mamlanan beş yıllık plan dönemlerinde tarımın ka
mu yatırımları içindeki payının sırasıyla % 17,7, 
% 15,2 ve % 11,7 gibi devamlı düşüş gösteren he
defler olması tarıma gerekli önemin verilmediğini 
göstermektedir. 

Tarımsal üretim sorunları: 
Günümüzdeki tarımsal üretimin ve önümüzdeki 

yıllarda beklenen gelişmelerin yaratacağı sorunları 
şöylece özetlemek istiyorum. 

Her yıl ortalama olarak % 2,5 gibi bir hızla artan 
nüfusumuzu dengeli ve yeterince besleyecek ve ge
lişen sanayimizin gereksinimini karşılayacak tarım
sal üretim güvencesi sağlanmalıdır. 

Döviz darboğazını çözmek ve tarımsal ürünlerin 
ihracatını düzenliğe kavuşturmak amacıyla Hükü
metimizin yapmış olduğu orta ve uzun vadeli bağ
lantıların zamanında karşılanabilmesi, tarımsal üre
timimizin belirli ve dengeli üretim hedeflerine bağ
lanmasını gerektirmektedir. 

Tarımsal üretime açılabilecek arazi doyum nok
tasına ulaştığına göre, üretimde istenilen artış an
cak verimle sağlanacak artış ile karşılanabilecektir. 

Fiyat politikasındaki yapısal bozukluklar yıldan 
yıla üretimin miktar ve desenindeki dalgalanmalara 
ve bazı ürünlerde aşırı stokların ortaya çıkmasına 
neden olmuştur. Örneğin, 1973 yılında yüksek fi
yat bulduğu için pamuk ekim alanlarının ve üreti
minin sorun yaratacak kadar artması, fındık üre
timinin yine fiyatlarına bağlı olarak tabii ekolojisinin 
dışına kayması, çay üretiminin işleme kapasitesinin 
çok üstüne çıkması, patates ve soğanın bazı yıllar 
sorun yaratması, öte yandan çeltik ve yağlı tohum 

bitkileri üretimlerinin istenilen düzeyde olmaması, 
tütünde aşın bir stok durumunun bulunması, plan
sız üretim ve buna bağü fiyat politikasıyla yetersiz 
pazarlama ve işleme politikalarının yarattığı sorun
ların somut örnekleridir. 

Değerli Adana senatörü arkadaşımın bunları din
lemesini özellikle istirham ediyorum. Yani bu dar
boğazlar ne zaman gelmiştir ve nasıl aşılacaktır?., 

Sübvansiyon ve destekleme alımlarının finans
man yükü 1977'lerde yarım milyar Türk lirası iken 
1977 yılında, 30 milyar Türk lirasına eriştiği görül
mektedir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında tarım 
sektöründe nüfusun dengeli beslenmesi, sanayinin 
desteklenmesi, dış satımın artırılması ve çeşitlendiril
mesi amaçlanarak işletilebilir toprakların sınırına 
yaklaşılması nedeniyle üretimin bu amaca uygun 
bir hızla artırılabilmesi, üreticilerin örgütlenmesi, 
kaynakların dengeli ve akılcı kullanımı, kredi fiyat 
ve destekleme politikalarının düzenlenmesi, tarım 
teknolojisinin çağdaşlaştırılması ve yaygınlaştırıl
ması, pazarlamanın geliştirilmesi esas alınarak ta
rım kesimi için % 5,5'luk bir gelişme hızı kabul 
edilmiştir. Bu hızın gerçekleştirilebilmesi için za
man yitirilmeden tarımsal üretim planlaması çalış
malarına girmek ve sağlıklı olarak uygulamak zo
runluluğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır. 

Tarımsal üretimin planlaması sadece kaçınılmaz 
bir zorunluluk değil, aynı zamanda bir Anayasa 
hükmüdür de. Malumları olduğu üzere Anayasamı
zın 62 nci maddesi, «Devlet, halkın gereği gibi bes
lenmesini, tarımsal üretimin toplumun yararına uy
gun olarak artırılmasını sağlamak, toprağın kaybol
masını önlemek, tarım ürünlerini ve tarımla uğra
şanların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır.» hükmünü getirmiştir. Bu hükmün, an
cak tarımsal üretim planlamasının yapılması ve bu
na uygun bir tarım politikasının oluşturularak etkili 
bir şekilde uygulanmasıyla gerçekleştirilebileceğine 
şüphe yoktur. 

Tarımsal üretim planlaması : 
Ülkemizde, tarımsal üretim planlamasını doğru

dan düzenleyici ve uygulayıcı bir kuruluş bulunma
maktadır; fakat çeşitli kuruluşlar kendi çalışmaları 
gereği gereksinim duydukları şeker pancarı, tütün 
ve çay gibi ürünler için zaman zaman veya sürekli 
bir öğretim planlaması yapmaya çalışmaktadırlar. 
Sadece tek ürün bazına oturtulmuş bu tip üretim 
planlamalarının da sonucu daha önce belirttiğim 
gibi, ürünlerin üretiminde artış sağlarken diğer 
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ürünlerin azalmasına neden olmakta, dengesiz ve 
istenilmeyen bir üretim desenini ortaya çıkarmakta-
diiY 

Bu çalışmalar dışında, akademik araştırma nite
liğinde olan yöresel optimum ürün birleşimleri sap
tanmaya çalışılmıştır; fakat bu çalışmaların hiçbiri 
Bakanlığımca düşünülen tarımsal üretim planlaması 
kavramına uymamaktadır. Hükümetimiz göreve ge
lir gelmez Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlı
ğında üzerinde hassasiyetle durduğum konuların ba
şında tarımsal üretim planlaması konusu gelmiştir. 
Bakanlığım, diğer bakanlıklar, kurumlar ve üniver
siteler ile uyumlu bir eşgüdüm içinde bu çalışmaları 
sürdürmek üzere çalışmaya başlamış ve şu anda ta
rımsal üretim planlamasının kavram ve iş planı 
hazırlanarak Sayın Başbakanımızın da bir brifingle 
sunulmuş ve esasları da açıklanmıştır. Bakanlığımca 
öngörülen tarımsal üretim planlamasının tanımı ve 
amaçlarını özetlemek isterim. 

Tanımı : Tarımsal üretim planlaması, tarımsal 
üretim etmenlerini ekonomik, ekolojik ve teknik ko
şullarla en uygun şekilde bağdaştıracak, üretimin 
tüketime dayalı olarak pîanlanmasıdır. Geniş an
lamda tarımsal üretim planlaması : Ürünlerin ne
rede ve ne miktarda üretileceğini, ekonomik ve eko
lojik koşullara göre saptamak, ürünlerden en yük
sek verim ve kalitenin elde edilebilmesi için üretim 
yöntem ve tekniklerinin geliştirilmesini sağlamak, 
ürünlerde çeşit standardizasyonunu gerçekleştirmek, 
gerekli bütün araç, gereç ve maddeleri zamanında 
yeterli kadar ve uygun fiyatlarla çiftçiye ulaştırmak, 
elde edilen ürünleri belirli merkezlerde toplamak, iş
lemek, standardize etmek, saklamak ve pazarlamak, 
ürünlere değerlendirme ve ihracat olanakları yarat
mak ve üretimi denetim altına almak gibi çok yön
lü önlemleri içeren ve sürekli olan dinamik yapıda 
bir planlama çalışmasıdır. 

Amaçları : Tarımsal kaynaklarımızın ve üretim 
potansiyelinin ülke yararına ve en uygun düzeyde 
kullanılmasını sağlamak, halkımızın daha iyi ve 
dengeli beslenmesini ve gelişen sanayiimizin ham
madde gereksinimini karşılayacak şekilde üretimi 
yönlendirmek; üretimde yıllara göre dalgalanmaları, 
gereksiz stokların ve bazı ürünlerin sağlanmasında
ki güçlükler gibi darboğazların oluşmasını önlemek; 
tarımsal ihracatımızı çeşitlendirmek, geliştirmek ve 
devamlılığını sağlamak; kamu yatırımlarının ve 
devletçe uygulanacak fiyat politikasının nerelerde, 
ne zaman, ne miktarda ve hangi tarımsal ürünlere 
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uygulanması gerektiğim saptamak; tarımın ulusal 
ekonomiye katkısını en yüksek düzeye çıkaracak en 
uygun ürün birleşiminin veya deseninin gerçekleş
mesini sağlamak; tarımda çalışanların gelir ve ya
şam koşullarını daha iyi duruma getirmektir. 

Tarımsal üretim planlamasında yurt içi gıda tü-
ketimiyle sanayinin tarımsal ürünlere olan gerek
sinimi ve ihracatımızı oluşturan tüketim potansiye
liyle tarımsal üretim kaynaklarının üretim deseninin 
ve ürün bazında verim - girdi ilişkilerini oluşturan 
üretim potansiyelinin bilinmesi ve üretim ve tüketim 
desenini kontrol eden tarım politikasının oluşturul
masında zorunluluk bulunmaktadır. 

Tarımsal ürünlerin üretimini yönlendirmek ve 
tüketimi kontrol etmek amacıyla devlet tarafından 
uygulanan girdi temini, fiyat, sübvansiyon, destek
leme alımları ve vergi gibi araçlar tarım politikası
nın anaunsuırlarını teşkil eder. Bugün çeşitli kuru
luşlarca ve günün koşullarına göre saptanan fiyat
lar, ürünler arasındaki ilişkileri dikkate almamak
tadır. Bunun sonucu bu uygulama bazı ürünlerin 
üretimini artırırken diğer ürünlerde üretim yetersiz
liğine neden olmaktadır. Bu nedenlerle tarımsal üre
tim planlamasının başarılı ve etkili olabilmesi, ta
rım politikasını oluşturan bu araçların tek elden eş
güdümlü ve karşılıklı etkileri ölçülerek uygulanma
sına bağlı bulunmaktadır. 

Tarımsal destekleme hizmetleri : 
Bu konuyu tarım sektörünün iki alt sektörü olan 

bitkisel ve hayvansal üretimin geliştirilmesi hizmet
leri olarak sunmak istiyorum. 

Bitkisel üretimin geliştirilmesi : 
Birinci, İkinci ve Üçüncü Plan dönemlerinde bit

kisel üretim alt sektöründe gelişme hızları sırasıyla : 
4, 4 - 4,4 - 4.0 hedef alınmış, gerçekleşmeler yine sı
rasıyla : % 4,3 4,2 ve 3,7 olmuştur. Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Plan döneminde % 4,9 gibi bir ge
lişme hızı öngörülmüştür. 

Planlı dönemde modem girdi kullanımı, makine
leşme ve sulamanın yaygınlaşması, tarımda verimli
liği önemli ölçüde olumlu yönde etkilemiştir. Üretim
deki gelişmenin büyük bir bölümü teknoloji düzeyi
nin yükseltilmesi ve yaygınlaştırılması sonucu olu
şan verimlilik artışıdır. İstenilen üretim hedeflerini 
gerçekleştirebilmek için tohumluk, gübre, sulama, 
tarım alet ve makineleri, bitki hastalıkları ile müca
dele, araştırma, eğitim ve yayım, zirai kredi ve süb
vansiyon destekleme fiyatları gibi girdiler zincirinin 
hizmetler ve yatırımlarla birlikte herhangi birinde 
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kopukluk olmamak kaydıyla götürülmesinde zorunlu
luk bulunmaktadır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli üyeleri; 
Bakanlığımla ilgili tarımsal konuda alınmış olan 

bütün önlemleri ve hazırlanmış olan projeleri sizlere 
sunmak isterdim; fakat zamanın kifayetsizliği yüzün
den bunları açıklama olanağını bulamadığım için 
özür dilerim. Şu anda hazırlamış olduğum konular 
arasında, ıslah edilmiş tohumluk konusu, gübre, ki 
biraz sonra zaman kalırsa bahsedeceğim, gübrenin 
üretimi, tüketimi, yerli üretimi ve ithali hakkında 
geniş, almış olduğumuz önlemler; sulama; tarım alet 
ve makineleri; bitki hastalık ve zararlılarıyla müca 
dele; araştırma; eğitim ve yayım, zirai kredi, sübvan
siyon ve destekleme fiyatları; hayvancılığın gelişti
rilmesi, yem, yapay ve doğal tohumlama, hayvan 
hastalıkları ve mücadele, hayvancılığı geliştirme pro
jeleri, araştırma eğitim ve yayım, besicilik, kredi. 
sübvansiyon ve destekleme; su ürünleri, gıda işleri: 
uluslararası ilişkiler ve buna benzer konular hakkın
da bilgi vermek isterdim; fakat biraz önce de söyle
diğim gibi zamanım bunları açıklamaya kafi gelme
mektedir. 

Yine bu arada diğer katma bütçeli kuruluşlarla 
ilgili açıklamaları da yapmaktan sarfınazar ediyo
rum. 

Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Yuka
rıda tarımın ülke ekonomisindeki yeri, üretim duru 
mu, sorunlarıyla, hizmet ve mal üreten kuruluş! r.r 
hakkında kısaca bilgi arz etmeye çalıştım. Sonuç ola
rak konuları yeni baştan özetlemek yerine, Türkiye-
mizin önümüzdeki dönemlerde sağlıklı bir tarım ya
pısına ve düzenli bir üretim artışına kavuşturulabil
mesi hususunda çok önemli gördüğüm konular üze
rinde kısaca durmayı ve özetler halinde heyetinize 
sunmayı faydalı buluyorum. 

Ülkemiz tarımının planlı dönemden önceki du
rumunu, planlı dönemle karşılaştırdığımız zaman ra
hatlıkla söyleyebiliriz ki, önemli aşamalar katedil-
miştir. Ancak, halkımızın yeterli ve dengeli beslen
mesi, büyüyen tarımsal girdi istemi, dışsatım sorun
ları da dikkate alınırsa, önümüzdeki dönemlerde ül
kemiz tarımının çözüm bekleyen önemli sorunlarının 
var olduğunu söylemek isterim. Bakanlığım, bu so
runları bilerek, çalışmalarını hızlı bir tempoyla sür
dürmektedir. Ülkemizin önümüzdeki dönemlerde, 
sağlık bir tarım yapısına ve bu yapı içinde düzenli 
bir üretim, tüketim ve ihracat bağının oluşmasına 
ekonomimizin yapısı nedeniyle zorunluluk bulunmak-
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tadır. Bu yapıya kavuşabilmek için nelerin yapılması 
gerektiğine kısaca dokunmak isterim. 

Tarımsal ürünlerin üretimini yönlendirmek ve tü
ketimi kontrol etmek amacıyla devlet tarafından uy
gulanan yatırım, girdi temini, fiyat, sübvansiyon, des
tekleme alımları ve vergi gibi araçlar tarım politika
sının ana unsurları olarak uygulanacak ve bu unsur
lar birbirini destekleyici durumda ele alınacaktır. 
Bu araçlar üzerinde çalışmakta olduğumuz, üretim 
planlanmasında öngördüğümüz gibi, üretim, tüketim, 
ihracat hedeflerini gerçekleştirecek şekilde program-
landırılacaktır. Bu görüşümüz sadece Bakanlığımız 
olarak değil, ilgili bakanlıklarımız, Devlet Planlama 
Teşkilatı ve diğer organlarla uyum içinde birlikte uy
gulamaya alınınca hedefe ulaşmamız çok kolaylaşa
cak, üreticilerimizin örgütlenmesi, girdi sorunlarının 
çözümlenmesi, önerilen şekilde toplanması, değerlen
dirilmesi ve pazarlanması mümkün olacaktır. 

Yukarda belirttiğim ve tarım politikasının esas
larını oluşturan unsurlar tek elden, eşgüdümlü /e 
karşılıklı etkiler ölçülerek uygulandığı ölçüde baş ırı 
şansı artacak ve Hükümetimiz döneminde gerçek eş
tirilen uzun dönemli anlaşmalara uygun olarak sağ
lıklı bir üretim yapısına kavuşmuş olacağız. 

Tarımsal üretimin yönlendirilmesi ve uygun tek
nolojilerin yaygınlaştırılarak gelişmenin hızlan* iın-1-
ması, önemli bir araç olan kamu yönetiminin i reti-
cilere etkili hizmet götürecek düzey ve yapıya ka
vuşturulmasıyla sağlanır. Bu amaca ulaşabilmek için 
Dördüncü Beş Yıllık Planda öngörüldüğü gibi, tarı
ma yönelik hizmetlerdeki dağınıklığın toplula^tırıl-
ması yönünde örgütsel düzenleme çalışmaları önü
müzdeki dönemlerde önemle üzerinde çalışılacak ko
nular olacaktır. Bu amaca uygun olarak Bakanlığı
mın yeniden günün koşullarına göre düzenlenebilme
si için geçmiş dönemde tarafımdan hazırlanarak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulan Reorgani-
zasyon Kanun teklifi, bu dönemde üzerinde durdu
ğumuz önemli bir konudur. Bu Kanun önerimiz, 
Anayasamızın Türk tarımının geliştirilmesi ve Türk 
çiftçisinin desteklenmesini öngördüğü, çözümlenmesi 
zorunlu olan hususları içeren sorunları çözmek... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, dört dakikanız kaldı 
efendim. Ona göre kendinizi ayarlayın, onların hep
sini okuyamazsınız, mümkün değil. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Çözmek, tarım 
sektöründeki engel, boşluk ve darboğazların gideril
mesine Bakanlığın modern düzeyde güçlendirilmesi-
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ni, çalışmaların ülke tarımının çağdaş düzeye ulaş
ması ve modernleşmesini, teknolojik ve kurumsal ted
birlerin alınmasını, Türk çiftçisinin ve toplumun re
fah ve mutluluğunun, dolayısıyla ülkemizin kalkın
masını amaçlamaktadır. 

Değerli arkadaşlarım; 
Zabıtlara geçmesini arzu ettiğim haide tamamının 

geçmesine muvafialc olamadığım bu konuşmayı bir 
tarafa bırakarak, bu kısa süre içerisinde arkadaşları
mızın sordukları suallere kısaca cevap vererek ko
nuşmalarımı bitirmek istiyorum. 

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Bakan, " 
yazılı olarak da cevap verebilirsiniz. 

BAŞKAN — İstediğinize yazılı verebilirsiniz ta
bii, takdir size ait. 

GİDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Oldu efendim; 
çok kısa olarak bir iki soruya cevap vereceğim. 

Değerli meslektaşım Kars Senatörümüz Ziya Ay-
nm'ın sormuş olduğu sualleri önemli gördüğüm için 
cevaplandırmak istiyorum. Libya'ya ihraç edilen 120 
bin baş koyundan bir kısmının hastalandığını, Fİ £• llvSL ~ 

darının hastalanıp öldüğünü sordular. Libya'ya 120 
bin baş koyun ihraç edilmiştir, 1 600 başı ölmüştür. 
Deniz taşımacılığında c/c 5 oranında taşımadan do
ğan ölüm genellikle normal sayılmaktadır. Bununla 
mukayese edildiği zaman ölümün o orandan çok aşa
ğıda olduğu görülmektedir. 

Bütün bunlara rağmen, Libya'ya gönderilmiş olan. 
ihraç edilmiş olan 120 bin baş koyun ihraç edilme
den önce, Libya'lılar tarafından gönderilmiş olan ve
teriner hekimler tarafından muayene edilmiş, alın
mış ve vapurlara yüklenmiştir. Buna rağmen, gidiş
teki dikkatsizlik, hayvanlara bakımsızlık yüzünden 
çeşitli hastalıklar meydana gelmiş ve biraz önce söy
lediğim gibi, 1 6CG baş hayvan ölmüştür. Libya'ya 
ihraç edilen kurbanlık koyunlarla ilgili Libya'nın gö
revlileriyle bizim oraya görevlendirdiğimiz veteriner 
hekimler arasında ortaklaşa bir rapor hazırlanmıştır. 
Bu raporda da bunun basına yansıdığı gibi olmadığı 
açıklanmıştır. Bunu burada huzurunuzda okuyup za
manınızı almak istemiyorum. 

Hayvancılığın geliştirilmesiyle ilgili olarak Kars' 
ta istenilen seviyede hizmet götürülmediğinden bah
setti değerli meslektaşım Ziya Ayrım arkadaşım, 
Hayvancılığı Geliştirme Projeleri Genel Müdürlüğün
ce Kuzeydoğu Anadoluda, Kars, Erzurum, Ağrı'da 
uygulanan hayvancılığı geliştirme projesi kredileri, 
tam olarak konuya yönelik olarak uygulanmıştır. 

1978 sonu itibarıyla 2 084 ferdi işletme ve grup pro
jesi yapılmış ve bu üç ildeki hayvan yetiştiricilerine 
267 milyon lira uzun vadeli finansman sağlanmıştır. 
Bu projedeki kredilenmelerin çoğunluğu aynı veril
mektedir. Bu bakımdan hayvancılık dışı kullanılma
sı söz konusu değildir. Proje başında hayvan yetişti
ricilerine 19 807 baş damızlık koyun, 2 650 baş da
mızlık sığır, 210 adet traktör, 586 adet zirai ekipman 
verilmiş, 53 570 dekar yem bitkisi tesis edilmiştir. 

Süt fabrikasının düşük kapasiteyle çalışması da
ha ziyade süt üretiminin belli aylara inhisar etmesin
den ve toplama güçlüklerinden ileri gelmektedir. Tam 
kapasite ile çalışması için... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu rica ede
ceğim. Bizim Programımıza göre, Bakanlar ve grup
lar yarım saat konuşurlar, sorular da bunun içinde
dir. Siz lütfen bunlara artık yazılı cevap vermeyi ka
bul edin de nizama uymuş olalım. 

GIDA - TARIM VE HAYVANCILIK BAKANI 
MEHMET YÜCELER (Devamla) — Peki efendim, 
teşekkür edeyim. 

Ben, geri kalan arkadaşlarımın sormuş olduğu 
suallere yazılı cevap arz edeceğim. 

Arkadaşlarımın Bakanlığımın Bütçesiyle ilgili ver
miş olduğu izahata teşekkür ederim. Biraz önce ko
nuşmamın başında da söylediğim gibi, bu öneriler 
ve eleştiriler bizim çalışmalarımıza ışık tutacaktır. 

Cumhuriyet Senatosunun değerli Başkan ve üye
lerine saygılar sunarım. (CHP, AP ve MBG sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 
Son söz Sayın İsmail Kütlük, buyurunuz efen

dim. 
İSMAİL KUTLUK (Çanakkale) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler; 
Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının değer

li mensuplarını başta Sayın Bakanım olmak üzere 
saygıyla selamlıyorum. 

Güzel yurdumuzun her köşesine, her kentine, 
Türk köylüsünün en yakınından en uzağına hizmet 
götüren Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 
yurt sathında en yaygın hizmeti götürdüğü hepimizce 
bilinmektedir. Bu Bakanlığın yurt sathındaki görevi 
dolayısıyla hizmeti son derece önemlidir. 

Tabiatıyla bu büyük Bakanlığın Bütçesi üzerinde 
10'ar dakika müddetle konuşmak maalesef mümkün 
değildir. Ancak, biz Sayın Bakanımızın burada ver
miş olduğu izahatlarından sonra, kendilerine başarı
lar dilemek ve mensuplarıyla birlikte bu güzel Ba-
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kanlığımızın başarıya ulaşmasını dilemekten başka 
elimizden herhangi bir şey gelmemektedir. 

Ancak, Çanakkale çevresinden birkaç meseleyi 
huzurlarınıza getirmek istiyorum. Birkaç gün evvel 
Çanakkale çevresine gitmiş ve ilçeleri dolaşmıştım. 
Vatandaşımızın en çok sıkıntısı, amonyum sülfat ta
bir edilen (Ben ziraattan anlamadığım için) gübrenin 
yokluğundan vatandaşımız şikâyetçi oldu. Hatta, Ça
nakkale ilimizin bir buğday ambarı olan Biga ve Ge
libolu yarımadasındaki çiftçilerimiz «Eğer gübreleri
miz yetişmezse, alacağımız ürün bu sene için son de
rece geçen yıla nazaran eksik olacak», demişlerdir. 
O itibarla, Sayın Bakanlığımızın bu mevzu üzerinde 
önemle duracaklarından emin bulunuyoruz. 

Muhterem arkadaşlarım; 
Çanakkale zeytinci bir vilayetimizdir. Yıllardan 

beri zeytinlerimizin ilaçlanmasını havadan olmak 
üzere ele alınmasını istemiştik; fakat bu hususta her
hangi bir çare arandı mı bilmiyoruz; ama bu zeytin
ci vatandaşlarımızın çok arzuladıkları havadaa ilaç
lama meselesi üzerinde Sayın Bakanlığımızın önem
le durmasını istirham ediyoruz. 

Çan ilçemizde 1974 yılında başlanan bir süt fab
rikamız vardır. Hâlâ bugüne kadar Sayın Bakanım, 
açılamamış olan bu fabrikanın neden açılamadığım 
hem vatandaş sormakta hem de biz de merak etmek
teyiz. Dört - beş yıldan beri açılamayan bu fabrika
nın da bir an evvel açılarak, o havalide, Çan, Yeni
ce, Biga havalisindeki süt üreten vatandaşlarım)za 
büyük bir fayda sağlayacak olan bu güzel tesisin bir 
an evvel açılmasında gerekli işlemin yapılmasını is
tirham ediyorum. 

Bizim Çanakkale'de son yıllarda süt hayvanına 
halkımız büyük bir merak sarmış bulunmaktadır. 
Ancak, bu çevrenin insanı da fakirdir, kredilerle hay
van almak yoluna gitmektedir. Biliyorsunuz krediler 
de son derece zor şartlar altında verilmekte ve vatan
daşımız da bunlardan çok faydalanamamaktadır. Aca
ba, Ziraat Bankasının çiftçi vatandaşımıza hayvan 
yetiştirecek olan vatandaşımıza vereceği krediler da
ha kolaylaştırılabilir mi? Bunun için tedbirler almak 
mümkün müdür? Sayın ilgililerden bu hususta ince
leme yapmalarını önemle istirham ediyoruz. 

Yine Çanakkalemiz bir deniz memleketi olması 
yönünden balıkçılığımız üzerinde de durmak lazım
dır. Balıkçılığımızın gelişmesi için, birtakm teşvik 
edici tedbirler alınması zarureti vardır. Mesela uzun 
vadeli ve az faizli krediler vermek suretiyle, hem ba
lıkçılığımızı teşvik etmek hem de protein gıdası olan 
bu balıkçılığımızn yurt beslenmesinde büyük bir önem 
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ve değerli bir yer tutan bu sektörün geliştirilmesi 
için de tedbirlerin düşünülmesini önemle istirham 
adıyorum. 

Muhterem senatörler; 

Çiftçi Mallarını Koruma Kanunu, Köy Kanunu 
gibi en eski kanunlarımızdan birisidir. Yıllar çok ge
nde kalmıştır. Şartlar o yılların şartlarına göre ka
nun yapılmıştır. Şartlar değişmiştir. O itibarla, Çift
çi Mallarını Koruma Kanununun yeniden ele alın
mak suretiyle vatandaşımızın faydasını görebileceği 
bir şekle getirilmesinde zaruret vardır. Çiftçi malla
rının korunması deyince, köy çocuğu olan arkadaşla
rımız ve hepimiz biliriz ki, Türk köylüsünün biribi-
riyle çatışan mevzularından birisi de «Mal canın yon-
gasıdır» tabiriyle, ömrünü çürüttüğü, alınteri döktü
ğü mahsulünün bir anda yok olması, ama sonunda 
da bu zararının tespit edilememesi sebebiyle, son de
rece önem kazanan bir kanundur. 

Biz, Sayın Bakanımızın ve Bakanlığımızın değer
li mensuplarının bu mevzu üzerinde de durarak, bu 
Kanunun günün şartlarına göre ayarlanması için ted
birler almalarını ve Meclise tasarı getirmelerini rica 
ediyoruz. 

Sözlerime son verirken, değerli senatörleri, Gı
da - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının değerli men
suplarını saygıyla selamlıyor, Bütçenin Bakanlığımı
za ve bütün Milletimize hayır, uğur ve mutluluk ge
tirmesini diliyorum. (Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

Sayın senatörler; 

Böylece Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz-. 
metleri 175 254 000 

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

111 Bitkisel ve hayvansal araştır
ma, üretim, kontrol ve pazar
lamanın geliştirilmesi 6 552 771 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı- -
tılamayan transferler 630 808 CC0 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı bütçe
si hayırlı, uğurlu olsun efendim. 

6. — 1979 Yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Sena
tosu : 1/611) (S. Sayısı : 872) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Bütçesi
nin maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Mü
dürlüğüne 1979 mali yılında yapacağı hizmetler için, 
bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (224 147 
000) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) cetvelini okutuyorum efendim. 

Devlet Üretme Çiftlkleri Genel Müdürlüğü Bütçesi 

Bölüm Lira 

101 Genel yönetim ve destek hiz
metleri 105 708 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması ve DÜÇ'de zirai 
mahsul üretimi 105 781 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Bölüm Lira 

112 DÜÇ'de zirai mahsullerin de
ğerlendirilmesi ve pazarlanması 9 870 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına dağı
tılamayan transferler 2 788 C00 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, okuduğumuz (A) işaretli cetvelle 
beraber oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (224 147 000) lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyorum efen
dim. 

B — CETVELÎ 
Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 129 147 000 
BAŞKAN — Bilümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

3 Özel gelirler 95 000 000 
BAŞKAN — Bölümü oyları
nıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

2 nci maddeyi, okuduğumuz (B) işaretli cetveliy-
le beraber oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1979 mali yılında elde edilecek gelir 
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı 
(C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirlerin özel hükümlerine gö
re; tarh, tahakkuk ve tahsiline 1979 mali yılında de
vam olunur. 

— 315 



C. Senatosu B : 39 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 5. — 657 sayılı Devlet Memurları Kanu
nu ile bu 'kanunun bazı maddelerini değiştiren ve bu
na bağlı maddeler ekleyen kanunların uygulanma
sından doğan istihkaklar için bütçeye konulan öde
nekler yetmediği takdirde, (B) işaretli cetvelin yılı 
içinde gerçekleşecek gelir fazlalarını karşılık göster
mek suretiyle (A) işaretli cetveldeki ilgili ödenek mik
tarlarını artırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

»« «m 
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 6. — Bu Kanun 1 Mart 1979 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Tasarı açık oylarınıza arz edilecektir. 
Efendim, 10 Şubat 1979 saat lO.CO'da toplanmak 

üzere oturumu kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 02.30 

K ^ I I 
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1979 Yılı Beden TeıbCyesJ] Genel Müdürlüğü Biiüçe Karaim? Tasarısına V«dfen Oylarm Sonucu (S. Sayısı: 867) 
'(Kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 115 

Kabul edenler 4. 97 
Reddedenler : 18 

Çekıilnserler : —• 
Oya katıknayanlar : 69 

Açık üyelikler : — 

{Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphli Karaman 
Sami Küçük 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

BOLÜ 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebi'b Karamullaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Küıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Ali Oğuz 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Aksaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankara» 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vuıral 

RİZE 
Tailât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temıel Kitapçı 
MuMttim Tayllan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
Abdulgaind Demirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkıhç 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhısi'n Baltuar 
Zeyyat Baykara 
Kemal CanJtürk 
Fahri Çöker 
Hilmi» Fırat 
Sadli Irmalk 
H. Nail Kübalı 
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Safaı Re)isoglq 
N< Kemal Şenltüriki 

Metin Tolkej 
Halil Tunç I Şerif Tüten 

Nermin Abadan Unaıti 

(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

ANKARA 
Turhan KapanU 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
î. Sıtkı Yırcalı 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Refet Aksoyoğlu 
Vehbi Ersü 
Kâmil Karavelioğlu 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünafltfı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Yiğit Köketf 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BlTLlS 
Kâmran İnan 

BURSA 
1. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 

ERZURUM 
Sakıp Hatunoğlu • 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ahmet Vefa Poyraz 

KONYA 
Ahmet Remzi Hatip 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

(Oya Katılmayanlar) 

'BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELÂZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

GÜMÜŞHANE 
Örner Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Fikret Gündoğan 

İZMİR 
Şeref Bakşık 
Mehmet Münir Daldal 
Akın özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Muzaffer Demirtaş 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MANİSA 
) Mustafa Fahri Dayı 

SİVAS 
Tahsin TiMcay 

TOKAT 
Cevdet Aykan 

TRABZON 
Ahmet İhsan Birinoioğlu 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Saıiit Möhmötoğl'u 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergum Özkan (L) 

ORDU 
Atta Bodyr 

SAKARYA 
Osman Salühoğlu (Bş̂ k. V.) 

SAMSUN 
Şaiban Demirdağ 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Hüseyfin Öztüılk 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet Cemi Kara 

URFA 
Hasan Oral' 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Hüsamettün ÇeleM 
Adnan Başer Kafaoğlu 

»>••« 
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1979 Yıı&ı Karayolları Genel Müdüıiüğü Bütçe Kanunu Tasansma Verilen Oyların Sonucu (S, Sayısı : 866) 
ı(!K'aibul edilmiştir.) 

Üye sayısı 184 
Oy verenler : 114 

Kabul edenler : 96 
Reddeidıenler : 18 

Çetklinıserler : — 
Oya katılmayanlar s 7Q 

Açıflc ülyelMeı. : — 

(Kabul Edenler) 

TABİÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Ernanullalı Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Cevdet Sunay 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sariiilbrafoiimıoğhı 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHÎSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcah 

BOLU 
Neş''dîl Aktaandor 

BURDUR 
Ekrem Kâbay 

BURSA 
Şdbip KaramıuillaJoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELAZIĞ 
Hasan lldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğîu 

İÇEL 
İsmail Çatal'oğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 

Kâmran Erkmenoğlu 
KAHRAMANMARAŞ 

Rıza Akgün 
KARS 

Muzaffer Şâtm'loğhı 
KASTAMONU 

Mehmet Seydibeyoğlu 
KAYSERİ 

Ziya Müezzinoğlu 
KIRKLARELİ 

Beyti Arda 
KIRŞEHİR 

E. Alkıp Aksaç 
KOCAELİ 

Abdullah Köseoğlu 
KONYA 

Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mdhmlet Ali Arıfean 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdrİs Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğanı 

SAKARYA 
Hasan Fehmii Güneş 

SAMSUN 
Balhrti Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseytim Öztülrk 
Muhıittön Tayîan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betil 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Nttim Taşan 

URFA 
Abdıullgani DemiİTkol 

UŞAK 
Ahmet Taihtalkılıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 
Behiç Sonbay 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyait Baykara 
Hilmi Fırat 
Adnan Başar Kaıf aıoğlu 
H. Nail Kübalı 
Safa Reilaoğîuı . 
Şerif Tüten 
Nerimıin Abadan Una't 
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(Reddedenler) 

AFYONKARAHİSAR 
Ahmet Karayiğit 

AYDIN 
A. Metim Taş 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sezai O'Kan 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mehmet Ünafldı (Bşk. V.) 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 
Ergün Ertem 
Turhan Kapanlı 
Yiğit KökeB 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İSTANBUL 
Ali Oğuz 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 

(Oya Katılmayanlar) 

BURSA 
İ. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizreli oğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

ERZURUM 
Sakıp Haîüunioğlu (LA.) 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 

Tekin Arıburun 
İZMİR 

Şeref Bakşık 
Akın Özdemir 
Süleyman Tuncel 

KAHRAMANMARAŞ 
Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 
Yusuf Ziya Ayrım 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 
Sami Turan 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 
Ahmet Özmumcu 

MALATYA 
Hamdi Özer 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Saiıt Mahmetoğhı 

MUĞLA 
\ Haldun Menteşeoğlu 

Ahmet Remzi Hatip 
SAMSUN 

Şaban. Dem'irdağ 
SİVAS 

Tahsin Türkay 
TOKAT 

Cevdet Ay kan 
YOZGAT 

E. Süleyman Ergin 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Ergun Özkan (İ.) 

ORDU 
Ata Bodur 

SAKARYA 
Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan BirinoioğUu 
Ahmet Cemil Kara 

URFA 
Hasan Oral 

VAN 
Ferid Melen 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Kemal Canffürık 
Hüsamettin Çelebi 
Failini Çoöcer 
Sadti Irmak 
N. Kemal Şentfiirfc 
M eltin Tolker 
Halil Tunç 
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1979 (Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Bütçe Karnı mı TaSansıiîa VeıiJlen Oyîarm Sonucu {S. Sayısı: 870) 

'(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 1 
Refet Aksoyoğîu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Mehmet Özgüneş 
Selâhattin Özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemâl Sanılbrahiımıoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDIN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

Üye sayısı : 
Oy veremler : 

Kabul edenler •: 
Reddedenler : 
Çekiinıserier : 

Oya 'katılmayanlar •: 
Açılk üydiM'er : 

184 
145 
102 
43 
— 
39 

{Kabul Edenler) 

BOLU 1 
Neşet Akmandor 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebib Karamuliaoğlu 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çolakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kılıçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 

Fikret Gündoğan 1 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMARAŞ 1 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şamiloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E, Akıp Aklsaç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil Abay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Ham di Özer 

MANİSA 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-

yazar 
MARDİN 

MehnDet AfiArıfkan 
MUĞLA 

Fevzi Özer 
MUŞ 

İsmail İlhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Tallât Doğan 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya. Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztüırk 
Muhiiıttıin Tayllan 

TFKİRDAĞ 
'îayri Mumcuoğlu 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naiim Taşan 

URFA 
A'bdulganii Dernîlikal 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkıîıç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

1 Behiç Sonbay 
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CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Bartur 
Zeyyast Baykara 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
AFYONKARAHÎSAR 

Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Kökeff 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
t. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sezai O'Kan 
Cevdet Sunay 

ADANA 
Mehmet ÜnaMı (Bşk.V.) 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioğlu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Ketaıaâ Cantöürfc 
Hüsamettin Çelebi 
Falhri Çdkıer 
Hilmi, Fırat 

Adnan Balşer Kaifaoğkt 
H. NaıiJ 'Rubain 
Safa! Röisoğıhı 
N, Kemal Şenltürıkj 

(Reddedenler) 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlu 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arı burun 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akm Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Muzaffer Derhirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrel'ioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalokay 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 

KARS 
Sırrı Atalay (Başkan) 

KAYSERİ 
İbrahim Kirazoğlu 

KOCAELİ 
Lütfi Tokoğlu 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 

KÜTAHYA 
Osman Albayrak 

MANİSA 
Oral Karaosmanoğlu 
Ruhi Tunakan 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Norfmin Aksaldan Unat 

MARDİN 
Saat Mehmeitofliu 

MUĞLA 
Haldun Menteşeoğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsiin Tüırkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan Binkıcioğlu 

URFA 
Hasan Or-aH 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

NEVŞEHİR 
Ragıp Üner 

NİĞDE 
Erigun C/lVjan fi.) 

SAKARYA 
Osman Saliıhoğiu (Bşk. V.) 

SAMSUN 
Şaban Demirdağ 

TOKAT 
Cevdet Aykan 
Zihni Betil 

TRABZON 
Ahmet Cemil Kara 

VAN 
Ferid Melen 

CUMHURBAŞKANINCA 
SEÇİLEN ÜYELER 

Sadli Irmak 
Metin Tcfeeı; 
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1979 Yih Petrol İşleri Genel MüdürlUğü Bütçe Kanunu Tasarısına Verilen Oyların Sonucu (S. Sayısı: 871) 

(Kabul edilmiştir.) 

TABİÎ ÜYELER 
"Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Fahri Özdilek 
Selâhatt in^zgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tımçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
Hayri Öner 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Yusuf Çetin 

AFYONKARAHİSAR 
Mustafa Çelik 

ANKARA 
Uğur Alacakaptan 
Ergün Ertem 
İbrahim Öztürk 
Cengizhan Yorulmaz 

ANTALYA 
Reşat Oğuz 

ARTVİN 
Recai Kocaman 

AYDİN 
Sadettin Demirayak 

BALIKESİR 
Nejat Sarlıcalı 

BOLU 
Neş'et; Akmandor 

Üye sayısı :•. 184 
Oy verenler : '145 

Kabul edenler : 10(2 

Reddedenler : 43 
Çekimserler •: —< 

Oya 'katılmayanlar :\ 39 

Açık üıyeliikter : — 
(Kabul Edenler) 

BURDUR 
Ekrem Kabay 

BURSA 
Şebip KaramuUaoğlıı 

ÇANAKKALE 
İmadettin Elmas 

ÇORUM 
Abdullah Ercan 

DENİZLİ 
Hüseyin Atmaca 

EDİRNE 
Süleyman Sırrı Ergun 

ELÂZIĞ 
Hasan İldan 

ERZİNCAN 
Niyazi Unsal 

ERZURUM 
Hilmi Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Hikmet Savaş 

GAZİANTEP 
Selâhattin Çoiakoğlu 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 

HAKKÂRİ 
Naci Cidal 

HATAY 
Kemal Kîhçoğlu 

İÇEL 
İsmail Çataloğlu 

İSTANBUL 
Solmaz Belül 
Rahmi Erdem 
Fevzi Hakkı Esatoğlu 
Mehmet Feyyat 
Fikret Gündoğan 
Besim Üstünel 

İZMİR 
Nurhan Artemiz 
Şeref Bakşık 
Kâmran Erkmenoğlu 

KAHRAMANMAP AŞ 
Rıza Akgün 

KARS 
Muzaffer Şâmlloğlu 

KASTAMONU 
Mehmet Seydibeyoğlu 

KAYSERİ 
Ziya Müezzinoğlu 

KIRKLARELİ 
Beyti Arda 

KIRŞEHİR 
E. Akıp Ak'saç 

KOCAELİ 
Abdullah Köseoğlu 

KONYA 
Mukbil A bay 
Erdoğan Bakkalbaşı 

MALATYA 
Süleyman Efe 
Ha.mdi Özer 

MANİSA. 
Mustafa Fahri Dayı 
Mehmet Tevfik Elmas-
yazar 

MARDİN 
Mehmet Ali Ankan 

MUĞLA 
Fevzi Özer 

MUŞ 
İsmail ilhan 

NİĞDE 
Abdullah Emre İleri 

ORDU 
İdris Gürsoy 
Orhan Vural 

RİZE 
Talât Doğanı 

SAKARYA 
Hasan Fehmi Güneş 

SAMSUN 
Bahri! Cömert 
Ziya Gökalp Mülayim 

SİİRT 
Süreyya Öner 

SİNOP 
Abdullah Vehbi Uğur 

SİVAS 
Temel Kitapçı 
Hüseyin Öztürk 
Muhittin Taylan 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 

TOKAT 
Zihni Betii 

TRABZON 
Hasan Güven 

TUNCELİ 
Naim Taşan 

URFA 
Abduilganıi Damirkol 

UŞAK 
Ahmet Tahtalkıhç 

YOZGAT 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestiici 
Behiç Sonbay 
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CUMHURBAŞKANINCA ! Kemal CamtSirîc 
SEÇİLEN ÜYELER 

Muhsin Batur 
Zeyyat Baykara 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 

AFYONKARAHİSAR 
Kâzım Karaağaçlıoğlu 
Ahmet Karayiğit 

AĞRI 
Kasım Küfrevi 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
Turhan Kapanh 
Yiğit Köker 

ANTALYA 
Şerafettin Paker 

AYDIN 
A. Metin Taş 

BALIKESİR 
İ. Sıtkı Yırcalı 

BİNGÖL 
Mehmet Bilgin 

TABİÎ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
Sezai O'Kan 
Mehmet Özgüneş 
Cevdet Sunay 

• ADANA 
Mehmet Ünal'dı (Bşk. V.) 

ANKARA 
Mehmet Atıf Benderlioglu 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Hikmet Aslanoğlu 
Raif Eriş 

BİLECİK 
Mehmet Erdem 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

Hüsamettin Çelebi 
Faihrö Çöker 
•Hilmi Fınait 

| Adnan Başer Kafaoğlu 
H, Nail Kübalı 
Safa Reisoğlu 
N. Kemal Şen'tiürki 

(Reddedenler) 

BOLU 
Orhan Ataullah Çalış 

BURSA 
t. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Barlas Küntay 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
Safa Yalçuk 

DİYARBAKIR 
Sabahattin Savcı 

ERZURUM 
Lûtfi Doğan 
Sakıp Hatunoğlü 

ESKİŞEHİR 
Ömer Ucuzal 

GİRESUN 
Hayrettin Erkmen 

İÇEL 
Talip Özdolay 

İSTANBUL 
Tekin Arıburun 
Ali Oğuz 

İZMİR 
Mehmet Münir Daldal 
Akın Özdemir 

KARS 
Yusuf Ziya Ayrım 

KASTAMONU 
Ali Münif İslâmoğlu 

KAYSERİ 
Sami Turan 

KONYA 
Muzaffer Demirtaş 
Ahmet Remzi Hatip 

KÜTAHYA 
Ahmet Özmumcu 

(Oya Katılmayanlar) 

ÇANAKKALE 
İsmail Kutluk 

DENİZLİ 
Baha Akşit 

DİYARBAKIR 
Selâhattin Cizrelioğlu 

ELAZIĞ 
M. Cahit Dalökay 

GAZİANTEP 
Mehmet Kılıç 

GÜMÜŞHANE 
Ömer Naci Bozkurt 

HATAY 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügil 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Ahmet Vefa Poyraz 

İZMİR 
Süleyman Tuncel 
KAHRAMANMARAŞ 

Adnan Karaküçük 
KARS 

Sırrı Atalay (Başkan) 
KAYSERİ 

İbrahim Kirazoğlu 
KOCAELİ 

Lütfi Tokoğlu 
KONYA 

Osman Nuri Canpolat 
KÜTAHYA 

Osman Albayrak 
MANİSA 

Oral Karaosmanoğlu 

Halil Tunç 
Şerif Tüten 
Nermin Abadan Unat 

MARDİN 
Sait Mehmetoğlü. 

MUĞLA 
Haldun Menteşe oğlu 

ORDU 
Ata Bodur 

SAMSUN 
Refet Rendeci 

SİVAS 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Orhan Öztrak 

TRABZON 
Ahmet İhsan BMncioğlu 

URFA 
Hasan Oral 

YOZGAT 
E. Süleyman Ergin 

ZONGULDAK 
Ahmet Demir Yüce 

Ruhi Tunakan 
NEVŞEHİR 

Ragıp Üner 
NİĞDE 

Ergun Özkan (İz.) 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu (Bşk. V.) 
SAMSUN 

Şaban Demirdağ 
TOKAT 

Cevdet Aykan 
TRABZON 

Ahmet Cemil Kara 
VAN 

Ferid Melen 
CUMHURBAŞKANINCA 

SEÇİLEN ÜYELER 
Sadi Irmak 
Metin Tok er 

-..>.. 
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Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

39 NCU BİRLEŞİM 

9 . 2 . 1979 Cuma 

Saat : 10.00 

Raporu. (M. Meclisi : 1/230; C. Senatosu : 1/603) 
(S. Sayısı : 866) (Dağıtma tarihi : 30 . 1 . 1979) 

X 4. — 1979 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/234; C. Senatosu : 
1/609) (S. Sayısı : 870) (Dağıtma tarihi 30.1.1979) 

X 5. — 1979 yılı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 
Raporu. (M. Meclisi : 1/235; C. Senatosu : 1/610) 
(S. Sayısı : 871) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

I 
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
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 
X I . — 1979 yılı Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe 

Karma Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/208; C. 
Senatosu : 1/583) (S. Sayısı : 844) (Dağıtma tarihi : 
30.1.1979) 

X 2. — 1979 yılı Beden Terbiyesi Genel Müdürlü
ğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komis
yonu Raporu. (M. Meclisi : 1/231; C. Senatosu : 
1/606) (S. Sayısı : 867) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

X 3. — 1979 yılı Karayolları Genel Müdürlüğü 
Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu 

X 6. — 1979 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü Bütçe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma 
Komisyonu Raporu. (M. Meclisi : 1/236; C. Senato
su : 1/611) (S. Sayısı : 872) (Dağıtma tarihi: 30.1.1979) 

X 7. — 1979 yılı Orman Genel Müdürlüğü Büt
çe Kanunu Tasarısı ve Bütçe Karma Komisyonu Ra
poru. (M. Meclisi : 1/238; C. Senatosu : 1/613) (S. Sa
yısı : 874) (Dağıtma tarihi : 30.1.1979) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 




