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GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Bu birleşimde üç oturum yapan Genel Ku
rulda :
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam edilerek :
İstanbul üniversitesi,
İstanbul Teknik Üniversitesi,
Ege üniversitesi,
Anka,ra Üniversitesi,
Hacettepe Üniversitesi ile,
İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi büt
çeleri açık oya sunuldu ve kanunlaşmaları "ka
bul olundu.

Çalışma Bakanlığı bütçeleri kabul olundu.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü
dürlüğü Bütçesi görüşüldü. Tasarının açık oyla
masında saltçoğunluk sağlanamadığından gele
cek birleşimde tekrar oya sunulacağı bildirildi.
20 . 2 . 1930 tarih ve 1567 sayılı Türk Para
sının kıymetini koruma hakkında Kanunun yü
rürlük süresinin uzatılmasına dair kanun ta
sarısı görüşüldü ve tasarının kanunlaşması ka
bul olundu.
Bugün, 4 Şubat 1970 Çarşamba günü saat
10,00 da toplanılmak üzere Birleşime saat 06,20
de son verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Bütçesi görüşül

Başkan
Başkanvekili
Mehmet ünaldı

dü.
Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Bütçesi
kabul edildi.

Kâtip
Kayseri
Sami Turan

Kâtip
Denizli
Hüseyin Atmaca

Ulaşıtırma Bakanlığı,
Dışişleri Bakanlığı,
GELEN KÂĞITLAR
Raporlar
1. — Cumhuriyet Senatosu Tabiî üyeleri
Mucip Ataklı, Ekrem Acuner, Suphi Karaman,
Sezai O'Kan ve M. Şükran ozkaya'nm yasama
dokunulmazlıklarının
kaldırılması hakkında
Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet Senatosu

Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu (3/608)
(S. Sayısı : 1361)
2. — Cumhuriyet Senatosu İzmir Üyesi Beliğ
Beler'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması
hakkında Başbakanlık tezkeresi ve Cumhuriyet
Senatosu Anayasa ve Adalet Komisyonu raporu
(3/845) (S. Sayısı : 1362)

• ^ • ^
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma saati : 10,00
BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu
KÂTİPLER : Âdil ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutcuoğlu (Manisa)
•

•

BAŞKAN — Muhterem senatörler 38 nci Birleşimi açıyorum.
3, _ GÖRÜŞÜLEN İŞLER
miş olacaktır denilmekte ve ayrıca devamlı sa
nayileşme ve bu dönemde hızlı bir kalkınmayı
gerçekleştirebilmek ve bu hızı artırarak devam
ettirebilmek için şarttır denmekte. Bu dönemde
kurulacak ağır sanayi tesisleri ile bir yandan
B) SANAYl BAKANLIĞI BÜTÇESİ :
tarım sektörünü modernleştirilmesine ve tarım
BAŞKAN — Program gereğince 1970 Büt
dan sanayie kaynak aktarılmasına öte yandan
çe müzakerelerine devam ediyoruz.
küçük sanayinin gelişmesine elverişli bir ortam
yaratılacaktır. Denilmekte ve yine ikinci Beş
Sanayi Bakanlığı bütçesinin müzakeresine
Yıllık Kalkınma Plânında Türk ekonomisinin
başlıyoruz.
dış kaynaklara bağlılığını zamanla azaltılması
Sayın Bütçe Komisyonu? Buradalar, Sayın
hedef gösterilmiş olup ayrıca Türk sanayiini
Sanayi Bakanı ve arkadaşları? Buradalar.
Ortak Pazar sanayileri ile rekabet edebilir bir
Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığı büt
duruma
getirebilmek için gerekli tedbirlerin
çesinin tümü üzerinde grupları adına söz ta
alınması öngörülmektedir.
lebeden sayın üyeleri takdim ediyorum, sırasiyle;
Sayın senatörler,
C. H. P. adına Sayın Pestilci, G. P. adına
Plânda Sanayi Bakanlığının politikası böyle
Sayın Baysoy, Millî Birlik Grupu adına sayın
ce prensipleri vaz'edilerek gösterilmiş bulun
Gürsoytrak. A. P. adına Sayın Kürümoğlu.
maktadır. Eleştirilerimizde Bakanlığın bu po
Sayın Pestilci, buyurunuz efendim.
litikayı ne derecede uyguladığını tesbite çalışa
cağız.
C. H. P. SENATO GRUPU ADINA ALİ
Bir taraftan plânda öngörülen bu sanayi po
RIZA PESTİLCİ (Zonguldak) — Sayın Baş
litikasını uygulamak, diğer yönden kendisine
kan Yüce Senatonun muhterem üyeleri,
bağlı yedi aded iktisadi Devlet Teşekkülünü
1970 malî yılı Sanayi Bakanlığı Bütçesi üze
440 sayılı Kanun hükümlerine göre sevk ve ida
rinde C. H. P. si Senato Grupunun görüşlerini re ile yükümlü bulunan bu Bakanlığın bütçesi
Yüce Senatoya aksettirmek için huzurunuzda
vesilesi ile bütçede tezahürünü bulan kendi ka
bulunuyorum.
bul ettiği plân hedeflerini dahi uygulamaktan
Sayın senatörler,
kaçman ve bu uygulamayı aksatan Adalet Par
Eleştirilerimizi daha iyi değerlendirebilmek tisinin sanayi politikasını bütün açıklığı ile gör
için plânlı kalkınma döneminde İkinci Beş Yıl mek mümkündür. Türkiye'nin bugünkü bozuk
lık Plânın Sanayi Bakanlığı için öngördüğü
düzeninde ne gerçek ve sürekli bir sanayileşme
prensiplere bir kere daha değinmenin yararlı
nin sağlanacağı hele bu bozuk düzene sahip
olacağı kanısındayız, ikinci Beş Yıllık Kalkın
çıkan Adalet Partisi iktidarı sırasında sanayii
ma Plânı hedefleri ve stratejisinde, sanayiin eko mizin çıkmaza saplandığını kamu kesiminin sa
nominin sürekleyici sektörü olması temin edil- nayi alanına yatırım gücünü yitirdiğini, özel
kesimin sanayi alanına yatırımlarının geriledi
(1) 1288 S. Sayılı basmayazı 29 . 1 . 1970 ta ğini, döviz gelirlerimizin gitgide azalmaya baş
ladığını ve ekonomide dışa bağlılığımızın ulurihli 31 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.

1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayısı :
1288) (1)
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Dal bağımsızlığımızı zedeleyip sarsacak ölçülere
vardığım görmekteyiz.
Sayın senatörler,
Sanayi üretiminin gelişme hızı 1965 - 1967
yılları arasında % 14 iken 1968 de bu hız ya
vaşlamış % 11,6 ya inmiştir. 1969 yılının ilk
9 ayındaki üretim miktarları incelenecek olur
sa bu yavaşlamanın devam etmekte olduğu
ve sanayiimizin bir duraklama devresine gir
me eyleminde olduğunu görmek mümkündür.
önemli sanayi mamullerine ait 9 aylık üre
tim gelişmeleri 1969 yılı için sanayi üretim en
deksinin % 10 un çok altında gerçekleşeceği
intibaını vermektedir. Gıda sanayiinde önemli
bir katkı payına sahip şeker üretimi Ekim
1969 sonuna kadar bir önceki yıldan % 19,6 ek
sik gerçekleşmiştir. Dokuma sanayiinde ise pa
muk ipliğindeM % 5,1 lik artışa karşılık pa
muk dokumada % 1,6 yün ipliğinde % 6,5 yün
dokumada % 5,5 lik bir azalma olmuştur.
Halbuki 1969 yılı programı pamuklu do
kumada % 7, yünlü dokumada % 10 oranında
bir artışı öngörmekte idi. Bu alt sektörlerdeki
gerileme toplam sanayi üretim artışını önemli
ölçüde düşürmeye ve % 10 un altına indirme
ye yetecektir.
Kimyevi gübre imalâtında % 28,1 lik bir
artış olmuştur. Ancak bu bir önceki yıl üre
timinin azlığından diğer yandan da bu mah
sulün gerekli önem derecesini halen bulmamış
olmasındandır. Çimento üretimi % 24,1 oranın
da bir artış kaydetmiştir.
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çabalarımızda bugüne kadar karşılaştığımız
problemlerin en ümit kırıcısı olmuştur.
Adalet Partisi iktidarı bu duraklama ve
gerilemenin sebepleri üzerinde ciddî olarak eğil
mez ve gerekli tedbirleri almazsa uğrunda al
tından kalkılmaz dış borçlanmalara giriştik
leri sanayileşmemizde tehlikeye düşmüş ola
caktır.
Sayın senatörler,
Sanayi Bakanlığı olumsuz davranış ve ted
birleri ile sanayi hammaddeleri ve yan ma
mullerinin fiyat istikrarını da koruyamamış
bu sanayi mamullerinde görülen % 4,7 lik fi
yat artışı her geçen gün biraz daha yükselmek
tedir.
Bu fiyat artışlarının bugünkü bozuk dü
zende birtakım aracılar vasıtası ile nasıl yük
seltildiğini sömürü düzeninde devlet sırtın
dan nasıl fertlerin büyük kazançlar sağlamala
rına imkân verildiğini adeta bu sömürücülü
ğün himaye edildiğini görmekteyiz. Devlet fab
rikalarında üretilen ve 7 ilâ 8 lira arasında
maliyet, gösteren bir torba çimentonun vatan
daşa 12 ilâ 15 lira arasında satıldığını ve yine
Devlet sektöründen haddecilere 146 kuruştan
verilen kütükten işlenen çubuk demirin 350
ilâ 400 kuruş arasında vatandaşa satıldığını
düşünürsek bugünkü bozuk düzende fakir
olan Devletin sırtında nasıl fertlerin zengin
edildiğini görürüz.
Sanayi Bakanlığı bugünkü politikası ile
zengin bir avuç mutlu insanı daha çok zengin
olmaktan öteye bir çalışma içinde olmadığını
görmekteyiz. Sanayi Bakanlığının Demir ve
Çelik Fabrikaları mamullerinin satışı üzerin
de uyguladığı politikasının tetkiki bunu açık
ça gösterir. Bakanlıkça verilen belge ve tahsislerdeM hatalar bir demir karaborsası ya
ratmakta haddecilere verilen kütüklerdeki
yanlış uygulamalar birtakım suiistimallere yol
açmaktadır.

Demir - çelik alt sektöründe ham demir ve
pik üretimi % 9,1 oranında azalmıştır. Çelik
ingot ve hadde mamullerinde görülen % 8,6
ve % 12,8 lik artışlar önceki yıllarda % 20 nin
üzerinde gerçeklesen ve 1968 de % 15 e inen
bu sektör artısının 1969 da % 10 un altına dü
şüreceği açıkça görülmektedir.
Kâğıt üretiminde % 1 e yakın bir artış gö
zükmektedir.
Sayın senatörler,
Sayın senatörler,
Bütün bu gelişme topluca değerlendirilir
Devamlı yabancı dövize muhtaç ve sana
se dokuma, demir ve çelik sektöründeki du yileşmesinin birtakım dış yardımların desteği
raklama ve gerileme nedeni ile sanayimizin
ile yürüten bir ülkede millî kalkınma poli
gelişme hızı 1969 da önemli oranda azalmıştır. tikasını çözümlemek mümkün değildir. Her
1961 - 1967 arası düzenli ve istikrarlı bir ge | şeyden evvel sanayimizi dışarı bağlılıktan kurlişme gösteren sanayiin 1968 den başlıyarak I tarmak ve bu bağlılığı asgariye indirmek zohızlı gerileme istidadı göstermesi kalkınma I ruiiluğundayız. Cumhuriyet Halk Partisi ola344 —
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rak Türkiye'nin az gelişmişlikten kurtarılma
sını büyük ve bağımsız bir sanayi toplumu
meydana gelmesi ile mümkün olacağına inanı
yoruz bu amaca erişmek için içerde halkçı dı
şarıya karşı milliyetçi bir gelişme ve sanayileş
me tutumu öngörmekteyiz. C.H.P. si olarak
Devlet önderliğinde ve özel girişimde serbest
lik veren fakat Devletten ve özel kişilerden
çok halk topluluklarının ortak yatırımlarına
dayanan yabancılardan çok Türk ulusuna ya
rar sağlıyan bir sanayi devrimine şiddetle ihtiyacolduğuna inanıyoruz. İnsan emeğinin ve
millî kaynaklarının sömürülmesine dayanan
veya özgürlüğü kısıcı yöntemlerle yürütülen
bir ekonomik gelişmeyi ve sanayileşmeyi şid
detle reddeden insan emeğinin insanlık onu
runa yaraşır biçimde değerlendirilmesini, in
sandaki yapıcı ve yaratıcı gücün özgürlük
içinde ve toplum yararına harekete geçirilme
sini yalnız sosyal adaletin değil hızlı bir ge
lişme ve sanayileşmenin de tek yolu saymak
tayız. C.H.P. si olarak bugünkü bozuk dü
zende Türkiye'nin kaynaklarının işletilmiyen
kapasitelerini ve insangücünü sanayileşme
yolunda daha iyi değerlendireceğine inanmak
tayız.
Sanayimizin dışa bağlılığının yarattığı ve
bugün sanayideki gelişmeleri büyük ölçüde
etkiliyen montaj ve ambalaj sanayimden de bir
nebze bahsetmek isterim geçen yılki bütçe eleş
tirmelerimizde ve bu yılki bütçenin tümü üze
rinde grup adına yapılan konuşmalarda az
gelişmiş ülkelerin basma dert olan bu ga
rip sanayi filizlenmesinden etraflıca bah
setmiş etkilerini ve alınması lâzımgelen ted
birleri etraflıca izah etmiştik.
Sayın senatörler,
Her yıl imalât sanayiinin dış ticaret açığı
artmaktadır. Memleketin tarım kesiminde çalı
şan nüfusun büyük kısmının almteri pahasına
özellikle 5 - 6 malın ihracından sağlanan döviz
sanayi sektöründe çalışan müteşebbislerin em
rine verilmekte ve tüketim malı üretimi hızlandırılmaktadır. Hammadde adı altında ithal olu
nan yarı mamullerle derilip çatılan mallar pi
yasada büyük kârlar sağlıyacak şekilde satıl
makta büyük miktarda döviz sanayileşme adı
altında tüketim malları ithalinde kullanılmak
tadır.
— 345
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Türk emeği ile yabancı malı imal edip Türk
piyasalarında korkunç kârlarla satmak ve bu
nun için kurulan birtakım atelyelerle sanayileş
me olamaz. Bugün montaj sanayiinde gerçek sa
nayie hızla bir geçiş sağlanmalıdır.
C. H. P. si olarak montajcılığın, ülkemizi
sömürücü döviz gelirlerimizi ipotek altına alıcı
ve ulusal sanayiimizi köstekleyici yolda işleme
sinin karşısındayız. Hammeddesi veya enerjisi
yerli olan sanayie öncelik verilerek sanayileş
memizde döviz tasarrufunu sağlıyacak ve ulu
sal sanayiimizi dış kaynaklara bağlılığını önle
yici tedbirlerin süratle alınması, bu meyanda
montaj sanayii talimatnamesinin dikkatle tet
kiki ve yeni baştan gözden geçirilmesi lâzımGîldiği 'kanaatindeyiz.
Sayın senatörler,
C.H.P. si olarak ambalaj sanayimden sür
atle kurtulmak için ağır sanayiin gelişmesine
hız verilerek bilhassa ülkemizde fabrika kuran
fabrikalar, makina yapan makinalar yapılma
sını, Devlet hem kendisi öncülük ederek hem
de ortak yatırım yaparak halk topluluklarını
ve genellikle özel girişimcileri buna teşvik ede
rek yatırıma geçmelerini ve bu arada süratle
ve ulusal seımaje ile bir büyük motor sanayii
kurulmasını öngörmekteyiz.
Bir yandan dış ödeme ve ithalât güçlükleri
miz artarken bir yandan da bir örtülü ithalât
aracı elan montaj ve paketleme kuruluşlarının
hızla yayılmasına mâni olunmalıdır. Bu kuru
luşlar Türkiye'nin bir gerçek sanayileşme süre
sine girmesini geciktirmekte ve suni fiyat yük
selişlerine sebeb olmakta dır. Fiyat yükselişleri
köylünün, üreticinin, çalışanların sırtına yük
lenmekte dir. Birçoğu paketleme kuruluşları ni
teliğindeki ilâç sanayii ürünlerinin, montaj yoliyle yapılan traktör ve kamyonlarda' görülen
aşırı fiyat yükseklikleri bu duruma birer ör
nektir.
Sayın Senatörler, bilhassa az gelişmiş ülke
lerde sanayileşme politikasını değerlendirebil
mek için yabancı sermaye sorunu üzerinde dur
mayı ehemmiyetli bir görev saymaktayız.
Az gelişmiş ülkeler birincisi sermaye biriki
mini gerçekleştirmek için gerekli tasarrufların
yetersizliği, diğeri iç üretimde sağlanamıyan
yatırım malları ithalinin doğurduğu döviz kıt
lığı olmak üzere iki nedenle dış kaynak ihti
yacı duymaktadırlar... Bunun karşısında geliş-
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miş ülkeler müteşebbislerini az gelişmiş ülkele
re yatırım yapmaya sevk eden tek faktör kâr
sağlamak amacı olduğu bir gerçektir. Gittiği
ülkede kendi ülkesinden daha geniş kazanç sağ
lama imkânlarına sahip bulunan ve bunun yanı
sıra yeni pazarlar elde etmek gittikleri ülkede
bâzı hammaddeleri nisbeten bol ve işgücünün
ucuz olması yabancı sermaye hareketlerini etki
lemektedir. Fakat gelişmiş ülkelerin özel yaban
cı sermaye akımından asıl çıkarları özel sektö
rü esas alan bir düzeni az gelişmiş ülkelere gö
türmek ve orada yerleştirmektir.
Yabancı sermaye bir yandan az gelişmiş ül
kelerde özel sektörü kuvvetlendirmeye çalışır
ken diğer yandan özel yabancı sermayeye ve
rimli yeni iş alanlarının açılmasını sağlamak
tadır.
Yabancı sermayenin az gelişmiş ülkeler eko
nomisine getireceği zararları kısaca aşağıda
özetlemek mümkündür.
Yabancı sermaye önemli bir dış kaynak trans
feri teşkil etmemektedir. Yabancı yatırımın
çok düşük bir miktarı ne transferler şeklinde
olmakta geriye kalan ise gelişmekte olan ülke
lerde yaratılan fonlardan sağlanmaktadır. Özel
likle A.B. Devletlerinin yatırımları büyük öl
çüde bu fonlardan istifade etmektedir. Bu ya
tırımlar daha sonra yabancı sermaye şirketleri
ne büyük transfer imkânları sağlamış olmak
tadır.
Yerli sermayenin rekabet edemiyeceği bir
ortamı yaratarak millî sanayiinin kurulmasına
ve gelişmesine zarar vermektedirler.
Yabancı sermaye yatırılan hâsılanın önemli
bir kısmını emek ve tabiî kaynaklar karşılığı
gelişen ülkelerde kalacağı bir gerçektir. Geliş
mekte olan ülkelerin paraları resmî döviz kur
larına oranla değerini çoğu zaman yitirmiştir.
Bu nedenle değerini yitirmiş mahallî paralarla
elde edilen yüksek kârlar resmî kur üzerinden
kâr trasferleri yapılmak suretiyle ek bir kazanç
sağlıyarak az gelişmiş ülkelerin ekonomisine
ek yükler yüklemektedir.
Gelişmiş ülkeler fertleri hem tarımsal ve
diğer hammaddeleri tüketicisi hem de sanayi
maddelerinin üreticisi olarak görülürken, yani
üretici olarak gelirleri artarken tüketici olarak
düşük fiyatlardan yararlanmalarına karşılık,
az gelişmiş ülke fertleri mamul malların yük
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sek fiyatla tüketicisi ve hammaddelerin ise ucuz
fiyatla üreticisi durumunda bulunmaları yani
gelişmiş ülkeleri geri kalmış ülke fertlerini sö
mürmeleri neticesini doğurmaktadır. Bu gö
rüşlerimizi birkaç rakamla değerlendirmek is
teriz. 1965 yılı sonuna kadar yapılan yabancı
sermaye yatırımlarının % 95,28 i imalât sana
yiine yönelmiştir. Bu imalât sanayiinin ise ya
bancı sermaye belli birkaç sektöre yatırım
yapmayı tercih etmiş olup bunlardan yabancı
sermaye yatırımlarının % 37 si lâstik - plâstik
sanayiine % 16,97 si, taşıt onarımı ve imalâtı
sanayiine, % 16,30 u ilâç ve boya sanayiine ya
tırılmış bulunmaktadır. Madeni eşya, elektrik
aletleri ilâç ve gıda sanaynnde yabancı serma
yenin kârı % 60 - 80 arasında değişmekte vasa
ti olarak yabancı sermaye kuruluşlarının kâr
lılık % 50 çevresinde bulunmaktadır. Bu oranın
yerli teşebbüslerde % 19 da kaldığı düşünülür
se yabancı sermayenin memleketimizde sağla
dığı korkunç kârı görmek mümkün olacaktır.
Yabancı sermayenin hayli geniş kredi im
kânlarına sahibolduğu ve özel teşebbüs içinde
imtiyazlı bir duruma sahip bulundukları da bir
gerçektir.
Sayın senatorıer,
C. H. P. si olarak Türk ekonomisini güçlen
dirmek ve dışa bağlılıktan kurtarmak bağımsız
ve büyük sanayii toplumuna geçişi hızlandır
mak üretici halkın sömürülmesine ve yoksullu
ğuna son vermek için yapancı sermayenin kul
lanılışında çok dikkatli bulunmak gerektiğine
inanmaktayız. Yabancı sermayeyi yerli özel sek
tör veya âmme sektörünün menfaatlerini kısıt
layıcı birtakım imtiyazlarla yurda gelmesine
mâni olunmalıdır. Bugünkü bozuk düzen içinde
dış ödeme ve ithalât güçlükleri karşısında Hü
kümet ekonomik gelişmemize zarar verecek ve
bağımsızlığımızı zedeliyecek kadar ağır koşul
larla dış yardım aramaya mecbur olmaktadır.
Türk ekonomisinin dışa bağlılığı bu yüzden
artmakta ve uzamaktadır.
Sayın senatörler,
Sanayi Bakanlığının özel yabancı sermayeyi
yurdumuza celbindeki gayretini çalışmalarında
daima görmek mümkündür. Tamamiyle yerli bir
sermayenin yurdumuzda kurmak istediği bir
otomobil fabrikasının nasıl akim bırakıldığı, bu
yerli sermayeyi bir yabancı sermayeye ortak
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edilmek suretiyle ancak otomobil fabrikası kur
masına müsaade edildiğini görmekteyiz. Yerli
sermayenin İsveç, Volvo otomobil firması ile
çok daha müsait şartlarla ve yerli sermayenin
menfaatlerine uygun şekilde kuracağı otomobil
fabrikası teşebbüsünün bertaraf edilerek, adı
geçen yerli sermayeye bir yabancı sermaye or
tak ettirilerek Volvo arabaları ile asla rekabet
edemiyecek ve yine Türkiye'de başka bir ya
bancı sermaye ortaklığı ile kurulmakta olan fi
yat otomobilleri ile aynı ayarda Reno otomobil
fabrikası kurulmasına gidildiğini ve yerli ser
mayenin zararına ve yabancı sermayenin hima
ye edilmesi pahasına girişilen çabalarda Sanayi
Bakanlığının izlemekte olduğu politikanın asıl
nedenlerini görmek mümkündür.
Sayın senatörler,
Az gelişmiş bir ülke olmaktan kurtulmak
için süratle bağımsız ve millî bir sanayie yönel
meliyiz. Türkiye'nin bozuk düzeninde ekonomi
mize hiçbir katkısı olmıyan, topluma hiçbir ya
rarı dokunmıyan işlerle örneğin aracılıkla arsa
spekülâsyonu ile tefecilikle, permi ticareti ile
belge ve tahsis oyunları ile büyük ve kolay ka
zançlar sağlanabilmektedir. Üstelik kredilerden
de en geniş ölçüde bu gibi işleri yapanlar yarar
lanabilmektedirler, en az vergiyi onlar ödemek
tedirler. Rizikolarıda yok denecek kadar azdır
o yüzden sanayiye yönelmesi gerek ve mümkün
olan pek çok yatırım kaynakları bu gibi alan
lara gitmektedir
Yatırım yapabilecek güçte olanlar sanayie
ancak büyük aracılar kadar spekülatörler ka
dar yüksek kârlar sağlıyabilirlerse yöneltmek
tedirler. Dış pazarla rekabet gücü kazanama
maktadırlar. Bu yüzden sanayimiz cılız kal
maktadır. Onun için kolayca bol kazanç sağlıyan yollar kapatılırsa iş yapmak ve yatırım güç
lerini değerlendirmek istiyenlerde sanayiye yö
nelme eğilimini kendiliğinden bulunacaktır.
Türkiye gibi nüfusunun üçte ikisi tarıma bağlı
olan ve ulusal gelirinin yarıya yakınını tarım
dan sağlanan bir ülkede sanayileşmek için ta
rımdan sanayiye kaynak aktarılması şarttır.
Türkiye'de tarımdan güc alan ve sosyal adalete
dayanan gerçek bir sanayileşme ancak köylüye
dönük bir düzen ile gerçekleşeceğine inanmak
tayız. Köylü çiftçiler kooperatif birlikleri kur
maya ve örgütleri eli ile sanayi yatırımları yap
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maya teşvik edilmelidir. Köylü gücüne daya
nan tarım makinaları araç ve gereçleri sanayii
kurulmalıdır, işçiler memurlar, öğretmenler, es
naf ve sanatkârlar kurulacak yardımlaşma ku
rumları veya üs kuruluşları eli ile sanayi ya
tırımlarına yönelmeleri teşvik edilmelidir, ikti
sadi Devlet Teşekkülleri kuruluşlarının yöneti
minde halk topluluklarına veya Devletçe büyük
sanayi işletmeleri kurulması teşvik edilmelidir.
özel sektörde fiilî tekelciliğe kesin olarak ön
leyici tedbirler alınmalıdır. C. H. P. si olarak
Devletin ulusal ekonomiye yön verebilmek ve
iktisadi gelişmeye öncülük edebilmek için gere
ken ölçüde ağır ve kilit sanayiin kendi elinde
bulundurması lâzımgeldiğine inanmaktayız. Sa
yın senatörler Ortak Pazara geçiş döneminde
yerli sanayiimizin karşılaştığı problemlerin ağır
lığını ve alınması gerekli tedbirleri ve bu yön
deki parti görüşümüzü bütçenin tümü üzerin
de konuşma yapan sayın sözcümüz açıkladı
ğından bu son konu üzerinde etraflıca vaktini
zi almak istemiyorum,.
Sayın senatörler,
Gerçek bir sanayi sektörünün kurulabilmesi
için küçük sanayi sektörünün yaşatılması bir
şarttır. Sanayi sektörü için bir yan kuvvet olan
küçük sanayiin kredi imkânlarının kıtlığı bu
sanayiin gelişmesine mâni olmaktadır. Bu tip
teşebbüsleri kooperatifleştirilerek üretim pazar
lama, kapasite seçimi konularında teknik malî
ve ekonomik bilgilerle teçhiz edilmesi gerek
mektedir. Sanayiin gelişmesi için sanayi odala
rının ayrı bir kuruluş olarak örgütlenmesi ge
rektiğine kaaniiz küçük sanayinin tek plasman
kaynağı olan Türkiye Halk Bankasının küçük
sanayi kredisini esnaf kredisinden ayrı olarak
ve özelliği göz önüne alınarak değerlendirilme
sini ve bunun için de Bakanın kredi imkânları
yönünden güçlü hale getirilmesi lâzımgeldiğine
kaaniiz.
Teknik ve malî fizibilitesi olan projeler Tür
kiye Halk Bankası tarafından öncelikle destek
lenmelidir. Millî prodüktivite merkezinin küçük
sanayide standartlaşmayı ve nitelik denetimi
ni sağlayıcı maliyeti düşürücü verimliliği artı
rıcı tedbirlerin alınmasında daha etkili olması
lâzımdır.
Küçük ve orta çaptaki sanayiin kurulması
ve gelişmesi için organize sanayi bölgeleri kü-
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çük sanayi site ve çarşıları kurulması faaliyet
lerinin hızla gfeliştirilmesini sağlayıcı gerekli
tedbirlerin alınması temennimizi tekrar ederiz.
Eğitimde sanayileşmenin istekleri önplâna alın
malı yaygın bir işbaşında eğitim sistemi kurul
malıdır. özel veya Devlet kesimindeki işletme
lerin Kalkınma Plânında öngörülmüş bulunan
insangücü amaçlarına ve teknolojik gelişme is
teklerine uygun işbaşında eğitim programları
nın uygulanmasına büyük ihtiyaç vardır. Çırak
lık eğitimi çağımızın koşullarına uygun bir dü
zene bağlanmalıdır. Teknik öğretim, öğretim
teşvik ve işletmecilik eğitimi yaygın bir hale ge
tirilmelidir. Bütün sanayi işletmelerinin tam
kapasite ile çalışabilmesi için gerekli tedbirleri
alacak, sanayi kuruluşlarının âtıl kapasiteleri
ni tam değerlendirecek sanayi kuruluşlarını
kendi aralarında ve piyasa arasında sıhhatli bir
organize kuracak olan ulusal sanayi koordinas
yon merkezinin Bakanlık içerisinde kurularak
faaliyete geçirilmesinde fayda mülâhaza edi
yoruz.
Sayın senatörler,
Türkiye'nin kalkınmasında sanayiimizin bu
güne eriştiği noktaya gelmesinde büyük payı
bulunan iktisadi Devlet Teşekküllerini 440 sa
yılı Kanunun koyduğu esaslar altında iyi bi
rer işletme haline getirilmeleri başlıca temen
nimizdir.
iktisadi Devlet Teşekkülleri üzerinde poli
tik baskılar kalkar, ekomimize katkısı bulunmıyan ortaklıklara itilmesi önlenirse ve ayrıca
her yıl düşünülen yatırım hedeflerinin tahaktuku için gayret sarf edilirse bu isletmeler kal
kınmamızın anaunsuru olarak memleketimiz
ekonominin dar boğazından geçmesine ve eko
nomimizin az gelişmişlikten kurtarılmasını sağlıyacaktır. Bakanlığa bağlı iktisadi Devlet Te
şekküllerinin raporları üzerinde Yüce Senato
da yapılan müzakerelerde işletmeler hakkında
geniş eleştirilerde bulunduğumuzdan burada
bunları tekrar ederek kıymetli vaktinizi almıyacağım.
Sayın senatörler,
Eleştirilerimizin Sanayi Bakanlığının çalış
malarına yurt ekonomisine ve yurt kalkınma
sına faydalı olacağı kanaatiyle sözlerimize son
verirken bütçenin Sanayi Bakanlığına ve mem
leketimizin kalkınmasına hayırlı olmasını diler
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ö. H. P. Senato Grupu olarak Yüce Senatoya
saygılar sunarız. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
GS-. P. Grupu adına Sayın Pırıltı, buyurunuz
efendim.
GÜVEN PARTİSİ SENATO GRUPU ADI2JA MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın
Başkan, Yüce Senatonun değerli üyeleri,
Huzurunuzda G. P. Senato Grupunun, 1970
Sanayi Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle, görüşle
rimizi arz etmek için bulunuyorum.
Konuşmama başlarken, üzerinde hepimizin
ittifak ettiği) iki mühim noktayı tebarüz et
tirmek isterim.
iktisadi ve sosyal kalkınmamızda sanayi sek
törünün en mühim rolü oynıyacağını birlikte
kabul ediyorum. Birinci ve İkinci Beş Yıllık
plânlarda ortalama % 7 kalkınma hızının ger
çekleşmesinde sanayi % 12 civarında seyret
mekle başta gelmektedir.
İkinci konu; sanayi mamullerinin ihracı ile,
ihracatımızın çeşitlendirilmesi, artırılması ve te
diye bilançomuzun lehimize dönmek suretiyle
ekonomimizin dışa bağlı olmaktan kurtulması
hususudur.
Bunlarda umumi bir ittifak var.
Şu halde; kalkınmamızı sağlam temellere
oturtmak, dengeli ve hızlı bir ekonomik ve sos
yal kalkınma hamlesine girişmek için, plân di
siplinini Devlet düzenine hâkim kılmak, Sana
yi Bakanlığına düşen görevlerden bulunduğu
cihetle, müzakere konusu Bakanlık bütçesi
ehemmiyetini bir kat daha hissettirmektedir.
Böyle mühim bir Bakanlığın bütçesini tetkik
ederken, 30 dakikalık bir zaman ölçüsü içinde,
bu Bakanlığın sorunları ve bu husustaki görüş
lerimizin arzmdaki mâruz kaldığımız müşkülâk izahtan varestedir.
işte bu sebepledir ki, sanayiimiz, bünyesinin
bugünkü durumuna kısaca bir göz atacak olur
sak;
Cumhuriyetten bu yana, sanayileşme yolun
da sarf edilen gayretler sayesinde Türkiye'de
bugün 28 tane sanat dalı kurulmuş olup bun
lardan bir kısmı gelişme çabası içindedir, ör
neğin, imalât sanayii, gıda sanayii, dokuma ve
giyim eşyası sanayii, orman ürünleri sanayii,
lâstik sanayii, çimento sanayü, canı sanayii, de
mir - çelik sanayii, tarım araç ve makinalan
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sanayii, elektrik makina, cihaz ve malzemesi
imalât sanayii gibi bu sanayi faaliyetleri
sayesinde birçok ihtiyaç maddelerinin ithalâtı
nı azaltan bir sanayi meydana geldiği söylene
bilir. Meselâ, pamuklu ihtiyacımızın aşağı-yu
karı tamamı yerli sanayiin imalâtı ile karşıla
nıyor. Çimento ihtiyacımız da dahilî fabrikalar
tarafından büyük ölçüde temin ediliyor. Şeker
de ithal sona ermiştir, ihracedebilecek durum
dayım.
Fakat bütün bu gelişmeler, Türkiye'nin ik
tisadi bünyesini umulan ve beklenen ölçüde de
ğiştirememiştir. Türkiye'miz, yeteri ölçüde sa
nayi mamulleri ihraceden bir memleket haline
gelmemiştir.
Bununla beraber, sanayileşme gayretleri sa
yesinde Türkiye ithalâtının veçhesi kısmen de
ğişmiştir. istihlâk ve istimal eşyasının nispî
ehemmiyeti azalırken, buna mukabil makina ve
hammadde ithalâtının nisbeti yükselmiştir.
Son seneler içinde sanayi sektöre yapılan
geniş yatrıımîar, plânın ve programın öngördü
ğü tedbirlere Hükümetçe riayet edildiği takdir
de, yalan bir gelecekte sanayi istihsal verimi
mizde daha büyük bir artış olacağı, dolayısiyle bir bünye değişikliği olabileceği tahmin edile
bilir. Bu iyimser tahminlerimizin tahakkuku da,
Sanayi Bakanlığının başında bulunan değerli ve
dinamik arkadaşımız, ümitlerimizi artırmakta
dır. Kanaatimizce sanayileşmenin bundan son
raki gelişme safhasında Sayın Hükümet reka
bet mekanizmasının işlemesine çok dikkat et
meli, plâna uygun sınai yatırımları teşvik eder
ken her türlü monopol temayüllerinin gerçek
leşmesine de sureti katiyede set çekmelidir.
Nihayet şimdiye kadar haklı olarak ithalâ
ta ikâme etmek gayesi ile geliştirilen sanayileş
mede bundan sonra ihracat şartlarının da göz
önünde bulundurlması icabedecektir.
Sanayileşmede muvaffak olmak, iç piyasa
yanında, dış piyasaya da mal satabilmekle müm
kün olacağı gerçeğine uyulmak gerekmektedir.
Hele yakın bir gelecekte Ortak Pazara katıl
mamız mevzubahsolunca, sanayi mamul ihraca
tının önemi daha açıklıkla anlaşılmış olur. Bu
itibarla Türkiye'nin iktisadi kalkınmasında sa
nayie, haklı olarak, bayrak tutulurken sanayi
de maliyetleri düşürecek, teknolojik gelişmeleleriyle takibetmeyi fiyatların suni olarak yük
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selmelerini önlemekle beraber, bilhassa kalite
nin ıslahını önplânda tutmayı, sanayimizin ya
şama ve gelişme şartları bakımından zaruri gör
mekteyiz.
Bu genel görüş ve bu görünüş üzerindeki
düşüne elerimizi arz ettikten sonra, iltibaslara
- meydan vermemiş olmak için Güven Partisinin
programındaki ekonomik görüşünü de belirt
meyi faydalı sayarız.
G. P. Grubumuzun inancına göre Türkiye'
mizin ekonomik yapısının değişmesi ve kuvvet
lenmesinin, hızlı bir sanayileşme ile gerçekleşe
cek olduğu merkezindedir. Keza, istihdam so
rununun çözümlenebilmesi için sanayileşmek lü
zumuna inanırız.
G. P. Türkiye'de, özel teşebbüs ve Devletin,
istikrarlı ve güven verici bir karma ekonomi dü
zeni içinde, sanayileşme dâvamızı çözebileceğins
inanmaktadır.
Muhterem senatörler;
Bu görüşlerim ışığı altında sanayimizin so
runlarını belirtmeye çalışacağız;
Gelişigüzel kurulmuş olan, küçük ve dağınık
işletmeler halinde bulunan sanayimizin düşük
kapasite ile çalışması, hammadde ve malzeme
lerini pahalıya tedarik eylemeleri, pahalı kre
di kullanmaları bunları rekabet .gücünden mah
rum bırakmaktadır. Bu durumdaki sanayi an
cak yüksek gümrük duvarları ve sıkıcı ithal
tatbikatı sayesinde ayakta durabilir. Bu sebep
le, sanayie dış rekabet gücü verecek rasyonelleştirme tedbirlerine teşebbüs edilmesini yerin
de görüyoruz.
Biraz evvel arz ettiğim gibi, Ortak Pazara
gireceğimiz tarih yaklaştıkça rekabet gücünü
şimdiden kazanmalıyız.
Sanayiimizi korumak ve Ortak Pazarda ya
şatmak için G. P. nin, Ortak Pazara iltihakımızdaki, tasviyesi şudur:
G. P. Türkiye'nin zaman ile Ortak Pazarın
tam üyesi olmasına taraftardır. Ancak, bunun
ekonomimizi sarsmıyacak ve kalkınmamızı engellemiyecek şartlar ve süreler içinde gerçekleş
tirilebileceğine inanıyoruz. Geçiş dönemine gir
mek için acele edilmemelidir. Koruyucu tedbirle
rimizi tamamlamadan, gelişmiş ekonomilerle iş
birliği yapmamızın doğuracağı ciddî tehlikeler
mevcuttur.
Temel anlaşma, bize hazırlık devresini uzat
ma imkânını da vermiştir. Geçiş döneminde bize
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Sermaye piyasasının düzenlenmesi ve sanayi
tavizler tanınsa bile, belli olan süre içinde Tür- I
kiye'nin daha ileriki devrenin şartlarına uya kredisi verecek ve kuruluşta teknik bilgi bakı
cak bir duruma gelmesi lâzımdır. Bu sebeple, mından sanayicilere yardımlarda bulunacak
geçiş dönemine biran evvel geçmek için acele olan özel sektör yatırım ve kalkınma bankası
nın kurulması işinin de artık daha fazla gecik
edilmemesini tavsiye ederiz.
tirilmemesi
gerekir.
Türkiye'de Ortak Pazara geçiş devresi için
Nihayet unutulmaması gerektir ki, bilhassa
şu günlerde hazırlık çalışmaları yapıldığını bili
yorsak da, Hükümetin bu müzakerelerde özel sanayi konusunda her şey kanun işi değildir.
sektör çevrelerinden de geniş ölçüde faydalan Bundan daha mühimmi teşebbüs erbabında ve
masını temenniye değer görüyoruz. Ayrıca, Hü halkta birtakım alışkanlıklar'yaratmak, anane
kümet içinde sanayi politikasının yürütülmesin ler vücuda getirmektir. Bu da, takdir buyuruden birinci derecede sorumlu Bakanlık olarak lacağı veçhile, bir zaman meselesidir. Bir diğer
Sanayi Bakanlığını bu müzâkerelerde gereken yöniyle de müteşebbis sanayicinin huzur ve gü
müessir alâkasını dilemeyi, sanayi kalkınmamı vene ihtiyacı olduğu hususudur.
zın normal seyrini takibedebilmesi bakımından
Herkesçe bilinen bir gerçektir ki, bir mem
faydalı ve zaruri buluyoruz.
lekette kalkınma, huzur ve güvenlik ister. Üzü
Sayın arkadaşlar, bugünkü sanayimizin bü lerek ifadeye mecburuz ki, memleketimizde öz
yük bir kısmının, hammadde bakımından geniş lediğimiz ve bizce gerçekleşmesi pekâlâ müm
ölçüde dışa bağlı olduğu için dış ödeme güçlük kün olan süratle kalkınmaya elverişli bir emni
lerimizin büyümesine de sebebolmaktadır. Bu yet havası vardır, diyemeyiz.
Milletimiz, müteşebbisimiz ve sanayicimiz
sebeple anamadde sanayiinin hammaddesi mem
memleket
havasına hâkim görünen huzursuzluk
lekette yetişen sanayie, makina sanayiine önce
lik vererek bu bünyeyi süratle değiştirmek ihti ve güvensizlikten mustariptir ve şikâyetçidir.
Yeni Hükümetin programında şöyle deniyor :
yacındayız.
Bu istikametteki teşvik tedbirlerine öncelik «Zaman zaman gösteri ve grev haklarının ka
verilmesini lüzumlu bir tedbir olarak görüyoruz. nun sınırlarını taşarak kullanıldığı, birtakım
Sanayiimizin muhtaç bulunduğu ucuz yatırım işgal hareketlerine tevessül olunduğu bir vakıa
ve işletme kredileri de yeterli değildir. Kuruluş dır. Hükümetimiz tecavüzler kimden ve nereden
gelirse gelsin bunları kanun yoliyle karşılama
ve mâmûl maliyetlerinin yüksek olmasının bir
ya
kararlıdır» Biz bu görüşe candan katılıyoruz.
nedeni de budur.
Müsamaha ile hâkimiyet sağlanmasının mümkün
Sanayide kredi meselesinin halli, bu nedenle olduğu inancında değiliz.
öncelik kazanmıştır. Kredi sistemimizin ıslahın
Muhterem senatörler; sanayinin muayyen
da bu noksanın da göz önünde bulundurulacağı
birkaç
büyük şehrin etrafında toplanmasının
da tabiîdir.
mahzurları
şimdiden görülmeye başlamıştır.
Merkez Bankası kanunu ile, sanayi yatırım
larının muhtaç bulunduğu orta vadeli işletme Dengeli kalkınma şartlarının gerçekleşmesini
kredileri için faydalı hükümler kabul edilmiştir. önliyen bu tatbikata da süratle son vermek ve
sanayileşmeden yurdun her köşesinin imkân öl
Merkez Bankası Kanunundaki bu tadilât umu
çüsünde
faydalanmasını sağlamak lâzımdır.
mi olarak kredi sistemimizde yapılacak değişik
liklerin nihayet başlangıcı sayılması lâzımgelir.
Sayın arkadaşlarım, üzerinde çok söz edi
Sermaye piyasası tasarısı ve halka açık ano
len konulardan biri de montaj sanayiidir. Büt
nim şirketlerin kurulmasının teşviki gibi mese
çe Komisyonu sayın raportörlerin raporlarından
leler hâlâ askıdadır. Yıllardan beri bu mevzuöğrendiğimize göre halen mevcut 13 montaj ko
daki tavsiyelerimize riayet edilmiş olsaydı bel lundan 9 adedinde döviz tasarrufu oranının
ki bugünkü bir Hastaş olayı zuhur etmezdi.
% 70 ten fazla oluşunu memnuniyetle karşılı
Âtıl kalmış sermayelerin sanayi sahasında ve
yoruz. Bununla beraber montaj sanayiinin her
rimli olabilmesini belki de baltalıyabilecek olan
yıl bir miktar daha fazla yerli mamul kullan
bu halka açık anonim şirketinin durumu biran
mak suretiyle imalât sanayiine inkilâbettirilmeönce aydınlığa kavuşturulmalıdır.
| sini temenni ediyoruz.
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Küçük sanayiimizi çok sikan bir eksiğimiz
de çıraklık müessesesinin hâlâ bir türlü halle
dilememiş olmasıdır. Ayrıca, hem işçi, hem iş
veren durumunda olan küçük sanayi erbabımı
zın sosyal güvenlik tedbirlerinden faydalandı
rılmasını, hem bir adaletsizliğin giderilmesi,
hem de bir sosyal güvenlik tedbirinin tamam
lanması bakımımdan lüzumlu görürüz.
Güven Partisi, esnaf ve sanatkârın defter
tutma külfeti yerine, basit ve götürü bir usul
le vergilenmesi fikrini savunur. Bu mevzuda bir
kanun teklifimiz de T. B. M. Meclisine takdim
olunmuştur.
Küçük sanayi erbabımızın eğitimi için 1963
te başlanan çalışmaların gelişerek devam et
mesi memnuniyet vericidir.
Türkiye Halk Bankası Kanununda yapılan
'değişiklikle menkul rehninin kabul edilmesi ve
Merkez Bankası kanun tasarısında yer alan hü
kümler, küçük sanayi erbabımızı ferahlığa ka
vuşturacak mahiyetteki çalışmalardır.
Türk Halk Bankasının, bugüne kaidar yapagelldiği hizmetleri daha da genişletmesini G. P.
temenni eder.
Sayın senatörler,
Şeker sanayiimizde şikâyet konusu edilen,
ekim sahalarının daraltılması, ekiciler için ay
rılan sahaların tesbitinde sosyal adalet ilkele
rinin gözetilmemesi ve nihayet muhtarların yet(kilendirilmesi hususlarıdır.
Bu konularda alınacak tedbirlerle şikâyet
lerin azaltılması mümkündür, kanaatini taşıyo
ruz.
Şekerin bir hammadde olarak kullanılması
ve mamulünün ihracına çalışılması bakımından
marmelât, komposto imal eden, konserve, şeker
ve çikolata fabrikalarının kurulması teşvik
olunmalıdır.
Hükümetin bir hadden itibaren, pancar eki
minin tahdidi sosyal problemler çıkaracağı için
bu konuda şekerin değerlendirilmesi yollarının
aranmasında fayda ummaktayız.
Sözlerimi burada bitirirken Sanayi Bakanlı
ğının çalışmalarında muvaffakiyet temennileri
mizle, bütçenin aziz milletimize hayırlı olması
dileğiyle Güven Partisi Senato Grupunun say
gılarını Yüce Heyetinize arz ederim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Millî Birlik Grupu adına Sa
yın Gürsoytrak.
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MUZAFFER YURDAKULER (Tabiî üye)
— Ben konuşacağım efendim.
BAŞKAN — Buyurunuz

Sayın Yurdaku-

ler.
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA MUZAF
FER YURDAKULER (Tabiî üye) — Sayın
Başkan, sayın senatörler, Sayın Bakan, Ba
kanlığın değerli üyeleri.
Ekonomik kalkınmada, sanayileşmenin bü
yük rolü göz önünde tutulursa, Türkiye'nin,
anasonlularından ilkinin ve en mühiminin sa
nayileşme olduğu meydana çıkar. Bu sebeple:
Plânlı dönemi öngören ihtilâlden bu yana sa
nayi sektörü yurt ekonomisinin, sürükleyici gü
cü olarak vasıfladırılmış ve bu vasfı daima ta
şımıştır. Sanayileşmede gösterilecek başarı, eko
nomimizin bünye değişikliğine en büyük etkiyi
yapacak ve tarım ekonomisinden sanayi ekono
misine geçişi sağlıyacaktır. içinde bulunduğu
muz plânlı dönemde, Sanayi Bakanlığının izliyeceği ve uygulıyacağı doğru bir sanayi politi
kası plânda gösterilen ekonomik hedeflerin ger
çekleşmesinde en mühim rolü oymyacaktır.
Böylece, yurt sathında, yaygın olan işsizlik ve
dış tediye açıklarının kapanma güçlükleri ye
nilecektir. O zaman senenin muayyen bir kaç
ayında tarımla meşgul olan ve aslında bütün
yıl boyu işsiz duran Türk köylüsü, Türk ekono
misinin çeşitli dallarında üretici güç olacaktır.
Böylece; İkinci Beş Yıllık Plânın gördüğü za
man safhaları içinde, millî gelirde sanayi sektö
rünün payı çoğalırken, tarım sektörü payı aza
lacak ve bu karakterle Türk ekonomisi tarım
dan sanayi geçecektir.
Geleceğin bu ümitli ışığına bakarken, döne
lim bir de bugünkü halimizi görelim.
Avrupa Ekonomik Topluluğu üyeliği için
müzakerelerin yapıldığı şu günlerde özellikle
sanayi sorununun çok dikkatli ve detaylı bir
şekilde ele alınması gereğine inanıyoruz.
Müzakereleri yürüten Türk delegasyonunun
hangi esaslar üzerinde durduklarını bilmiyoruz.
Ancak, program
(Ortak Pazara üye olmanın yaratacağı fay
da ve mahzurların dikkatli bir şekilde değerlen
dirilmesi gereğine) işaret ediyor ve «ihracat yö
nünden Ortak Pazarın gümrük tarifesini, mev
cut ihraç maddelerimizin çoğu bakımından, esa
sen sıfır kabul etmek mümkündür.
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Bu sebeple bu tip maddeler yönünden indi
rimlerin tek bir fayda sağlamaması muhtemel
dir.» diyor ve şöyle devam ediyor :
«ithalât yönünden ise, durum daha da kri
tiktir. Bu konuda malî bakımdan Gümrük ver
gilerinden mahrum kalmak ve genç sanayilerin
tasfiyesi üzerinde durmak gerekir. Gecikmeden
ele alınması zorunlu bulunan en önemli husus
lar, sanayide maliyetlerin düşürülmesi kalite
kontrolüne önem verilmesi ve yeni kurulacak
yeni sanayilerin Ortak Pazarda rekabet edecek
şekilde güçlerinin artırılması ile aynı zamanda
ithalâtta uygulanmakta olan miktar tahditleri
nin kaldırılması ancak ihracat gelirlerinin ser
best bir ithalâtı mümkün kılabilmesine bağlı
dır.» demektedir.
Programın bu uyarmaları ve kat'i hükümle
ri karşısında Millî Birlik Grupu, haklı olarak,
Ortak Pazar müzakerelerine programın istediği
değerlendirmelerin yapılmadan girişildiği endi
şesine kapılmıştır.
Bu sebeple, Ortak Pazar konusundaki düşün
celerimizi arz etmek isterim.
Sayın senatörler,
Bilindiği gibi Türkiye 1 Aralık 1964 tarihin
de yürürlüğe giren Ankara Antlaşmasının ha
zırlık dönemini hazırlık yapmadan geçirmiş ve
kendini Ortak Pazarın kapısında bulmuştur.
Bizce, Ortak Pazara bu acele ve hazırlıksız
giriş kararı Türkiye'nin geleceğini her yönüy
le etkileyecek çok cüretli atılmış bir adımdır.
Kaldı ki, hiç hazırlık yapmadan alman bu ace
le kararın inandırıcı gerekçesini bulmak da
mümkün değilir.
Her şeye rağmen bu kararın tartışılmasına
şu anda tekrar dönmeyi gerekli saymıyoruz. An
cak, bir kez karar verildikten sonra Türkiye'
nin ekonomik ve sosyal gelişmesini engelliyecek
dar boğazları en az zararla aşarak bizi Ortak
Pazardan yararlanabilecek bir duruma getir
menin bütün tedbirlerini almanın ve bu husus
ta âzami dikkat ve hassasiyet göstermenin lü
zumuna işaret etmek isteriz.
Gelişmesi ve kalkınması zaten bir çok engel
lerle karşılaşan, yavaş yürüyen ve takibedilen
yanlış politika yüzünden sağlam iktisadî te
meller üzerine oturmıyan bir ülkenin yeni kül
fetler yüklenmesine ve gelişmesini geciktirici
hattâ önleyici yeni durumlarla karşılaşmasına
tahammülü yoktur.
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Genellikle şimdi kabul edilen şudur ki, ge
lişmiş ülkelerle gelişme halinde bulunan ülkele
rin yaptıkları ekonomik entegrasyon anlaşma
ları daima gelişmiş ülkelerin yararına işlemekte
dir. Bunun başka bir ifadesi, gelişmiş bölgeler
az gelişmiş milletlerin malik oldukları beşerî
ve maddi potansiyeli kendilerine doğru çeker
ler ve böylece fakir olan bölgeler daiha fakir du
ruma düşerler.
Bu sebeple, Ortak Pazara girerken Hükü
metlerin böyle bir riskin ve sakıncanın Türkiye
bakımından mevcut ve kaçınılmaz olduğunu
unutmamaları gerekir. Bu çok kısa genel dü
şüncelerden sonra şimdi Ortak Pazara girerken
sanayimizin durumunu ve geleceğini yansıtan
düşüncelerimizi özetlemek ve yararlı gördüğü
müz bâzı tedbirleri Hükümetin dikkatlerine
sunmak isteriz.
Sayın senatörler, Türk sanayii, bugün he
nüz kuruluş halindedir. Ortak Pazar ülkeleriy
le Türkiye arasında büyük ve gittikçe derinle
şen teknolojik bir uçurum bulunmaktadır.
Bu kere sanayileşme politikasında ikinci
Beş Yıllık Plânda tesbit edilmiş olan politika
Türkiye'nin sanayileşme süresini hızlandırıcı
bir nitelik taşımaktan uzaktır. Tersine, devle.
tin bu alanda görev alması önlendiğinden bir
itici ve geliştirici güçten özel teşebbüslük uğru
na istiyerek yoksun kalınmıştır.
Gerçekten kabul olunan politikaya göre
ikinci Beş Yıllık Plân döneminde imalât sek
törü gelişimi uzun vâdede özel sektöre bırakıla
caktır.
Kamu kesimi, başlamış bulunduğu yatırım
ları tamamlıyacak, elindeki üretim kapasiteleri
ni ekonomik niteliklerini korumak için artıra
cak ve daha verimli kullanacaktır.
Sayın senatörler; sanayide çalışanların sayı
sının «maden ve inşaat dâhil» 1965 yılında 1.4
milyon kişi olan ve faal nüfusunun % 10 u ora
nına ulaşan ve 1955 - 1965 yılları arasındaki dö
nemde yalnız % 2 oranında bir artış göstermiş
olan bu ülkede sanayileşmeyi geniş ölçüde özel
kesime bırakmış olan ve yalnız bu kesim için
özendirici bir nitelik taşıyan kalkınma plânı ile
Türkiye'nin Ortak Pazar ülkelerine ayak uy
durması ve bir millî sanayi kurarak bu ülkele
re katılması imkânsız değilse bile son derece
güçtür.
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Hemen ilâve Edelim ki, bugün Yunanistan'da
sanayide çalışanların faal nüfus oranı % 20 ye,
Hindistan'da % 11 e ulaşmış durumdadır.
Yeterli ve aynı zamanlda ihracata dönük bir
sanayileşme seviyesine ulaşmış olan ülkeler
halklarının eğer tabiatın bir lûtfu olarak çok
zengin doğal yeraltı ve yerüstü kaynakları yok
sa refahları yalnız tarım yoliyle sağlanamaz
Eğer tarımsal faaliyetler de ilkel metotlar
la yürütülmekte ve verimi de çok düşük ise bu
imkânsızlık büsbütün artar.

I nebilir. Ancak, bu hal işletmelere yapılmış olan
yatırımların tamamiyle yitirilmesine ve işsizliğe
I yol açacaktır.
Bu sebeple, tasfiye ile karşılaşılmadan önce
I DU a iandaki sermaye ve işçi, plânlı bir şekilde
başka sahalara kaydırılmalıdır.
I
Aksi halde ortaya çıkacak sosyal, ekonomik
problemler bunalımlar yaratacaktır.
I
Sayın senatörler, gerçekten Türkiye son on
yılda kendi ölçüsünde bir sanayileşme çabası
I göstermiştir. Bâzı alanlarda kendi ihtiyacını karI şılıyacak bâzı gelişmelere ulaşmıştır. Ancak,
Türkiye şimdi geniş ölçüde dışa bağlı ve pa
bu toplumun hâlâ devam etmekte olan fedakâr
zar bakımından içe dönük, dışarı ile rekabetçi
lığı pahasına elde edilebilmiştir.
niteliği, verimi ve maliyetleri rasyonel olmıyan çeşitli himayelerden yararlanan ve millî I
Kurulmuş ve kurulmaîıta olan sanayimizin
gelir içindeki payı % 20 civannda bulunan bir
çoğu içe dönüktür ve iç pazarlar için çalışmak
sanayie mâliktir.
tadır. İhracata nadiren yönelmektedir. Bunun
Bu durumu biraz açıklığa kavuşturmaya ça
sebebi, iç fiyatların son derece cazip, başka bir
lışalım :
deyimle,, dışarıya nazaran çok yüksek olmasıdır.
Türkiye bütün sanayileşme hareketlerinde I Bu hal ihracata yönelmeyi durdurmuş ve engel
öncelik verilmesi gereken ağır sanayiini bir
lemiştir.
türlü kazanamamıştır.
Kotalar dışı bırakmalar, miktar tahditleri,
I
gereksiz
ve aşırı gümrük himayeleri, kurulan
Ağır sanayi hem dışa bağlı Millî Savunma
sanayii
rekabetçi
olmaktan uzaklaştırmış, paha
ihtiyaçlarımızı bu bağdan kurtarır ve hem de
lı
üreten,
tekelci
imtiyazlara
malik, düşük kali
sanayileşmeye ait yatırım mallarını içeride ya
teli
imalât
yapan
ve
hiçbir
yönden rasyonel
parak sanayileşme hamlelerinin dar boğazlar
I
olmıyan
bir
duruma
getirmiştir.
dan geçişini kolaylaştırır. Bu alanda şimdiy.?
kadar başarılı bir gelişmenin sağlanmamış ol
ması geçiş dönemi ile son dönemde Türlüye'nin
sanayileşme çabalarının önemli bir engelini teş
kil edecektir.
Şimdiye kadar motor ve makina imal eden
sanayii kurma çabaları yerine hem istihdam ya
ratma bakımından kifayetsiz ve hem de ödeme
dengesi üzerinde olumsuz hammaddesinin çoğu
dış ardan geldiği için ithalât güçlüğü ve dışarıya
bağlılık yaratan, rekabetçi nitelikten yoksun
montaj sanayiine geniş bir yer verdik. Bu, bü
yük hata olmuştur. Çünkü; montaj sanayiinin
hemen hiçbiri Ortak Pazar ülkelerinde pazar
bulma şansına malik değildir.

Bu nitelikteki bir sanayi, bir gün Ortak Pa
zarın, eşit şartlarına yakın ölçülerde başlıyacak
rekabeti karşısında, yaşama ortamı bulamıyacaktır.
Çok iyimser bir tahminle birçok teşvik ve
vergi iadeleri ile 1970 yılında sanayimizin 118
milyona ulaşan bir ihracatı yapacağı hesaplan
maktadır. Buna mukabil aynı sanayi için 450
milyon dolarlık hammadde ithali gerekecektir.

1968 yılından başlıyarak düzenleyici bir it
halât politikası ile sanayii uzun dönemde reka
bete hazırlamak düşünülmüştür. Fakat, bunun
beklenilen faydayı sağlıyacağını sanmıyoruz.
Çünkü, düzenleyici ithalât politikası aşırı hima
ye gören sanayicilerin anormal yüksek fiyatla
Memleketimiz henüz temel sanayiini kura
rını indirmelerinde tesirli bir rol oynıyamamışmadığı gibi Ortak Pazarın rekabeti karşısında
tır.
kurulmuş sanayiinin büyük ibr kısmını dahi tas
fiye etmek tehlikesiyle her zaman karşı karşı I
Sayın senatörler, aşırı himayelerden ötürü
ya kalabilecektir.
mevcut Türk sanayi mamullerinin maliyetleri
Aşın ve kontrolsuz himayeden yararlanan ve j Ortak Pazar ülkelerine nazaran çok yüksektir.
ekonomi için bir yük teşkil eden bu tür sanayi
Bu fark, birçok mamullerde % 50 - 80 arasında
lerin tasfiyesinin bir kayıp sayılmıyacağı söyle- I değişmektedir.
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Çalışmanın iyi düzenlenmemiş olması ve tek
nolojik yeniliklerin zamanında uygulanmayışı
dolayısiyle el emeğinin ucuzluğuna rağmen ve
rimde düşüklüğe ve maliyetin yükselmesine sebebolmuştur. Ayrıca, Türk sanayicilerinin alış
tıkları yüksek kârlardan bir türlü fedakârlık et
meyişleri Ortak Pazar ülkelerine sanayi mamul
lerimizin ihracım engelliyen bir başka Önemli
faktör olmaktadır.
iç pazarlar ise, çoğu saman sanayicinin tesbit ettiği fiyatları kabul etmek zorundadır.
Kalite kontrolları yoktur. Ortak Pazar ülke
leri halen en gelişmiş sanayi kolumuz olan men
sucat mamullarine % 50 gümrük indirimli bir
tarifeye uyguladıkları halde bu sanayi kolunda
dahi ihracatımızı ancak teşvikle ve vergi iade
leri suretiyle yapabilmekteyiz.
Hatırlamak yerinde olur ki, ihracata verile
cek prim, teşvik ve himayeler Ortak Pazar Andlaşmasmm genellikle kabul etmediği ve makbul
saymadığı yollardır.
Kapitalist sistemin kurallarına uygun bir sa
nayileşme süresi içinde rekabet kurumunun bâ
zı sanayi için kapitalistliğin temel felsefesine ay
kırı olarak işlemez bir duruma getirilmiş olması
ve çeşitli yollardan bir kısım sanayie emek ilâve
edilmeksizin belli bir kâr garantisi sağlanmış ol
ması ve çeşitli tekellere müsaade edilmesi sana
yiimizin hasta doğmasma sebebolmuştur.
Sayın senatörler, hesaplar iyi yapılmaz, za
manı iyi kullanmazsak ve sanayileşmede Dev
letin yapıcı, itici, toplayıcı ve yol gösterici gü
cünden Anayasamızın 'isteklerine rağmen yarar
lanmaktan İsrarla kaçarsak sanayisiz kalmaya
mahkûm olacağımız aşikârdır.
1950 - 1970 yılları arasındaki sanayileşme
tempomuzdaki yavaşlığı bir düşünürsek iyi ve
sağlam bir millî sanayi kurmak için zaman ha
lamından bol imkânlara malik bulunmadığımız
anlaşılır.
İkinci Kalkınma Plânında öngörülmüş olan
tedbirler çok uzun sayılamıyacak bir süre için
de ileri bir sanayi kurmaya ve bu sanayii bir
ekonomik entegrasyona hazırlayıcı niteliğe ye
terli sayılamaz. Zira, ikinci Beş Yıllık Plânda
da, birçok sakıncaları taşıdığı yukardan beri
yapageldiğimiz açıklamalardan anlaşılacak olan,
şu ilkelerin benimsenmemiş olduğunu görüyo
ruz.
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Deniyor ki, «yeni kurulan sanayilerin kuru
luş güçlüklerini yenmesine ve milletlerarası re
kabet gücüne erişmesine kadar ithalât kısıtla
maları ve gümrük himayelerine devam edilecek
tir.»
Hazırlık döneminin sona erdiği ve müzake
relerin Türk kamu oyunun bilgisi dışında cere
yan etmekte olduğu şu günlere kadar ne özel
kesimde ve ne de Devlet kesimi içinde her han
gi bir hazırlığın yapıldığını görmüyoruz.
Öte yandan Ortak Pazar aşağı yukarı her
alanda bir ihtisaslaşmaya doğru gitmektedir.
Türkiye bu konuda da bir politika tesbit etmiş
değildir.
Bu ihtisaslaşma geliştikçe Türkiye gelecekte
istediği ve yararlı gördüğü sanayii kurmakta
Ortak Pazarın mukavemeti ile karşılaşma teh
likesine mâruz kalabilir. Bu sebeple, bundan
böyle sanayileşme politikamızın ihtisaslaşma ile
ilgili bir selektif yönünün de bulunması gerek
mektedir.
Sayın senatörler, Türkiye bilindiği gibi, nü
fusu hızla artmakta olan birü lkedir.
öte yandan tarımsal faaliyetlerde yeni is
tihdam yaratmak gittikçe de güçleşmektedir. Bu
durum kırsal bölgelerde esasen yoğun olan iş
sizliği daha da yoğunlaştıracaktır.
Yeni ve hudutsuz istihdam yaratabilmenin
en büyük aracı sanayileşmedir. Halbuki Tür
kiye, bugünkü himaye sistemi içinde dahi artan
nüfusuna ve köylerden şehirlere akın eden in
sanlarına sanayileşerek istihdam alanı yarata
mamıştır. Ortak Pazara sanayileşmemizi engel
leyici, yavaşlatıcı hattâ imkânsızlaştırıcı ted
birsizlikler içerisinde girersek gittikçe büyüye
cek bir açık ve gizli işsizlikle mutlaka karşı kar
şıya geleceğiz.
Bu, memleketimizin karşılaşacağı en büyük
ekonomik ve sosyal bunalımların kaynağı ola
caktır.
insanlarımızı hele yetişmiş ve belli kalifikasyonlara ulaşmış insanlarımızı kendi sanayileri
mizde ve hizmetlerde çalıştırmak, Türkiye'nin
yararınadır.
Başka ülkelere işçi göndermek ilk tercih ol
mamalıdır. Kaldı ki, başka ülkelerin yabancı iş
çi kullanmaları da zaman ve aded bakımından
süresiz ve sınırsız değildir.
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öte yandan Türkiye tam üyelik statüsünü
kazanıncaya kadar Altılar yani Ortak Pazar
üyeleri kendi aralarındaki imkânlardan yarar
lanacaklardır.
Muhtemelen tercihleri altı ülkenin işçileri
arasından olacaktır. Şu da bilinmelidir ki, Or
tak Pazar ülkeleri şimdi daha çok kalifiye işçi
talebetmektedir.
Halen Almanya'daki Türk işçilerinin % 50
sine yakın bir kısmı kalifiye işçi durumundadır.
Bunun bir başka anlamı, Alman sanayiinin ka
lifiye işçi ihtiyacı yükünün bir kısmının geliş
memiş Türk ekonomisinin sırtına aktarılmış ol
duğudur. O halde bir sonuca ulaşmamız ge
rekmektedir.
Ne Hükümet çevresinde ne de özel kesimde
Türkiye ve Ortak Pazar sorunu ile ayrıntılı ve
çeşitli konulara ışık tutabilecek nitelikte ince
lemeler yapılmamış olmakla beraber bir hususu
tesbit etmemiz mümkündür. O da şudur :
Ortak Pazara gereken dikkati göstermeden
ve hazırlıkları tam olarak yapmadan girersek
zaten yavaş giden kalkınmamız büyük bir teh
likeye düşecektir. Memleketimizin şimdi yavaş
yavaş kuruluş halinde olan sanayii ancak mik
tar tahditleri ve kısıntılı bir gümrük himayesi
ile ayakta durabilmektedir. Bu himayeler or
tadan kalkınca Ortak Pazar ülkelerinin çok
ileri teknolojileri ve sanayileri karşısında ayak
ta durabilmesi için gerekli zamana malik ol
ması ve bu zaman içerisinde yeniden bir dü
zenlemeye tabi tutulması iş başında bulunacak
hükümetlerin kaçınılmaz ve tarihsel bir göre
vi olacaktır.
Bu konuda tekrarlanacak hatalar Türkiye'
yi sanayisiz bırakabileceği gibi tarımsal geliş
mesine de derin bir biçimde ve olumsuz yönde
etkiler yapacaktır.
Sayın senatörler, yurdumuz yeryüzündeki
iki blokun, iM jeostratejik gücün temas ve mü
cadele sahası olan bir jeopolitik şerit üzerin
de bulunmaktadır. Kore'de başlayıp Finlandi
ya'ya kadar devam eden bu şerit üzerindeki
milletler ya bölünmüşler veya büyük iç ve dış
buhranlar içine düşmüşlerdir.
Bu milletler için bölünmeden ve buhranlar
dan kurtulmanın yegâne çaresi, ekonomik,
sosyal ve moral güçlerini artıracak millî birlik
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ve bütünlüğü sağlam bir zemine oturtacak re
formları zamanı geçmeden gerçekleştirmektir.
Avrupa devletleri bir entegrasyona hazır
lanmaktadırlar. Biz, bu birliğe katılmaya ka
rar vermiş bulunuyoruz.
Avrupa Birliğine yukardan beri saydığımız
bugünkü durumumuzla katılırsak Avrupa'dan
yurdumuza serbestçe gelecek olan eğitilmiş in
san gücü, sermaye ve mamtil madde akımı kar
şısında, ekonomimiz, sosyal ve moral güçleri
miz büyük sarsıntılar geçirecektir.
Avrupa Birliğinin içinde veya yanında mil
lî haysiyetimize ve menfaatlerimize yaraşır bir
yer alabilmemiz ekonomik, sosyal ve moral
güçlerimizi hızla geliştirmemize bağlıdır.
Sözlerimi burada bitirirken Sanayi Bakan
lığı Bütçesinin memleketimiz için hayırlı olma
sını diler, hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
A. P. Grupu adına Sayın Tuğrul, buyurunuz.
A. P. GRUPU ADINA MEHMET ORHAN
TUĞRUL (Bilecik) — Sayın Başkan, sayın se
natörler;
Sanayi Bakanlığı 1970 Bütçesi üzerinde
Adalet Partisi Grupu adına görüşlerimizi arz
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
Hepinizce malûmdur ki, bir memleket eko
nomisinin belkemiğini sanayi teşkil eder. Baş
ka bir deyimle de, bir memleketin kalkınması
ve ekonomik istiklâl kazanması sanayileşmesiyle mümkündür. Konuşmamıza sanayileşme
mizin tarihçesini özetlemekle başlıyacağım.
Osmanlı imparatorluğu kendisine has bir
sanayileşme politikası takibetmiştir.
Cumhuriyetin ilânından sonra, Cumhuriyet
İdaresi, Osmanlı devrinin bıraktığı ehemmi
yetsiz sanayi, tesisleri ve yanan, yıkılan bir va
tanın enkazı üzerine fabrikalar ve müesseseler
kurmaya çalışmış ve bâzı altyapı tesisleri ya
pımına devam etmiştir. 1950 yılına kadar yü
rütülen sanayi politikası, Teşviki Sanayi Ka
nununu nazara almazsak, tümü ile devletçi
bir politikanın etkisi altında yürütülmüştür.
1950 - 1960 yılları arası ise, altyapı ve sa
nayi tesisleriyle sanayileşmemizin hem Devlet
ve hem de özel teşebbüsün katkısı ile hızlı bir
kalkınmanın çabası devresi olmuştur. Köylere
ulaşan, şehirleri birbirine bağlıyan yollar, li
manlar, fabrikalar, yer yer çoğalmıya ve âbideleşmiye başlamıştır.
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1960 - 1963 yılları arasında sanayiimiz ve
ekonomimizde ise, bir duraklamanın, şaşkınlı
ğın ve hattâ yapılmakta olan tesislerin durul
ma baskıları altında geçtiği hepimizce malûm
dur.
1963 yılından sonraki sanayileşmemiz ise,
arz edilen merhalelerden geçmiş ve malûm va
sat üzerine bina edilmiştir.
Muhterem arkadaşlar;
1903 - 1967 yılları arası malûmunuz veçhile
Birinci Beş Yıllık Plânlı devredir. Bu devrede
plân hedeflerine birçok noktalarda ulaşılmış
ve bugün ise İkinci Beş Yıllık Plân devresinin
üçüncü tatbik yılına da girmiş bulunmaktayız,
Sanayi Bakanlığı 1970 bütçesinde üçüncü yıl
tatbikatının neler getirdiğini ve geçen yıl neler
yapıldığını, mukayeseli olarak bütçe raporunda
iıkamıarla görmekteyiz.
Bunlardan bâzılarına ileride değineceğiz.
1965 yılında tek başna iktidara gelen partimis, 1969 da da milletçe yeniden başlanmış
ve başlanacak işlerin takipçiliğine memur edil
miştir. Hükümetimiz programında neleri ge
tireceğini beyan eylemiş ise onun yapacak
tır. Bu itibarla, diğer bakanlıklarda ol
duğu gibi, Sanayi Bakanlığı 1970 Bütçe
sinde de Hükümetimiz, İkinci Beş Yıllık
Plân hedefleri ve stratejisindeki kurallara uya
rak, tesbit edilen hız ve hedeflere doğru ilerbmekfce olduğunun hem hesabını ve hem de ör
neklerini vermektedir.
Sayın senatörler,
Peşinen şunu ifade edelim ki, iktidarımız;
iktisadi ve sınayi politikasını hiçbir zaman Dev
le!; müdahale ve kontrolünü artıran bir vasıta
gözü ile değil, kalkınma potansiyellimizi ilmî
metotlarla değerlendirmenin zaruri bir vasıta
sı olarak gören siyasi ve iktisadi bir felsefenin
sahibidir. Bu görüş ve felsefe, partimiz ve
hükümetlerimiz programlarında böyle ifade
edilmişi böyle icraya konulmuş ve böyle devam
edecektir.
Hükümetimiz; programında sanayileşme ala
nında neler yapacağını açıklamıştır. Hükümet
diyor ki:
«1. Hızlı bir sanayileşmeyi mümkün kıla
cak tarzdaki çalışmalar devam edecektir.
2. Yatırım malıları imalâtı genişletilecektir.

4 . 2 . 1970

O : 1

3. Ağır sanayi projelerinin gerçekleştiril
mesine öncelik verilecektir.
4. İhraç imkânı bulunan sahaları ele alan
ve ihracat kaynaklarımızı harekete geçirecek
olan smayi teşebbüslere öncelik verilecek ve çe
şitli yollardan desteklenecektir.
5. İthal mallarının büyük bir kısmının
dâhilde istihsali, ekonomik icapların elverdiği
nisbette artırılacak ve ekonomimiz güçlendiri
lecektir.
6. Sanayileşmeye hız verebilmek için,
kredi, hammadde tedarikinde yeni uygula
malar yapmak suretiyle güven ve istikrar sağ
lanacaktır.
7. Ağır sanayi ile birlikte yan sanayiin ku
ruluşu teşvik edilecektir.
8. Montaj sanayiinin bünyesine dâhil olan
yerli malzeme nisbetinin artırılmasına devam
olunacaktır.
9. Kurulacak teşebbüslerin dünya piyasalariyle rekabet edecek şekilde kurulmaları ve
dış pazarlara hammaddelerimizi yarı mamul
ve mamul hale getirerek ihracetmiye önem ve
rile •cektii'.
10. Kamu sektörü ve özel sektöre aynı ölçü
l ü uygulanacaktır.
11. Organize sanayi bölgeleri ile küçük sa
nayi çarşılarının yapımına hızla devam oluna
caktı:*.
12. Sınai mamullerimizin dış pazarlarda re
kabet gücüne sahip kalite ve vasıfta olması,
müstehliki ezmiyecek uygun fiyatlarla piyasaya
arz ve devamlılığı dikkatle takibolunacaktır»
denilmektedir.
Muhterem arkadaşlarım,
Hükümetin bu prensipleri muvacehesinde
acaba Bakanlık 1970 bütçesinde neler getirmiş
ve plân hedeflerine ulaşmak için neler yapacak
tır? Bunları 1970 bütçesindeki mukayeseli tab
lolardan takip ve izaha çalışalım.
Sanayi Bakanlığının 1970 yık Bütçesi 293
milyon 900 bin liradır. Bu miktarın 276 milyon
348 bin lirası yatırım harcamalarına ve baki
yesi Bakanlık ve kendisinden ayrılan Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının cari harcamalariyle, sermaye teşkili ve transfer harcamala
rına tahsis edilmiş bulunmaktadır. Görülü
yor ki, Sanayi Bakanlığı bütçesinin % 94 ü ya-
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tırım harcamalarına tahsis edilmiştir. Geçen
yıl bütçesiyle mukayese edersek, 38 milyon
luk bir artış göze çarpmaktadır.
Sayın senatörler,
1969 yatırımlarında Makina Kimya Endüst
risi Kurumu ile Şeker Fabrikaları A.O. hariç
diğerlerinin bir kısmı hedeflerini aşmış ve bir
kısmı da hedeflerine çok az bir farkla yaklaş
mıştır.
1970 Programında ise dev projelerden,
a) Üçüncü Demir ve Çelik projesi,
b) Ereğli Demir ve Çelik tevsi projesi,
c) Çaycuma kraft kâğıdı,
d) Aksu mihaniki hamur ve gazete kâ
ğıdı,
e) Dalaman kâğıt tesisi,
Bunlardan proje halindekiler bu yıl tatbi
ke konulacak ve diğerleri ise işletmeye gire
ceklerdir.
Afyon, Balıkesir ve Antalya kâğıt projele
ri Devlet Plânlama Teşkilâtına sunulmuş bu
lunmaktadır.
Suni gübre projelerinden; iskenderun'da,
Akdeniz, Elâzığ ve Samsun'da ise Karadenizproje ve tesislerinin 1970 yılında ele ve hiz
mete alınacağını ve Marmara suni gübre pro
jesinin ise ele alınmış bulunduğunu memnu
niyetle müşahede etmekteyiz.
Bu proje ve tesislerin faaliyete geçmesiy
le sanayi ve tarım sektörlerinde artışlar ola
cak, hem istihdama büyük gelişme ve im
kânlar sağlıyacak, işsize iş bulunacak;, hem de
tarım işçisinden bir kısmı sanayi dallarına
kaydırılmış olacaktır. Bu hareketler plân he
deflerine yönelmenin ve sanayide öngörülen
hızın teminine imkân sağlandığının birer de
lilidir. Aynı zamanda, Hükümet Programımı
zın ve plân hedeflerinin öngördüğü ağır sanayie
öncelik verilmesinin ve yatırımların yurt için
de dengeli dağılmalarının sağlandığının birer
örnekleridir.
Esasen 1970 yılı bütçesi tümü ile ele alı
nırsa az gelişmiş bölgelere daha fazla hizmet
götürmek suretiyle mevcut dengesizlikleri iza
le yoluna yönelmiş bir karakter taşımaktadır.
Resmî sektör ile özel sektör arasındaki ya
tırım farklarına gelince;
Her ne kadar özel sektör resmî sektöre na
zaran yatırım hedeflerine ulaşmakta geri kal
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mışsa da bunun sebebini yurt sathında bâzı
çevrelerin, bilhassa sol eğilimli basının ve mu
halefet partilerinin suni olarak yarattıkları hu
zursuzluk ve emniyetsizlik havasında aramak
lâzımdır. Sanayileşme her şeyden önce huzur
ve emniyet ister.
Karma ekonomi kurallarına göre ayarlan
ması zaruri olan ekonomimizin gelişmesinde
önemli faktörlerden birisi de, kamu sektörü
ile özel sektöre aynı ölçülerin uygulanmasıdır.
Hükümetimizce tatbikatta buna âzami derece
de riayet olunduğu; ancak, özel sektör yatı
rımları için lüzumlu olan kredi, döviz temini
ve formalite bozuklukları gibi muamelelerin
zamanında sağlanamayışı da özel sektörün he
defe ulaşamamasında müessir olan sebepler
arasındadır.
Organize sanayi tesislerinin kurulmasında
isabet olduğu ve bunların 1970 yılında faaliyete
geçeceklerini öğrenmekle memnuniyet duy
maktayız, Orta vadeli kredi temininde müessir
olarak Merkez Bankası Kanununun bu sene
meclislerden çıkarılmış bulunması bu sahada
kısmen de olsa bir ferahlık yaratacaktır. Bu
na ilâveten yine bu sene Yüce meclislerden
çıkarılacağını ümidettiğimiz Sermaye Piyasa
sı Kanunu ile de ekonomimizin gelişmesi yo
lunda mühim bir adım daha atılmış olacak
tır.
Sayın senatörler,
Biraz da Bakanlığın bünyesine dâhil kuru
luşlardan ve bunların çalışmalarından bahset
mek isteriz.
1. Türkiye Demir - Çelik Endüstrisi 1969
yılında kendisine verilen programı % 90 nisbetinde gerçekleştirmiştir. Ancak, pik demir ile
yassı hadde mamullerinin son zamanlarda piya
sada karaborsa yaratma istidadı gösterdiği ba
sında ve Bütçe Komisyonundaki müzakereler
de ele alınan mevzuların başında gelmektedir.
Gittikçe sanayileşen memleketimizde bu mamul
lere karşı taleplerin arttığı bir vakıadır. Birkaç
ay önce memleket sathında Hükümetin deva
lüasyona gideceği şayialarının yaygın hale ge
tirilmesi karşısında bâzı fırsatçı kimselerin bu
mamulleri satmalıp, stok yapma yoluna gittik
leri ve büyük bağlantılar yaptıkları malûm
dur. Ancak, Hükümetin pik ithali yoluna git
mesi, % 20 nisbetinde para yatırarak büyük
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bağlantılara girenlere bir ay zarfında bu ta
leplerini çekmeleri kararını alması, yaratılmak
istenilen karaborsanın maksadına eremiyeceğiııi, hadde mamullerinden piyasa ihtiyaçlarının
kısa zamanda karşılanacağını, şikâyet ve endi
şelere mahal kaîmıyacağını kaydetmek isteriz.
2. Çimento sanayiimiz bir sene öncesine ka
dar memleket ihtiyacına cevap veremez bir hal
de idi. Romanya ve Rusya'dan çimento ithal edi
yorduk. Geçen yıl hizmete giren fabrikalar sa
yesinde ihtiyaçlarımız temin edildiği gibi ih
raç yapabilecek hale gelinmesi öğünülecek bir;
merhaledir. 500 bin tonluk bir ihraç hazırlığı
nı yapıldığını kaydetmek, isteriz.
3. Azot sanayiimiz, kurulmakta olan yeni
tesislerle memleket suni gübre üretimi ve tüke
timine cevap verme çabası içindedir. Kütahya
ilâve azot tesislerinin 1969 yılında işletmeye
açılmasına rağmen her gün vukubulan arızala
rın giderilemediğine ve fabrikanın tam kapasi
te ile çalışmadığına şahidolmaktayız. Bunun
sebepleri ve bu tesislerin ehil ellerde olup ol
madığının araştırılmasını Sayın Bakandan is
tirham etmekteyiz. Yıllardan beri bütçe tenkidlerimizde maliyet fiyatlarını indirici tedbirlerin
alınmasını, sübvansiyone satış fiyatı sisteminin
terk edilmesini tavsiye etmemize rağmen azot
bir türlü devlet yardımından kendisini kurtaramamaktadır.
Bir taraftan asit sülfürik fabrikalarını ku
rarken gübre imalâtında hammadeyi teşkil
eden fosfat ithalâtını azaltacak ve memleketi
mizde büyük rezervlerinin bulunduğu tesbit edilen fosfat madeni yataklarımızın bi
ran önce gübre fabrikalarımızda kullanılma
sını temin için Sanayi Bakanlığı ile Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının koordine
çalışmalarını, M. T. A. Enstitüsünün çalışma
ları kâfi değilse, ecnebi mütehassısların cel
bini ve konsantrasyon tesislerinin kurulmasını
temenni etmekteyiz. Asitsülfürik fabrikaların
da kullanılacak pirit cevherinin dışarıdan
ithal edileceğini duymaktayız. Türkiye, prit
yatakları bakımından çok zengindir. Bunların
inkişafı ve yerli pritlerimizin kullanılması im
kânlarının araştırılmasını da döviz tasarrufu
bakımından lüzumlu görmekteyiz. Son gün
lerde fosfat ithali yolsuzlukları
hakkında
bâzı basında maksatlı yayınlar yapılmıştır.
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Sayın Bakanın fosfat ve prit ithalinde has
sas ve azimli davranacağından emin bulun
maktayız.
4. Her sene çoğalan ve bu sene 600 bin
ton olan şeker stoklarımızın ihracını temin
edememekteyiz. Bunların iç payasada vatan
daşa daha ucuz fiyatla satılarak istihlâkinin
temini çarelerinin aranması lâzımdır.
5. Kâğıt sanayiimiz, 1970 senesinde işlet
meye açılacak ve ikinci Beş Yıllık Plân dev
resinde
tamamlanacak tesislerle memleket
ihtiyacının büyük bir kısmına cevap verecek
seviyeye ulaşacaktır. SEKA'nin her sene geli
şen bir kârlılık ve verimlilik içinde plân he
deflerine doğru hızla ilerlediğine şahidolmak
tayız. Şunu da ilâve edelim ki, ithal malı
kâğıtların , piyasaya arzında özel sektöre yı
kıcı değil, yaşatıcı fiyatlarla satılması lâzım
dır, kanaatindeyiz.
6. Makina Kimya Endüstrisi Kurumunun
1969 yılı çalışmalarında bir duraklama var
dır. Dahilî ve haricî satış imkânlarının da te
mini lâzımdır. Her geçen gün harb sanayiimi
zin gelişmesinde büyük payı bulunan bu Kuru
mun ıslahını ve pazar bulma gayreti içine gir
mesini temenni etmekteyiz.
7. Bugün sanayi mamullerinin fiyatları
nın yüksek olması sebepleri olarak karaborsa
ve aracılık gösterilmekte ise de, bunların ya
nında kanaatimizce daha önemli olan ham
madde sıkıntısının mevcudiyetini, sanayileşme
yolunda olan memleketimizin sınai hammad
de taleplerine zamanında ve yeteri kadar ce
vap verecek kapasiteye girişmemesinden ileri
gelmektedir.
8. (Sanayi mamullerinin henüz lâyikı
veçhile kontrollarmm yapılamadığına değin
mek isteriz. Bu sebepten kalitesiz mallar pi
yasaya arz edilmekte ve vatandaşın, şikâye
tini mucibolmaktadır. Misal olarak; ampulle
rin üç dört gün sonra yandığına şahidol
maktayız. Elektrik ocakları birkaç ay sonra
sokağa atılır hale gelmektedir, Bunların ön
lenmesi çalışmalarına hız verilmesini temenni
etmekteyiz.
9. Sanayici kotalarında, Odalar Birliği
nin döviz tahsisi işlerini zamanında yaptığı,
fakat Sanayi Odalarının 50 - 500 dolarlık
âcil ihtiyaç taleplerini geriye bırakıp büyük
miktarların muamelelerini Merkez Bankasına
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intikal ettirmeleri, küçük sanayicilerin haklı
şikâyetlerine yol açmakta ve yan sanayi kol
ları bu yüzden aylarca âtıl kalmaktadır.
Sayın senatörler.
Sanayi Bakanlığınca bugüne kadar alın
mış ve alınacak sosyal ve ekonomik tedbirlerle
sanayileşmemizin huzur ve emniyet içinde ve
hızlı bir tempo ile verilen hedeflere doğru
ilerlediği yukarıdan beri arz ve izahına çalşıtığımız gerçeklerle ortadadır.
Sözlerime burada son verirken Sanayi
Bakanlığı 1970 yılı Bütçesinin milletimize ve
Bakanlığımıza hayırlı ve başarılı sonuçlar ge
tirmesini temenni eder, hepinizi Grupum ve
şahsım adına saygıyla selâmlarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sana
yi Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde sayın
gruplar görüşmelerini ikmâl etmiş bulunmak
tadırlar.
Şimdi sayın üyeler görüşmelerini Yüce
Heyetinize arz edeceklerdir. Sırası ile sayın
üyelerin isimlerini takdim ediyorum, efen
dim : Sayın Gülek, Sayın özer, Sayın Kınaytürk, Sayın Akyürek, Sayın Hazerdağlı,
Sayın Yeşilyurt, Sayın Baysoy, Sayın Turan,
Sayın Dikeçligil, Sayın Şenocak, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın öztürkçine'dir.
Sayın Gülek, buyurunuz efendim.
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tekel halindedir. Türk milletinin sırtından
muazzam kazançlar sağlamaktadırlar. Bu, bir
sömürü sanayiidir. Şimdi, denecek ki, «canım,
sanayide yeniyiz, bunlar elbette himayeye
muhtaçtır, himaye edelim, yavaş yavaş geliş
sin yerleşsin, bunlar daha çocuk sanayii» Doğ
ru, ama, bu çocuk ne vakit büyüyecek?
Mensucat sanayiini ele alalım. 100 senelik
vardır, mensucat sanayiinin. Hâlâ bu
gün dünya ile rekabet edebilecek halde de
ğildir.
Demek ki, temelde birtakım bozukluklar
var.
Montaj sanayii. Montaj sanayii tekelciliğin,
aşın kazancın en güzel misallerinden biridir.
Traktör yapar, dünya fiyatının birkaç misli
pahalıdır, sonra bunu çiftçiye satar ve der
ki, «sen yetiştirdiğin pamuğu dünya fiyatına
satacaksın, beş misli pahalıya sen traktörü al
ve sonra dünya fiyatına pamuk sat. Bu, sihir
bazlığı yapmak kimsenin elinde değildir, buna
imkân yoktur. Sanayi, bu bakımdan bir çık
mazdadır. Sebebi ne bunun?
Evvelâ, sanayi yanlış kurulmuş, başlamış,
taa başından. Politik sebepler olmuş, bilgisiz
lik olmuş, yanlış yerlere ve yanlış kurulmuş,
öyle başlamış. Aşırı himaye ile, pahalı, kalite
siz sanayi teşvik edilmiş, âdeta.

KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
Ve asıl bundan önemlisi, temel sanayii fel
—• Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arka
sefesi yanlıştır. Demişiz, şu maddeyi memleke
daşlarım; g&Rq, enerjik Bakanı ile Sanayi Ba
timizde yapalım da pahalı da olsa zarar yok.
kanlığı ailesini sözüme başlarken selâmlarım.
ikâme sanayiini marifet zannetmişiz. Marifet
Batı ekonomik medeniyetine katılmanın bu değil. Marifet, memlekette en iyi yapabile
yolu sanayileşmedir. Atatürk'ün gösterdiği yol ceğim, en ucuz yapabileceğim, dünyaya ihrada bu. Bu bakımdan Sanayi Bakanlığı en önem cedebileceğim sanayii yap, ondan döviz ka
li temel bakanlıklarımızdan birisidir. Sanayide zan, bundan sonra göğsünü gere gere dünya
yeniyiz ve yeniliğimiz bize birtakım hatalar dan sana lâzım olan maddeleri en ucuz, en iyi
işletti. Bugünkü sanayimize baktığımız vakit bir şekilde satmal. Aman, kendimiz yapa
manzara şudur :
lım. Bu, marifet değil. Ucuz, rasyonel, en iyi
yaptıklarını
yapma üzerinde uğraş, ihraç üze
Bâzı önemli müstesnalar bir tarafa ancak
rine
temerküz
ettir, sanayiini. Var, böyle im
himaye ile ayakta durabilen, içe dönük, dünya
dan uzak, pahalı, kalitesi düşük mallar imâl kânlarımız. ihraç, bugün gelişen bir memleke
tin ekonomisinde birinci derecede rol oynar.
eden sanayi.
Sayın arkadaşlarım, musluk alırsınız üç iSanayileşebilmek için dışardan temel birtakım
gün sonra akar, kilit alırsınız beş gün sonra makinalar getirmeye mecbursun, döviz de ödikopar, ampul üç gün sonra yanmaz olur. Fi yeceksin. Sen de kendin öyle şeyler yap ki,
yatı da dünya fiyatlarının beş mislisidir. Bu, o dövizleri sağlıyabil. Meşhur deyimdir, hattâ
sanayi değil. Bunu yapmak marifet de değil, ileri sanayi memleketlerinde, «ihraç et yoksa
Bütün bunlar ağır gümrük himayeleriyle bir iktisaden ölürsün.» bizim için bilhassa doğru,
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bu. Bizce en kolay yapabileceğimiz, ihraca doğ
ru gidebileceğimiz maddeler üzerinde başta
mensucatın gelmesi lâzımgelir. Bugün dünya'ya ham pamuk ihracı artık ayıptır. Pamuk ip
liği, pamuk bezi sanayii memleketlerinde ya
pılmaz haldedir. «Beğmez» diyor, bu hamallık.
Hiç olmazsa bunu yapabilelim. Ama, bunu
yardım ile ihraç değil, prim ile ihraç değil,
dünya çapında yaptığı mamulleri dünya fiyatı
na ihracedebilecek hale gelebilelim. Neden ihracedemiyoruz?
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yük bir hamle yapmak imkânım var. Artan
nüfusuma gönül ister ki, kendi memleketim
de, kendi sanayiimde iş bulabileyim, yapamı
yorum, yapamadığım için bunu ihracetmek zo
rundayım. ihracedebilecek yollardan biri de
bu.
Ziraat, artık yeni işyeri veremiyor. Dünya
maliyetine uymak zorundayız. Teknik bakım
dan zorundayız, iş idaresi bakımından zorun
dayız. Bugün Avrupa sanayii, Amerikan sanayiinden çok geri. Şikâyet ediyor, Avrupa sa
Pamuk, mensucat sanayii 100 sene evvel nayii «Amerika ile rakabet edemiyoruz» diyor.
başlamış, ama zamanla beraber yürüyememiş. Neden? incelemeler yapmışlar, iş, yalnız tek
Bugün, dünyada 100 bin iğden aşağı pamuklu nikte değil, işi idarede, iş idaresi diye yeni bir
fabrikası yok artık, yürümüyor, rasyonel de ilim var. Ona önem vermek mecburiyetindeyiz.
ğil. 500 binlik, 500 bin iğlik fabrikalar var iş idaresini, rasyonel idareyi yerleştirmek zo
bugün Japonya'da. Gıda sanayiine temerküz rundayız.
Sanayimizin çok sıkıntı çektiği konulardan
ettirelim. Dünyanın en iyi gıda maddeleri bizde
biri
de kredidir. Kredi Türkiye'de pahalıdır.
olur. Meselâ, dünyada domates peltesi yetiş
miyor, yok. En iyi domates Türkiye'de çıkar. Baş murabahacı bankalardır. Dünya'nın hiç
Hadi, kur sanayiini, sat dünya'ya, dünya'nın bir yerinde bu kadar insafsız banka görülmez.
parasını da kazanırsın. Bunların yanında el Bu, esaslı surette ele alınması gereken konular
bette temel sanayii de kuracaksın. Gübre, el dan bir tanesidir. Sanayimiz, bu ağır banka
bette yapacaksın. Çimento, yapacaksın. De inhisarı, bankanın ağır baskısı altındadır. Pa
mirde, çelikte gayret edeceksin. Ama, hepsini halı kredi ile sanayii kurmak elbette güçtür.
Halka açık anonim şirketlere doğru gitmek
kurarken bil ki, dünya fiyatının üstünde pa
zorundayız.
Memlekette sermaye piyasasını
halıya kurdun mu bunun istikbâli yoktur.
kurmalıyız. Halka açık anonim şirkete, ekono
Ortak Pazara gireceğiz, girmek zorunda mik demokrasinin temelidir. Çok sayıda pay
yız, girmeliyiz. Ortak Pazara girmek bizim sahibi olan bir şirket, artık hiç kimsenin malı
için Avrupa Medeniyetine katılmanın yeni bir
değil, milletin malıdır, milletin malı olur. özel
kapısı. Mutlaka girmeliyiz, buraya. Bırakın sektöre kredi verecek bir yeni bankanın kurul
bunun politik yönünü, yeni kurulan Avrupa ması da şarttır.
Birliğinin temel ilkelerinden birisi bu olacak
Sayın arkadaşlarım, vaktim bitti, ancak sa
tır. Ama, önümüzdeki 25 sene içinde sanayimi tır ballarını ifade edebilmek imkânı hâsıl ola
zi buna uydurmak zorundayız. Eğer 25 sene bildi. Kendisine çok ümit bağladığımız genç
de kendini buna uyduramıyorsa, kalmasın o Bakanımıza, büyük fedakârlıkla çalışan Sanasanayi. Milletimin sırtından bunu yaşatıp, bu- vi Bakanlığı erkânına başarılar dilerim. 1970
na ben sömürücülük yaptıramam.
bütçesinin hem kendilerine, hem de milletimize
Şimdi, sanayii, dünya seviyesine çıkarmak hayırlı olmasını temenni eder, saygılarımı
zorundayız. Ortak Pazara girdiğimiz vakit sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
elimizde muazzam bir avantaj var. Nüfusu
Sayın özer, buyurunuz efendim.
çok süratle artan bir memleketiz. Ortak Pa
zar içinde işçi, bir memleketten, diğer bir
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
memlekete serbestçe gidebilir. Girdin mi, be sayın senatörler, değerli Bakan ve güzide men
nim işçim Ortak Pazar memleketlerinde iste supları, hepinizi saygı ile selâmlarım.
diği yerde rahatça çalışabilecek. Muazzam bir
Sanayi Bakanlığının 1970 yılı Bütçesinin gö
fırsat, benim için. Dışardan işçimin çalıştı rüşülmesine kendi bölgemde muttali olduğum
ğı ve dolayısiyle kazandığı parayı da Türki- . hususlara dayanarak bâzı aksaklıkları arz ede
ye'ye getirebilme bakımından kalkınmamda bü ceğim.
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Malatya'da bir şeker fabrikası vardır. Bu
nun şeker pancarı ihtiyacını, fabrikanın içinde
bulunduğu Malaitya merkez ve yakın ilçeleri
sağûıyacak durumdadır. Buralarda yetiştirilen
pancarın kalitesi en yüksek ve şeker nisbeti
% 17 kadardır. Fabrikaya yakınlığı dolayısiyle
maliyeti de daha az olmaktadır. Buna rağmen
civar ilçelerden aldığı pancarın kalitesi % 12
dir ve mesafenin uzaklığı dolayısiyle de maliyeti
daha fazladır. Eski Malatya'nın ve diğer yakın
bölgelerin pancar ekimi isteklerine müsaade
edilmemiştir. Böylece hem civar halkın ve hem
de fabrikanın yani Devletin menfaati zedelen
mektedir. Fabrikaya uzaklığı dolayısiyle önce
likle Elbistan pancarı alındığından fabrikanın
yanıbaşında duran tarlalardaki pancar uzun
müddet yağış ve soğuğa mâruz bırakılmakta, ba
taktan dolayı taşıt araçlları tarlalara giremediği
için yüzlerce ton pancar çürümekte veya don
maktadır. Haşhaş ekimi yasak edilen Malatya'
ya pancar ekiminin de tahdidedilmesi halkı pe
rişan duruma sokmuştur. Devletin ve halkın
menfaatlerindeki uygunluğu ihlâl etmek hem
Devleti, hem de halkı zarara soktuğundan bu
zarardan biran evvel dönülmelidir ve bunu um
maktayız.
Ayrıca, memleketimizde süratle gelişen bina
ve tesisler inşasında kullanılmak üzere mevcut
çimento fabrikaları yeter derecede ihtiyacı karşılıyamıyacak durumdadır.
Sivas, bu imkânı sağlıyamamaktadır. Müte
addit defa müracaatlar olmuştur, Çimento Fab
rikası Genel Müdürlüğü bunu bilmelidir, inşaat
mevsimi içinde çimentoların gönderilemeyişinden birçok inşaat, kışın tahribatına mâruz kal
maktadır. Malatya gibi faal bir ulaşım merkezi
olan ve çimento imaline elverişli bulunan geniş
hinterlanttı ilde çimento fabrikası yapılması için
halkın İsrarlı talepleri itibar görmemiştir. Tür
kiye'de en kısa zamanda ve en iyi yetişen kavak
ağaçları Malatya'da 50 000 dekarlık araziyi
kaplamaktadır. Ve yılda 200 000 metreküb ke
reste elde edildiği halde kibrit ve kâğıt sanayii
bu ilde düşünülmemiştir. Eğer bunlar yapılsa
kısa zamanda yılda 500 000 metreküb kereste
ile bu fabrikalar beslenebilecektir. Dünyanın
en güzel meyvasmı yetiştiren ve 35 000 dekarlık
arazide meyva taşan Malatya'mızda Devletin
konserve sanayiini tesis etmemesi yüzünden
meyvalar çürüyüp heder olmaktadır. 1 200 000
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baş hayvan olduğu halde yem sanayiine yeterli
derecede önem., verilmemiştir. Bunları arz et
mekle yurt kalkınmasında bir bölgecilik güttü
ğüm sanılmasın. Yurdumuz bir bütündür, onun
her parçasını değerlendirip bu bütünün bünye
sini güçlendirmek lâzımdır. Politik ölçüler, is
tekte önolmak veya ısrarda güçlü olmak ölçü
leri, bizi yurt gerçeklerinden uzaklaştırmamalıdır. Hammadde deposunun uzağında mamul
madde imaline kalkışmakta yurdumuz çok şey
kaybeder.
Dünyaca tutulan ve en mebzul afyonu Ma
latya yetiştirir. Eğer burada afyonu ilâç haline
sokan bir ilâç fabrikası kurulursa dünyanın her
tarafına ilâç ihracetmek mümkün olacaktır. Hal
buki haşhaş ekiminin yasak edilmesiyle halkı
mız açlığa ve toprağımız kısırlığa mahkûm edil
miş olmaktadır. Bu da Tanrının yurdumuza bol
bol ikram ettiği nimetleri reddetmekten başka
bir şey değildir. Yurdumuzu kalkındıracak ve
halkımızı açlıktan kurtaracak artık ne yalnız
çiftçilik ve çobanlık ve ne de ucuz amele ihracat
çılığı değildir. Bünyemizi iyi bilip ona uygun
sanayi kollarım harekete geçirmek lâzımdır.
Hükümetimizin bu yoldaki gayreti çok büyük
tür, biliyor ki, özenti duyulan batıcılık, sana
yileşme ile olur. Yoksa Batıya hammadde gön
derip onu mamul olarak Batıdan almak Batıcı
lık olamaz. Tek kelime ile Batıya sömürülmek,
Batıcılık değildir. Bu durum Batı uygarlığı da
değil, Batı uyduluğudur. Uzun yıllardan beri
bu uyduluk halk psikolojisinde bir aşağılık
kompleksi olarak çöreklenmiştir. Onu bundan
kurtarmak ve kendisine güvenilir bir yapıcı ola
rak yetiştirmek şarttır. Kendi malını imal et
mek zevki ve gururu onu kendi benliğine bağ
lar ve yurdumuzun kalkınmasını sağlar.
Çok değerli ve enerjik Bakanın ve Bakanlı
ğının güzide mensuplarını bu gerçeklerin tahak
kuku yolundaki gayretlerinden emin olduğumu
şükranla ifade etmek isterim.
1970 yılı Bütçesinin milletimize ve yurdumu
za hayırlı ve uğurlu olmasını diler hepinize say
gılar sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Çok teşekkür ederim efendim.
Sayın kmaytürk, buyurunuz efendim.
Ö. FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Muh
terem Başkan, muhterem senatörler, muhterem
Bakan ve değerli Bakanlık erkânı;
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Benden evvel konuşan değerli arkadaşlar
Sanayi Bakanlığının bütün konularına temas
ettiler.
Bendeniz şahsım adına pancar ekibi ve şe
ker sanayii üzerinde duracağım.
Türkiye'de ilk şeker fabrikaları 1926 da
Uşak'ta ve Alpullu'da (44) sene evvel, son fab
rikalarımız da Kastamonu ve Ankara'da 1963
te (7) sene evvel kurulmuştur.
Pancar eken köylülerimiz 7 - 44 seneden be
ri pancar ekmekte ve kaderlerini bu ürüne bağ
lamış bulunmaktadırlar. Küçük tarla sahibi
olan köylümüzün ekserisi her sene bu ziraati
daha dikkatli yapmakta ve daha fazla emek
vererek biraz daha iyi netice alarak hayatını
daha iyi tanzim etmek gayreti içindedir.
Malûmunuz olduğu üzere bu mahsulün tek
müşterisi de Şeker Şirketi daha doğrusu şeker
fabrikalarıdır.
Vaziyet böyle olduğuna ve bu ziraati yapan
köylülerimiz de kaderlerini bu mahsullerine bağ
ladıklarına göre bunların da sosyal güvenlik
lerini sağlamaya mecburuz.
Bu mahsulü ekenlerin en küçük bir teminat
ları yoktur. Şeker Şirketi tek taraflı olarak bir
kaç senedenberi ekim sahasını daraltmaktadır.
Köylülerimiz de bu durumdan muzdarip ve
hattâ şikâyetçidirler.
1967 senesinde bütün Türkiye'de pancar eki
len saha 1 448 000 dekar iken;
1968 de 1 284 000 dekar,
1969 da 1 248 000 dekar,
1970 de 1 255 000 dekar ektirileceği yetki
lilerce ifade edilmiştir.
Görülüyor ki, bu indirme 1967 den itibaren
200 000 dekar azaltılmıştır.
1970 te 7 000 dekar artırma yapılmıştır.
Bu indirmelerin köylümüzün fert başına ek
tiği dönüme kadar inikas edeceği gayet tabiîdir.
Bu indirmeler o kadar azalmıştır M, benim
bölgemde, Yeşilova ilçemizin. Bademli köyün
de 600 metrekare gibi bir evlik arsa sahasına
kadar düşmüştür. Bu durumu Şeker Şirketi Ge
nel Müdürlüğüne intikal ettirmiş isem de, pek
çok hizmetlerle mahmul bulunan bu şirket hâlâ
cevap vermek imkânım bulamamıştır.
Hakikat şudur M, Şeker Şirketi, şeker istih
salinin artması karşısında ekim sahalarını da
raltmaktadır.
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Geçen sene de temas ettiğimiz bu konuya o
zamanki Vekil arkadaşımız, «Biz ekim sahasını
daraltıyoruz ama, vatandaş noksan pancar almı
yor, prodüktivite artmıştır, köylünün kaybı
yoktur.» buyurmuşlardı.
O zaman da ifade ettiğimiz gibi bu cevap bi
zi tatmin etmemiştir.
Çok sevdiğim, süratle görüş ve kavrayışları
na candan inandığım yeni Vekil arkadaşımı
zın böyle bir cevap vereceğini tahmin etmem.
Zira, benim partim ve Hükümetimin prog
ramında anailke olarak kabul ettiğimiz refah
Devleti, fert basma düşen gelirin yerinde dur
masına değil, çalışarak her sene artırılmasını
öngörmüştü?.
Bu temel felsefe karşısında köylüm tabiî
yerinde durmıyacak, her sene tarlasından daha
fazla mahsul alacaktır.
Bizler, köylülerimize fazla mahsul alıyor
sunuz, ekim sahanızı daraltacağız, demeye kal
karsak, topyekûn millî gelirin artmasına mâni
oluyoruz ki, bunun da en hafifinden izahı güç
tür.
Kıymetli Bakan arkadaşımın bir cevabı da
plânlama, şeker istihsalini 600 bin tonda tutmuş
tur, dışarıya şeker ihracedemiyoruz, içeride de
istihlâk azdır. Bu bakımdan pancar ekimini kı
sıtlıyoruz, diyeceklerdir.
Kıymetli Bakan arkadaşıma ve değerli Şe
ker Şirketi mensuplarına hemen şunu ifade ede
yim ki, bizi bu cevap da tatmin etmiyecektir.
Müsaade buyururlarsa bendeniz kendilerin
den bir noktayı öğrenmek istiyorum.
Eğer aldığı rakamlar doğru ise;
1964 te 730 000 ton şeker istihsal edilmiştir.
1965 te 543 000
»
»
1966 da 650 000
»
»
1967 de 728 000
»
»
1968 de 650 000
»
»
1969 da 650 000
»
»
1969 da 650 000 tahmin edilirken 501 350
ton.
1970 de 600 000 tahmin edilmektedir.
Bu rakamlar gösteriyor ki, 1965 senesi ha
riç, diğer seneler plânlamanın kabul ettiği
600 000 tonun üstündedir. Depolarımızda ton
larla şeker bulunmakta, milyonlarca liramız
beklemekte ve muazzam kiralar ödemekteyiz.
Köylülerimizin de bu yüzden zamanında pa
ralarını alamadıkları da bir gerçektir.
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Bugünkü bilim ve gerçekler karşısında ileri
Şekeri içte ve dışta sarf edemediğimize gö j
memleketlerin
hemen hepsinde ekmeğe şeker ve
re teknik ve sanayi bir şirket olan Şeker Şir
patetes konulması mevzuu çoktan halledilmiş
keti ne gibi tedbirler düşünmüştür?
ve uzun zamandanberi de tatbikat safhasına ko
Plânlamaya giderken olumlu ne gibi teknik
nulmuştur. Bu karışımın memleket mahsulleri
yollar göstermiştir, plânlamaya.
nin daha iyi ve insan sağlığına daha yararlı bir
600 000 ton şekerin dondurulması karşısın
şekilde değerlendirileceği ilmî bir tetkik sonu
da, hemen, köylüye dönüp, ekim sahanızı daral
cudur.
ttım, demek yeterli midir?
Bâzılarının konuyu ilmî olarak derinliğine
Biraz fazla pancar kaldırma imkânını sağlıbilmeden beyan ettikleri şeker hastaları üzerin
yan, sıkıntısını kısmen olsun gidermeye çalışan
deki etkisi de önemli değildir.
köylüye, geriye dön, sıkıntıya devam et, demek
Ekmek ununa şeker katıldığı zaman nişas
tabiîki doğru bir hareket değildir.
tanın
yerini alan bu şekerin bir an için* ne alO halde yalnız ekim sahasını daraltma yolu
I kolik fermantasyonda ve ne de maillard reak
olumlu bir hal çaresi değildir.
siyonunda sarf edilmediğini düşünelim.
Şeker Şirketi, teknik bir teşekkül ve geniş
ziraat teşkilâtına sahibolan bu müessese köylü
Bu takdirde una nazaran % 4 konan şeker,
nün hangi sebeple olursa olsun, pancar ekimini
unda var olan % 10 proteini, % 0,4 azaltma ile
kısıtladığı an aynı geliri sağlaması için yerine
% 9,6 ya indirir. Ve unda % 70 var olan ni
ne gibi bir ürün ikâme etmeyi düşünmüştür?
şastayı, başka bir sözle, kalorifik yiyecek mik
tarını % 1 artma ile % 71 e çıkarır. Yani, şeker
Eğer, İktisadi Devlet Teşekkülü olarak ka
hastaları bugün ancak yiyebildiği bir dilim ek
nuni mevzuatı müsait değilse, kanun teklif et
meği yiyemiyecek duruma girmez, yiyebileceği
mişler de Meclisler rni kabul etmemiştir?
miktarı en kötümser bir görüşle bile en çok
Ayrıca şekerin sarf edilmesi için başka yol
%
1 oranında azaltmak mecburiyetinde kalır.
lar aramış mıdır?
Bu
ilmî bir sonuçtur.
Büyük sermayelere sahip Şeker Şirketi ko
Ayrıca,
ekmeklerimiz çok kaliteli olacağmoperatifleri kanaliyle, şekeri mâmûl hale geti
I dan israfı önlenecek ve iştah ile yenecektir.
rip, dış pazar aramayı düşünmüş müdür?
Geçen sene de ifade ettiğimiz gibi; ekmeğe
şeker konulmasına eğilmiş midir? Bir seneden
beri ne netice almıştır? Bu yoldaki çalışmaların
sonucunu alıp tatbikata başlamış mıdır?
Değerli senatörler;
Sırası gelmişken ekmeğe şeker koyma mese
lesini kısaca ifade etmeyi uygun buluyorum.
Ekmek içine şeker konur ise:
1. Ekmeğin spasifik hacmi büyür,
2. Ekmeğin rengi, lezzeti, tadı ve hoş bir
kokusu olur,
3. Hamurun olgunlaşma müddeti kısalır,
4. Hamurda maya için lüzumlu ve mayala
rımızda eksik olan karbonhidratı tamamlar,
5. Ekmeğin pişme müddeti azalır,
6. Ekmeğe yumuşaklık verir. Şekerli ek
mek çabuk kurumaz, kırıntı yapmaz ve böylece
büyük çapta ekmek sarfiyatı önlenir.
7. Ekmekte şeker, nişastanın yerini alaca
ğından, ithal edeceğimiz buğday ihtiyacı azalır.
Özet olarak şeker, ekmek sanayiinde kulla
nılırsa, ekmek imalâtında prodüktivite artar.

I
înşaallah bir iki gün içinde Meclis lokantaI smda kendi gayretimizle bütün arkadaşlarımı
za bu ekmekten verdirebilirsek, değerli arkaI daşlarım diğer ekmekle mukayese etme imkâI nını bulacaklar ve neticeyi göreceklerdir.
I
Şeker ve patatesin ekmek kalitesine olan
I müspet tesirleri dünya literatürlerinde yazılıI dır, lütfen okusunlar.
I
Ayrıca ekonomimize de önemli tesiri olacaI ğı bir gerçektir.
I
Haber aldığımıza göre, bu yıl Amerika'dan
I 500 bin ton, gayri resmî kaynakların ifadesine
göre de 850 bin ton buğday ithal edeceğiz. Bu
nun için en az 250 milyon Türk lirası ödiyeceI ğiz. Eğer ekmeğe patates unu veya pişmiş paI tates ezmesi ve şeker katılması kabul edilir ve
I memleket çapında tatbiki sağlanırsa dişanya
ödiyeceğimiz döviz en az katılan patates unu
I ve şeker karışımı nisbetinde % 10 miktarında
azalacaktır.
Böylece patates ziraati ve patates un sanaI yii gelişecek ve şeker sarfiyatı artacaktır. îş-
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te, bir yol. Böylece köylünün tek taraflı ola
rak ekim sahasının daraltılması problemi orta
dan kalkacaktır.
Ayrıca, mamul şeker sarfiyatı sanayii de
geliştirilirse, istihsal ettiğimiz şekerler yetmiyecektir.
İşte bendeniz sanayii ve teknik bir teşekkül
olan Şeker Şirketinden; ilk kuruluşlarından
bilim hizmetlerine yöneltmelerini istiyorum.
(«Bravo» sesleri.)
Hemen şunu ifade edeyimki, haklı konuşma
larımız ve Şeker Şirketinin de konuya özel önem
vererek besi kredisi üzerinde geçen sene aldığı
ve bu sene de tatbikatına başladığı, hayvan besi
kredisi isabetli bir karardır. Bu hizmetinden
dolayı da teşekkürü bir borç biliriz.
Hayvancılığımızın gelişmesi için her şeyden
evvel bol hayvan yemine ihtiyaç vardır.
Pancarın % 80-85 i hayvan yemidir. An
cak % 15 i şeker olur.
Tarlada bıraktığımız yapraklar mükemmel
bir hayvan yemidir.
Şeker istihsalinden kalan, şeker küspesi ve
melas çok kıymetli bir hayvan yemidir.
Ayrıca melas, halen memleketimizde ispirto
ve maya sanayiinde aset asit sanayiinin ham
maddesidir.
Kısaca pancar her bakımdan memleketimize
faydalı bir bitkidir ve köylümüz de bu bitkiyi
iyi yetiştirmektedir. Onun için köylümüzün
pancar üretimini tahdit değil, teknik ve ilmî
görüşler sayesinde Şeker Şirketinin tüketim
kaynaklarını araması gerekir.
Bu yolda Şeker Şirketine büyük, vazifeler
düşmektedir. Yukarda izah ettiğimiz gibi bü
yük imkânlara sahip Şeker Şirketi şeker fab
rikaları yanında, başka tesisler yaparak şeker
lerimizi mâmûl şeker haline getirerek tüketimi
sağlamalıdır.
Ekmek içine şeker konulması süratle ger
çekleşmelidir..
Burada bir noktaya daha işaret etmek is
terim.
Türkiye'de ortalama ekmek israfı Devlet
Plânlama Teşkilâtı raporuna göre % 20, Millî
Prodüktivite merkezlerinin beyanına göre ise
% 15 - 40 tır.
Halkımız taze ekmek yemeye alışmıştır. Ba
yat ekmekler ekseriya atılır.
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Ayrıca kurumuş ekmeklerimiz çok kırıntı
verirler ve böylece zayiat çok olur.
Bu bakımdan da ekmeMerimize kısa za
manda şeker konulmasına süratle geçilmelidir.
Ekmeklerimizin zayiini Önlemek için Top
rak Mahsulleri Ofisi Hububat Teknoloji lâbaratuvarlannm yapmaya başladıkları küçük
deneme ekmekleri de bir çözüm noktası ol
makla beraber halen piyasada çıkmakta olan
normal büyüklükteki ekmeklerimize şeker ve
patates koymakla yukarıda izah ettiğimiz
büyük faydalar süratle elde edilecektir.
Şeker tüketimi için üçüncü bir yol da :
Halkımızın şeker tüketim imkân ve alışkan
lıkları ileri memleketler seviyesine ulaştırıl
malıdır.
Batı - Almanya'da bir kişi yılda 31 kilo şe
ker tüketir.
Amerika'da bir kişi yılda 44 kilo şeker tü
ketir.
Danimarka'da bir Mşi yılda 55 kilo şeker
tüketir.
ingiltere'de bir kişi yılda 50 kilo şeker tü
ketir.
Türkiye'de bir kişi yılda 16 kilo şeker tükeir.
Görülüyor ki, biz en az şeker tüketiyoruz.
Buna mukabil bizde insan yılda 280 kilo
tahıl tüketmektedir.
ileri memleketlerde bu miktar meselâ Ame
rika'da 66 kilo, Kanada'da 70 kilodur.
Bizim tahılımız yetmediği ve şekerimiz
çok olduğu halde az şeker ve çok tahıl yeriz.
İleri memleketler ise yukardaki rakamlar
dan anlaşılacağı üzere bizim tam aksimize daha
çok şeker yiyorlar.
Bu bir bilgi meselesidir.
ileri memleketler kalorik yiyecek ihtiyaçla
rını tahıldan değil şekerden alırlar. Bizim de
bu yola gitmemiz elzemdir. Bütün Türk Par
lamenter üyelerine, yetkili münevverlere, Dev
let memurlarına halkımızın tahıl yerine şe
ker yenilmesi, her zaman bu konu üzerinde
tenvir edilmeleri gerekmektedir.
Muhterem senatörler; sözlerime son verir
ken beni dinlemek lûtfunda, bulunan Yüce
Heyetinize şükranlarımı arz ederken, Sanayi
Bakanlığı bütçesinin memleketimize, milleti
mize ve Sanayi Bakanlığımıza hayırlı olmasını
temenni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar.)
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BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Akyürek, buyurunuz efendim.
ŞEVKET AKYÜREK (îstanbul) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler, Sanayi Vekâleti
prodüktif bir vekâlet, çalışmaları ile memllekete
büyük hizmetler yapmakta ve bilhassa son beş
yıl içerisindeki hamleleri ile memleketimizin
prodüktif mevzularında iyi gelişmeleri kaydet
miştir. Geçmiş senelerin ve bugün hattâ en bü
yük vatandaşın gözünü diktiği çimento mevzuu
na temas etmek isterim. Çimento mevzuu 1965
senesinde ele alındığı zaman iki milyon sekizyüz
bin ton civarında iken, 1969 senesi sonunda se
kiz milyon tona kadar, özel sektörlerle beraber
artmış bulunmakta, fakat ihtiyaç yine karşılan
madığı için daima karaborsada satılma vaziyeti
ne gidilmiştir. Bunun nedenleri üzerinde durmıyacağız. Fakat özel teşebbüslerin ve çimento sa
nayiinin yeni yeni kurduğu tesislerle kapasite
nin artması muvacehesinde karaborsa önlenmiş,
fakat karaborsada satmaya aHışmış olan mües
seseler bu miktarın azaltılması için, dah a düşük
kapasiteli çalışılması için bütün gayretlerini
sarf ettiği, size arz edeceğim bu hususla açık
olarak meydana çakmaktadır. îki milyon sekiz
yüz bin ton çimento istihsal edilirken çimento
sanayiine ait müesseseler de klinkerin içerisine
asgari % 10 - 30 nispetinde tras karıştırılırdı.
Trasla klinker arasında yapılan maliyet
hesapları neticesi birisi 130 liraya mal
olurken, tras hiçbir ameliye görmeden
doğrudan doğruya katkı malzemesi ola
rak öğütülmek suretiyle çimentonun içe
risine karıştırıldığı için âzami 50 - 60 liraya
malolmaktadır. Asgariden % 12,5 nisbetinde
tras karıştırıldığını kabul ederseniz ki, trasm
bâzı yerlerde lüzumu da aşikârdır. Su ille temas
eden yerlerde, rutubetli yerlerde, yolların yapıl
masında, barajlarda ve sürtünmeye tabi tutulan
yerlerde traslı çimentonun verdiği neticeler da
ha yüksektir. Standartlar bunu bize göstermiş
tir. Şimdi hal böyle iken Yüksek Murakabe He
yetinde çimento sanayiinin çimentonun nasıl
yapılldığını ve çimentonun maliyetinin nelerden
teşekkül ettiğini bilmiyen idari bir mü
fettiş bu mevzuu ele alıyor ve tras
karıştırılmasının önlenmesi Sanayi Vekâ
letine duyuruluyor ve tras karıştırılma
sını Sanayi Vekâleti çimento sanayiine ver
diği talimatla durduruyor. Şimdi sekiz milyon
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ton 12,5 yüzde asgariden karıştırıldığı zaman se
nede bir milyon ton kapasitede hiçbir ilâve yap
madan doğrudan doğruya istihsali artırmakta
dır. Aynı şekilde en asgariden ikisinin arasında
elli lira fark olduğunu kabul ederseniz bir ka
lemde elli milyon liralık bir kân tepmiş oluyor,
Sanayi Vekâletinin çimento sanayii. Keza bir
milyon ton kapasitenin artması sayesinde işlet
mede, imalâtta ve maliyet unsurlarında tesir
edeceği için asgariden tonunda 25 lira kadar da
bir ucuzluk temin etmek mümkün, bunu da hesaplıyacak olursak demek ki, 75 milyon liralık
hiçten kazanılan ve bilhassa Türkiye'mizin her
yerinde bulunan trası değerlendirmek cihetine
gitmiyoruz ve bu suretle de vatandaşımıza daha
çok çimentoyu, hiçbir suretle karaborsaya inti
kal etmeden, satma imkânlarını bir milyon ton
eksik yapmakla ortadan kaldırmış oluyoruz.
Haddizatında bu, dünyanın muhtelif yerlerinde
portlant çimentosu vardır, ama «portlant çimen
tosu» der. Onun içerisine traslı olan çimentolar
için de «% 10 traslı, % 15 traslı, % 20 traslı»
diye de daha ucuz fiyatlarla çimento satılmak
tadır. Şimdi, bunu bu şekilde izah ettikten son
ra bunun tetkikini ve böyle teknik olmıyan Baş
vekâlet Murakabe Heyetinden bir arkadaşın ya
zacağı bir rapora istinaden bir kalemde özel te
şebbüsün çimento istihsalini yine eskisi gibi sı
kıntıya düşürecek karaborsada satmasına mey
dana vermemesi için traslı çimentonun muhak
kak surette yeniden ihya edilmesi gerektiği ka
naatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, memleketimizde,
hepinizin hatırladığı ambalaj sanayii ve tahta
dan yapılan ambalaj sanayii son zamanlarda
oluklu mukavvadan yapılmaya başlanmıştır.
Oluklu mukavva ile yapılan bu kutuların iki üç
sene evveline varıncaya kadar tonunu altı bin
liradan satınalmak mecburiyetinde kalıyordu,
bu ambalaj kutularını kullananlar. Özel teşeb
büs, memlekete bir hizmet de bulunuyor ve ha
kikaten lüzumlu olan bir müessesenin kurulma
sı için teşebbüse geçiyor ve oluklu kutu yapan
fabrika memlekette işletmeye almıyor. Bir bu
çuk sene evvel tonu altı bin liraya satılanlar
birden bire üçbin beşyüz, dört bin liraya kadar
iniyor, çok güzel bir şey, iftihar edilecek bir hu
sus. Fakat bu çalışmaların neticesinde özel te
şebbüslerin kurduğu fabrikalar «biz yaptığımız
kutularda zarar ediyoruz» diye feryat ediyor-
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lar. Biraz evvel sayın SEKA Umum Müdürün
den oluklu kutu yapan fabrikasııırn durumunu
sordum, 1969 da ne kadar cirosu vardı ve ne ka
dar kârınız oldu. Memnun edici bir rakam al
dım, 55 milyon liralık bir ciro yapmışlar ve se
kiz buçuk milyon lira kâr yapmışlar, kendilerini
tebrik ederim. Ama, özel teşebbüsün zarar etme
sinin sebeplerini de araştırdığımız zaman SEKA,
graft kâğıdını ithal ediyor ve İthal ettiği
fiyat üzerinden kendi oluklu mukavva fabrika
sına satıyor, ona mukabil daha üstün fiyatla da
özel teşebbüse satıyor, kendisi şirens kâğıdı
imal ediyor, şirens kâğıdını kendisine mal etti
ğine cüzi bir miktar koymak suretiyle kendi
oluklu kutu fabrikasına satıyor, ona mukabil özel
teşebbüse bu kâğıdı daha üstün farklı fiyatla satı
yor, gayet tabiî o zaman özel teşebbüsle resmî
sektör bir çatışma içerisine giriyor, çünkü özel
teşebbüs bu kâğıtları Seka Umum Müdürlüğün
den satınalmak mecburiyetinde ve bunu aldık
tan sonra işleyip kutu yapmak zorunda. Şimdi
böyle olunca, özel teşebbüs bütün gayretleri
ne rağmen bu yaptığı kutulardan kendi fabri
kasında çalıştırdığı işçilerin ücretini veya on
ları tatmin edecek ücreti veremiyecek bir du
ruma düşüyor. Sayın Seka Umum Müdürü ile
Sanayi Bakanımızı, en iyi şekilde ve özel teşeb
büsü destekleme babında, bunun üzerine eğile
cek olurlarsa müspet netice alınacağı kanaatin
deyim.
Memleketimizde çimento gibi demir de...
BAŞKAN — Sayın Akyürek, müddetiniz
dolmuş bulunuyor.
ŞEVKET AKYÜREK (Devamla) — Peki
efendim, bir hususu arz ettikten sonra sorulama mesnet teşkil etmek üzere bir pasajı oku
yup bitireceğim sözlerimi, Sayın Başkanım.
Demir ihtiyacı her gün artmakta ve her se
ne yeni yeni demir ithal etmek mecburiyetinde
yiz. Yeni fabrikalar kurulana kadar bu ihtiyaç
yine de artacaktır, bugünkü ihtiyaçtan daha
fazlası memlekete getirildiği takdirde dahi yi
ne karaborsada satılma cihetine gidilecektir,
ama hepinizin bildiği bir husus var, bizim kara
sularımızın içerisinde harb gemileri dâhil ol
mak üzere bir milyon tona yakın batık gemi
var, bunları çıkarabilecek kapasite de balık
adamları ve bu işlerle uğraşmak istiyenler mem
leketimizde çok. Binaenaleyh biz 100 bin, 200
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bin ton demir ithali ile memleketin ihtiyacını
karşıladığımız ve bunun için de serbest döviz
vermek mecburiyetinde olduğumuz hepinizin
malûmudur. Halbuki Sanayi Vekâleti, Maliye
Vekâleti, ile teşriki mesai yaparak, koordine
bir çalışma yaparak bu sene asgariden, eğer
şimdiden tedbir alınırsa batık gemileri çıkar
mak suretiyle yarım milyon tonluk demir ihti
yacının karşılanacağı kanaatindeyim.
Muhterem arkadaşlarım, sayın vekilden so
racağım bir hususa ait yazıyı okumak isterim.
«iktisadi kalkınma vakfı, numarası 165,
6 . 12 . 1969 tarihli Sayfa 3: (Avrupa Yatırım
Bankasının Türkiye'ye açtığı krediler.) Avrupa
Yatırım Bankasının Türkiye'ye geri kalan pro
jeleri tamamlaması için açtığı iki buçuk milyon
dolarlık son krediden Terakki Kollektif Şirke
ti de faydalanacaktır.»
Ortak Pazar ile Türkiye arasındaki malî
protokolün 30 Kasım günü sona ermesinden
sonra yapılan hesaplarda bâzı projelerin ihti
yaçları tesbit edilmiş ve Avrupa Komisyonunun
talebi üzerine Avrupa Yatırım Bankası bu kre
diyi açmıştır. İsparta'da kurulan ve sıkıştırıl
mış tahta imal edecek olan bu fabrikaya bir
milyon ikiyüz bin dolar verilecektir. Banka,
fabrikanın kuruluşunda gerekli olan ve Ortak
Pazar ülkelerinden alınacak temel yatırım mad
delerinin ve makinalarının döviz masraflarını
karşılıyacaktrr. Bu fabrikadan başka 766 bin
dolar da Sınai Kalkınma Bankası aracılığı ile
küçük teşebbüsü desteklemek için verilmiştir.
Kalkınma Bankası Türkiye dahilindeki dağıtı
mı idare ile yetkilidir. Sifaj için de 450 bin
.*.oiarlık bir kredi açılmış, böylece yekûn iki bu
çuk milyon dolara yükselmiştir. Bursa'daM
Sentetik iplik Fabrikalarını genişletmek için
gereken bu kredi de iktisadi Kalkınma Banka
sı aracılığı ile verilmiştir. Sifaj bundan önce de
iki defa 1,3 ve İM milyon dolarlık kredileri al
mış, fabrikasını genişletmiştir. Sayın Bakan
dan bu iki firmanın kimlere aidolduğunu öğ
renmek isterim. Sınai Yatırım Bankası iki bu
çuk milyon doları kuruluşu yarıda kalmış ufak
sanayiler için tahsis ettiği halde doğrudan doğ
ruya bir firmaya bir milyon ikiyüz bin dolarının
bir tahta sıkıştırılması için tahsisinin ve ondan
sonra geriye kalan yediyüz küsur bin dolarının,
Sınai Kalkınma Bankasına verilmek suretiyle,
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ufak esnafa dağıtılmasının bir mânası olsa ge
rek. Bunun açıkça izah edilmesini Sayın Ba
kandan rica ediyorum. Hürmetlerimi arz ede
rim. (Alkışlar),
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Hazerdağlı? (Yok sesleri)
Sayın Yeşilyurt? (Yok sesleri)
Sayın Baysoy, buyurunuz efendim.

yorum ki, fabrika adedlerıi artınca, alım memu
ru olsun veya bu işlerde çalıştırılan personel
olsun, eskisi kadar kuvvetli bir seleksiyona ve
yahut kuvvetli bir araştırmaya tabi tutulma
dan alınmak mecburiyetinde kalıyor ve teessüs
eden bir itimadı, bu rastgele tâyin edilen ele
manlar sarsmış bulunuyor. O bakımdan şirke
tin bu konuda nazarı dikkatini çekerim.

FEHMİ BAYSOY (Erzincan) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, ben Şeker Şirketinin bir
kaç faaliyeti üzerinde konuşmak istiyorum,
bunlardan birincisi pancar ekimidir. Yaptı
ğımız tetkikler ve elimizdeki istatistikler gös
teriyor ki, Türkiye'de bir hayli yatırım yaptı
ğımız ve tarımdan hiçbir şey esirgemediğimiz
halde, maalesef, tahıl ekiminde bir türlü yükse
liş kaydedemiyoruz ve dönüp dolaşıp nihayet
kabahati da tabiata bağlayıp bununla yetiniyo
ruz. Hava şartları müsait olmadı ve buğday da
olmadı deyip çıkıyoruz. Halbuki bir pancar
ekimi vardır, bunda görüyoruz ki, 1957 de
1 100 küsur olan dönüm veriminin her sene mü
temadi artışı vardır, hatırımda kaldığına göre
1963 te bir hafif düşüş, ondan sonra devamlı
olarak bir artışla üç bin küsur kiloya yüksel
miş oluyor. Demek ki, iyi organize edilip, iyi
kontrol edildiği takdirde pekâlâ verimde artım
oluyor. Bu bakımdan Şeker Şirke tinin bu mu
vaffakiyetini tebrik ederim.

Bir noktaya daha temas edeceğim; pancar
nakliyesi; şirketin bünyesinde bir sanayi nakli
yat şirketi vardır, umumiyetle nakliyeyi bu
şirket alır, ondan sonra bu, bir mütaahhide
devredilir, o mütaahhit çoğu zaman ikinci bir
mütaahhide devreder. Meselâ; tonu 40 liraya,
60 liraya sanayi nakliyata verilmiş pancar nak
liyatı, bakarsınız mütaahhide 30 liraya veril
miştir. Ondan sonra şoföre sorarsınız, kaça ta
şıyorsun sen bunu arkadaş, «ben bunu 25 liraya
taşıyorum» der. Aracılar ortadan kaldırılsın
edebiyatı yapılırken biz, kendi Devlet müessemizde bunlara daha başka türlü imkânlar, doğ
rudan doğruya fabrika ile kamyon sahipleri
nin karşı karşıya getirilmesi imkânları aranır
ve hiç olmazsa - hadi bir tane eli kabul ediyo
rum ama- böylece araya iki, üç elin girmesi
ne mâni olunursa hem kamyon sahipleri, hem
de şirket bundan faydalanır.

Sayın arkadaşlarım, sene 1947 olacak zanne
diyorum, ben o zaman Tarım Bakanlığı' mü
fettişi idim, Afyon mmfcakasında bulunu
yordum, köylülerle temas -ettiğim zaman bana
şöyle bir ifadede bulundular, «şekerci yalan
söylemez, şekercinin kantarı yanlış tartmaz»
dediler. Fevkalâde bir şey. Gönül isterdi ki,
bu itimat böylece devam etsin. Fakat yine
üzüntü ile ifade edeyim M, bu seferki gezişle
rimde bir şey daha gördüm; pancar alımında
firemin tesbiti için kantarın yanına bir kova,
bir fırça konmuş, bu nedir dedim, «ne yapa
lım efendim» dediler verdiğimiz firede köylü
lerle anlaşamıyoruz. Fire biz yüzde §u diyoruz;
o, hayır o kadar değil de şu kadardır» diyor.
Bu sefer pancarın üstündeki çamur ve toprak
fırçalanıyor ondan sonra kalan kısımlar ayrı
ayn tartılıyor, fire böyle tesbit ediliyor».
Buna çok üzüldüm. Daha evvelki tutumla, bu
tutum niçin böyle olmuş? Bunda öyle zannedi

Mühim konulardan bir tanesi de şudur; bu
ziraatle yakın ilgisi olması bakımından biraz
daha bu şirketin çalışmaları içine girmiş bir ar
kadaşınız olarak şunu ifade etmek isterim ki;
seneler geçtikçe evveliyatını aratır hale gelmiş
tir. Belki bunda diğer İktisadi Devlet teşek
küllerinde müesseselerin başına getirilen umum
müdürlerin büyük tesirleri oluyor. Her hangi
bir müessesede uzun seneler çalışıp muayyen
kademeleri geçtikten sonra bu müessesenin ba
şına geçen elemanların tutumu başka oluyor,
bir de hiç o müessese ile ilgisi olmıyan bir ele
manın umum müdür olarak getirilişinde, zanne
diyorum ki, büyük tesir oluyor. Çünkü, umum
müdür Bakanın veya Hükümetin o günkü si
yasetine göre bir tutum içerisinde olacaktır
ama bu, nihayet mahdut kalacaktır, onun asıl
işi, teknik cephesini yürütmektir, bu bünyeye
alışıncaya kadar zaten uzun bir zaman geçmiş
oluyor. Bu bakımdan İktisadi Devlet Teşekkül
lerini de bâzı zararlar ve aynı zamanda o mii-
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essesede çalışan insanlarda da tereddütler hâ
sıl oluyor.
Bir de pancar kooperatifleri mevzuuna te
mas etmek istiyorum : Birkaç fabrika müstes
na, umumiyetle, pancar kooperatifleri idare
meclisi âzalarının yarısından fazlasının Şeker
Şirketi mensuplarından olması kaydı; ekseri
kooperatiflerin idaresinde şirket mensuplarını
hâkim duruma getirmiştir. Halbuki büyük bir
çiftçi kütlesinin teşekkül ettiğini ve artık de
mokrasinin de şu memlekette yerleştiğini kabul
edersek şirketin daima hâkim vaziyette bulun
masını ben şahsan hoş görmüyorum, nitekim
pancar kooperatiflerinin yatırımlarına bakar
sanız bâzan kooperatifin kendi inkişafı veya
görüşüne hiç de uygun olmadığı halde ekseri
yetin tesiri ile kooperatifin paralarının muay
yen yerlere aktarıldığını görüyoruz. Bu ko
nuyu da bir daha gözden geçirmenin faydalı
olacağı kanısındayım. Bütçenin, iktisadi Dev
let Teşekküllerimize hayırlı olmasını diler, he
pinizi hürmetle selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Turan? (Yok sesleri)
Sayın Dikeçligil, buyurun efendim.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Muhte
rem Başkan, sayın arkadaşlarımız; bilhassa
Kınaytürk arkadaşımı dinledim, memleketi
mizde bütün insanların şekerli ekmek yemesi,
elbette çok iyi olur, hele Kınaytürk, bütün köy
lümüze şekerli ekmek y ettirirse şeker ihtiya
cını da kısmen gidermiş oluruz. Gayet vukuf
lu arkadaşımız; tabiî, doktordur, doktor ol
duğu için bunu vukufla anlattı, tahmin edi
yorum, Sanayi Vekâleti bunun üzerine hassa
siyetle eğilecektir.
Şeker Şirketi; kusurları olmakla beraber,
şunu kabul etmeli ki, memleketimize, çiftçiye
böyle fennî, ciddî bir çalışma sistemini getir
miştir, hattâ bu hususta Tarım Bakanlığın
dan daha ileridir. Bunu kabul etmek lâzım.
Ama, şimdi şunu da düşünmek lâzım, bana düş
mez ama, Türkiye'de şeker istihsali fazla, dün
ya piyasasına nazaran biz şekeri de pahalıya
mal ediyoruz, ihraç imkânları da zor. Ancak,
doktorun dediği gibi, ekmeğe şeker katarsak
bu fazla istihsalimizi belki önliyebiliriz. Ya
vaş yavaş pancar sahalarının daraltılmasını
belki bu bakımdan istiyorlar. Pancar sahaları
daraldığı zaman da elbette Tarım Bakanlığı
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nın vazifesi; pancar sahasında, ekim sahasın
da uğraşan köylüye başka bir ziraati tavsiye
edecektir; bu, Şeker Şirketinin vazifesi olmasa
gerektir. Benim esas değineceğim, temas ede
ceğim nokta başkadır.
Sanayi Bakanlığı teknik kadrosu, memleket
sanayi meselelerinin üzerine ciddiyetle eğili
yor ve gayret sarf ediyor. Bunu inkâr edeme-:
yiz. Bunu inkâr edemeyiz. Yalnız vatandaşları
mızdan işittiğimiz bâzı meseleler var. Bu, doğ
ru, Montaj sanayiinin bâzı kolları fazla kâra
gidiyor. Bu meseleyi cidden iyi edebileceğini
bildiğim Sayın Sanayi Bakanı her halde önler.
Meselâ; bizim bölgemizde diyorlar ki, Kalpak-lıoğlu arkadaşım da bilir, Mağirüs otobüsleri
vardır, eğer bu ithâl edilse 200 bin Tl. sına mal
olur. Buna mukabil, satmalan vatandaş 400 bin
liraya yakın para veriyor. Terzilikten bu işe
geçmiş olan, bu işle uğraşan arkadaşın 4 tane
ortağı, 4 firması vardır. Bütün bu arabalar bun
nun kanalı ile dağıtılıyor.
Şimdi, vatandaş benim karşıma çıkıp, «ithal
edilse ben bunu bu kadara alırım; buna muka
bil 200 bin lira gibi fazla bir para ödüyorum,
bu benim neyime yarar?» diyor. Seneler sene
si de hâlâ olduğu yerde kaldığına göre böyle
fazla bir kazançla bir sanayii kolunu kalkın-;
dıracağım dersek biz bunda hata etmiş olu
ruz. («Bravo» sesleri) Ama, normal kâr had
di ile eğer memleketimizde de böyle bir sa
nayi kolunu geîiştirirsek biz bundan iftihar
ederiz.
Yine başka kamyonlarda montaj sanayii
var. MAN arabası. Vatandaş şimdi bana so
ruyor, «ben bunu vaktiyle 70 - 80 bin liraya
alıyordum. Ama, şimdi 140 - 150 bin liraya ala
mıyorum» diyor.
Montaj sanayiinin sebebi hikmeti, aşın
kazanç değildir. Normal bir kazancın üzerinde
durabilmesi için, bu kadar kazancına göre şim
diye kadar büyük bir inkişaf kaydetmesi ve Tür<
kiye'de yapılır hale gelmesi lâzımdır, bu işlerin.
Ama, gelin de şimdiki durumu görünüz.
İşin ciddiyetinden dolayı bu meseleleri has
sasiyetle takibedeceğini bildiğimiz Sanayi Ba
kanı arkadaşımızın bu işin üzerine eğilmesini
istiyoruz ve eğileceğinden de eminiz.
Beni sevindiren bir nokta oldu. Geçen sene
Sanayi Bakanlığı bütçesinde şahsan Avrupa'-
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da'ki işçilerimizin bilhassa Alman bankalarında
yatan paralarının Türkiye'ye celbi hususunu
ileri sürmüştüm ve dolayısiyle hususi sektöre
bunların itimadetmediğini, eğer Devlet buna el
atarsa, Devlete itimadedebileceğini, Devletle be
raber sanayi tesisleri kurup, buna iştirak ede
bileceğini ileri sürdüm. Gazetelerde okudum;
Sanayi Bakanı arkadaşımız, işçilerimizin pa
ralarını buraya çekmeyi düşünüyor ve aynı
zamanda da tesisler kurmak için de ileri bir
adım atmış vaziyette. Bu, yerinde olabilecek
bir meseledir. Bütün işçilerimizin istikbalini
sağlamak, onları bu gibi tesislere ortak etmek
le kabildir. Ben, tahmin ediyorum ki, bu şekilde
bir sanayi hareketine girişilebilir.
Meselâ, 1963 yılında bana da isabet eden
bir seçim sonucu, parlömanterler olarak Al
manya'yı ziyaretimizde oradaki Ford Fabrika
sını gezdik. O zaman 4 000 tane işçimiz çalışı
yordu ve oradaki fabrika müdürü iftiharla
«Türkler geldi, randıman arttı» diyordu. Bak
tık, en ağır kollarda Türkler çalışıyorlardı.
Şimdi, Türkiye'de otomobil sanayiinin ku
rulacağı sık sık söyleniyor. Burada kalifiye iş
çiye ihtiyaç vardır. Kendi gücü ile çalışmış,
kalifiye işçi olmuş ve aynı zamanda oradaki
ilgililer de kendilerinden iftiharla bahsediyor
lar, övüyorlar, Bu durum karşısında elbette
onlar da, Devlet tarafından böyle bir ortaklık
kurulduğu ve bu meselenin üzerinde durulduğu
takdirde buna iştirak ederler, üzülerek söylüyo
rum, akşam Çalışma Bakanlığının temsilcileriy
le konuştum, «Avrupa'ya gittik, işçilerimize bir
anket açtık kazandığınız paraları Türkiye'ye
geldiğinizde ne yapmayı düşünüyorsunuz, diye
sorduk» dediler. Bunların yüzde 70 i «otomo
bil alacağım, işleteceğim, bir dükkân açaca
ğım, tarla alacağım, ev alacağım» demişler.
Halbuki, bunlar kalifiye işçi olmuşlar, Tür
kiye'ye döndükleri vakit bunların gücünü
değerlendirmediğimiz takdirde, bunlar böyle
bir düşüncenin içinde olduklarına göre, biz,
bunlardan hiçbir kâr temin edemeyiz. Maale
sef, Türkiye'de ferdiyetçilik çok hâkimdir. Fer
diyetçiliğin hâkim olduğu yerlerde elbette
bunları, Avrupa'da gördükleri gibi kolektif
çalışmaya alıştırmamız lâzımdır.
Bunun için mutlaka ve mutlaka Sanayi Ba
kanlığındaki arkadaşlarımız seferber olarak on
ları ikna edebilirler ve bu kişiler sermayelerini
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buraya getirdikten sonra da kollektif çalışmaya
ve büyük tesisler kurmıya doğru seferber olma
ları ve oraya doğru kanalize etmeleri iktiza edi
yor.
Üçüncü bir nokta olarak Sayın Bakana şunu
arz edeceğim: Biz, pazar aramak mecburiyetin
deyiz. Yalnız bizim için pazar, Avrupa değildir.
Orta - Doğu memleketleri de vardır. Cidde'de
Sümerbankın bir temsilcisi var. Sümerbankın
temsilcisini geçen sene orada gördüm, Sefaretle
de görüştüm, bu Sümerbankın temsilcisi, Sü
merbankın mallarını teşhir bile etmiyor. Teşhir
etmediğine göre bizim nemiz var, neyimiz yok
Orta - Doğu memleketlerinde tanıtmıyoruz. İf
tiharla gördüm, istanbul Sanayi Odası bir ha
rekete geçmiş, orada, Türkiye'de neler yapılı
yor, diye bir sergi açmış, herkes bunu zevk ile
seyrediyordu. Demek ki; onlar, kendimizi tanıtmıya başlamışlar, tanıtıyorlar. Biraz pahalı
ya mal olmakla beraber bizim sanayi mamulle
rimiz onların zevklerine uygun olduğu için alıcı
bulabilir. Hele Sümerbankımızın vazoları, çini
leri, o güzel Türk desenleri tanıtıldığı takdirde
onların halkı tarafından kolaylıkla alınabilir.
Ama, arkadaşlar, maalesef buraya eğilmiyoruz.
Ben gördüm, ayakkabı italya'dan ve ingiltere'
den geliyor. Orta halli bir ayakkabı Türk para
sı ile, 180 lira, 200 lira. Orada bu işlerle uğra
şanlar, bilhassa ticaretle uğraşanlar bizim Tür
kistan'dan, Türkiye'ye gelen Türkistanlı Türk
lerdir. Bunların adedi 100 bine yakındır ve cid
den ticari sahada muvaffak olmuşlardır. Hepsi
zengin ve vakur insanlar, çalışkan insanlar. Bu
işlerle de onlar meşgul oluyor. Bunları buraya
davet edip gezdirmeli ve dolayısiyle onlarla ti
cari ilişkiler kurmalı. Kurduktan sonra bizim
mallarımızın satıcısı olarak onları tanımamız lâ
zım. Taif, hemen hemen onlarla dolu, Cidde öy
le, Mekke de öyle, Medine de öyle. Hem onları
ayakta tutmuş oluruz, hem buraya ısındırmış
oluruz ve dolayısiyle biz mallarımızı satma im
kânım bulabiliriz. Çünkü, orada Suudi teb'ası
olmak lâzım, ticaret yapabilmek için.
Tahmin ediyorum, Sanayi Bakanlığının men
supları bir aralık oraya gitmişler ama, tam mânasiyle bu işin üzerine eğilip, etüdlerini yapma
mışlardır, yapamıyorlar.
Sanayi Bakanlığından istirham edeyim, ora
da bulunan ileri gelen tüccarları Türkiye'mize
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çağırsın, paraları ile gelebilirler onlar, dolaş
tırsın, tesislerimizi göstersin, onlarla yakın mü
nasebet kursun. Göreceksiniz ki, bizim için on
lar daha güzel, daha iyi pazar olabilir.
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin, Sanayi Bakan
lığı mensuplarına ve memleketimize hayırlı ol
masını Allahtan dilerim. Sanayi Bakanı arka
daşımıza da başarılar dilerim.
Hürmetlerimle. Alkışlar)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, şahısları
adına 6 muhterem senatör konuşmuş bulunmak
tadır.
önergeler var, önergeleri okutuyorum efen
dim.
Sayın Başkanlığa
Sanayi Bakanlığı Bütçesi ürerinde şahısla
rı adına 6 sayın üye konuşmuştur. Müzakerenin
kifayetini arz ve teklif ederim.
Bilecik
Orhan Tuğrul
Sayın Başkanlığa
Sanayi Bakanlığı Bütçesinde yeter hatip ko
nuşmuş, konu aydınlanmıştır, müzakerenin ki
fayetini arz ve teklif ederim.
Sinop
Nazım inebeyli

O :2
Sayın Başkanlığa

Sanayi Bakanlığı Bütçe tasarısı üzerindeki
konuşmaların kifayetini arz ve teklif ederim.
Manisa
Ora! Karaosnıanoğlu
BAŞKAN — önergelerin mahiyeti... («Ko
nuşması icabeden daha kaç arkadaşımız var»
sesleri) ...Sayın Şenocak, Sayın Karaağaçlüoğlu,
Sayın öztürkçine.
Mâhiyeti itibariyle aynı bulunan önergeler'
üzerinde söz istiyen sayın üye?.. Yok. önerge
leri oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler..
Kabul etmiyenler... Önergeler kabul edilmiştİT.
Muhterem senatörler, öğle yemeği için bir
saatlik ara vereceğiz. Şimdi saat 12,38. 22 da
kika içinde sayın bakanın konuşmalarını ikmal
etmesi mümkün olmasa gerektir.
Bu sebepten dolayıdır ki, 38 nci Birleşimin
1 nci oturumunu 12 yi 40 geçe kapatmayı ve
2 nci oturumu 13 ü 40 g^çe toplamayı oylarını
za arz ediyorum.
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir, efendim.
Sayın senatörler, 38 nci Birleşimin 1 nci
oturumuna, saat 13 ü 40 geçe toplanılmak üze
re ara veriyorum, eefndim.
Kapanma Saati : 12,40

^ « v

ÎKÎNCÎ OTURUM
Açılma saati : 13,40
BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tökoğlu
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.), Doğan Barutçuoğüu (Manisa)

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 38 nci
Birleşime devam ediyoruz. Gündemle ilgili bir
önerge var, okutuyorum, efendim.

Yüksek Başkanlığa
Mazeretim sebebiyle Turizm ve Tanıtma Ba
kanlığı Bütçesinden evvel Enerji ve Tabiî Kay-
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naklar Bakanlığı Bütçesinin görüşülmesini arz
ve teklif ederiz.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Turizm ve Tanıtma
Bakanı
Bakanı
Sabit Osman Avcı
Necmettin Cevheri
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Riyaset
Divanı, programda geri kalmışlık sebebiyle bu
akşam geri kalmışlığı âzami derecede telâfi et
meye azimlidir ve böylece Turizm ve Enerji Ba
kanlığı bütçelerini de müzakere etme hususun
da muhterem senatörlerin müzaheretine mazhar
olacağına inanmaktadır.
Şimdi, önergeyi okuttum, önerge üzerinde
söz istiyen sayın üye? Yok. Önergeyi oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiy enler...
Önerge kabul edilmiştir. Böylece gündemde Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi yerine Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi alınmış,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi
yerine de Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi
ikame edilmiştir.
P)

Sanayi Bakanlığı Bütçesi (Devamı)

BAŞKAN — Efendim, Sanayi Bakanlığı
Bütçesinin tümü üzerinde sayın gruplar ve şa
hısları adına muhterem senatörler konuşmaları
nı bitirmiş bulunmaktadırlar.
Şimdi sıra Sayın Bakandadır, Sayın Bakan,
buyurunuz efendim.
Sayın Bakan, cevap müddetinizin 1,5 saat ile
takyidedilmiş olduğu hususunu hatırlatırım.
SANAYÎ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Samsun Milletvekili) — Sayın Başkan ve Cum
huriyet Senatosunun değerli üyeleri, Sanayi Ba
kanlığı 1970 yılı Bütçesi üzerinde görüşlerini,
tenkidlerini, temennilerini, takdirlerini esirgemiyen grup sözcülerine ve şahısları adına beyan
da bulunan muhterem üyelere şükranlarımı arz
ederim.
Hepsinin iyi niyet içinde ekonomik gelişme
mizin anaunsurunu teşkil eden sanayi gelişme
sini hızlandırmak maksadiyle serd edilmiş oldu
ğundan zerrece şü^he etmiyorum. Biz de aynı
iyi niyet içerisinde bütün söylenenleri değerlen
direrek icraatımızda, 1970 bütçe uygulamamızda
bunlardan yararlanacağız. Ancak, bütün görüş
lerden aynı derecede yararlanmak imkânını bu
lamazsak ve bunu da açıkça söylersek bizi ma
zur görmenizi rica ederim.
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Özellikle ilk konuşmayı yapan C. H. P. nin
sayın sözcüsü Pestilciyi büyük bir dikkatle din
ledim ve görüşlerinden yararlanmak istedim.
Ancak, yeni bir şey söylemediler. Bozuk düzen,
haksız kâr, montaj, yabancı sermaye, Ortak Pa
zar ve dışa bağlılık gibi Yüce Senatoda ve Mec
liste birçok kereler birçok bütçeler vesilesiyle
müzakere edilmiş hususlara değindiler. Tabiî,
bu, kendi görüşleridir, yeri geldikçe cevap vere
ceğim.
Ancak, gerçekten bizi görüşlerinden fayda
lanmaktan mahrum bıraktılar. Çünkü, çoğu ah
valde bilgileri yanlış. Bizim görüşümüze göre
de, yanlış bir siyasi mekanizmanın içine yanlış
bilgiyi tatbik ederseniz çıkacak neticenin doğru
olması imkânsızdır. Bakınız, dediler ki, «Sanayi
Bakanlığı Volvonun bir yerli kuruluşla ortakla
şa Türkiye'ye gelmesine mâni oluyor.» Yanlış,
bilâkis, Sanayi Bakanlığı, - Ordu Yardımlaşma
Kurumudur - ismini zikretmediler, ben söyliyeyim, bilmiyorum, altında bir telmih var mıydı
acaba? Ordu Yardımlaşma Kurumu ile yapıla
cak bir ortaklığı önlemek istediğimiz telmihi.
Ben, bu derecesine gitmek istemiyorum, ama,
Volvo ile Ordu Yardımlaşma Kurumu kendisi
anlaşamamıştır ve Sanayi Bakanlığı Volvo'nun
Türkiye'de kurulmasına müsaade vermiştir.
Yani, anlaşamıyan yerli ortakla, yabancı ortak.
Kaldı ki, bilâhara Fransız Reno Firması ile yine
aynı Ordu Yardımlaşma Kurumu ve diğer özel
sektör yüzde 57 ortaklıkla Röne Fabrikasını
kurmak üzere yine Sanayi Bakanlığından mü
saade almışlardır.
Hulâsa, bu misali çok belirgin bir misal ol
duğu için verdim. Bilginiz yanlış, koyduğunuz
mantık yanlış; kahve değirmeni yerine, su de
ğirmeni, kahve yerine nohutu kullanırsanız im
kânı yok öğütülmüş kahve elde edemezsiniz.
Bu itibarla, sözlerimin başında diyorum ki,
montaj sanayiinde de öyle, yabancı sermayede
de öyle, Ortak Pazar konusunda da öyle. Çı
kardıkları neticelerden yararlanmamız imkân
dâhilinde değildir. Beni bu sözümden dolayı
mazur göreceklerini umarım ve yeri geldikçe de
zaten, aynen Volvo misalinde olduğu gibi, neden
donelerinin eksik olduğunu, doneleri doğru olsa
bile, neden bir yanlış değerlendirmenin içinde
bulunduklarını anlatacağım.
Diğer sözcü arkadaşlarım, Adalet Partisi,
Güven Partisi ve Millî Birlik Grupu adına ve
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şahıslan adına konuşan arkadaşlarım bize ikaz | lan mümkün değildir. En koyu sosyalist ülke
larda, teşviklerde bulundular. Hiç şüphesiz, hep ler bile dünya pazarının içindedir, istihsalini,
sini birden aynı ölçüler içerisinde cevaplamaya dağıtımını, ticaretini bu pazann zorunlu kıldığı
şartlara uydurmaktadır ve büyük çabalar har
ve bunlardan yararlanmaya gayret edeceğim.
camaktadırlar,
sosyalist ülkeler, özellikle, eko
Tesbit ettiğim bir enteresan nokta da, Sayın
nomilerinin
bünyesi
icabı dünya pazarına çıkıp
Yurdakuler, Millî Birlik Grupunun Sözcüsü ola
rak, - prensipten Ortak Pazara muhalif olduk rekabet edebilmek için.
Sanayiin, ekonominin önemli bir unsuru ol
larını tesbit edemedim ve memnun oldum - bâzı I
endişelerini söylediler, Ortak Pazara girerken maya başlamasından itibaren ticaret hadleri,
Türk ekonomisi ne kazanabilir, ne kaybedebilir? yani beynelmilel ticarette sanayi mamülleriyle,
Endişelerine konuşmam süresince cevap verece tanm mamulleri arasındaki yıllara göre fiyat ve
ğim. V e ben şu neticeyi çıkardım ki, Türkiye' miktarca cereyan eden hâdise, tarım ürünleri
nin Ortak Pazara girmesine taraftardırlar ve bu ihraceden memleketlerin aleyhinedir.
neticeyi çıkarmakta da memnun oldum.
Bu itibarla süratle sanayileşmemiz, süratle
Sayın senatörler, aslında hepimiz Türkiye' kalkınmamızın şartıdır. Aslında bu söylediğim
nin süratli sanayileşmesini istiyoruz. Bu, güzel yeni bir şey de değil, çok bilinen bir şey.
bir nokta, müştereken tesbit edilmiş güzel bir ve zaten gerek ikinci Beş Yıllık Plân, gerek
se Hükümet programımız bu fikre, bütün unnokta.
I
surlariyle yer vermiştir, ikinci Beş Yıllık Plâ
Bu itibarla Türkiye'nin sanayileşmesinin ta
rihçesini, çok kısa ve mümkün olduğu kadar da nı ve Hükümet programını açtığınız zaman az
objektif ölçüler içerisinde ve bundan alınması evvel burada ikazlarda ve temennilerde bulu
lâzımgelen dersler, bugün uyguladığımız pren nan bütün arkadaşlaranızın söylediklerini, de
sipler nedir? Daha çok değerlendirme maksadı tay ölçüsünde değilse bile, bütün anaunsurlaile ve ileriye matuf, âtiye matuf yararlanmalar n ile bulmak mümkündür.
yönünden değerlendirmeye tabi tutmak istiyo
Yurdumuzun gelişmesini üç devreye ayırrum.
I mak mümkündür. Birincisi; 1908, Meşrutiyete
Artık bugün 18 nci asrın 1 nci yansında ol kadar olan Osmanlı imparatorluğu dönemi.
Sonra, 1908 - 1923 harbler dönemi, ondan son
duğu gibi sanayileşmenin ekonominin belkemi
ği olduğu, teorik tartışma konusu olmaktan ra, 1923 ten sonraki Cumhuriyet dönemidir.
çıkmıştır. Hâdiseler cereyan etmiş, 18 nci asnn
Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi bun
1 nci yansından bu yana ve sanayileşme, fiilen
ları; bir siyasi mülâhaza, bir siyasi görüşten
ekonominin belkemiğini teşkil ettiğini ispatla
ziyade sanayileşmemizin süratle yapılması he
mıştır. Sanayileşmesini şu veya bu oranda başa
pimizin bir tek gayesi olduğu noktai nazarınrılı ve başansız yapan memleketler ekonomik
I dan hareketle bir tarihî gelişme içerisinde de
kalkınmalannda da bu basan ve başarısızlık
ğerlendirmek ve bugün takibettiğimiz sanayioranına paralel olarak ekonomik kalkınmalannı
I leşme politikasına, bu tarihî gelişmeden alabi
sağlıyabilmişler veya sağlıyamamışlardır.
leceğimiz dersleri, bu faktörleri, bugün uygu
İnsan zekâsı daha rahat ve daha konforlu ladığımız prensiplere tatbik ederek yanılıp yayaşamak için daha az emekle daha çok kullan I nılmadığımız hakkında bir neticeye varmak
ma, istimal, servis imkânları bulabilmek için için arz ediyorum.
endüstrinin sınırsız uygulandığı yerdir.
1908 den önceki dönemi de 3 safhaya ayır
mak
mümkündür. O da 18 nci Asnn ortasına
Aslmda tanmdaki son gelişmeler de, çoğu
unsurlariyle, endüstrideki gelişmenin mahsulü kadar Osmanlı imparatorluğu zamanın şartlan
dür. Yani, tarım, tabiî bir âmeliye ve fakat en içerisinde gelişmiş bir sanayi ülkesi idi. Vakdüstrideki gelişme, tarımın süratli bir gelişme ta ki 18 nci Asrın ortasında makinanm, toplu
istihsalin endüstriye tatbiki başladı ve o nok
sini sağlıyor.
Artık bugün memleketler kapalı bir ekono tadan itibaren Osmanlı İmparatorluğunun eko
mi düzeni içerisinde ne küçük siteler, ne aşiret nomisi modern çağa intibak etmeme durumuyler gibi kaynaklariyle kendi kendine yeter olma- I la karşı karşıya kaldı. Aslında bu çağda 18 nci
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Asrın ortasına kadar yalnız teknik seviyemiz
değil, lonca teşkilâtımız, ahlâki kurallarımız
ve birçok kanunlar da Osmanlı imparatorluğu
nu dünyanın en önemli endüstri ve en önemli
ekonomik güçlerinden birisi olmaya da müsaitti.
Yani mesele yalnız Teknik yönden değil teşki
lâtlanma yönünden de Osmanlı imparatorluğu
nun zamanın şartlarına uygun acar bir sınai
teşkilâtlanması, bir ekonomik teşkilâtlanması
vardı. Bilâbara makinaya kayıtsız kalmamız,
basitçe ifade ediyorum, 18 nci Asrm yarısın
dan itibaren ve Avrupa ekonomisinin, Avrupa
sanayiinin rekabeti, kütle halinde istihsal,
özellikle kapitülâsyonlar, yavaş yavaş bizim
yerli endüstrimizin inkişafını önlediği gibi ma
ziden kalan daha çok el sanatlarına inhisar
eden 16 ncı, 17 nci Asır endüstirimizi de daha
zayıf, daha mustar duruma düşürmüştür.
Bundan alacağımız ders, süratle tekno
lojimizin asrın icaplarına uydurulması gerek
tiğidir. Bütün bunlara rağmen 1836 da Defterdar'da Fsshane, 1845 te Hereke Fabrikası, or
du ve donanmanın ihtiyaçları için de Tophane
ve Zeytinburnu'nda silâh ve mühimmat fabri
kaları, Haliç'te Tersane kurularak modern ça
ğa gc ciş için adımları atılmıştır.
İkinci devre, 1908 - 1923 dönemidir. Aslında
h;.i'bler dönemidir. Trablus Harbi, Balkan Har
bi, Birinci Dünya Savaşı, Millî Mücadele, 1D08 İ 923 harbler dönemidir Türk ekonomisi için
fevkalâde elveririz şartlar cereyan etmiştir. Fa
ka4, hayrete şayan olan netice husus; bütün bu
güç şartlara rağmen Türk ekonomisinin bu
harbler döneminde bir misli büyüdüğüdür. Son
derece şayanı dikkattir. Türk ekonomisi 1908 1923 arasında bir katı büyümüştür, zorunlu
şartlara rağmen, Aslında zorunlu şartlara rağ
men demek belki buradaki zorunlu sıfatı menfi
bir faktör oluyor ama; bu da bir tabiatımızı
gösteriyor, zorunlu mit-pet faktör olarak netice
ye tesir etmiş ve sor şartlar altında harbe rağ
men, darbe rağmen, türlü kusurlara rağmen.
ekonomimizi bir katı büyütmek imkânını bul
muşuz ve yine bu dönemde sanayii teşvik inaksadiyle bir kanunla kapitülâsyonların tek ta
raflı olanlarının kaldırılması, ilk sanayi sayımı
nın 1915 te yapılması, millî sanayii himaye
maksadiyle spesifik esaslara dayanan bir güm
rük kanunu bu dönemde çıkarılmıştır. Bu dö
nemde de muhtelif dokuma fabrikaları, Beykoz
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Deri ve Kundura Fabrikası, Haliç Tersanesi ge
liştirilmiştir.
ikinci Cumhuriyet dönemini üç kısma ayır
mak, hattâ 4 kısma ayırmak icabeder. Bunlar
dan bir tanesi 1923 - 1933 dönemidir. 17 Şubat
1923 te izmir'deki iktisat Kongresiyle, daha
doğrusu Millî Mücadelenin bitimiyle Ve Ata
türk'ün direktifleriyle başlar. Bu iktisat Kurul
tayında hammaddesi yurt içinde mevcut sana
yie öncelik verilmesi, küçük imalâttan fabri
kaya ve büyük işletmelere geçilmesi, Devlet.
tedricen iktisadi fonksiyonları da olan, bir or
gan haline gelmeli ve özel teşebbüsün kurama
dığı tesisleri devlet kurmalıdır kararı, özel te
şebbüse kredi sağlıyacak bir banka kurulması
ve nihayet dış rekabete mukavemet için sanayi
in toplu ve bütün olarak kurulması gerektiği
hususları da karar altına alınmıştır. Sanayii
Maden Bankasının kurulması bu döneme rast
lar. Teşviki Sanayi Kanunumm çıkarılması bu
döneme rastlar.
1923 - 1933 dönemi başarılı olmamıştır. Çün
kü, sermaye birikimi yoktu, kalifiye insangüeü
yoktu. 1932 - 1933 ekonomi dönemimizin başarı
lı olmamasını iki asli sebebe irca ediyorum.
1933 ten sonra tereddütler de kalkmış ve
1933 - 1938 arasında daha çok bir plâna -daya
nan ekonomik gelişmeye karar verilmiştir. 8ümerbank ve Etibankm kuruluşları bu zamana
rastlar. Hattâ bugün bize garip gelir ama Siimerbanka o zaman Türkiye'de personel yetiş
tirme yani endüstrinin gerektirdiği personel ye
tiştirme görevi verilmiştir. Bu dönem içersinde
demir - çelik, kâğıt, şişe, cam ve tekstil fabri
kaları, silâh ve mühimmat tesisleri kurulmuş
tur.
1939 - 1950 diliminin bir kısmı harblerle geoTistir ve başarılı bir iktisat dönemi değildir.
1950 - 1960 arasının karakteristiklerini şu şe
kilde özetîiyebiliriz :
1950 - 1960 arası ekonomiye yeni görüşler
hâk:m ojmuştur. Para ve kredi politikası, geç
mişin aşırı endişelerinden uzak yani geçmişin
aşırı endişelerinden doğan sık kayıtlardan kur
tarılmış, iş tasarrufların büyük bir kısmı ile
dış yardımlar, ekonomik altyapıya tevcih edil
miş, özel sektörün gelişmesine büyük önem ve
rilmiştir. Bu tedbirler tesirlerini kısa zamanda
göstermiş, sınai ve ticari faaliyet bacımları
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memleketimizde o tarihte görülmemiş bir hızla
büyümüştür. Ancak, bu dönemde dahi Türk
ekonomisi tarımsal ekonomi olmaktan kurtula
mamıştır. Nitekim zaten bu dönemin sonuna
doğru artık tarım tasarruflarının endüstriyi
besliyemez hale gelmesinden sonra ekonomide
bilhassa 1958 - 1959 senelerinde bozukluklar
görülmüştür.
Şimdi, bu tarihî perspektif içersinde nasıl
bir değerlendirme yapmak mümkündür ve yine
bu 1950 - 1960 döneminde Türkiye'nin, o güne
kadar olmadığı şekilde, altyapı tesisleri kurul
muş, hepinizin hatırlıyacağı gibi karayolları,
barajlar, limanlar, santraller... Altyapı tesisleri
kurulmuş, azot sanayii, petrol rafinerisi, teks
til, çimento ve şeker imalât kapasiteleri memleke
tin ihtiyacı olan seviyeye ulaştırılmış ve devlet
teşebbüslerinin hemen hemen hepsinde üretim
ler büyük oranda artmiiş ve özel sektör, ekono
mide önemli bir yer tutmaya başlamış % 50 ye
yakın bir ağırlık kaşanmış ve hele hele tekstil
feor-r^unda yine bu dönemde istihsal bakımın
dan da devlet sektörünün üstüne çıkmıştır. Ne
tine olarak; 1950 - 1960 dönemi ekonomimizin
gelişmesinde, sınai kalkınma hamlemiz içersin
de; küeümseııemiyecek önemli bir merhale teş
kil eder. Millî gelir artmaları, millî gelir hızla
rı ve objektif rakamlar bunu böylece göster
mektedir. O halde imparatorluk devrinin şart
lanın da içine alan bir değerlendirme yaparsak
sanayileşmemizde, daha doğrusu ekonomimi
zin kalkınmasında, alelıtlak şu anahükümlere
rahatça ve hep birlikte varmamız mümkündür.
Bir kere bir memleketin ekonomik kalkın
masını sağlıyabilmesi için hükümranlık hakları
na tam ve mutlak surette sahibolması gerekli
dir. Nitekim el sanayiinin kapitülâsyonlar ve
Avrupa'nın nıakina sanayi tarafından nasıl
tahribedildiği ve yurdumuzun sanayileşmede
niçin geri kaldığı, bizi kolayca bu hükme vardı
rıyor. Nitekim sanayileşmede ciddî merhaleler,
•Cumhuriyet dönemi içinde olmuştur. İkinci ala
cağımız ders; devletin sanayileşmenin gerektir
diği şartlan hazırlaması, kanun ve nizamlar,
yatırım imkânları, proje, personel mevcudiyeti
ve uygun siyasi atmosfer, yani emniyet atmos
ferinin devlet tarafından yaratılmasıdır.
Üçüncü değerlendirmemiz, devletçiliğin anaprensibolarak alınması ve hele sahasının geniş
letilmesi, sınai gelişmeyi yavaşlatır, devamlılığı
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önler ve hattâ bir noktada devamlılığı ve geliş
meyi durdurur. Bakınız 1933 - 1838 arasında
sermaye birikimi yok, personel yok, başarılı bir
devletçilikle bâzı tesisler meydana getirmişiz.
Başlangıç için bu, olmuş. 1938 den sonra yani
devletçilik başarıldıktan sonra daha sınırları
genişletilmiş ve statik hale gelmiş ve bir mem
leketin tarihi boyunca kalkınmasında katiyen
anaunsur elartek alınmaması gereken bir siyasi
ve iktisadi prensip haline gelmiştir ve Türk
Cemiyeti bunu yaşamıştır. Yani devletçiliğin
genişletilmesi ve devletçilikte ifrata kaçmak ne
ticesinde Türk ekonomisi 1938 - 1950 döneminde
kısır kalmıştır. Bu, tarihî bir hadisidir. O iti
barla bugünkü meselelerimize bakarken bu tari
hî hâdiseden ders almak ve meselelerimizi bu
gözle görmek bizim için, yeni nesiller için zo
runludur.
Dördüncü alacağımız ders, tüm kaynakların
harekete geçirilmesi ve uygun maksatlara tah
sisi, israfın önlenmesi, duplikasyonlarm önlen
mesi için bir makro plâna ihtiyaç olduğudur.
Bu neticeyi de 1950 - 1960 dönemindeki tatbika
tımızdan çıkarıyoruz, iç ve dış kaynaklardan
topyekûıı faydalanılması gerektir, eğer bir
memleketin iç kaynakları o memleketin kalkın
masına yetmiyorsa tereddüdetmeden o memleketin yaralarına uygun olarak dış kaynaklar
dan da yararlanmak mesafeyi kısaltmak bakı
mından zorunludur. Yine 1900 - 1960 tecrübesi
ni kastederek söylüyorum ki; kaynaklan ağırı
derecede zorlamak sürati ssğlamaz. Kaynakla
rın aşırı derecede zorlanması, maksada varılma*
yi süratlendirmez ve bâzı ahvalde maksada var
mayı güçleştirir. Tam aksine, zamanı artırır,
O halde Ormanlı İmparatorluğu, Cumhuriyetin'
ilk dönemi, 1950 - 1980 dönemini, bilebfldirtif goî Hs? er
ğım, yapabildiğim oranda, oDjeKt
içerisinde değerlendirdim.
Biz o kanaatteyiz ki; gerek iktidar olarak
gerekse ikinci Beş Yıllık Plâna koyduğumuz
felsefe olarak, gerekse yeni donem, ikinci Demirel Hükümetinin Programı içerisindeki un
surlar bu tarihî tecrübelerden objektif ölçüler
içerisinde ders alınarak hazırlanmış tır. Ve biz
bunun sadık, inançlı uygulayıcıları olarak
huzurunuzdayız. O halde ürerinde tartıştığımın
bütçe; Sanayi Bakanlığı bütçesi, ikinci Beş
Yıllık Plânın, Hükümet Programının 1970 di
limidir.. Yani meselemizi biraz daraltırsak, za-
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ten geniş, şümullü bir tarihçeden bu noktaya
geldik, bu noktaya gelmiş oluruz.
Şimdi, bu tarihî gelişme ve bahsettiğim
İkinci Beş Yıllık Plân ve Hükümet Programı
muvacehesinde çıkardığımız pratik psensipler
şunlardır. Kalkınma, büyük ölçüde sanayileş
meye dayanacaktır ve sanayileşme, karma eko
nomi içerisinde vaki olacaktır, kalkınma strate
jisinin ve bu stratejinin gerektirdiği tedbir
lerin uygulanması ve iç ekonomi istikrarının
sağlanması şarttır, özel sektörün plân ilke
leri içerisinde tüm kaynaklarının harekete
geçirilmesi ve kalkınmaya en geniş bir şekil
de iştiraki sağlanacaktır, yatırımlar bölgeler
arasında dengeli olarak dağılacaktır, Dev
let teşebbüsüyle özel teşebbüs birbirine karşı
değil, birbirini tamamlıyan, birbirini besliyen, millî ekonominin birer parçası adde
dilecektir, ahenkli çalışma içerisinde olacak
tır ve aralarında eşitliği olacaktır. Uy
gulama da. Plân hedeflerine uygun, özel teşeb
büs aynen kamu sektörü gibi destek ve teş
vik görecektir. Bizim inandığımız ekonomik
prensipler, plânın ortaya koyduğu ekonomik
prensipler ve bunların tatbikatı ile elde etti
ğimiz neticeler göstermiştir ki, bu uygulama
lar ve vardığımız neticeler başarılıdır.
Sanayinin kuruluşunda şu anaprensipleri
tıkibedeceğiz :
Ağır sanayiin ve mevcut sanayinin temel
ve ara mal ihtiyacını karşılıyacak tesisler ku
rulacaktır ve öncelikle kurulacaktır.
'Birçok değerli arkadaşım ağır sanayinin
Türkiye'de kurulmadığında:! bahsetti. Şimdi
çeliğe geleceğiz, motor endüstrisine geleceğiz,
otomobil endüstrisine geleceğiz, nereden nereye
gelmiş Türkiye? Evet; bugün Türkiye'de ağır
endüstri tamamlanmamıştır, doğru. Ama, ne
reden gelmişiz üç sonede, beş senede? Bu
nunla iftihar etmemek mümkün değildir.
Yatırım malları imalât tesislerinin ku
rulması, tabiî kaynaklarımızın değerlendiril
mesi, ithali geniş ölçüde yapılması zaruri
olan malları ikâme edecek sanayiin kurulması,
Millî Savunmamızın bugünkü ihtiyaçlarını kar
şılıyacak sanayiin kurulması, sınai tesislerin
optimum kapasitede kurulması ve çalışması,
-en son teknolojik gelişmeler göz önünde bu
lundurularak - küçük sanayiin büyük sanayii
tamamlıyan çok önemli bir yan faaliyet sa
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hası olarak ele alınmr.sı, alt yapı eksiklerinin
tamamlanması, kredi ve finansman kaynakla
rının geliştirilmesi ve sanayiin kolaylıkla inki
şafına yardım edecek şartların yaratılması.
Şimdi, tabiî, ben bunları bililtizam süratli
okudum, çoğunuzun bildiği şeyler. Ne olmuş
bu prensipleri uygulamışız da? Şimdi arkadaş
larımız, Sayın Pestilci'nin dediği doğrudur,
Millet Meclisinde iktisadi Devlet Teşekkül
lerinin denetleme raporlarının müzakeresi sı
rasında hakikaten tenkidlerde
bulundular.
Orada da konuştuk, yani onu nasıl olsa ko
nuşuldu burada atlıyacağım mânasında söy
lediler, peki, bütün bu yanlış politikaya rağ
men, size göre yanlış politikaya rağmen, na
sıl oluyor da Türk ekonomisi eski yıllarla
mukayese kabul etmiyecek şekilde bir geniş
leme sağlıyor? Ben de sizlere bunu tavsiye
edeceğim. Yani biz sihirbaz değiliz. Bakıyor
sunuz istatistiklere, Birinci Beş Yıllık Plâ
nın en iyi tatbikatı son üç senede, ikinci
Beş Yıllık Plânın tatbikatına
bakıyoruz,
kalkınma hızları, millî gelirdeki artmalar,
muhtelif
endüstri dallarında, tarım dalın
da, ticaret dalında, ticarette, kredide, in
şaatta bütün bu dallarda, memleket ihtiyaç
larının tamamı karşılanamamakla beraber,
eski yıllarla mukayese edilemiyecek bir geliş
me var.
O halde benim de âcizane tavsiyem; bu eko
nomik politikayı beğenmiyenlere, mutlaka be
ğeniniz demiyorum ama bir şüphe içine giriniz
«O halde, bizim düşünüş seklimizde veya vardı
ğımız neticede bir yanlışlık var, Bu politika ve
program beş senedir uygulanıyor, rakamlar da
gözümüzün önünde çığ gibi artıyor» diye kendi
vardığımız hükümlerde bir şüpheye düşerseniz,
objektif bir gözle araştırmaya tabi tutmak üze
re, bir şüpheye düşerseniz, zannediyorum İd,
birbirimize bir adım daha yaklaşmış oluruz.
Sayın Melen; kalkınma hızı % 12 diyor ve
12 nin altındaki hızları sayıyor. Kalkınma hızı
% 12 ama, bu sanayi sektöründeki kalkınma hı
zıdır. Kendileri de gayet iyi bilirler, bu, piyasa
fiyatlariyle ve gayrisâfi millî hâsıla üzerinden,
net millî gelir üzerinden değildir. Yani bunda
amortisman dâhil, dolaylı vergiler dâhil. O iti
barla İkinci Beş Yıllık Plândaki 38 numaralı
tablo ile 144 numaralı tablo birbirinden farklı-
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dır ve bu farklılık da kah edilmiştir. O halde
ister safi millî hâsılayı alınız, o zaman % 12 ko
nuşalım; isterseniz net geliri alın, net millî ge
lir artısını; İd o saman % 11 dir. Yani müşte
rek basa irca edelim. Bizim tatbikatımızda,
sanayi sektörü başarıya ulaşmıştır. % 01, % 02
ye istinadedemessiniz beyefendiler. Daha doğ
rusu, % 02, % 0İ her zaman ön ve arkaya ge
çebilir. Nitekim 1989 da net millî gelir üzerin
den plânda % 11, daha doğrusu 1069 progra
mında % 11 kalkınma hızı, sanayi sektörü için
tesbit edildiği halde bizim sağladığımız, içinde
bulunduğumuz ayın da özelliğini kaale alırsanız,
yani çok fasla vakit kalmadı, doğru olması ge
rekir mânasında arz ediyorum, bu da, % 11,2
dir. Geçen sene 10,6 idi. % 04 geri kalmıştı.
Bu yıl % 02 ileri gitmiştir. Esasen bunu beş yıl
lık bir perspektif içerisinde düşünmek duru
mundayız. Yani % 02 nin, % 03 le, % 05 ile
usun uzun mütalâa beyan etmek çok zayıf bir
temelin üzerinde çok büyük bir bina inşa etme
ye benler.
Şimdi, 1970 kalkoıma hızı % 11,8 olacaktır.
Böylece işte Î983 den açığımız olan % 04 ü ka
payacağız ve % 11 olacak. Samimiyetle ve inançla
söylüyorum ki, biz Adalet Partisi iktidarı olarak
vs Adalet Partisine dayanan Hükümet olarak
bu. sanayi kalkınma hızı ile mutmain değiliz. Ya
ni alacağımız tedbirleri 1870 - 1971 - 1972 içe
risinde % 12 nin, net millî gelir hesabı üzerin
den scyliyeyim, üzerine çıkarmak için elimiz
den gelen gayreti göstereceğiz. Ve inancım da
tamamdır, samimiyetle söyüyeyim ki, 11 i de ge
çeceğiz. inşallah yaşı yanlarımız görür ve hepi
miz yasarız, ikinci Bes Yıllık Plân döneminin
sonunda sanayi sektöründe % 11 ortalama hızın
üstüne çıkacağız. Zaten 1970 te 11,8 i sağladı
ğımız zaman 11,8; 11,2 eder 23, 10,6 da ekler
seniz 33.6 eder. Bu, üç senenin vasatisi 11,2 eder.
Yani, bu, yıllık programımızı tatbik ettiğimiz
takdirde, 1970 programını üç yılın ortalama hı
zı beş yıbn ortalama hışmın % 02 üstüne çılonış
olur.
Bütün arkadaşlar hemen hemen, Adalet Par
tisi ve Güven Partisi sözcüîeriyle, Adalet Partisi]i3 mensup arkadaşlarım istisna edilirse, bir dı
şa bağlılıktan bahsettiler.
Sevgili arkadaşlar, nasıl dışa bağlı olmaktan
Türk ekonomisi kurtulur? Çeliğinizi yapma gay
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reti içinde olursanız, motorunuzu, yapma gayre
ti içinde olursanız, bir tane izmit'teki Kâğıt Fab
rikasına üç tanesini şu günlerde açmak üzere
olursanız, diğer üç tanesini de plânlarsanız ve
bu istikamette çalışmalara devam ederseniz eko
nominin dışa bağlı olmaktan kurtarırsınız. Bü
tün gayretlerimiz bu istikamette olduğu hepiniz
ce bilindiği halde nasıl bizi Türk ekonomicini dı
şa bağlı tutmakla itham edobilirsiris? Bu, haklı
değildir. Bakınız, ikinci Bes Yıllık Plânda da
bu yazılı. İkinci Beş Yıllık Plânda % 2 olan
gayrisâfi millî hâsıla içerisindeki % 2 olan dış
tasarruf 1972 de 1,7 ye düşüyor. 03 çok az bir
şey değil. Yani zaten % 2 olan dış tasarruf ih
tiyacı % 1,7 ye düşüyor. Dış kredi İhtiyacı da
ha da önemli bir şekilde düşüyor. İkinci Beş
Yıllık Plân döneminin başında dış krediye ih
tiyacımız % 2,4 iken, ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminin sonunda, 1972 de bu miktar % 1,7 ye
düşüyor. Yani dış tasarrufa ve dış krediye
Türk ekonomisinin ihtiyacı, hele dış krediye,
önemli bir şekilde azalıyor. Peki nasıl olur da
bizi, takibettiğimiz iktisadi politika ile dışa...
FERİD MELEN (Van) — Hedef o.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Gayet tabiî, hedef Sayın
Melen, gayet tabiî hedef. Sonra, bu hedefle
re varıyoruz tabiî. Türk ekonomisinin, daha
doğrusu, gayrisâfi millî hâsılanın % 30/7 si Sa
yın Melen'in hesabettiği metotlar 1972 de sana
yi sektöründen sağlanmış olacaktır, 1967 deki
% 25,5 e karşılık, ilk defa işte ses duvarını o
zaman aşmış olacağız. Türk ekonomisi ilk defa
gayrisâfi millî hâssada sanayi sektörü, tarım
sektörünü geçmiş olacaktır. Takriben % :2ö ci
varında olacaktır 1972 de tarmıın millî ekono
mideki payı. işte sürükleyici sektör, hızlı kal
kınma, dayanabildiğimiz bu. Arkadaşlarımızın
çok takıldığı yabancı sermaye, montaj sanayii
dâhil, şimdi onlar da sırada geleceğiz, fakat Sa
yın Başkandan özür dileyeceğim, 50 dakika ol
du bilmiyorum uzatmak kabil mi? Ona göre söz
lerimi kısmam mümkündür.
BAŞKAN — Sayın Bakan, 1,5 saatlik müd
detiniz vardır, istediğiniz gibi tasarruf edebilir
siniz efendim.
SAMİ TURAN (Kayseri) — İkinci defa na
sıl olsa söz alınacak, tekrar o zaman da konu-.
sursunuz.
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SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Yani artırılması mümkün değil
dir mânasına geliyor.
BAŞKAN — O, Heyeti Umumiyenin kararı
na bağlı efendim. (A. P. sıralarından «artıra
lım» sesleri). Artırılmaması matluptur, çünkü
çok geri kalmışlığımız vardır, efendim.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, bitirmeye gayret
edeyim.
SAMİ TURAN (Kayseri) — İkinci defa ko
nuştuktan sonra yarım saat daha konuşursu
nuz,
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — ikin
ci defa da söz mü alacaksınız?
BAŞKAN — Sayın Ege, ne diyorsunuz?
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Ba
kandan sonra ikinci defa söz alacaklarmış?
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. Sayın
Bakandan sonra ancak son söz sayın üyenindir.
Buyurun Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Bunun mânası şudur, Türk eko
nomisi tam mânasiyle bugün, Türk sanayii, bii
lâboratuvar, bir açık ameliyat gibidir. Türki
ye'de sanayi, gelişmenin bütün unsurları ve
problemleri de dâhil olmak üzere cereyan etmek
tedir. Yani Türkiye'de, Türk ekonomisinin bün
ye değişikliği bugün vâki olmaktadır. 1972 de
verdiğim rakamlar, şu anda muhtelif sanayi dal
larında vâki gelişmeler, yatırım hacımları ha
kikaten Türkiye'de ekonomik gelişme olayının
bütün unsurları İİ3, açık kalb ameliyatı gibi,
bütün unsurları ile cereyan etmekte olduğunu
göstermektedir. Ve Türk ekonomisi bünye değiştiriyor. İmalât sanayiini alarak arz ediyorum,
daha doğrusu Bakanlığımıza bağlı 7 kuruluşun
yatırım ve istihsal miktarlarını göz önüne ala
rak arz ediyorum. Bir noktayı da istisnaen söy
lüyorum, İmalât sanayii, sanayi dalının tamamı
değildir. Ona, elektriği ve madencilik bölümünü
katmak gerekir. Ben birçok konuşmacıların,
geçsn yılkı konuşmalarını da tesbit ettim. Yani
imalât sanayiini, sanayiin tamamı gibi veriyor
lar. Beş yıllık plân bu anlayışa göre kurulma
mıştır. İmalât sanayii (—) elektrik sanayii (—),
madencilik, siz tutup Demir Çeliği, Sanayi Ba
kanlığının içinde sayarsanız, iM defa yahut çift
sayıma gitmiş olursunuz. Bu itibarla burada ve
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receğim, Sanayi Bakanlığına bağlı kuruluşların
istihsalleridir. 1963 - 1987 dönemini kapsıyan
Birinci Beş Yıllık Plân içerisinde bu yedi ku
ruluş, Sanayi Bakanlığına bağlı yedi kuruluşun
yapması gereken yatırım miktarı 3 milyar 627
milyon iken yapabildiğimiz yatırım miktarı 2
milyar 809 milyon yani tahakkuk nisbeti % 77,5
tur.
Şimdi burada hem vaktimizin darlığı hem de
faydası olmadığı için bu % 77 tahakkulmn han
gi senelerde olduğunun çok detayına girmiyo
rum. Bunun âlimleri, fâzılları, bunu takibedenler
bilirler ki, İkindi Beş Yıllık Plânın hangi sene- leri boş geçmiştir. Hangi seneleri kâğıtla geç
miştir. Hangi seneleri icraatla, betonla, demirle,
çimento ile geçmiştir, çok iyi bilirler. İkinci Beş
Yıllık Plânın birinci yılında 1968 de yine bu 7
kuruluşun yapması gereken yatırım miktarı 892
milyon iken 1 milyar 34 milyon yani % 116,
1969 yılında da bir milyar 250 milyon yatırım
yapması gerekirken 1 milyar 270 milyonluk ya
tırım yapmış, yani % 101 oranında fizikî mâna
da yatırımı tahakkuk ettirmiştir. 1970 yatırım
larımızın toplamı bu 7 İktisadi Devlet Teşekkü
lünün 1 milyar Türk lirasıdır. Bunun mânası
şu; şöyle başlamışız, böyle başlamışız, o başla
mış bu başlamış, her ne ise, biz bu gelişme içe
risinde kendi payımıza düşen, kendi iktidarı
mız zamanındaki yatırımları başarı ile uygula
mışız. Bundan çıkaracağımız pratik netice bu
dur : Burada konuşmamın sayın üyelerine hep
sine dağıtıldığını tahmin ediyorum. Arkadaşla
rımız, her nedense, bizim istihsallerimizdeki art
mayı hiç kaale almıyorlar. Peki, beyefendiler,
1962 de Karabük 266 bin ton çelik istihsal edi
yormuş. Konuşmamın 15 nci sayfasında aynı Ka
rabük kombinası hariç, haddehane, hadde teş
kilâtı hariç, hiçbir ciddî yatırıma mâruz kal
maksızın 1969 da 612 bin ton istihsal etmiş, yani
aynı Karabük, bir fırın ilâvesi, büyük bir tesis
ilâvesi olmaksızın 612 bin ton istihsal etmiş,
aradaki fark hemen, hemen 350 bin ton. İki li
radan 700 milyon lira. Çimento da öyle 1 millon 200 bin ton iken, 1962, - tabiî aynı tesisle
demek istemiyorum - genişletmelerle ve yeni fab
rikalarla, Devlet fabrikaları ile 3,5 milyon tona
çılonıştır. Gerçekte çimento istihsalimiz, 1969 da
5 milyon 800 bin tondur, özel sektörün çimento
fabrikaları ile birlikte Şeker, 501 bin. 1967 de
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721 bin. Birçok arkadaşımın şekerle ilgili müta
lâaları oldu, ekim sahası hakkında. Onu ileride
izah edeceğini.
Şimdi, Sayın Pestilci, pamuklu dokumada
gerilediğimizi söyledi. Mümkün değil, 1962 de
159 milyon metre, 67 de 214 milyon metre,
1969 da 227 milyon metre istihsalimiz var Süınerbankm fabrikalarında, Kereden bu rakamı
aldığını bilemiyorum. Aynı şey yünlü dokuma
da 1962 de 4 milyon 288 bin metre, 1967 de 5
milyon 154 bin metre, 1969 da 5 milyon 884 bin
metre. Sümerhankm ihracatı da öyle; Sümerbank 1968 de 50 milyon, 1969 da 97 milyon,
1970 programında da 150 milyonluk iplik ve
pamuklu dokuma ihracetmek imkânını bula
caktı!'. Azotlu gübre, suni gübre de öyle, 1962
de 104 bin, 1969 da 242 bin. Kâğıt 91 bin, 13 i
bin. Şi*ıdi bulara yeni tesisler ilâve edersak
bunlar aşağı - yukarı gerek azotta yani suni güb
rede, gerek kâğıtta yeni tesislerimiz 1969 yılında
faaliyete geçmedikleri için - ileride anlataca
ğım - bu rakamlar kapasitelerinin üstüne çık
mış olmasına rağmen 1970 istihsallerinin çok
daha altındadır. Bir genel rakam vereyim
size; Sanayi Bakanlığına bağlı İktisadi Dev
let Teşekküllerinin 1969 toplam mal istihsali
3 milyar 176 milyon liradır. 1970 plânımız 5
milyar 510 milyon liradır, aradaki fark tak
riben % 80 nisbetinde 2 milyar 334 milyondur.
Fevkalâde büyük bir ekspansiyon. Bu genel ha
cım bakımından sanayi sektörünün sürükleyici
sektör, ağırlık alan sektör olarak istihsali, is
tihdam yönünden de sanayi sektörü 1968 de
1969 da ve 1970 yıllarında üzerine düşen, da
ha doğrusu İkinci Beş Yıllık Plânın kendisine
vazife olarak verdiği miktarı tahakkuk etti
recektir. 1969 da meydana getirilen istihsal hac
mi 119 bin, 1970 te 130 bin. Plânın beş yıllık dö
nemi içerisinde meydana gelecek istihdam
hacminin toplamı 700 bin olduğuna göre, de
min de arz ettiğim şekilde, imalât sanayiine
elektrik ve maden sanayiini de katarsak 1970
te, meydana gelen istihdam hacmi 150 bin cu
vaı^ında olur, ki 5 yıllık ortalamanın, aşağı - yu
karı, 140 bin civarında olması gerekir plâna
göre.
Şimdi meseleye nereden baksak, sanayi
sektörünün iştirakinden bakıyoruz, genel kal
kınma hızından bakıyoruz, yarattığı istihdam
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hacmmdan bakıyoruz, genel rakamlardan ba
kıyoruz, Beş Yıllık Plânın icaplarını yerine ge
tirmişiz. O itibarla yani bizi türlü tenkidlere,
- tenkidlerden etkindiğim için değil - tenki
di yapanların biran için acaba doğru muyuz de
ğil miyiz demeleri lâzım?. Biz öyle yapıyoruz.
Acaba yaptığımız işler doğru mu, değil mi?
Biz arada düşünüyoruz. Onlar da bu neticeler
istihsal edildiğine göre kalkınma hızı % 7.
Sanayi sektörü ne yapmış? 130 bin işçiye ima
lât sanayii sağlamış, istihsalin - demin rakam
ları verdin - millî gelirdeki payı % 11,2. E. pe
ki, neden bu ekonomik politika, bu sanayi poli
tikası, başarısız olsun, hele hele hiç hak etme
diğimiz halde, türlü ithamlara mâruz kalalım?
Şimdi o kısma da geleceğim.
Küçük esnaf ve sanatkâra çok büyük ehem
miyet veriyoruz ve demokrasinin temeli farzediyoruz. Orta sınıfı demokrasinin temeli farzediyoruz. Gerek sanayi sitelerinin kurulması,
gerek Vakıflar Bankası - bir değerli arkada
şım uzun boylu anlattı - imkânlarının artırıl
ması, Sosyal Sigorta kapsamına alınmaları,
sabit aletlerine kredi verilebilmesi, tesislerini
revelüasyona tabi tutarak kredi imkânlarının
artırılması, çalışma şartlarının ıslâhı, takibettiğimiz politika meyanındadır.
Bir değerli arkadaşını, zannediyorum Sa
yın Pırıltı, bizden Halk Bankasının esnaf ve
sanatkâra verdiği kredide nasıl bir geliş
me olduğunu sordular, söylüyorum;
1965 te 312 milyon lira, 1966 da 427 milyon
lira, 1967 de 585 milyon lira, 1968 de 777 mil
yon lira, 1969 da 1 milyar lira, 1970 programı
1 milyar 630 milyon lira. 1965 ile 1970 dönemi
ni mukayese edersek 5,2 katı yani 5 yıl içeri
sinde Türk esnaf ve sanatkârına sağlıyabildiğimiz kredi imkânı 5,2 katıdır. Bununla iktifa
ediyor değiliz. Ama, bugün 1970 te Türk
esnaf ve sanatkârına verebildiğimiz kredi mik
tarı budur. Türk esnaf ve sanatkârını demok
rasimizin çok önemli, her zaman konuşa geldiği
miz orta sınıfı addettiğimi söylemiştim.
Çıraklık Kanunundan bahsettiler. Çırak
lık Kanunu Sanayi Komisyonundadır. Bu ko
nuda, gerek çalışma imkânlarını, gerek çalış
ma şartlarını; dükkânlarını atelyeye, atölyeleri
ni fabrikaya, tamirhaneye çevirmek üzere geniş
bir faaliyetin içindeyiz.

O. Senatosu

B : 38

Ağır sanayiden bahsetti, .arkadaşlarımız,
beyefendiler, ağır sanayiin anaunsuru demir çelik. Türkiye, 1969 yılı başına gelinceye ka
dar belirli bir demir - çelik sıkıntısı çekmemiş
tir. Çekmemişti ve kapasiteler de, demin de
arz ettim, bugünkü kapasitelerin yarısı kadar
idi. Kapasiteler bugünkü kapasitelerin yarısı
kadar olmasına rağmen Türkiye'de 1969, 1968
den evvel arizî olarak mevsimlik dalgalanmaları
karşılamak için demir - çelik ithal edilmiştir.
Ama, bu defaki demir - çelik ithalimiz, ihtiyaçdan doğan, piyasa açığından doğan bir demir çelik ithalidir, zaman içerisinde dalgalanmadan
değil. Eskiden 50 bin ton, 100 bin ton demir
stoku İle yeni seneye giriyormuşsunuz, 400 bin
ton ürettiğimiz halde.
Şimdi 600 bin ton üretiyorsunuz 250 bin ton
da ithal ediyorsunuz, yine demir - çelik piyasa
sının, pik piyasasının ihtiyacını karşılayamıyorsunuz. Bu, Türkiye'de ağır sanayinin kurul
makta olduğunun en belli başlı deklidir. Ereğ
li Demir - Çelik 280 bin ton kapasiteden 450
bin tona çıkmış, 300 bdn ton kapasiteli Kara
bük 612 bin ton yapmış, özel sektörün birkaç
firması 150 bin tona çıkmış, ama bütün bun
lara rağmen % 10, %10,1 tahmin edilen klâsik
demir tüketimindeki artma Türkiye'de % 20 ye
çıkmış. Biz bundan müteessir değiliz, bilâkis
daha evvelki gibi % 10 artırarak piyasanın
ihtiyacını hiç fiyat tereffüleri olmadan, hiç
şu, bu olmadan karşılamak bence Türk ekono
misinin -herkezce yalnız bence değil- statik
bir durum içerisinde olduğunu, genişliyemediğhü veya kâfi derecede genişliyemediğini gös
terir. Ama, bunlar bugünkü demir için, elimizi
kolumuzu bağlayıp demir nereye giderse gitsin
Türk ekonomisi % 20 artıyor diye bizi rahat
ve huzur içerisinde mi bırakıyor? Katiyen, da
ha birkaç gün evvel tebliğini verdik, dün ak
şam da Bakanlar Kurulunda idi, Türk ekono
misinin 197Ö ve 1971 yılı içesisinde her türlü
demir ve çelik dâhil sıkıntıya düşürmemek
için her şeyden kesip transferlere öncelik ve
rerek 180 bin ton pik, 350 bin ton demir 140
bin ton hurda, 300 bin ton kaliteli cevher ithal
edeceğiz.
Bir sayın arkadaşım enteresan bir fikir ileri
attı...
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FERÎD MELEN (Van) — Geç kaldınız, ka
raborsa oldu, inşaatlar durmuş vaziyette.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Melen, duran inşaat yok.
Birinci dediğinize kısmen iştirak ederim, fakat
duran inşaat yok.
FERÎD MELEN (Van) — Benim seçim böl
gemde var. İnşaatların hepisi durmuştur.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Beyefendi, bakınız kabahat ki
min öyle ise.
BAŞKAN — Sayın Bakan karşılıklı konuş
mamanızı rica edeceğim.
Sayın senatörler Sayın Bakanın sözünü kes
memenizi rica edeceğim. Buyurun Sayın Ba
kan.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Şimdi, Türkiye'de bir demir meselesi var.
Ama, demir meselesini biz klâsik bir zJhniyeıtle,
demir kullanan endüstriyi, demir kullanan yatı
rımları kapayarak azaltmak istemiyoruz. Demir
kullanan endüstri eskiden yalnız çimentoya istinadederdi, 1/5 - 1/6. Türkiye'de 2 milyon ton
çimento kullanılırdı. Bunu beşe bölün, 400
bin ton demir bütün Türkiye için kâfi gelirdi
artık Türkiye'de betonarme endüstrisi yerine
elektrik pilonlannı görüyorsunuz. Motor fab
rikalarını görüyorsunuz, radyatör tesislerini
görüyorsunuz, gemi endüstrisini görüyorsunuz.
Yani Türkiye'de artık eskisi gibi çimento ile
hesaplanan bir demir tüketimi kalmadı. İşte
ağır endüstri bu. Bunu da görünüz rica ede
rim. Ben Sanayi Bakanı olarak Türkiye'nin
denilir ithaline ihtiyacını, bugünkü piyasa duru
munu biliyorum ve tedbirlerimizi de radyodajla
tebliğ şeklinde de verdiik. Meseleye hüsnüni
yetle el koymuşuzdur ve halledeceğiz, hiç me
rak etmeyin. Çok şeyleri hallettik. Buı hal
lettiklerimizin yanında ufak bir meseledir.
FERÎD MELEN (Van) — Karaborsacılar
zengin olduktan sonra.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Şimdi, karaborsadan konuşursak
mesele çok gerilere gider. Gelin gitmiyelim, ile
riye bakalım.
BAŞKAN — Sayın Bakan.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Evet, şimdi beyefendiler, bîr de-
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şan Türk işçilerine ayrılmıştır. Tesisin yeri
mir tesisi 4 - 5 sene sürüyor. O halde biz ted
birlerimizi 1970 - 1971 için büyük çapta M a l II Bursadır. İnşaat, programa göre süratle devam
etmektedir. İmâl edeceği otomobiller Fiat - 124
yoluyla alırken. Ereğli Demir - Çeliğin tevsii
dür. Aile tipi 4 kapılıdır. 5 kişiliktir ve 65 BG
ve Sivas'ta Divriği'de, Balıkesirde pik tesis
ündedir. Kapasitesi 20 bin adettir. Yerli muhleri kurmak suretiyle, İskenderun 3 ncü De
mir - Çelik yetişinoeye kadar Türk ekonomisi- ıj teva ilk yılda % 67, beşinci yılda ise % 85 dir.
Tesis, bu yılın Kasım ayında yani 10 ay sonra
ni ithalde buna inzimam etmek suretiyle demir
piyasaya otomobilini çıkaracaktır. Projenin ma
sin bırakmamak azim ve kararındayız.
liyeti 332 milyondur.
Ağır endüstriyi kurmaya devam ediyoruz.
Demin Sayın Pestiioi'nin bahsettiği Ordu
Türkiye'de montaj sanayii motor, dişli takımı ve
Yardımlaşma Kurumu vasıtasiyle Eenoult Fir
elektrik donatımı dolayısiyle muayyen bir yüz
ması da aynı şekilde Türkiye'de araba imal ede
denin üstüne çıkamayız. O itibarla bu yüzdeyi
cektir. Yine ortaklığın tesis yeri Bursa'dır. Fabri
artırmak için motor endüstirisini kurmaya ka
ka 1971 yılı sonunda faaliyete geçecektir. Serma
rar vermiştir. Nitekim Perkins, löO milyon lira
yesi 150 milyondur. % 56 sı Ordu Yardımlaşma
sermayeli 42 -130 BG. ünde 3 - 6 silindirli bir
Kurumu diğeri özel şahıslardandır. Kapasitesi
ortaklık kurmuştur. Yerli motor muhtevasını
10 bin adeddir ve yerli muhteva başlangıçta
çok yanlış anlıyoruz. Yani yerli muhteva, kam
% 67 beş yıl sonra da % 87 olacaktır.
yonun, otomobilin yerli muhtevası değil, moto
run yerli muhtevası. Tecrübe yalında % 25, 4
Azot ve gübre tesislerini geçiyorum. Çimento
ncü yılın sonunda % 78 olacaktır. Yani pratik
nun torbası 12 -12,5 lira değildir. Çimentonun
olarak Türkiye'de motor yapmak, dizel motoru
Türkiye'de en ücra köşede torbası 10,50 lira
yapmak % 78 i ile yapmak mümkün hale ge
dır ve biz 175 liraya starız. Çimento meselesini
lecektir. Ve yıllık kapasite başlangıçta 10 bin.
halletmiştedir. Çimento meselesini Türkiye için
Beş sene sonrada 50 bine çıkacaktır. Tesis Geb
de halletmenin de ötesine geçimsizdir ve inşaalze Çayırova mevkiindedir. 1969 Temmuzunda
lah hafta mesabesinde zaman birimimiz kalma
kurulmaya başlanmıştır. Ve 1971 yılında da hiz
mıştır. Türkiye batının uygar memleketlerine
mete girecektir. Bu tesisin bir özelilği, Sa
çimento satacaktır. Fransa ve Almanya bunla
yın Diçekligil söyledi, yurt dışındaki işçilerin
rın başındadır. 1970 programımız
böyledir.
dövizlerini bu tesise yatırmaları yani hisse se
Çimento ihracaatçılar birliğini kuracağız. Tek
nedi satın almalrı mümkündür ve nizamlarımı
rar iftiharla söylüyorum ki, hepimiz iftihar ede
zın müsaade ettiği nisbette de buraya hissedar
lim diye söylüyorum ki, hafta mesabesindedir.
olan yurt dışındaki işçilerimizi hem ehil işçi
3 u birlik kurulmuştur, Maliye Bakanlığından
olarak hem de ortak isçi olarak bu tesislerde
mutabakatımız temin edilmiştir ve Türkiye 1970
çalıştırmak, oranlarda ia vermek kararındayız.
de ilk defa yarım milyon ton çimento ihracı ile
lünya çimento piyasasına alıcı değil, satıcı ola
Söz buraya gelmişken 1970 plânı Sanayi Ba
rak, satıcı elbisesiyle girmiş olacaktır. (A. P.
kanlığına, dışardaki işçilerimizin tasarrufları
sıralarından «Brova» sesleri).
nın sanayi dalına aktarılması için Maliye Ba
kanlığı ve Çalışma Bakanlığiyle müşterek bir
Sayın Akyürek bir trasîı meşaleden bahset
görev vermiştir. Bu paraların sanayi sektörüne
tiler. O, öyle değildir, Başbakanlıktaki teknikten
aktarılması için burada teşkilâtlanma gerekli
ınlamryan arkadaşlarımızın değil Türk Stan•mekanizmaların kurulması, kurların tesbiti. hu
iartlar Enstitüsünün tras için koyduğu şart
lâsa hor ne ise Bakanlığımız bununla yüküm
landır. Ben fikrimi öyle geri götüremiyorum.
lüdür. Ve zaten daha 1970 Mart'tından evvel
'Taııi, Türk eimetosuna tras ilâve edilenisin,
de bu vazifelerimiz için gerekli hazırlıklara baş
tras ilâve edilmeyince de istihsal asalsın, istih
lamışadır.
sal azahnea de karaborsa teessüs etsin, ben bu
mantığı kabul edemiyorum. Çünkü, Türk Stan
Fiat Otomabil Fabrikası. Torina Firmasiyle,
dartlar Enstitüsü tars miktarını, sam cüruf
Fait - Torino ile 180 milyon sermayeli bir ano
miktarını, bestbit etmiştir. Trasta yalnız bir
nim ortaklık kurulmuştur. Yine bu da hisse
senetlerinin bir kısmı yabancı ülkelerde çalı- j madde değildir, değişik maddelerdir çimentoya
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katılan, tars da bu aradadır. Ve yine de katı
yoruz. Ve bu Başbakanlıkta bu işi anlamryan,
daha doğrusu rapor denetîiyen müfettişlerin
marifeti değil, Türk Standarlar Enstitüsünün
Türk çimentosuna koyduğu standartlar dolayısiyle Türkiye'de vâki olmuş bir hâdisedir.
Türk
Sfcandarlar Enstiütüsünün
koyduğu
şartlara uygun yerine göre çuruflu ve traslı
çimento yapılmaktadır.
Kâğıt için iftihar edecek hamleler yapmı
şızdır. SEKA yıllardır Türkiye'nin bir tek
SEKA sı İzmit'teki fabrikadır. Onun da ka
pasitesi 90 binden 126 bine çıkmıştır. Ama,
bundan çok daha mühimmi 85 bin ton selüloz 75
bin ton Dalaman tesisi 1971 Martında servise
girecektir. Maliyeti 750 milyon Tl. dır. Çay
cuma 60 bin ton kreft selülozu, 66 bin ton kreft
kâğıdı, 28 bin ton yarı kimyevi selüloz imal ede
cek. Bunlar yıllıik imalâtlardır. Maliyeti 387
milyon liradır. Tecrübe işletmesine 1 Mart 1970
de başlayacaktır.
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Ereğliyi genişleteceğiz 1,6 milyon tona yüksele
cek. İlk kapasitesi 1,2 milyon ton olacak, İs
kenderun fabrikasının. İşte 200 - 300 bin tonluk,
derenin içerisindeki, Karabük'le kifafı nefs
eden Türkiye 1974 - 1975 yılında yurda yaygın
4 - 5 milyon ton çelik üreten, çelikli madde üre
ten bir Türkiye haline gelecek. Kaç senede
gelecek? İşte şu 5 - 10 sene içerisinde gelecek.
Yani 10 sene de kalmamış, 5 sene. Geçen 5 se
nede şöyle bir tekamül kaydetmiş. Arz ettim,
önümüzdeki, beş senede nasıl bir tekamül kay
dedecektir. Yani vardığınız hükümler doğru
değildir ve insaflı değildir. Samimiyetle söylü
yorum. Rakamlar bu, demir istihsali bu, kâğıt
istihsali bu, gübre istihsali bu, yazılı verdim.
Çimento öyle. Neyse.

Şimdi gelelim şu yabancı sermayeye: Sayın
Yurdakuler'e hakikaten sözlerimin başında te
şekkür ettim. Açık konuşmakta fayda var.
Ben zannediyordum ki, Millî Birlik Grupu bu
nu bir ideolojik açıdan ele alır. Almadılar ve
Aksu Fabrikası, Doğu - Karadeniz sahilin
Ne dereceye kadar bugünkünden daha fazla
de 65 bin tondur. Mihaniki odun hamuru, 85
zorlayabilirsiniz? Bize söyleyiniz. Yani Tür
bin ton da gazete kâğıdı imal edeecktir.
kiye'de âtıl kaynak cluruyorda, dövize tahvil
edilmesi mümkün âtıl kaynak duruyor da biz
Şimdi, sevgili arkadaşlarım, bakınız bir
kullanmıyorsak söyleyiniz. Bütçe genel gö
Türkiye var 90 bin ton, SEKA dan İzmit'te
rüşmesi
var. Maliye Bakanının görüşmeleri
kâğıt, yapıyor. Bütün Türkiye okuru - yazarı,
var. O halde bir taraftan yerli para ihtiyacı
hepisi bundan istifade eder. Şimdi, ne oluyor?
mızı; kendi özel tasarruflarımızdan, ister hisse
3 tane fabrika, hemen hemen 3 ü de buna
senedi olarak, ister cebimizden, ister banka
muadil; Dalaman, Çaycuma, Aksu. Çaycuma
yoliyle
- bütün kredi mekanizmasını anlatıyo
önümüzdeki haftalarda servise giriyor, dene
rum
ister
zorunlu tasarrufla Devletin vergi
me çalışmasına Aksu Ağustosta giriyor, Dala
yoliyle yaptığı yatırımlarla iç kaynaklarımız
man yıl sonunda giriyor. İşte Türkiye, kâğıt
belli. Dış kavnaklar ne olacak? &ış kaynak
yönünden 1970 yılı sonunda 3 defa büyümüş
lar. Türkiye Konsorsiyom'u var. Beynelmilel
oluyor. İşte bizim büyük Türkiye, müreffeh
Türkiye dediğimiz da bu. Daha bitmedi, saman
kredi müessesleri var, IFC, Düüva Yatırım
ve sazı değerlendirmek üzene Balıkesir'de de
normal bir kâğıt fabrikası 60 - 70 bin ton de
Bankası, İME, Avrupa Yatırımlar Bankası,
ğerindedir. Arsalarını aldık. Daha bitmedi,
ikili anlaşmalar var. Bunlar kâfi geliyor mu?
Antalya'da 7 nei kâğıt fabrikası projelerini ha
Gelmiyor. Biz de diyeni s ki; 'bugünkü kalkın
zırladık. Tahmin ediyorum ki, bu sene kredi
ma hızımızı daha çok artırmak zorunludur.
inıkânlarıi.yle önümüzdeki seneler servise kon
O halde yabancı sermayeyi alıyoruz. Bir kere
mak üzere Türkiye'nin kâğıt meselesini toptan
şu noktada birleşelim. Derseniz ki, «ikili an
halletmiş olacağız. Demirde izahatımı tam se
laşmalarla», derseniz ki, cbeynelrnilel kredi
remedim. 600 bin ton yerine bu sene 1 mil
müesseselerinden, yabancı sermayeye müra
yon 320 bin ton yapmışız. Önümüzdeki sene
caat etmeksizin Türkiye'nin kalkınmasını sağ1 milyon 600 bin ton, Divriği ve Sivas'ta 200 | lıyacak kredi temin edilebilir», bfce yolunu
bin tonluk pik, 70 bin tonluk bir pik Şam | gösteriniz. Rakamlar meydanda. Türkiye tarilı'da Balıkesir'de, 4 kademede, 5 kademede 1 hinde olmadığı şekilde - askerî yardımları
] bir tarafa bırakıyorum - ve uy andırdığı iti£81 —
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mat havası ile Dünya Bankasından AID. den, j fer eden yabancı sermayenin toplam yatırımı
697 688 000 liradır. Yani bu sermaye, akümü
Türkiye Konsorsiyom'undan, Avrupa Yatırım
lâtif sermayenin % 10 undan azdır. İşte Tür
lar Bankasından ve Hükümetten Hükümete
kiye'deki yabancı sermaye hikâyesinin toplamı
krediden, kredi almaktadır. Bundan sonra ge
budur, beyefendiler. Bu rakamlar, bdr alış, ve
riye ne kalıyor? Yabancı sermaye kalıyor. Ya
riş meselesidir. Biz diyoruz, biz % 9 kâr trans
bancı sermayenin, yabancı krediden ne farkı
feri ile - yani yalnız biz değil - bu tarihî geli
var? Yabancı kredi gelir, krediyi bir müddet
şim içerisinde, hüikürnsilerin devamlılığı pren
sonra ödersiniz kapanır. Faizi vardır, süresi
sipleri içerisinde, daha evvel yapılmış daha
vardır. Ama, yabancı sermaye tesise ortak
avantajlı anlaşmaların neticesi olarak, % 9,
tır. Doğrudur. Tesise ortaktır, kârını devamlı
olarak götürür. Bu da doğru. O halde şimdi
% 8,5, % 10 arasında kâr transferi yapabilen
sisin söyliyeceğiniz; yani yabancı sermaye, ya
bir sermaye ile memleketin kalkınmasına yar
bancı sermayeyi dillerine takıp
anlatmakta
dımcı oluyoruz diyoruz. Hikâye budur. Ne
olanların, tenkicl etmekte olanların bize diye
Amerikan uşaklığıdır. Ne satılmıflıktır, ne ya
ceği şey şu : «Yabancı sermayeyi yanlış alana
bancı sermaye hayranlığıdır. İşte blîtun me
getiriyorsunuz. Yabancı sermayeye hak etti
sele bu. Niçin bunu açık açık konuşmuyorsu
ğinden daha çok kâr veriyorsunuz.» Bunu di
nuz? Yabancı sermaye yalnız kâr transferi me
yebilirsiniz. Bunu da diyemiyorsunuz, çünkü,
selesinde midir, tenkid edebileceğimiz nokta?
diyemezsiniz. Diyemiyorsunuz, bakınız rakam
Diğer faydaları nedir? Yabancı sermaye, dış
larını vereyim. Bazan derler ki, «efendim
kredi, ikili anlaşma, öyle bir kaynaktır ki,
1968 senesinde Türkiye'ye 90 milyon yabancı
aksi halde yerli kaynajk harekete geçmez. Bil
sermaye gelmiş, 100 milyon da kâr transfer
mem anlatabildim mi? Yabancı sermaye öyle
edilip götürülmüş. Türkiye'ye yabancı sermaye bir kaynaktır ki, dış kredi öyle bir kaynaktır
zararlıdır.» Bu, son derece iptidai bir mantık
ki, onu elde edemediğiniz takdirde yerli un
tır. 1968 senesinde, 1969 da, 1970 de, 1971 de,
sur da oturduğu yerde, yastıkta kalır, çantada
her hangi bir senede Türkiye'ye galen ya
kalır. O, onu harekete * getirir. Aksi halde
bancı sermaye miktarı sıfır olabileceği hal
dövizle o fabrikayı kuramazsınız. Neden ya
de, yani dışarıdan o yıl gelen yabancı ser
bancı ısermayenin bu faydasını -biz yabancı
maye sıfır olabildiği
halde, transfer de
sermaye hayranı değiliz, iyi bilesiniz- yani
50 000 000 olabildiği halde hâlâ yabancı
endüstriyi harekete getirme faydasını, neden
sermaye faydalı olabilir. Çünkü, o yıl götür yabancı sermayenin getirdiği know haw, tekno
düğü kârlar, daha evvel 1947 den itibaren
lojiyi, idareciliği hesaba, müspet haneye katmı
yapılan akümülâtif yatırımların sonucudur.
yorsunuz? Bugün zaten Türkiye 'delki yaban
Yani böyle bir hesaba girerseniz, ki, en ciddî
cı sermayenin miktarını verdim beyefendiler.
gazetelerde de bu yapılmıştır - yani bana dert
İşte 70 milyon dolar civarında, 1947 den başla
olduğu için canlı olarak söylüyorum ki, bu.
mış, bugüne kadar gelmiş topu, topu 70 milyon
son derece yanlış hesaptır. Hasıl höjh bir iş
dolar. Hiç bir şey. Asıl yabancı sermaye akı
olur. Tekrar ediyorum, O yıl gelen yabancı
mı geri kalmış memleketlerle, gelişmiş mem
sermayenin dışarıya götürdüğü kâr transfer
leketler arasında değil, gelişmiş memleketle,
lerini karşılaştırmak, en azından hesap bilme
gelişmiş memleket arasındadır. Ve Avrupa'
mektir.
yı kalkındıran Amerikan yabancı sermayesidir.
O halde biz Türkiye'yi süratle kalkındırmak
Şimdi ne olınus? Elimizde en yeni, 1933
için ve Türk Milletinin menfaatlerini âzami
rakamları var, muhterem beyefendiler. Yabancı
derecede bir balans içerisinde göz önüne alasermaye de, evvelemirde, 1947 den başlamış.
| rak yabancı sermayeden yararlanıyoruz. Hâdi
Onu da bilesiniz, Şimdi, onları da, vereceğim.
se bundan ibarettir. Bırakınız yabancı ser1968 de yabancı sermaye Türkiye'ye 90 milyon
s mayeyi. Her sermaye, tabiatı icabı, çok kâr
lira getirmiş. Ne götürmüş? 68 milyon lira da
J eden, istihlâke mütemayil alana gidecektir. Bu,
götürmüş. Şimdi bu hesaba göre sanki 22 mil
j onun tabiî icabıdır. İşte baştan da öyle geîyon lirası Türkiye'de kalmış gibi anlaşılıyor.
I miş zaten, Türkiye'ye. Sonra? Sonra tecrübe
Hayır, öyle değil. 1968 de 68 milyon lira trans382 —
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Şimdi muhterem beyefendiler; Montaj sana
yii eskidir. Ama, bizim zamanımızda montaj
sanayii disipline edilmiştir. Hem de nasıl di
sipline edilmiştir? Size miktarını veriyorum:
1984 yılı sonuna kadar 9 senelik bir uygulama
dan sonra -1964 yılı sonunda montaj sana
yiinin yapabildiği tasarruf oranı -yani yerli
parça diyelim - % 27,3 tür. 9 seneden ~ son
ra gelebildiğimiz oran % 27,3 tür. Sonra ne ol
muş? 1964 ten 1968 e kadar % 59,3 e, 1969 da
da - ortalama rakamlardır - % 64 e çıkmıştır.
Yani imalât haline gelmiş beyefendi. Şimdi ar
kadaşlarım montaj sanayiine hangi noktalarda
itiraz ettiklerini gayet iyi biliyorum. Açık bir
döviz kapısı ve büyük kârlar. İşte budur.
Ama şunu deyiniz, bunları sizinle tartışalım.
«Biz montaj sanayiine taraftarız» deyiniz. Çün
kü aksi halde tamamını ithal edeceksiniz. De
mek ki, tamamını Türkiye'de yapamadığımıza
ve tamamını ithal etmeden, daha iyi bir me
tot olduğuna göre «montaj sanayiini [kabul edi
yoruz» deyiniz. Ondan sonra gelelim sizinle,
açık kapı dövizini bırakmamak için montaj ta
limatını değiştirelim. Fahiş kârları önlemek
için sizinle birlikte tartışmaya girelim. Evvelâ
bu plâtforma geliniz. Bu plâtforma gelmedik
ten sonra ben size ne söylesem «montaj sana
yii hırsızlıktır, montaj sanayii Türk Mille
tini batırmaktır. Montaj sanayii, bilmem döviz
küpünde açılan deliktir şudur, budur» O zaman
aynı plâtforma gelmemize imkân yok. Kaldı
ki, oranları verdim. 1964 ten 1968 e şu rakam
ları tekrar söylemek mecburiyetindeyim% 27 den % 59 a çıkmışız 4 senede. Bu sene
de % 64 e çıkıyor. Ortalama, montaj sanayiimiz>

kaşanmışız. Hükümetler kazanmış, Türk Mille
ti kazanmış, Türk ladministrasyonu kazanmış.
Ve şu bir gerçektir ki, son 3 - 4 yılda yabancı
sermayeyi en iyi biz kullanmışızdır. Neden?
Bu tecrübeleri hüsnüniyetle masanın üstüne
koymuşuzdur ve yabancı sermayeyi kullanmı
şızdır. Son yıllarda verdiğimiz ruhsatlar da
-bana Bütçe Komisyonunda da arkadaşlarım
sordular - daha çok tüketim endüstrisine değil,
yatırım endüs trişinedir. Bakınız -alınmasın
Halk Partili arkadaşlarım- ambalaj sanayii de
dikleri ilâç sanayii kendi devirlerinde verilmiş
tir.
MEHMET ALİ PESTİLCİ (Zonguldak) —
Tenkid ediyoruz.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Evet, ama ne yapalım, fesih mi
edelim, beyefendi? Hayır etmiyoruz. Bakınız
•ben...

HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Böyle
cılk edilmemiş.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KÎLTÇ
(Devamla) — Ben okuyacağım, dinleyin. 3 lâs
tik, 7 aded ilâç ambalaj müsaadesi, 8 aded mon
taj sanayii müsaadesi, 5 aded maden arama ve
istiharç müsaadesi ve 3 aded meşrubat müsaa
desi, 1961 - 1965 arasında verilmiştir. Biz ne
vermişiz? Bir aded suni gübre kompleksi - Ak
deniz gübre, Cenupta-, 2 aded otomobil imal
sanayii, 1 aded dizel motor, 1 aded dişli kutu
ve transmisyon, 1 büyü|k pompa, 1 petro kimya tesisi, bir kâğıt ve 2 aded turizm tesisi.
E, şimdi, beyefendiler, biz sizi suçlamıyoruz.
Biz kimseyi suçlamıyoruz. Diyoruz ki, -bakı
nız vardığım netice şu - bir işe başlarken us
ta olmanıza imkân yok. Türk Milleti olarak,
Türk administrasyonu olarak, Parlâmentosu
olarak, Bakanı olarak tecrübe kazanmışız. Bi
zim iyi niyetinden şüphe ettiğimiz kimse yok.
Ama, lütfediniz rakamlar ve misaller böyle
iken siz de bizim iyi niyetimizden şüphe et
meyiniz, («Bravo» sesleri).
Şimdi gelelim montaj sanayiine:
BAŞKAN — Sayın Bakan, 12 dakikanız
var. Ona göre bir toparlama yapınız efendim.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Baş
kan. Bitirehilirsem hay, hay. Teşekkür ederim.
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HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — İyi kullan
mamışsınız Beyefendi.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Biz iyi kullanmışız beyefendi, iyi
kullanmışız. İşte bu rakamlar gösteriyor. Bu
na bir diyeceğiniz var mı?
Şimdi, Apollo-11 in 3 milyon ikiyüz bin par
çası varmış. Apoll-11 i Türkiye'de monte et
mek mümkün değildir. Ama, Türkiye'de bir
otomobili monte etmek mümkündür ve bu saf
haya gelmiş olmaktan memnun olmalıyız. Ya
ni montaj sanayiine montaj safhası diyelim,
\ - daha doğrusu, makul olan terim galiba bu. -
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Böyle, bu nefret edilecek, Türk ekonomisini ba
tıran bir unsur gibi addetmiyeîim. Her ekono
mi dalı, her ekonomik faaliyet gibi o da 2 yön
lüdür. İyi kullanırsanız, iyi tesir eder, kötü
kullanırsanız, kötü tesir eder. Evet, Türkiye'de
montaj sanayiinin kötü kullanıldığı yıllar bili
nemediği yıllar olmuştur. - Yine tekrar ediyo
rum kimseye hüsniniyetsiziik atfetmiyorum Tecrübe kazanmışız. Bir kere çok montajcı fir
maya müsaade vermişiz. Azaltmışız son yıllar
da. Bakan olduktan sonra 3 tanesini daha azalt
tım, son üç ayda. Benden evvelki arkadaşım da
azaltmış. Demek ki, meselenin çürük tarafla
rını veya zararlı taraflarını görebilmişiz. Mon
tajcıya da hüsnüniyetsizlik izafe edemezsiniz.
Onun ki de bir tecrübedir. Onun ki de bir tec
rübe kazanmaktır.
Şimdi, bakınız bu seııeki listemiz ne diyor:
Nereden başlamış traktör 1965 de % 35 ten.
Bu sene % 55. Kamyon, kamyonet % 55. Oto
büs % 40 dan % 75 e. Buzdolabı, gazlı tip, sı
fırdan % 75, diğer tipler % 65 ten % 90 a.
Demek ki, Türkiye'de buzdolabı yapılıyor de
mektir, beyefendiler. Zaten Amerika'da da
Ford da, Ohvrolet de bilmem Austin de şura
da burada % 100 bir fabrikada yapılmaz ki,
her unsur.' Orada da bir oranda montajdır. Mü
him olan o montaja giren parçaları memlekette
yapmak veya yapmamaktır. Ve biz şimdi % 50,
60, 55 ne ise, hiç zaten % 55 ten aşağı yok ya,
oranları tutturmuşuz.
Gelelim Ortak Pazar'a, Nedense Bütes Ko
misyonunda da öyle oldu. Her halde, öyle zan
nediyorum ki, diğer Bakanlıkların bütçelerini
de tabiî takibetmek imkânımız olmuyor, Her
halde bu konular her Bakanlığın bütçesinde ko
nuşuluyor. Yani, benim edindiğim, intiba öyle.
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zara ilgi göstermesinden memnunuz. Ve Ortak
Pazar böyle olursa Hükümetten Hükümete de
ğil, milletten millete Ortak Pazar olursa, o za
man canlı bir ortak pazardır, yaşayan bir or
tak pazardır.
Şimdi, çok enteresandır, bir taraftan Türki
ye'deki endüstriyi ister montaj, ister yabancı
sermaye, ister yerli sermaye aşırı kâr etmekle,
gümrük duvarları ile müdafaa ve muhafaza
edilmekle kötüleriz, bunun altındaki mânâ şu
dur ve haklıdır. Siz yıllar yılı Türk müstehliki
ni, 34 milyon Türk'ü kötü ampul kullanmaya,
üç saatte yanan ampul kullanmaya, bozulan
ampul kullanmaya mahkûm edebilir misiniz?
Edemezsiniz. Akûmülâtör de öyle. motor da öyle,
hepsi öyle. Demek ki, söylediğiniz hususlar, Or
tak Pazarla bir tashih imkânına girerse, bu de
fa da «Türk endüstrisini batırıyorsunuz» diye
bağıracaksınız.
FİKRET GUNDOĞAN (İstanbul) — Tabiî,
Salâhattin Bey. Onu daha evvel biz söyledik.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Çelişme var, mantıkî bir çelişme
var. Dengeyi biz yapıyoruz işte. Ne onun için
dediğiniz doğru ne de ikincisi için dediğiniz
doğru. İkisi de ekstrem. Evet, ikisi de ekstrem.
(Bu sırada İstanbul Senatörü Fikret Gundoğan,
başını sallar). Dinleyin tabiî. Sayın Gundoğan,
genel bütçe görüşmesinde sizin ne dediklerinizi
okudum. (Bu sırada Aydın Senatörü İskender
Cenap Ege Fikret Gundoğan'a hitaben) :
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) _ Agob'un kası gibi başını salla bakalım.
NURETTİN AKYURT (Malatya) — Ayıp
-!-^\I r r Bayın Ege, o ne biçim lâf?
FİKRET GUNDOĞAN (İstanbul) — Öyle
dedi ise, hayvanoğlu hayvandır, kendisi de.

BAŞKAN — Ne oldu efendim, özür dilerim.
Ortak Pasar için arkadaşlarımın söyledikle
rine teşekkür ederim. Sayın Muzaffer YurdaNÜBETTİN AKYUBT (Malatya) — Reis
kuler, müsterih olsırrJar, endişeleri varit değil
Bey, Grup Başkanımıza, bir grupun başına
dir. Biz Hükümet olarak evvelâ şundan dolayı
«Agob'un kası gibi başını salla» diye hakaret
memnunuz, Herkes Ortak Pazarla ilgili. Çünkü,
ediyor.
Ortak Pazar gerek Roma Andiaşmasına göre,
FİKRET GUNDOĞAN (İstanbul) — Öyle
gerekse Ankara Andlaşmanma göre, öyle basit
r.o b--n dfl cevpp v3riyora'm, hayvanoğlu haybir ortaklık, bir mal alış - verişi değildir, İkti
vc-rıdır, .iskender Ceıiap Ege.
sadi entegrasyona giden Türklye'nm yükünün
*S'-.i:; T D v ;S C . ' I ' Â ? EGE (Aydın) — Haybütün unsurları ile Batıya dönmesini sağlıyan i c'i rr1 s oradan,
önemli bir ameliyedir. O itibarla partilerin, ba~ |
BAŞKAN — Muhterem senatörler... (Gürülsının, sokaktaki vatandaşın, herkesin Ortak Pa- I tûler) Muhterem senatörler, müsaade buyurunuz
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da Riyaset olarak bir tedbir almak imkâmna
malik bulunalım.
Riyaset şu düşüncededir : Kem söz sahibine
aittir. Yalnız elimizde mevcudolan Tüzük ahka
mı gereğince; kaba söz ve...
Okuyayım müsaade ederseniz :
«Genel Kurulda kaba ve edep dışı konuşma
yasaktır.» Bu yasağı karşılıklı olarak ihlll et
miş bulunmaktasınız. Riyasetin size İçtüzüğün
gerektirdiği cezayı, Heyeti Umumiye tarafından
vermesi iktiza etmektedir. Yalnız, tarafların
birbirlerini tahrik etmiş olması bakımından, or
tada yalnız üzücü bir hâdise vardır. Bir kareye
mahsus olmak üzere Riyaset, meselenin tekerrür
etmemesini sayın üyelerden rica ediyor ve mü
zakerelerin devamını temenni ediyor.
Efendimi, Sayın Bakan, beş dakikanız var.
Lütfen bu beş dakika içinde meselenizi tamam
layınız efendim.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, lütfederseniz beş
dakika değil, takriben 15 ilâ 20 dakikada biti
rebilirim efendim.
BAŞKAN — Sayın Bakan, mümkün değil
efendim. Beş dakikalık müddetiniz var.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN
(Devamla) — Teşekkür ederim.

KILICI

BAŞKAN — Hiçbir arkadaşımıza, muhterem
balkanlar da dâhil olmak üzere, hususi bir mua
mele yapmak imkânına mâlik değilim efendim.
Beş dakikada bağlamanızı rica ederim efendim.
Sorular var.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, teşekkür ederim
efendim.
İşte, Ortak Pazar, Türk ekonomisini, ilânihaye ihracat ve ithalât ikamesi, gümrük duvar
ları ile muhafazası fikrini, ne bu fikri kabul
eder, ne de Türk ekonomisini öldürme fikrini
kabul eder. Ortak Pazar, bir pazardır. Pazara
girmek için pazarlık halindeyiz. Hiçbir Türk
Hükümeti, Türk ekonomisinin ve Türk müsteh
likinin aleyhine olan hiçbir unsuru kabul etmiyecektir. Bundan emin olabilirsiniz. Mesele ne
dir? Türkiye, Ortak Pazara mal satacaktır. Ta
rım ürünleri inin kontenjan pazarlığı içindedir.
Tekstil dâhil. Smai ürünlerin de, Ortak Pazar
tam ortaklara yaptığı muameleyi hize yapmak
tadır. Ortak Pazarın bize satacağı mallara ge

4 . 2 . 1970
lince, 8 yıllık, 12 yıllık, 22 yıllık gümrük indi
rimleri istemektedir.
Şimdi ben size soruyorum, Türkiye'deki ma
liyeti ucuz yapabilmek için, bırakınız Ortak Pa
zarı, demir, Rusya'dan, Amerika'dan Ortak Pa
zar memleketi olmıyan her hangi bir memleket
ten, sıfır gümrükle gelir, Yatırım mallarının
gümrük taksitlendirilmesi, gümrük indirimleri,
türlü gümrük muafiyetleri zaten vardır. O hal
de zannediyor musunuz ki, Türk Hükümeti bu
gün Türkiye'de yapılan bir metam gümrüğü
nü 1970 yılında sıfıra indirecek, dışarıdan
bu mal daha ucuz gelecek ve burada Türk en
düstrisi ölecek? Nasıl bu kükme varabilirsiniz?
Anlatıyorum tekrar; 8 yıllık, 12 yıllık, 22 yıl
lık listeler vardır. Bu üsteler Türk ekonomi
sinin dayanabileceği oranda, Türk ekonomisinin
de ilânihaye gümrük duvarları, ithalât ikâmesi
duvarları arasında kalamıyacağım ve mal ma
liyetinin ucasa gelebilmesi için yatırım mal
larında zaten bugün değil, Ortak Pazara bü
tün dünya memleketlerine tanıdığı değişik
gümrük indirimleri vardır. O halde, endişeleri
nize iştirak etmek mümkün değildir. Türk
Hükümeti, hem Türk ekonomisini koruyacak,
hem Türk müstehlikini uzun devrede ucuz ve
kaliteli mala kavuşturacak şekilde Ortak Pa
zara girme müzakereleri içindedir. Şimdi ak
sini söyüyen arkadaşlarımız «hazırlık döne
minde gerekli tetkikler yapılmamıştır» der
ler. Hazırlık döneminde gerekli tetkikler ya
pılmıştır. Hem de bir sene evvelinden bu tet
kikler mütekâbil olarak ve müşterek heyet
ler halinde yapılmıştır. Ve Türk ekonomisinin
Ortak Pazara girme gücüne sahibolduğu hük
müne varılmıştır. Onun için, geçiş dönemi için
müzakerelere başlamışızdır. Şimdi, hazırlık dö
nemini uzatalım diyenlere tabiî bir sual ak
la geliyor. Peki, 1970 ve 1971 de ne tedbirler
ve ne durumlar düşünüyornunuz ki, 1970 ve
1971 i öteliyelim? Yani, bir belirli unsur gös
termeden, bulanık olarak «Ortak Pazar Türk
ekonomisini mahveder, Ortak Pazar, Türk en
düstrisini mahveder» daha pazarlık halinde olan
bir devletlerarası devlet müzakeresini nasıl bu
hükme bağlıyorsunuz? Bunu anlamak, bizim için
mümkün değildir. Burada da montaj sanayiinde
olduğu gibi, yabancı sermayede olduğu gibi bir
prensip anlaşmasına ihtiyacımız vardır. Zan
nediyorum ki, bu prensip anlaşması vardır.
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Ortak Pazar, ö. H. P. devrinde Ankara Andlaşması ile Türkiye'nin hazırlık dönemi ve geçiş
dönemi şeklinde tekabül edilmiştir. Bundan
şu neticeyi çıkarıyorum; yani Ortak Pazara
girmemize bir siyasi görüş, bir siyasi mâni
yoktur. Mesele; giriş şartlarım, özellikle Türk
endütrisinin, gümrük duvarları ile ne derece
ye kadar himaye edilmesi, büyüyüp, besleyinceye kadar ne dereceye kadar himaye edilmesi
gerektiği noktasında kalıyor. Meselâ, buna in
hisar ettikten sonra, sizinle çok rahat tartışı
rız ve müzakereler bittiği zaman da görecek
siniz ki, akıl plâtformunda yaptığımız iş, Türk
milletinin menfaatinedir.
BAŞKAN — Bayın Bakan, iki dakikanız
var efendim.
SÂNAYİ BAKAMI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, böylece bir çok
sualleri yazılı olarak soran değerli üyelere bilâhara ulaştırmak zorunluluğu bizim için do
ğuyor.
BAŞKAN — Sayın Bakan, yalnız suallere
cevap vermek için müddetiniz vardır. Umumi
konuşmanızın müddeti bitmiştir. Suallere ce
vap müddeti ayrıca vardır.
(Devamla) —- Hay hay, umumi konuşmamı
bir cümle iîe bağlıyorum.
Sayın senatörler; tarihî gelişme ile başladım.
Milletimiz, sanayileşmedeki kabiliyetini ispat et
miştir. Yurt içinde ispat etmiştir, yurt dışın
da en karışık, kompleks f i l i k a l a r d a , otobüse
binmesini bilmiyen Türk köylüsü, durağın ne
rede olduğunu bilmiyen Türk köylüsü Alman
ya'da İsviçre'de sn karışık, kompleks fabrika
ları işletmekte ustabaşı olmada, mühendis ol-^
mada kabiliyetini ispat etmiştir.
ihtiyacımız, huzur ve istikrardır. Türkiye'
de huzur ve istikrarı sağladığımız müddetçe,
Türk ekonomisi bugün öyle bir seviyeye gel
miştir ki, problemlerine rağmen, çok büyük
hatalar yapmazsanız, Türk ekonomisi büyük
ekspansiyonlar, büyük gelişmeler
gösterir.
Ufak tefek hataları da kaldırır. Bunu da bile
lim.
Alt yapı tesisleri 1950 - 1960 Demokrat Par
ti devrinde ve Birinci Beş Yıllık Plân dönemin
de büyük bir gelişmeye mazhar olmuştur. Bu
nun mânası şudur; üst yapı tesisleri, prodük-
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tiv tesisler İkinci Beş Yıllık Plânın ve Üçün
cü Beş Yıllık Plânın karakteri olacaktır. O ba
kımdan 1970 1er Türk milletinin ekonomik ve
sosyal gelişmesinde son derece önemli netice
nin alındığı bir derecede ele olarak, bir on yıl
olarak Türk ekonomisi tarihine geçecektir
ve biz bu inançtayız.
Ekonomik gelişmeyi, bölgeler arasındaki den
gesizliği giderici ve sosyal tedbirlerle birlikte
kültürel kalkınma mânasında topyekûn biı*
kalkınma olarak anlıyoruz. Sanayiimiz gerek
ikinci Beş Yıllık Plânımız ve gerekse 1970 prog
ramımız, bu bütçenin müstenidatı olan 1970
programımız, bu ilkelere müstenittir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede
rim efendim.
SAHAYI BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkan, bir cümleme mü
saade ediyor musunuz?
BAŞKAN — Buyurun efendim.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Muhalefete, A. P. iktidarı ola
rak bir sırrımızı vermek istiyorum. Bizim
sırrımız halkla beraber ve meselelerle beraber
olmaktır. Ne kilomuzdadır, ne boyumuzdadır,
ne aklıınızdadır, ne de fazla zekâlı olduğumuzdandır. Bizim bir tek sırrımız vardır; halkla
beraber, meselelerle beraberiz. (A. P. sıraların*
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) Ve onun için
inançlıyız. Tahmin ederim ki..
FEEİD MELEN (Van) — Onlar da halka
dönük.
ÖMER UÖUZAL (Eskişehir) — Halka dö
nük değil, yanında olacak.
HÜSEYİN ÖZTÜRK
(Sivas) — Arkaları
dönük olacak.
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen devam,'
ediniz, efendim.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Parlâmento tatbikatı benim
şakama müsaade etmiyor Sayın Melen, benim
şakalaşmama müsaade etmiyor.
Biz inançlıyız, şahıslar olarak halkla bera
ber, mesele ile hemahengiz ve son derece mütevazi insanlarız. Ama, memleket meseleleri
masanın üstüne geldiği saman mağrur ve inanç
lıyız. Türk Milletinin meselelerini 1970 lerin
dönemi içerisinde jnutlaka halledeceğiz, inan
cımız, Türk Milletine inancımızdan ileri geli-
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yor. Güzel bir iklim kıışağındayız. Nüfusu
muz diğer dünya memleketleri nüfuslarına göre
kalabalık değil vo halkımız kabiliyetli. Şart
lar vardır. Eiz bu şartları harekete getiren
bir nesil ve bir iktidar olarak Türk Milletine'
hizmet etmeye azimliyiz.
1970 bütçesi vesilesiyle Bakanlığımla ilgi
li konularda tenkidlerini temennilerini, gö
rüşlerini lütfeden değerli Senato üyelerine
şükranlarımı, saygılarımı sunarım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Sayın Sanayi Vekili sorular
iradedilecektir, ayrılmamanızı rica edeceğim.
Bir dakikanızı daha rica edeyim. Bütün ko/. ummanız müddetince bize yardımcı olmanızdan
dolayı, Riyaset £İze müteşekkirdir.
Sayın Melen, buyurunuz.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Söz istemiş
tim, Sayın Başkan.
BAŞKAN — istical buyurmayınız kayde
dildi efendim.
Buyurun, Sayın Melen.
FERİD MELEN (Van) — Sayın Başkan,
Ortak Pazara girmemiz halinde rekabet yapa
mayan, ancak gümrük duvarları himayesinde
yaşayabilen sanayiin zaten faydası yoktu, doğ
rudur. Ortak Paaara girmemiz halinde rekabe
te geçemiyen sanayi çok olacaktır. Bu takdirde
Türkiye, plân stratejiisnde bir değişiklik yapa
caktır. Bâzı sanayii tamamen bırakıp, ansak
yaşıyaibilecek sanayi ile mi yetinecektir? Me
selâ, Yunanistanda böyle olmuştur. Sanayi Ba
kanı olarak bu konuda ne düşünüyorlar?
BAŞKAN — Efendim, tercih hakkı zatıâiirize aittir. Teker, teker mi cevap vermek ister
isiniz, yclksa toptan mı?
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Ben, Ortak Pazara girdiğimiz za
man Türkiyeki's şu vasıftaki endüstri çöker,
tlenıedlim. Bu endüstriye bu vasfı izafe eden
lerle yani endüstri de şu, şu vasıflar var diyen
lerle «aman, Or'tak Pazara girmiyelim, bu en
düstrimiz çöker» diyenler, aynı anlayış içerisin
de olan insanlardan olduklarından dolayı bir
mantık çolişanesi içerisinde olduklarını izah et
mektedirler. Bilmem anlatabildim mi? Yani bir
(ialıa tekrarlıyayım: Bir taraftan Ortak Pazara
girersek Türk Bnsdüstrisi mahvolur diyonlîr,
diğer taraftan bugün mevcut Türk endüstrisi
ni, aşın kazançlarla, gümrük duvarları ile,
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montaj sanayi ile uydurma sanayi olmakla it
ham etmektedirler. O halde gerçekten Türk en
düstrisi kendilerinin tarif ettiği gibi ise uzun
yıllar Türk müstehlikini yani Türk Millerini
pahalı ve kalitesiz bir mal istihlâkine, bir hiz
met kulanmaya mecbur edemezsiniz. O halde bu
iki fikriniz birbiri ile çelişme halindedir, dedim.
Daha doğrusu o halde kurmayın bu endüstri
yi, madem beğenmiyorsunuz mânasında, çeliş•njsyi izah için söyledim. Tekrar söyliyeyinı k:,
her ikisi de ekstremidir, her ikisine de iştirak
etmiyoruz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim.
'Sayın Turan, buyurunuz sfendi 21.
'SAMİ TUEAN (Kayseri) — Sayın Başkan,
benim iki sualim, olacaktır. Bunlar daha ziyade
mahallidir. Sayın Diksçligil ve Sayın Kalpaklıoğlu bu hususa konulmalarında değinmişler.
Ben buluna madıaı. Bünyan'da 150 işçi ©alıştı
ran bir ufak yünlü mensucat fabrikası vardır.
Bu fabrikanın beş altı aydan beri özel sektöre
dövredileceği söylenmektedir. Bu doğru mudur?
İkinci sualim ise, 1133 sayılı Emekli Eandığı
Eanımu çıktıktan sonra kaç kişi, İktisadi Dev
let Teşekküllerinden emekli olmuştur? Ve bu
emekli olanların yerine eskiden olduğu gibi, İş
ve İşni Bulma Kurumundan aldığı karta, bir nüîuzlu zatın veyahut da iktidar partili bir zatın
(kartı ile isçi almıyordu. Bu yine böyle devam
edecek midir? Yoksa bunun için yeni bir usul
düşünülüyor mu?
BAŞKAN — Sayın Bakan, tetkike şayan
olan hususları yazılı olarak cevaplandırabilirsMz.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Lttfederseniz ikisine de yazılı
oiarak cevap vereyim Sayın Turan.
BAŞKAN— Teşekkür ederim, Sayın Bakan.
Sayın ö^türk buyurunuz.
HÜSEYİN ÖZTÜEK (Sivas) — Sayın Baka
rın, samimî davranışları ve izahlarına şahsan
teşekkür ederim. Yalnız benim anlıyamadığım
bJr yer var. Bu montaj sanayiinin memleket için
faydalı cüduğu inancını savunurken, bu montaj
sanayiinin memlekette imal ettiği maddelerin ve
makinaların niçin pahalîlandırıldığını açıklama
dılar. Ben, bir misal arz edeyim. Meselâ, Magürüs arabaları 1030 yılında 200 bin lira idi.
Bu, 63 . 85 arası 300 bin lira oldu. Bugün 400
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bin liradır. O zaman dışardan ithal edilirdi. Şim
di imal ederiz. Acaba dışardan p;2bn maddeler
üzerinde ayrı 5371*1 g-ararlik ahu ışı mı bu paîıalılıpı varatei-vtır? Yc-kıa. r.ı;~ni;ıi sanayii siste
mi içindeki 'ûalıpaa mı hrraı a:ki!spai~t?r.
İkincisi; dış ticaret açığına bunun etkisi var
mıdır? Gerekli malzemeyi ithal edebilme du
rumu, buna etkili oluyor mu? Yapılacak itha
lâtla karşılanmadığı sürece yine döviz sıkıntısı
çekilecektir. Acaba döviz sıkıntısı montaj sa
nayiinin yükselmesini etkiliyor mu?
BAŞKAN — Sayın Bakan Buyurunuz.
SANAYİ BAKANI SALÂEATTİN KILIÇ
(Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkan.
Şimdi evvelâ bir noktayı tesbit etmekte
fayda vardır. Montaj sanayii bir safhadır.
Montaj sanayiinin, mutlaka dışardan gelenin
den Türkiye'de % 20, % 30, % 50 de yapsak,
ekonomik kurallara göre, ucuz olnııyabilir.
Bu, bir kapasite meselesidir. Bilhassa büyük
fabrika meselesidir, parçaları meselesidir, gelen
parçaların gümrüğü meselesidir. O halde mon
taj sanayii mutlaka ucuz olacak diye bir hük
me varmak mümkün değildir. Ama ucuz olma
sı da, Türkiye'de muayyen bir oranda, bir he
def olarak tesbit edilmelidir. Bunu böylece
tesbit etmiş olalım. Günkü, aynı fabrika 10
bin yerine 50 bin yaparsa sabit ssrnıaya tesis
lerden mütevellit masraf, mamul başına o nisbette düşer. Daha bizim sanayiimiz doğuş ha
lindedir. O balamdan meseleyi gerçekçi yön
den görmek lâzım. Mutlaka, Türkiye'de yapı
lan bir otobüs Almanya'dan gelen bir otobüsten,
kurulduğu günden itibaren, günde daha on
otobüs yaparken, yabancı mamullerden daha
ucuz olacaktır iddiasında bulunmamıza imkân
yoktur. Ama, uzun devrede, özellikle Türkiye'
de imal ettiğimiz zaman bu, böyle olacaktır.
Arkadaşımız Sayın Dikeçligil Magirüsten
bahsettiler. Mesele şu : Beyefendiler;
bunu
biz de biliyoruz. Bunun için ilk dağıtımda ne
Magirüsün, ne de montaj suretiyle Türkiye'de
yapılan hiçbir tesisin resmî fiyatı artmamıştır.
Tamamı eski fiyatı gibidir. Ama, halkın alış
kabiliyeti arttıkça, bu maddeye ihtiyaç çok ol
dukça siz gidiyorsunuz, yazılıyorsunuz, fabri
kadan o fiyatla alıyorsunuz; ikinci, üçüncü ele
de pahalı fiyatla satıyorsunuz. Türkiye'de
olan hikâye budur. Yard Magirüs kamyonu
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bize göre 160 bin, 142 bin gözüküyor. Bu de
diğim mekanizma dolayısiyle, ihtiyaç fazlalığı
dolayısiyle, memleketin satmalma gücünün kam
yona olan ihtiyacı dolayısiyle pahalanıyor. Biz
zat montaj sanayii mensupları da, gayet açık
söylüyorum, bundan şikâyetçidir. Diyor ki;
«Hem vergiyi alamıyorsunuz, Hükümet olarak,
hem de bizim kazancımız asgariye iniyor.» Bu
nun tedbirlerini almaya gayret edeceğiz. Yal
nız serbest ekonomi düşeni içerisinde kâfi de
recede otobüs yapmadıkça, kâfi derecede de
mir bulmadıkça, bunun tedbirinin yüzde yüz
olması da zordur. Gayet açık konuşuyorum,
mesele bu. Magirüs otobüslerinin 200 binden
400 bine çıktığı doğru değildir. Muhtelif tiple
rin peşin satış fiyatları bakanlığımızla muta
bık kalınan fiyatlardır. Ve halen uygulanan fi.
yatlar bunlardır. Cari satış fiyatları, komple
ithal malı fiyatlarından yüksek değildir, Ma
girüs otobüsleri için. Teşrif ediniz, ithal ma
lının fiyatlarını, proforma faturaları üzerinden
gösterelim size, maden sipesifik bir sual. Ben
bu kadar detaya girmek istemezdim. Magirüs
firması otobüs sanayiimizin ilk ihraç imkânı
sağlıyan kollarından bir tanesidir. Man kam
yonları takriben 160 bin liraya satılmakta iken
bakanlığımızın mutabakatı ile 142 200 liraya
fabrika satış fiyatına indirilmiştir. Transfer
ler, yalnız otobüs için, kamyon için değildir.
Günkü, döviz transferleri için bir para yatırıyorsunuz. O paranın elinize âlet olarak, motor
olarak, parça olarak geçinceye kadar faizini
ödemek durumundasınız. Bu, ne kadar erken
geçerse bu faiz malın üstüne o kadar az biner.
Ne kadar geç geçerse o kadar çok biner ama
hangi sipesifik hali veriyorsunuz, onu bilemiyeceğim tabiî.
BAŞKAN — Saym Bakan, teşekkür ederim
efendim.
Saym Topaloğlu, buyurunuz efendim.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Saym Baş
kan, bitmedi benim sorularım.
BAŞKAN — Sayın Öztürk, konuşmalar na
sıl bir kere ile tahdidedilmişse sualler de öyle.
İki sual sordunuz, üçüncü bir defa sual hakkı
bahşedemiyeceğim, zatıâlmise. Lütfen oturunuz,
efendim.
Sayın Topaloğlu lütfen suallerini sorsunlar,
Sayın Topaloğlu buyurunuz efendim.

— 388 —

C. Sanatosu

4 . 2 . 1970

: 33

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Bakana, bir, iki sual soracağım.
Evvelâ, biraz evvel ampul kalitesinden şikâ
yet ettiler, doğrudur. Ampuller iyi kalitede imal
edilmiyor. Acaba, imalâtının düzeltiinıosi yal
nız Ortak Pazara girmekle mi mümkündür?
Yani, hükümet olarak hiçbir tedbir almak müm
kün değil midir? Ortak Pazar dışındaki Avrupa
memleketlerinin ampul kaliteleri bislsrdcn da
ha iyidir. Sanayi Bakanı bizim de buna hazır
landığımızı söyıliyebilirler mi? Açık bir ifade i b
bunu duymak faydalıdır.
Memleketin sanayileşmesi isin Ortak Pazar
içinde, biraz evvel bahsettiğim üzere otomobil
fiyatlarının pahalı v? imal kalitesinin düşük olu
şu muvacehesinde Türkiye'nin ihracata mütevec
cih millî bir sanayi kurması halinde Ortak Pa
zara girmek 112 derce 2 mümkün olur,
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, bütün sualle
rinizi sorun ikinci bir defa sual hakkı tanımak
mümkün değil, efendim.
Sayın Bakan buyurunuz efendim.
SANAYİ 3A?IA?:fI 3âIÂ"h^TTh>T FI1JC
(Devamla) — Şimdi, aslında Sayın Topaloğlu'nun sordukları, sual şeklinde değil, sual mahi
yetinden azıcık farklıdır. Yani filân evet mi
hayır m?? Sual, bir müessesedir. Fakat, merak
buyurmayın, cevaplarımı vereceğim. Yani sual
değil de değerlendirme soruyorsunuz siz benden, sualin ötesindedir.
İkincisi; hazır mıyız değil miyiz. Y a paranı,
ya canını gibi bir sual. Hazırız veya değiliz gibi
esvap istiyorsunuz. Ampulü ben öyle söyleme
dim Daha evvel, zatıâliniz hurda değildiniz, ko
nuşan hatipler ampulün kalitesizliğinden şikâ
yet ettiler. Tekrar arz edeyim ki, ben buna evet
veya hayır demek durumunda değilim. Bir çelişmejri i^ah ederken, tekrar ediyorum, hem anıpulun kalitesinden şikâyet ediyorsunuz, hem do
yazık olur Ortak Pazara girmeyin, bu sanayi
ayakta dursun. O zaman ne olur? Türk müstehliki ezilir. Bunun için ampulü bir söz gelişi
olarak söyledim. Bir söz gelişi olarak ampul
eledim, akümülâtör dedim, bir şeyler daha dedim. Daha evvel hafızamda kalan bir iki maddeyi zikrettim, ampulün hikâyesi bu,
FİKRET G Ü 2 7 D C S A : J fintanbul) •— Ortak
Pazara girmek, yıkılmaktır.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTÎH" KILIÇ
(Devamla) — Hayır efendim. Ortak Pazara gir-
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mek, yıkılmak değil. O, çarelerden bir tanesi
dir. Kalite kontrolüdür. Burada da yazmışızdır.
Yani, Ortak Pazara girersek ampul düzelir, gir
mezsek düzelmez, cevabını benden alamazsı
nız.
Şimdi, hazır mıyız değil miyiz? Bakınız me
kanizmayı, çok özür dileyerek söylüorum. Me
kanizmayı tam takibetseniz bu soruları sormaz
sınız. Yani, ben ya hazırım diyeceğim ya deği
lim diyeceğim, Hayır, bole bir şey yok. Bâzı
endüstri dalları için bir kere bugün Türkiye'nin
kota ile libsre farla % 35 tir ve tahmin ediyo
ruz ki, önümüzdeki 10 sene içerisinde bu % 35
olan liberasyon listesi % 45 e ulaşacaktır. Yani
gümrüklerinizi bütün maddeler için indirseniz,
tekrar arz ediyorum, değil Ortak Pazar memle
ketleri için, demir perde ve Amerika dâhil bü
tün memleketler için indirseniz, kotalarınızın
yanına koyduğunuz libere Üste ve döviz hacmi
niz böyle bir ithalâta müsaade etmez. Onun için
dedim ki, sistemin tamamını bilseniz bu suali
sormazsınız.
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Şimdi, ikincisi Türkiye'ye genellikle ilk 8 ve
12 yılda gelecek mallar, Yani gümrük indirimine
tabi olacak mallar, yatırım malları olacak. Ruj
olmıyacak, tül perde olmayacak. Demir olacak,
motor olacak, yatırım malları olacak. Nitekim,
1970 kotası, siz çok iyi biliyorsunuz, 1970 kota
sı 880 milyon dolar iken, bunun 50 milyon do
l a n tüketim malı, diğer 450 si anamadde, yani
bugünkü fabrikaları çalıştırmak için mamul ve
y a n rnaul madde ve 350 milyon doları da yatı
rım malıdır. O halde, Ortak Pazara girerken,
ilk yıllarda tanıyacağımız gümrük indirimleri
va demin de konuşmamda arz ettim ki, esasen
bugün düşük gümrüklerle giriyor Türkiye'ye
ve girmesi lâzım. Aksi halde, hem % 150 güm
rük giydireceksiniz, hem de «Ucuz mal yap»
diyeceksiniz. Türk ekonomisinde, ister kamu
sektörü, ister özel sektör, mümkün değildir. Bu
bakımdan «Girmeye hazır mıyız?» Sualine ve
rilecek cevap şudur: Hazır olan dallar vardır,
kademeli hazırlanan dallar vardır. Ama, bu da
ilânihaye gitmez. Yani hazırlanmak 22 seneyi de
aşmamalıdır. ö zaman da Türk milletinin men
faatlerini düşünüyoruz.
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Ben şahsan bugün için, Türkiye'nin ne zaman
\ otomobil ihracedebileceğini, sizin sorduğunuz
\ mânada, otomobil ihracatçısı bir memleket hali
i ne gelebileceğini, samimiyetle söylüyorum ki,
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bugün elimdeki doneler ve benim yapabildiğim
projeksiyon, her hangi bir imkâna, her hangi
bir yıl söylemeye müsait değildir. Bunu da ya
kında, kısa bir yol olarak meselâ; 5 sene, me
selâ, 10 sene tasavvur edemem.
BAŞKAN — Sayın Bakan, bitti değil mi
efendim?
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Evet efendim.
BAŞKAN — Sayın Sarlıcalı.
NEJAT SARLICALI (Balıkesir) — Sena
tonun sabahki oturumunda İstanbul Senatörü
Sayın Şevket Afcyürek, küçük esnaf ve sanat
kâra verilmesi lâzımgelen dış kredilerden mü
him bir kısmının muayyen bâzı firmalara veril
diğini ifade ettiler. Mecburen dışarıda bulun
duğum bir zamanda Sayın Bakan bu hususa te
mas ettilerse özür dilerim. Ancak, meseleyi
bulanıklıktan kurtarmak ve Sayın Balkanın bu
konuda cevap verme imkânını araştırdığım için
bu suali tekabbül ediyorum, cevabım lütfetme
sini irca ediyorum.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Memnuniyetle. Sayın Şevket
Akyürek'in, 165 sayılı «İktisadi Kalkınma»
mecmuasında, Avrupa Yatırımlar Bankasının
2,5 milyon dolarlık bir kredisini, üç şirkete, Tif aş, Terakki ve - bir feim daha bildirdiler verdiğini söylediler ve bizim Bakanlığımızla ir
tibatını sordular.
Aslında vaktim kalmadığı için yazılı cevap
ları veremedim. Bu husus da bu meyanda idi.
Bir kere, bizim Bakanlığımızla bu kredinin hiç
bir irtibatı yoktur. Yalnız ben Senatonun
muhterem üyelerini tenvir için söyliyeyim. Sa
nayi Kalkınma Bankası, IFC (İnternational Fines Corporation) Ortaklığı ile Avrupa Yatırım
lar Bankasından ve Dünya Bankasından kredi
ler alarak dşliyen bir yabancı sermaye kuru
luşudur. Ve bu yabancı sermaye kuruluşu,
özel şirketlere, Devlet Plânlama Teşkilâtından
200 bin dolar dövize ihtiyacı olan tesisler için,
uygunluk belgesi alınmak şartı ile, bankacılık
kuralları içinde kredi açarlar veya açmazlar,
Devlet Plânlama Teşkilâtı her hangi bir proje
ye uygunluk belgesi verir, yani «Beş Yıllık
Plâna uygun, bu sektörde yatırım yapılacaktır
ve proje ilmidir, iktisadidir» denir ve Devlet
Plânlama ile ilişiği kesilir. Müteşebbis eğer
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200 bin dolardan fazla yabancı para yatırımına
ihtiyaç gösteriyorsa, Sanayi Kalkınma Banka
sı bunu tesbit eder ve hiçbir Devlet kuruluşu
buna emir vermezler ama, özel statü içinde o
projeyi uygun görür, verir. Bakanlığımızla
irtibatı budur. Sayın Akyürek burada olsalar
dı ben kendilerinden soracaktım. Mekanizma
bu şekilde işler. Bunun dışında Bakanlığımıza
verilen bir vazife var mı? Sualleri ne mânadadır
diye sormak isterdim. Ama mümkün değil.
BAŞKAN — Sayın Isıtan, buyurunuz efen
dim.
RIZA ISITAN (Samsun) — Demir istihsali
mizin memleketimizin ihtiyacına yetmediği ma
lûmdur. 3 ncü Demir - Çelik fabrikası 'kurul
makta'. Gerek bunun ne vakit faaliyete geçme
si hakkında, gerekse 3 ncü Demir - Çelik fab
rikasına memleketin ihtiyaç duyup duymadığı
haikkında Sayın Bakanın ne düşündüğünü rica
ediyorum.
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — 3 ncü Demir - Çelik fabrikasının
inşaatı, 'bizzat fabrikanın kendisi değil ama,
yer hazırlığı, pipe - linenin dışarıya çıkarılma
sına ait yol ve binalar başlamıştır. 1989 büt
çesi ile de 97 milyon lira harcanmıştır. Fırın,
çelikhane, kontini, haddahane projeleri takri
ben üç ay sonra elimize geçecektir. Ve üç ay
sonra elimize geçtikten sonra tatbikat projele
ri ile birlikte bu yıl içerisinde temelini ataca
ğız. İnşaat 4 milyar 683 milyon liraya mal ola
caktır. Aşağı - yukarı yarı yarıya döviz, yarı
yarıya yerli paradır. Ve 1975 yılında bitecek
tir. Bittiği zaman 1,2 milyon ton çelik istihsal
edecektir. Bugün elimizdeki projeler aynı za
manda hemen tevsii projeleridir. Ve Türkiye o
gün dahi ajur haldedir. Yani Ereğli'nin tevsii
1,6 milyon ton, 3 ncü Demir - Çeliğin yapılması,
konuşmamda arz ettiğim pik tesislerinin, özel
tesislerin devreye girmesi ile, o gün dahi yani
bugünkü hızla çelik tüketimi artarsa Türkiye
ajur halde bulunacaktır. Ve hemen tevsie de
geçmek icabedecektir.
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede
rim.
Sayın Karayigit.
AHMET KARA YİĞİT (Afyon Karahisar) —
Sayın Başkan, Sayın Bakandan bir sualim ola
caktır. Benden evvelki konuşmaların da Sanayi
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Bakanlığının patronajı altında bulunan 6 ikti I 1 sene evvel, 2 sene, 3 sene evvel resmî fiyat
larda bir değişiklik yapılıp yapılmadığını şu
sadi Devlet Teşekkülünde toplu sözleşmelerin
anda hatırlayamryacağım. Lütfederseniz zatıâli&yrı ayrı yapılmasından mütevellit zararlardan
njze fiyatlarda bir değişiklik yapılmadığı ve
bahsettiler. Bâzıları sosyal hakları as talebedine miktar ve ne zaman yapıldığını yazılı olarak
yorlar, bâzıları ise sosyal hakları çok, asgari üc
arz edeyim. (Alkışılar).
retleri az talebediyorlar. Bu mahsuru bertaraf
'etmek için, iktisadi DevM Teşekküllerinin bir
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ede
elden toplu sözleşme yapmasına ait bir temenni
rim.
miz vardı. Bu, Bakanlıkça itibar görmüş müdür,
Sorular cevaplandırılmıştır. Şimdi, son söz
görmemiş midir?
sayın üyenindir. Buyurun Saym Bakan,
Bir de, iki senede bir yapılan toplu sözleş
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
me, fiyat artışlarına seböbolmakta ve bu da
(Devamla) — Teşekkür ederim, Sayın Başkan.
p>ân uygulamasına mâni olmaktadır. Flân he
(Alkışlar)..
deflerine uygun olarak fiyat istikrarını teinin
BAŞKAN — Sayın özer, tutumum hakkın
etmek üzere toplu sözleşmelerin 5 senede bir
da konuşmak istiyorsunuz. Buyurun efendim.
yapılmasına Bakanlık iltifat eder mi., etmez
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
mi? Bunu öğrenmek istiyorum.
'muhterem senatörler, biraz önce çok müessif
BAKSAN — Yazılı cevap vermeniz müm
biı hâdise olmuştur, burada. Bu Yüce Senato
kündür, Sayın Bakan.
nun kutsal çatısı altında en bayağı, sokaklarda
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
dahi işitildiği zaman yadırganan küfürler duy
(Devamla) — Eğer, kabul buyururlarsa yazılı
duk. Bu, hepimizin şahsiyeti mâneviyesini zede
olarak arz edeyim.
lediği gibi, hakikaten büyük Türk Miletinin
BAŞKAN — Sayın özer,
şeref ve haysiyetine de yâkışmıyacak derecede,
iki yetişkin kişilerin bu türlü, bu topluluk için
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
de birbirlerine ağır hakarette bulunmalarıdır.
ben, tutumunuz hakkında maruzatta bulunmak
Bunu
zaıtıâlileriniz hiçbir surette tecziye yolu
istiyorum.
na
gitmeden
affettiniz. Hepimizin şahsiyeti mâBAŞKAN — Tutumum hakkında maruzatta
reviyesini zedeliyen, rencide eden, hattâ şimdi
bulunursunuz. Sayın Bakan bitirsin sözlerini
oylarımızı ne yolda kullanacağımızı dahi bizi
efendim.
şaşırtan
bu hususa nasıl müsamaha edersiniz?
Sayın Goral.
Bu, hepimizin hakkıdır. Bu, Yüce Senatonun,
HALİL G-OEAL (Aydın) — Sayın Bakana,
Yüce Türk Milletinin hakkıdır. Eğer bu iki
Sayın Özlürk, Magirüs kamyonları fiyatlarının
arkadaş birbiri ile kavga edeceklerse, sokak
niçin arttığına dair bir sual sormuştu. Şimdi,
var. Birbirlerinin öyle zannediyorum ki..
ben de aynı şeyi bir sualle sormak istiyorum.
BAŞKAN — Sayın Özer, tutumum hakkın
Verdi Limited Şirketi Jeep yapıyor. 1959 sene
da
konuştunuz.
sinden evvel kurulmuştu ve o zaman bu j cep
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Oysa, Saym
lerin fiyatı 36 100 lira idi. 1962 de bu jeeplerin
Ege arkadaşımız, öbür arkadaşımızı tahrik et
fiyatı 32 bin liraya çiktı. Bugün bu jeepler 48
miştir. Buna vakıfız. Fakat o da, fazlası ile
bin liradır ve Verdi Limited Şirketinden ken
tahrik edilmek suretiyle âdeta dozunu kaçır
emizin satınalması şartiyle. Bu fiyat artışları
mıştır. Burası karakterlerin..
reden ileri geliyor. Bunu sormak istiyorum.
BAŞKAN — Saym özer, tutumum hakkın
BAŞKAN — Sayın Bakan,
da konuştunuz. Vâki olan kaba ve edep dışı
konuşmalara karşı içtüzük hükümlerini tatbik
SANAYİ BAKANI SALÂHATTİN KILIÇ
etmediğimden dolayı beni tenkid ediyorsunuz.
^Devamla) — Hatırlıya'biMiğim kadarı ile sa
Buyurun, cevabınızı vereceğim. Tamam mı, ko
yın senatörüme cevap vereyim. Benim bildiğim
nuştunuz.
bir dönem içerisinde de Verdi Limitedin jsep
fiyatlarında bir değişiklik yapılmamıştır. Ama,
HAMDİ ÖZER (Devamla) — Burada bekbu hatırlıyabildiğim limit içerisinde daha evvel,
liyeyim mi?
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BAŞKAN — Hayır, efendim konuştunuz.
HAMDİ ÖSEE (Devamla) — Sayın arka
daşlar, Sayın Başkana hürmetim
büyüktür.
Burada bir hâdise cereyan etniktir, buna eobebolan arkadaşlara, sn ufak bir hamarat olsa
dahi cezasını vermek lasını ki. bu tekerrür et
mesin, O ne biçim hakaretd. o ne biçim küfür
ler ii..
BAŞKAN — Sayın öeer, neyi tcnkii'ettiği
niz belli. Buyurun, lütfen oturun.
HAMDİ Ö2EB (Devamla) — Sayın Bayrım,
burada oturan senatörlerin ve Tür!: idili-etinin
hissiyatı bakanından konuluyorum. Burada biç
kimse kimsenin s a l ı m a hakaret edemez, bura
+; 7i.,
daki şahsiyet, Yüce Sen; men Darmyecıa
f

ileninizi hürmetle sel
BAŞKAN — Sayın onay teyekkür ederim.
Riyaset, sizin hassasiyetinizi daima taşmakta
dır. Fakat ;
rotılliney
kaısasiyetinLıi iein
icabı olan şevki idare
peikolodd
bakı
mından tetkik etmediyiniy
meevbvef 3~a:nız şahnmsa sâri ve rami! olduğa byıı
bu kadar etraflı ve heyecanlı bamvyabiliyorsunus. Biyaeet ya düyüncedadir ; iki sa
yın ve kıymetli arke.davmm ieadeVdre eehbbcb
madan. İedüzük hükmüme ihlâl ebmieVrdia Vs
ondan senra da îçtdsüybn 1X7 ııei maddeci ah
kâmı gereğince vâki. temedeferi Bakeedb- Pivanınca tesbit ebikıbydv O e edepten d e b y a ı r
ki, bir kere daha fekerriV eaeaemosi yardyle
bunu kouuçulmaroy addeaeycray debim. Ve
böylece de îotüedğe küemetkbr bulundum, bü
yük Türk Milletine hürmetkar badnnadm ve büyük Türk bükerim teras": edau Yüce fbeaaboya
hürmetkar bulundum
Muhterem urkaekylay run bir öuchurb v -t
Senatosu U3~e3innd.be Sen d a savmı -eueca'b".tadır. Ancak, £brym Çenoeak yamh bir taleple
söz hakkım kendilinden som: a yelen Sayna Karaağaclıoğiuiea bırakmam bulunuyor.. S a y n ifaraağaçkoğiu buyurunuz efendim,
M. KÂSII£ IIAEAAĞACvLICĞLü uifyea Varahisar) — Sayan Üaekaee Vüea Senatcmm çok
değerli üyeleri, mmn saatlerden beri devem eden
Sanayi Bakankğnıuı bülyed dolay-edyle şahvbarı ve grupları aduıa çek ine-ht er eni arkabaylareun Türkiye'rdn ekonomi!:, sosyal ve lekr.e!c.ük
yapısında çok büyük kümede:: yirmim elan ku
ruluşlar: bünve.ıinde ioplıvan Sanavi Bekanhbı
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ıs ve i o mennilerini, kanaatlerindm ettiler. Sayın Vekilin
" •,n ıreıbelere geniş bir pers*> b"-1 n ^ Türkiye'nin plânlı
^e
m [arın sınırı içinde
"T
ly"1 ıecbur olduğu vazife
içinde Türkiye'nin
"k
i * •* etleri ve akııan tedbir
LC de j e ı*ah etmek suretiyle

Muhterem arkadaşlarım, dünyanın meselele
rine reyle bir göz attığımız zaman Devlet haya
tındaki meseleleri dört anaunsurda toplamak
ırbimküudür, Bugün akseleri hale gelmiş olan
ve priorito taşıyan hâdiseler, ekonomik, sosyal,
tekııclejik ve administratiftir. Rejim münaka
şalarını bir tarafa bıraktığımız zaman, siyasi
of arifelerin ve hükümetlerin bir kül halinde bu
merelelere, memleketin gerçekleri istikametin
de takması tabiîdir. Biz Sanayi Bakanlığının...
(A. P. sıralarından; «Bravo» sesleri) - Çok ri
ca edeceğim. Konuşmalarımın silsilesini kaybe
diyorum, istirham ederim. Teşekkür ederim.
Türkiye'nin meseleleri içinde ekonomik, tek
nolojik ve soeyal yönleriyle bir bütün teşkil
eben erdeyye hizmetleri bünyesinde toplıyan
Bara yi Bakanlığının vazife ve mesuliyetlerini
okudu kir şekilde mütalâa etmeden önce Tür
kiye "nln bryünün m..odern devlet anlayışı için
de, A. P. nin siyasi felsefesi içinde yer alan kar
ır e ekonomi düşeninden bir parça bahsetmek
iedrim.
Türkiye ekonomisi, hiç şüphe yokki, demok
ratik bir ortam içerisinde iki anabaza dayanmydr. Ceerek Birinci Beş Yıllık Plân gerekse
£ linçi Bes Yılkk Plân, makro ve mikro hedef
ler denyednde Türkiye'nin kalkınmasını muh
telif rektörler içerisinde, iki anasektörün üze
riue bindirmiş bulunmaktadır. Bunlardan bi
risi, tanm sektörü, öbürüsü de. endüstriyel sekterdür, sanayileşmedir. Tarım selrtörü, şümullü
tü" tenim politikası içinde zirai istihsale matuf,
rn-dern usul ve metotlarla Türldye'nin zirai ge
lirlerini yükseltmek ve bunları Türkiye'nin içve dy ticari dengesi içerisinde ağırlık teşkil
eden % 38 mertebesinde gayrisâfi millî hâsı
lada rolü olan bu sektörün gelirlerini daha da
arbreoek suretiyle Türkiye'nin ekonomisine
katkıda bulunmaktır.
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İkincisi; endüstriyel sektördeki gelişmeler- S
dir. 20 nci asrın ikinci yarısında süratle gel i- |
şen teknolojik imkânları, Türk ekonomisinin
ekonomi görüşleri içerisinde Türkiye'nin kal- 3
kırnnasııım unsurları olarak telâkki etmek ve j
bunları telif edecek plânın öngördüğü istika- j
metlerde yatırımlara ve ekonomik faaliyetlere |
teksif etmektir.
1
Muhterem arkadaşlarım, Birinci ve ikin s:
Beş Yıllık Plânlar, tarımın ekonomimizde usun
yıllar ağırlığını teşkil edeceğini, fakat tarımuı
tabiat şartlarına, doğal şartlara bağlı olman:
hasebiyle, yağışlı senelerin dışında kurak yıllar
da büyük çapta dalgalanmalar meydana getirdiğini ve bu sebepten dolayı da dış tediye muvazenemiz içerisinde çok büyük bir yer tutan
tarım ürünlerinin ihracı ve bunun karşılığında
döviz getirilmesi gibi hususlar vakit vakit eko
nomimizin hedef tuttuğu istikametlerde intr.eedememekte ve dolayısiyle Türk ekonomici bumdan zarar görmektedir. Aslında, plânın öngör
düğü % 4 civarındaki tarımsal kalkınma Tür
kiye'de gerçekleşememiştir. Bütün bu sebepler,
tarımın rant bakımından çok düşük olduğu
ve tarıma tahsis edilmiş olan projelerin developmanlarında ve bu projelerin geri cdemeîeubde uzun yıllar kaybetmek mecburiyctir.de bu
lunduğumuz ve vatandaşlarımızın modern ta
rım araçlarından, gübreleme, tokum ıslah, ilaç
lama ve sulama şebekelerinden faydalanma gibi, bütün bu modern tarım faaliyetlerinden la iki veçhile faydalanamamalarından ileri gelmek
tedir. Bu itibarla Plânın anaiikesi, aııahedefi
istikametinde tarımda yığılmış olan insaııgücünü muayyen bir eğimde sanayi sektörüne kay
dırmak ve bu suretle Türkiye'yi, sanayi bakımmdan, güçlü hale getirmek suretiyle Türk
ekonomisini istikrara kavuşturmak lâz-mdır.
Bugün Sanayi Bakanlığı gerek 1869 tatbikatiyle, gerekse İ97Ö bütçe programiariyle yapmış ol
dukları çalışmalar, tarımda yığılan insangücn
nü yine bu dediğimiz espiri içinde endüıtr'ya
süratle kaydırmak, endüstri istihsallerini ileriki seneler ihraca da imkân verecek bir tekamül
içerisinde geliştirmek, bilhaesa endüstriniz', ta
ban endüstrisi dediğimiz, sanayie yünelmek su
retiyle, endüstrinin istikrarlı bir şekilde e:::..T.
adımlarla gelişmesini temin etmek için geıukl'
bütün tedbirleri almış bulunmaktadır,

j
j
j
j
j
1

j

I
|

1

O

. SJ

Muhterem arkadaşlarım, zamanın kısalığı
dolayısiyle meselelere kısa pasajlar halinde bir
kaç uektada tjmas etmek istiyorum. Büyük ik
tisadi kuıulusları bünyesinde toplıyan Sanayi
Bakanlığının en mühim problemlerinden birisi,
bir okelaeınııııuı da sual olarak ifade ettiği gi
bi, tıpkı eüıüeşmedeıkı getirdiği hükümlerdir,
Türkiye'de şunu kabul etmek lâzımdır ki, orta
D-mfı küikraek. Lalde tutmak, rejimin teminatı
dır. Bunun tek yolu, ekonomiktir, sosyaldir.
Ec.eyal ve eker emik hâdiselere bu ağıdan bak
mak suredyle Türkiye'de istikrarlı bir orta sı
rı: 11 güçlü bir orta sınıfı ayakta tutmaya ve bu
nu yaşatmaya mecburuz. A. P. nin hizmet fel
sefesinde bu vardır. Toplu sözleşmelerin 274
sayılı Kanun gereğince iki senede bir yapıl
ması ve bunların tek taraflı, sadece sosyal gü
venlik ve bunun yanında da ücret pazarlığı
mahiyetini arz eden temayüllerini, fiyatların
artışında büyük bir unsur olmaktadır. Bun
lara Hükümetin genel bir mahiyet arz etmesi,
Türkiye'nin genel ekonomisine müessir olması
sebebiyle, bigâne kalması mümkün değildir.
Menşei aynı olan işlerin muhtelif işyerlerin
de ayrı ayrı vasıflarla tarif edilmesi ve
toplu sözleşmelerde ayrı, ayrı ücretlerle de
ğerlendirilmiş olması, aslında aynı Bakanlığa
mensubolan muhtelif yerlerde, operatör, grey
derci, veya her hangi bir sanatkârın hizmet
lerinde farklı tatbikatların uygulanması, bölge,
asgari ücretler tarifeli dışında tervicedilecek
bir husus değildir. Binaenaleyh teplu sözleş
melere ve bunların getirdiği hükümlere mobil - eşel diye tarif edebileceğiniz, ekonomik
hayatımızda lüzumlu hammaddelerin
fiyatla
rındaki artışlar ve bunların yüzdeleri nisbetinde ancak toplu eösleşmeuerde malî hüküm
lerin uygulanmasına imkân verecek tedbir
lerin getirilmesi lazımdır. Geçen gece yaptı
ğımız, Çalışma Bakanlığı bütçesi konuşmaların
da da, muhtelif arkadaşlarım, bu yönde fikir
ve kayna ati erini izhar etmek suretiyle toplu
sözleşmelerin ekonomik, sosyal esaslara bağlan
ması hususunda temennilerini izhar ettiler.

'
BAŞKAN — Sayın Karaağaçkuğıu iki da
i
kikanız
var, efendim. Hatırlatıyorum.
\
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vamla)
Devlet
yesinde

KASIM KARAAĞAÇLIO&LU (De
— Muhterem arkadaşlarım., İktisadi
Teşekküllerinden sn gücliilülerini bün
taşıyan bir kuruluş olarak, Bakan-
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lık olarak evvelce hazırlanmış uzun yıllar üze
rinde çalışılmış bulunan iktisadi Devlet Te
şekküllerinin reorganizasyonu ve koordinas
yonu ile ilgili çalışmalar vardır. Bunların ik
tisadi Devlet Teşekküllerini 440 sayılı Kanu
nun esprisi istikâmetinde mükemmel bir işlet
meci ve aynı zamanda istihsal unsuru olarak
Türk ekonomisinde rantabl bir hizmet görme
sini temin edecek olan bu çalışmaların de
ğerlendirileceği kanaatini izhar etmek isteriz.
Muhterem arkadaşlarım, montaj sanayii
üzerinde de arkadaşlrımız muhtelif görüşlerde
bulundular.
Aslında ben de burada, Sayın Vekilimizin
ifade etmiş olduğu gibi montaj sanayiinin sa
dece pazarlanması üzerinde, bunun marketingi üzerinde durmak isterim. Diğer unsur
ları bugün yerli hammaddenin kullanılma kat
sayısı, % 67 seviyesine muhtelif montaj üni
telerinde gelmiş bulunmaktadır. Aslında ya
pılan imalât da Avrupa'daki emsallerine uy
gun bir şekilde imal edilmektedir. Ancak,
'bunların satışlarında Bakanlığın tesbit et
miş olduğu fiyatların dışında birtakım spekü
latif hareketlerin bulunduğu ve fiyatların, dolayısiyle arttığı, bunların da binnetice müna
kale mevzuunda, bilhassa ekonomik mübade
lede pahalılaşmaya inikas eden bir veçhesi
bulunduğunu ifade etmek isterim. Bu suretle
montaj genelgelerinin ve bunların satışlarını
hiç olmazsa kontrol ve disiplin altına alabilecek hükümlerin getirilmesi suretiyle daha ra
dikal tedbirlerin alınmasını faydalı mülâhaza
etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, vakti
niz hulul etti efendim.
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Muhterem arkadaşlarım, Sanayi Ba
kanlığı gibi Türkiye'nin ekonomisinde sos
yal-yapısında, teknolojisinde büyük yeri olan
bu müessesenin araştırma müesseselerine yer de
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vermek suretiyle 20 nci asrın teknolojisini
Türkiye'nin gerçekleri, Türkiye'nin coğrafi
şartlan ve ekonomisi içinde değerlendirmeye
gayret göstermesini ve ayrıca bu mealde bir
kuruluşa sahibolmasını temenni ederiz. Ya
pılmış olan istihsalin kontr olları ve bu istih
salin normlara uygunluğu gibi meselelerin
hallini ve lüzumlu olan araştırma çalışmala
rını üniversitelerle ilim müesseseleriyle işbir
liği yapmak suretiyle gerçekleştirecek bir
kuruluşun, Sanayi Bakanlığı bünyesi içerisinde
teşkilinde faydalar olduğu kanaatindeyim.
Sözlerimi burada bağlarken, Türkiye'nin
ekonomik hayatında çok ağırlığı olan ve kal
kınmada büyük hizmetler gören Sanayi Ba
kanlığının ileri bir görüş içerisinde, bugünün
modern ölçüleri içerisinde, çok uzağı gören
perspektifler içerisinde...
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, iki da
kikayı geçti efendim.
M. KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — iyi hizmetler yapacağına ve bu hiz
metlerin
Türkiye'nin kalkınmasına büyük
çapta faydalı olacağına kaani bulunduğumu
bir kere daha ifade etmek isterim. (A. P. sıra
larından : «bravo» sesleri.)
Sözlerimi bitirirken Sanayi Bakanlığı büt
çesinin Türk milletine, Türk Hükümetine ve
Sanayi Bakanlığının değerli mensuplarına ha
yırlı, uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle
selâmlarım. (Alkışlar ve «bravo» sesleri.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığı büt
çesi üzerinde muhterem gruplar adına ve şa
hısları adına sayın üyeler konuştular. Böy
lece müzakere tamamlandı. Şimdi, bölümlere
geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir,
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3. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Devlet Hava Meydanları İsletmesi Ge
nel Müdürlüğünün

1970 yılı Bütcc kanunu ta

sarısı ve Karma Bütçe Komisyonu raporu (Mil
let Meclisi 1/6; Cumhuriyet
(S. Sayısı : 1291)

Senatosu

1/1015)

(1)

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 37 nci
Birleşimde müzakere edilip oylanmıyan Devlet
Hava Meydanları işletmesi Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanun tasarısı açık oylarınıza
arz edilecektir. Beyaz kabul, kırmızı, ret
ve yeşil çekinser oyu ifade edecektir. Oy kutusu
vazifeliler tarafından dolaştırılacaktır.

GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Mec
lisi 1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051)
(S.
Sayısı : 1288) (Devamı)
P - SANAYİ
vanu)

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

23.000

(De-

Lira

Bölüm
( A / l ) Cari harcamalar
11.000

Ödenekler

12.000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Personel giderleri
11 579 211

13.000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Yönetim giderleri
3 084 786

14.000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Hizmet giderleri

83 503

16.000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Çeşitli giderler

148 500

24 000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler.,. Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırını harcamaları
21.000

Bölüm

Etüt ve proje giderleri

26'5 148 000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(1) 1291 S. sayılı basmayazı 2.2.
1970 ta
rihli 37 nci Birleşim tutanağına bağlıdır.

Lira
Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve büyük onarım
ları
6 100 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer
harcamaları

34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul
Etmiyenler... Kabul

250 000
edenler...
edilmiştir.
2 057 000
edenler...
edilmiştir.
12 501
edenler...
edilmiştir.

Sanayi Bakanlığı bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler.. Kabul edilmiştir efendim. Sanayi Bakan
lığı bütçesinin aziz milletime hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim. Teşekkür ederim.
R — TARIM

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Program gereğince Tarım Ba
kanlığı bütçesi müzakere edilecektir efendim.
Tarım Bakanı ve arkadaşlarının heyeti umumiyeye gelmeleirni dileriz.
Muhterem senatörler, 1970 yılı Tarım Ba
kanlığı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz.
Sayın Bakan buradalar, sayın komisyon bura
dalar. grupları adına söz alan sayın üyelerin
isimlerini takdim ediyorum. C. H. P. Grupu
adına Sayın Yılmazmete, G. P. Grupu adma
Sayın Fehmi Baysoy, Millî Birlik Grupu adma
395 —
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Saym Selâhattin Özgür, A. P. Grupu adına Sa
yın Yusuf Ziya Ayrım.
Saym Yılmazmete, buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA MUSLÎHİTTİN
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, say
gı değer arkadaşlarım, Tarım Bakanlığının 1970
yılı Bütçesi hakkında O. H. P. nin görüşlerini
arz etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunu
yorum. MaMmuâliniz, meclislerde rakamlar
üzerinde değil isin politikası üzerinde görü^
şülür. Ben de sizlere 1970 yılı için hazırlanan
bütçe, 1970 icra plânı, geçen yılın programı
ve kalkınma planındaki rakamları alıp bu ra
kamlarla A. P. Hükümetinin m ürk çiftçisine ne
yapabileceğini veya arzu edilenleri yapanııyacağmı göstermek üzere sözlerime basiryacağım.
1970 yılı programının uygulanması, koordi
nasyonu ve izlenmesine dair 10 Aralık 19G9
günlü 13373 sayılı Resmî Gazete ile yayınlanan,
kararın 31 nci sayfasında tarım için ayrılan
kredinin 8,8 milyar lira olduğunu görmekte
yiz. Öngörülen bu 8,8 milyar liralık kredi aca
ba çiftçinin eline geçmiş midir, bugünkü Hü
kümet bunun çiftçinin eline geçmesi için bir
gayret sarf ediyor mu? Uygulamaya bakacak
olursak paranın çoğunun tefecinin eline geç
tiğini ve bunun da A. P. Hükümeti tarafından
teşvik edildiğini görüyoruz. Şöyle ki, bugün
Türkiye'de küçük çiftçiyi, hatta küçük esnafı
sömüren bir tefeci kütlesi mevcuttur. Bu küt
le vergi vermez, çünkü, gelirini gizler. 150 ku
ruştan satmaldığı pamuğu, 210 kuruşmuş gibi
gösterir. Aradaki 60 kuruş gelirini gizler. Ge
çen yıllardaki konuşmalarımızda rakamlar ver
miştim, bu sene arz etmiyeceğim. Bu tefecile
rin dağıttıkları paranın miktarı bâzı ilçeleri
mizde 200 - 300 milyon liradır. Ziraat Banka
sının o ülkede dağıttığı kredinin on, yirmi mis
li kadardır. Bizzat Maliye müfettişleri Şöke'de
bundan dört sene evvel 200 milyon liranın te
feciler tarafından dağıtıldığını tesbit etmiş
lerdir. Buna «Teşkilâtlanmamış kredi piyasa
sı» diyecek kadar teşvikkâr davranış içeri
sinde elan bir Başvekilin Tarım Bakanlığı, elbetteki, Türk çiftçisine yeterli hizmeti göre
cek durumda değildir.
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C. H. P. GEÜPU ÂBINA MUSLİHİTTİN
YÎLMAS METE (Devamla) — Başbakan, Ta
rım Bakankğnn idare eder. Hükümet, bütün
Türkiye'deki bakanlıkların...
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O rakamlar her zaman dile geldi.
MUSLİEİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
—- Peki, biraz sonra, çıkarsınız yanlış dersiniz rakamlara.
Şimdi, arkadaşlarım, biraz evvel dedim ki,
burada işin politikasını görüşeceğiz. Tarım
Bakanlığının...
ETHEM ERDİNÇ (Kütahya) — Hangi çift
çi ezilmiştir, hangisi perişandır?
MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Ama, buna, «teşkilâtlanmamış kredi piyasasidir» derseniz bu, teşvik anlamına gelir. Ve
yine burada size belgelerle ispat edeceğim.
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — O si
zin zamanınız dadır.
HALİL GORAL (Aydın) — Saym Başkan,
müdahale ediyorlar, lütfen bu müdahaleleri
önleyiniz.
MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Bırakın, müdahale etsinler, bir dakika,
müdahale edin, edin zararı yok. Çünkü, size
söyiiyeceğim rakamlardan rahatsız olacağınızı
ben peşinen biliyorum.
BAŞKAN — Saym Goral, siz haklısınız,
Sayın Yılmaz Mete lütfen cevap vermeyiniz
sataşmalara. Sataşmalar içtüzüğün menetmiş
odluğu hareketlerdir. Arkadaşlarımız hata için
dedir.
MUSLÎHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
—• Sataşmalara cevap vermiyorum Saym Baş
kan, merak buyurmayın. Yalnız Türk çiftçisinin perişan durumunu söylerken rahatsızlanan arkadaşlarıma cevap vermek de hakkım
benim. Günkü, kendisinin ailesini dahi temsil
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i etmıyen, toprak ağasını temsil eden arkadaşım
bundan elbette rahatsız olacak, ben bunları
j daha dile getireceğim, cok söyiiyeceğim.
İ

j
BAŞKAN — Saym Yılmazmete, sizin de
1 diğer arkadaşlara sataşacak şekilde taarruzda
bulunmaya hakkınız yoktur. Partinizin, grupunuzun politikasını müdafaa ediniz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ MSTE (Devamla)
ÖMER ÜGÜZAL (Eskişehir) — Başbakan
— Ben taarruzda bulunmuyorum, sataşanlara
lığın bunlarla ne alâkası var?.
cevap veririm o kadar. O da hakkımdır.
396 —
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BAŞKAN — Hakkınız yok..
MUSLîHiTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Hakkım, ben burada susacağım, onlar söyle
sin, olmaz öyle şey.
BAŞKAN — Sayın Mete, daima itirazcı
bulunuyorsunuz, içtüzük hükümlerini tatbik
ediyorum. Sataşmalara cevap vermek hakkı
na sahip değilsiniz.
SABAHATTİN ORHON (Giresun) — Ken
di partisinin ihtilâflarını buraya getirmiş, mec
muaları okusunlar dinliyelim.
BAŞKAN — Sayın Orhon, rica ederim,
vaziyetimi müşiküllestiriyorsunuz, sonra nasıl
bu müzakerelerin içinden çıkacağız?
Sayın Orhon hem İçtüzüğe aykırı hareket
ediyorsunuz, hem de Başkanlıkla...
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Biraz dinleyin, dinyeyin azıcık, oturun, otu
run dinleyin, daha neler söyliyeceğim ben, otur
bak dinle, hiç hoşuna gitmiyecek çünkü..
Muhterem arkadaşlarım, 8,8 milyar Türk
çiftçisine verilecek kredi, uygulamaya bakı
yoruz, bunun 5 milyarı çiftçi adı altındaki
tefeciye veriliyor. Yalan mı?.. (A. P. sıraların
dan «Yalan» sesleri) O olmadı...
BAŞKAN — Sayın Mete, sual sormaya
hakkınız var mı? Ne sayın Senatör size sual
sorabilir, ne siz ona sual sorabilirsiniz.
MUSLîHiTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Sayın Başkan, siz de banim her sözüme mü
dahale etmek zorunluğunda mısınız?
BAŞKAN — Mecburum, bittabi Sual so
ruyorsunuz, karşıdan müdahale ediyorlar. Bu
şekilde nizam kurulamaz ki.
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yor ödüyor. Tefeciye borç zamanı geldiği zaman bankadan alıp oraya ödüyor. Bu suretle
hiçbir zaman taban fiyatı denen miktar çiftçinin eline geçmiyor. Bu parayı çiftçinin eline
geçirin, 8,8 milyar Türk çiftçisine yeter.
SABAHATTİN ORHON "(Giresun) — Daha
fazla geçiyor ama yine yetmiyor.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devanıj la) — Ama, «bu. düzeni değiştirmiyeceğiz» di
yorsunuz, neden? Çünkü, hoşunuza gitmiyor.
i «Ekseriyet sizde, biz haklıyız. Biz bütün bunla
rı Lalkm huzuruna çıktık, anlattık. Bize ma
dem ki, rey verdi, biz sandıktan çıktık, öyle ise
değiştirıniyeceğ:z>> diyorsunuz, işte sakat zih
niyet bıı. Yanlış zihniyet bu. Muhterem arkadaşlarmı, mutlaka oy almış olması bir insanı
her sözünde haklı kılamaz. Yok beyle şey. O za
man bu Meclise lüzum kalmazdı. Çok oy alan
parti istediğini yapardı. Diğeri çekilir, gider
di. Yok böyle değil, demek ki. Şurada görüşü
yor as, fikirler ileri sürüyoruz, niye? Doğru yo
lu balalım diye, Eğer sisin her sözünüz doğru
olca ve bizimki doğru -olmasa o zaman biz bu
Mr/süye ç?kmayız. Onun için itiraz etmekte hak'!z:-Mz var. Günkü, bu düzen değişecektir. Sizin
Ii£3abm'3a gelmiyor.
FAÎIİT ALT AN (Çanakkale) — Biı kurma
dık ;-u düzeni, kırk sene sis yediniz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Şimdi, 8,8 milyarın 5,5 milyarını tefeci
ye dağıt'.p bununla milyonlar vuran insanı ko
ruyan şah:s, onların oyları ile buraya gelmişse
elbette ki, bu düzeni değiştirmek istemez. Bi
raz sonra toprak dağılımından bahsedeceğim ar
kadaşlarım. Şimdi, burada tarım ürünlerinin
değerlendirilmesi için
alınacak tedbirlerden
bahsediliyor. Üretimin artırılması için birta
kım tedbirler, gayet güzel. Ama bu düzende
bunu uygulamaya imkân yok. Bu kredi düzeni
mevcudclduğu müddetçe bugünkü üretimi ar
tırmaya imkân yok. Daha sonra biraz tefer
ruata ineosğim. Bugünkü teşkilâtla da buna
imkân yok.

MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Konuşma usulünde haksız mıyım, yalan mı,
doğru değil mi diye bir usul mevcuttur. Ben,
bu usulü uyguladım orada.
Şimdi arkadaşlarım, düzen bozukluğu bu
radan başladı. 8,8 milyar lira çiftçiye para
vereceğiz; diyoruz, arkasından kalkıyoruz 5
milyarını tefeciye veriyoruz. 3,5 milyarını da
nasıl veriyoruz çiftçiye, onu arz edeceğim şimdi.
Buğdayını 60 kuruştan satan tefeci, kışın, ban
Iviiiiiterem arkadaşlarım, buğday konusunu
kaya borcu geldiği zaman, gidip tefeciden bu
ge^Dîi yıl burada konuşurken Meksika menşeli
parayı alıp götürüp oraya veriyor, pamuğunu j buğdayın faydalarının veya zararlarının iyi
150 kuruştan satan çiftçi. Bankaya taksit, za | otirl edilmesi gerektiğini ileri sürdüm. Bunun
man?. geldiği zaman, borç zamanı geldiği sa
Türkiye'ye, tarımsal ürünler içerisinde en çok
man gidip tefeciden bu parayı alıyor, götürü- 1 döviz getiren, pamuk sahasına yayılmasının mah397 —
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zurlanndan bahsettik. O günkü Tarım Bakanı
çıktı, «demek ki, siz sonora buğdayını istemiyor
sunuz. öyle ise halkın huzuruna çıkın da isteme
diğinizi beyan edin.» dedi. Hayır böyle bir şey
söylemedik. Etüd edin; tetkik edin, dedik. «Ha
yır, siz anlamazsınız, ben ziraat mühendisiyim,
çizmeden yukarı çıkmayın» gibi bu Mecliste
maalesef tepki göstermediğiniz çirkin bir söz,
çünkü, bütün senatörler fikirlerini burada ra
hatlıkla söyliyecekler. Ve bir Bakan böyle dü
şüncesizce bir söz söylerse senatörler tepki gös
termelidir. Ama, maalesef kendi Bakanınızdır
diye alkışladınız.
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Canım, ge
çen seneki bütçede cereyan eden bu hâdise ile
bu seneki, bugünkü bütçenin alâkası nedir?
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Müsaade ediniz, aman beyim yapma, bunu
sen de bilirsin.
BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin efen
dim, Sayın Altan hatibe, Tüzüğün hangi madde
sine göre tavsiyede bulunuyorsunuz?
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Geçen se
neki bütçede geçenle bu bütçenin bir alâkası
yok.
BAŞKAN — Konuşmaya hakkınız var mı,
içtüzükteki hangi maddeye göre söylüyorsunuz?
Müsaade ediniz, bunu önlemek için hiçbir se
bep yoktur. Başkan ancak kaba ve edep dışı
olan konuşmalara müdahale eder.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Bu konuş
ma da sadet dışıdır ve burada bulunmıyan bir
şahsın gıyabında konuşulmaktadır. Kendisini
müdafaa etme durumunda olmıyan bir şahıs
mevzuubahistir.
BAŞKAN — Oturarak konuşmakta, devam
ediyorsunuz, Sayın Altan.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Siz de Baş
kan olarak Tüzüğü tatbik edin, biz de müdahale
etmiyelim.
BAŞKAN — Sayın Altan, burada Tüzük bü
tün incelikleri ile hissiyatın dışında, aklıselimle
tatbik edilmektedir. Sayın Mete, buyurun de
vam edin, rica ederim.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Muhterem arkadaşlarım, geçen sene sonora
buğdayının ekimini kontrol ediniz demek, bu
sene söylenmiyecek bir söz mü, lâf mı? Elbette
bunu söyledik, isabet olduğundan bahsedece
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ğim. Sonra bir Bakanın, icrayı temsil eden bir
şahsın, muhterem Heyetiniz huzurlarında bir
üyenin söylediği sözü tekrar etmek o Bakana
hakaret değil ki.
NAHİT ALTAN (Çanakkale) — Ama «edep
dışı» dediniz beyefendi.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Hayır, hayır öyle bir söz söylemedim.
BAŞKAN — Sayın Mete, haddizatında hü
kümetlerde devamlılık vardır. Binaenaleyh,
dünkü Bakanı bugünkü Bakan temsil etmekte
dir. icabederse gerekli cevabı size verirler, Sa
yın Altan bunda da haksızdır, icabederse ge
rekli cevabı size verirler, Sayın Altan bunda da
haksızdır. Buyurunuz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
—Teşefkkür ederim efendim, şimdi, geçen sene
söylediğimiz bu sözün doğruluğunu bu sene gö
rüyoruz. üsteliîk geçen yıllar denmişti ki - ama
müsaade etmiyecek arkadaşlar geçen seneki
sözü söyleme diyorlar.
BAŞKAN — Rica ederim Sayın Mete. Bu
rada siz konuşacaksınız ben idare edeceğim.
Tahrik etmiyeceksiniz karşı tarafı. Ve bittabi
vakit de geçiyor.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
Şu üç dakika da sizin konuşmalarınızla geçti.
BAŞKAN — Merak etmeyin üç dakikayı
da çıkarırırz.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Arkadaşlarım, geçen sene sonora buğdayı ve
Meksika menşeli buğdayların iyi etüdediîlımesi
lâzımgeldiği fikrini ileri sürdüğümüzde, «Yok
hayır biz artık ihraceden memleket haline gel
dik. Siz bunu mu kınıyorsunuz, bundan mı hoş
lanmıyorsunuz » dendi.
SAFFET URAL (Bursa) — Heykeli diki
lecek...
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Ha, evet heykeli dikilecek falan lâfları. Hal
buki arkadaşlarım bu sene gördük ki, geçen
yıl bu parlak sözlerin söylendiği sıralarda bi
zim yemeklik buğdayımızı kâfi miktarda elde
edemedik. Ve 800 000 ton yemeklik buğdaya ih
tiyacımız olduğunu dış ülkelere büldirdik ve
bunun da beşyüzbin tonu Türkiye'ye halen gel
miş durumda. Yetmiyeceğini, daha da asgari
üeyüzbin ton yemeklik buğday geleceğini öğ
renmiş bulunuyoruz. Bize nutuk çekmek ile
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nurlu ufuklardan bahsetme ile ne nurlu ufka gi
dilir ne karın doyar. Bakanlık bu sözlerimden
elbette etkilenecektir. Evvelâ vazifemizi göre
lim, ondan sonra nutkumuzu çekelim.
Şimdi, bu arada bir gazete havadisi tekzib edilmemiştir. Yalnız, yalan ise Bakan lütfeder,
burada cevaplandırır. Bir miktar yemeklik buğ
day istediğimiz Almanya'nın da bu miktara
iî anmadığını, ancak, 1/4 ünü vermeyi teklif et
tiğini gazetelerde okudum. Çok çirkin bir şey.
Biz buna inanmıyoruz, bir Hükümete inanma
mak, «senin bu kadar yemdküik buğdaya ihtiya
cın yoktur, daha azını 1/4 ünü vereceğim» şek
linde bir teklif yapılacağım da Hükümetten
ummuyorum. Onun için aslını burada öğrenir
sek ben memnun olacağım.
Arkadaşlarım, teferruata inmek istemiyorrum, bu buğday konusunda memnun olan böl
geler de var, olmıyan bölgeler de var. Yalnız,
bizim yaptığımız incelemeye göre, pamuk eki
mi sahasında bir daralma olmuştur, bu tehli
keli bir yoldur. Eğer, buğdayı pamuk sahasına
ekersek, biz belki beşyüzbin ton buğday ithalin
den vaz geçeriz ama, ihracatımız da bir hayli
azalır ki, aslında uygulanacak yol, kendimize
yeteri kadar buğday elde edelim, hattâ ihraç
da edelim. Ama, pamuk sahasında yani, daha
vorimli ihracetme imkânı olan ürünün elde edil
diği sahada bunu ekmiyelim. Buna dikkat edil
mesini, Bakanlığın bu yolda da çalışmaya önem
vermesini temenni ederim.
Bu konuda, bir de söyliyeceğim şöyle birşey
vardır: Dünyanın birçok yerlerinde ürünü des
tekleme fiyatları, yani Hükümetin doğrudan
veya dolayısiyle yaptığı destekleme alımları
nın fiyatları ekim mevsiminden önce ilân edilir.
Bizde istihsal yapıldıktan sonra ilân ediliyor.
Bunu bilhassa Güney - Anadolu için söylüyo
rum. Diğer yerlerde biraz daha geç ama, Gü
ney - Anadoluda, Haziran başında, Mayıs son
larında buğday ve arpa ürünü elde edilmeye
başlanır, eski mevzuata göre 15 Haziranda
i'ân edilir. Bu, çok yanlış bir yol. önceden, ben
bir sene sonra, 8 ay sonra filân ürünü şu ka
dar fiyata satınalacağım derse Hükümet, çiftçi
de buna göre arazisini değerlendirir, gübresini
ona göre atar, verimini buna göre almaya ça
lışır. Aynı zamanda buğtiaya birkaç kuruş yük
sek fiyat verilmesi, bir nevi köyden şehire akı— 399
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îiı durduracak ucuz bir önleme politikasıdır.
Çünkü/halen ürünü artıracak sanayi dallarında
çalışacak kimselerin dışında bayağı tehlike arz
edecek tarzda köylülerimizin birçoğu şehirlere
akın etmektedir.
Bunlar şehirlere tüketici olarak gelmektedir.
Bunun bir memlekette kalkınma hızını yavaş
latacağını herkes bilir. Bunun önüne geçmek
için bâzı tedbirlerin alınması gerekir. Bunlar
dan birisi de; verimi az yerlerde buğday yeti
şen, arpa çavdar yetişen yerlerde Hükümetin
destekleme alımı yaparken biraz yüksek fiyat
vermesi bir nevi orada geçimi sağlıyacağı için
şehre akını önleyici ucuz bir genelleme tedbiri
anlamını taşır.
1970 yılında yurt içi ihtiyacımızın tamamen
yurtta elde edilen ürünlerle karşılanacağı ön
görülmüştür. Temenni ederiz. Yalnız bunun
şartlarının neler olduğunu zirai mücadelede ve
sairede, biraz sonra, nasıl bir siyaset takibedilmesi lâzımgeldiğini arz -edceğim.
Evvelâ; 1963 ten bu yana şehirlerde yapı
lan geçinme endekslerini tetkik ettiğimiz za
man görüyoruz İd, 1963 ile 1969 arasında % 50
artış var. Ortalama Türkiye'de 1963 ile 1969
arasında % 50 hayat pahalılığı olmuş demektir.
Buna mukabil çiftçinin eline geçen mahsulün
artışında böyle % 50 değil, buğdayda % 5 - 10,
pamukta hemen hemen hiç olmıyan, çayde pek
az, fındıkta, tütünde, bazan daha geri bir fi
yatla, çiftçinin eline geçen paranın az olduğu
nu görmekteyiz. Diyecek ki, arkadaşlarım, Halk
Partisi olarak ne düşünürsünüz? Yani 80 ku
ruşluk buğdayı 120 kuruşa mı alalım? Hayır.
220 kuruşluk pamuğu 3 liraya mı alalım? Ha
yır, arkadaşlar, ya, eski deyimi ile, istihsale
yararlı olan, sürülmesi, ekilmesi hasadı, gübre
si, zirai mücadelesi vani birtakım girdilerin
ucuz olmasını sağlarsak, fiyat yükselmesine hiç
lüzum kalmıyacaktır.
Bu arada krediden bahsedeceğiz tabiî. Yi
ne pamuk fiyatında, Tarım Bakanlığının ifade
sine göre, bir kilo kütlü 209 kuruş zannediyo
rum, buna benzer bir arakam, 209 kuruşa mal
ediliyor. Ziraat Odalarının bildirisine göre 232
kuruşa mal ediliyor. Kaça satıyoruz, aynı fi
yata sattığımızı kabul edelim. Diyelim ki, çift
çi tarlasının icrasını kurtarmış olsun. Çünkü,
buna o da dâhil, emeğini kazanmış olsun. Ama,
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230 kuruş. 220 kuruş çiftçinin eline geçmiyor.
Ya, tefecinin eline geçmiyor. Ya. tefecinin eli
ne geçiyor o. Çünkü, 150 kuruşa satıyor, öyle
ise bizim gübreyi ucuzlatmanın j/ollarını ara
mamız lâzım. Yine teknik rakamlar üzerine fas
la inmiyeeeğim. Yalnız 1960 - 1969 yıllan ara
sında gübrede 19 misli bir artış mevcuttur;
söyle özet olarak söylüyorum, belki daha fazla
dır, teferruata inmemek için yapıyorum. Bu
nun çiftçi eline daha ucuz geçmesi mümkündür.
Halbuki bugün kredi sistemi çok pahalıdır. Gü
neydoğu 63 - 65 kuruşa çiftçiye verilen gübre
nin birçoğunu bundan bir ay evvel Adana'da
150 kuruşa satmaldık. Bir ay evvel, 2 ay evvel
35 kuruşa çiftçinin elinden alıyor, 65 kuruşa
bankaya borçlanıyor. 35 kuruşa veriyoruz. De
mek ki, çiftçi % 50 faiz veriyor. Çok pahalı
bir kredi. İhtiyacı var saten ekmiş doğru dü
rüst gübre kullanmayı bilmiyor, öğretim yok,
eğitim yok. Kâfi eleman yok. Tutuyor elinde
ki gübreyi, şehir ismi vereyim, hattâ gerekir
se şahıs ismi dahi verebilirim. Urfa'dan 35 ku
ruşa kamyonlara yüklüyor geliyor Adana'ya
150 kuruşa gübreyi satıyor. İhtiyaç var. Zirai
Donatını temin edememiş. Yine aracı kâr etti,
Halbuki bunlar daha düzenli bir hale getiri
lebilir ve daha ucuz olarak samanında çiftçiye
verilebilir. Zamanında verilmedikten sonra to
humluk buğday ancak un olur. Gübre de pa
halı bir kredi olarak başka bir yere satılıyor.
Yoksa gübrenin gelişigüzel bir mevsimde veril
mesi. onu stok edip bir sene sonra kullanmasını
mümkün kılmaz. Bu ucuz istihsale etki yapa
cak unsurlardan birisi; gübrenin ucuzlaması:
Diğeri tarımsal mücadele. Maalesef halen Tür
kiye'de tarımsal mücadelede .dünya milletleri
ne göre en geri ülkelerden birisi halindeyiz.
Ankara köylerinde dahi, Ankara ilçelerinde da
hi yaptığım etüde göre hububattaki zararlı bit
kilerle mücadele % 15 i bulmamaktadır. Pa
mukta bu, biraz daha ileri, bizzat çiftçi kendi
si }/apıyor zaten. Devlet tarafından yapılmı
yor. Yalnız bunda da bâzı aksaklıklara var.
Bu düzen böyle gidiyor. Günkü, fabrikatör; et
kisiz, bozuk ilâç satıyor. Kontrol yok. Tarım
Bakanlığının kontrol etmesi lâzım. Yani filân
rayıiı kanunun, filân maddesinde demiyorum.
Bunlara lüzum yok, var. Kontrol etmesi lâzım,
kontrol etmiyor. Veya içerisinde çok az bir
madde var, gerekli tesiri göstermiyor. Mücade-
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ı lede iyi bir verim elde edilemiyor. Teknik ele
man noksan, çiftçi eğitimsiz, lâyiki ile bilmiyor.
Bunların düzelmesi, ilâcın ucuzlaması etkili
normal ilâcın piyasaya çıkarılması istihsali
j ucuzlatacak unsurlardan birisidir. Aynı konu
pamuk iein de mevcut. 1968 de 712 835 hektar
ekilmiş olmuş 435 bin ton ürün elde edilmiş.
1969 da bakınız ekiliş sahası 638 389 hektara
| düşmüş, işte daha evvel, demin buğdaydan bah
sederken arz ettiğim, Meksika menşeli buğday
pamuk sahasına girmeye bağlamış.
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, müddeti
niz bitmiştir. Şimdi, inkıtalar iein 4 dakika vak
tiniz var, efendim.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Teşekkür ederim.

j

İ
[
|

I

|
I

I

Bluhterem arkadaşlarım, biraz kısa olarak
izah etmeye başlıyalım. Dünyada 9 ncu durum
da olan ekili sahamız; bu, 1967 de 717 bin hek
tar idi. 1969 da 638 bin hektara düşmüştür.
Önümüzdeki yıl belki biraz artabilir veya bi
raz daha düşebilir. Ama, dünyada 9 ncu durumciajnz. Maalesef, dünya piyasasına uyabilmek
için çok müşkülât çekilmektedir. Destekleme
fiyatları halkı memnun etmemektedir. Yüksek
fiyat verildiği takdirde dış piyasaya uyulmamaktadır. Sebepleri, bunun izalesi çareleri; bi
raz evvel izah ettiğim gibi, istihsali ucuzlatmak
tır.
"•ik^ k^Vrım Türkiye Cz beslenmenin çok
fena c \ J>JII:U bil-.' -?: a:' maaşımız olmasa gerek. Tahıl olarak Türklerin yediği miktarı dünyada çok az millet yemektedir. Et ise günde
fert başına isabet eden hayvansal protein mik
tarı: Yeni Zelanda'da 74 kilogram. Amerika
Birleşik Devletlerinde 68, Kanada'da 62, Dani
marka'da 59... Böyle, en son Türkiye'nin ki 15
kilogram. Bunlar 1359 seneleri için olan rakam
lardır, kıyaslamalardır. Daha sonrakilere ait
başka bilgiler var, böyle kıyaslama yok. Şim
di, bu 15 kilogram, Türkiye'de, bırakınız
70 - 74 kiloyu, 30 kiloya çıkabilmesi, bu gidiş
le, daha yüs^/ıiHar ister. Eğer biz hayvancılığın
gelişmesini sağiıyamassak sadece bunu icra plâ
nında yıllık programda ve kalkınma plânında
sayfalar arasında bırakırsak bu, Türkiye moral
bakımında:! da gerekli kalkınma hızına ulaşa
maz. Protsini almıyan, yalnız bitkisel gıda alan
insanlarda çalışma gücü de azalır. Ben bunun
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MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
üzerinde fazla durmıyacağım, her halde önü !
müzdeki yıl yapacağız dediklerini, Tarım Ba — Peki efendim.
Yabancı bir ülkede 15 bin liraya satılan
kanlığı yapmak imkânı bulursa kendilerini teb j
traktör Türkiye'de 45 bin liraya satıldığı müd
rik edeceğim.
detçe Türk çiftçisini koruyoruz, Türk çiftçisini
Hayvancılığı geliştirme tedbirleri olarak bu
düşünüyoruz, iddiası ancak sözde kalacaktır.
güne kadar öngörülen hususlar hakikaten fay
dalıdır ve geliştirilebilir. Yalnız geçen yılın uy
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, teşekkür
gulamasına baktığımız zaman görüyoruz ki, bu
ederim efendim.
tedbirler alınmamış. Bir yıl evvelde aynı tedbir
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
lerin alınacağı söyleniyordu. Yalnız bu tedbir
— Sözlerimi sonra bitirmek üzere hepinizi saygı
lerin alınmadığını, Doğuda yeteri kadar ve za ile selâmlarım. (Alkışlar)
manında yem temin edilemediğini, Doğudaki
BAŞKAN — Evet, efendim.
üreticinin, yetiştiricinin kışın yemsizlikten ve
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ
nakliyesizlikten, çok ucuza elinden çıkardığını
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın
yine arada bir aracı sınıfın bundan istifade et
senatörler,
tiğini, faydalandığını...
|
1965 bütçe görüşmelerinde bu kürsüden, taBAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, vaktiniz I hıl üretimindeki duraklamayı, rakamlarla arz
doldu efendim. Lütfen bağlayınız.
etmiştim. 1970 bütçesinde de beş yıl sonra G. P.
Grupu
adına bu konuya dönmekliğimizin nede
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
ni,
konunun
ciddiyetini muhafaza etmesindenla) — Sayın Başkan, bir de 15 dakikalık hak
dir.
kımı kullanmak isterim. Bunun için müsaade
Memleketimizin
anaprablemlerinden biri
ederseniz...
olan
bu
konuya,
iktidariyle,
muhalefetiyle Yüce
BAŞKAN — Sayın Mete, görüşümüzü açıkSenatonun
bütün
toplulukları
ile hassasiyetle
lıyalım.
eğilineceğine
ke
emin
bulunuyoruz.
İçtüzüğün 58 ncı maddesinin 2 nci fıkrası:
«Komisyon Başkanı veya sözcüsüyle grup baş
kan ve sözcüleri sıraya bağlı değillerdir. An
cak, bir konu üzerinde bütün gruplar adına ko
nuşmalar bitmeden, evvelce konuşmuş olan
grup sözcüsüne yeniden söz verilemez,»

Tarım Bakanlığı, son aylarda yayınladığı
«Türkiye'nin tarımsal üretim projeksiyonu
1968 - 2000» kitabiyle zararla kapadığı 12 yıldık
bilançosu ile kamu oyuna sunmuştur.

Danışma kurulunda aldığımız ve Heyeti
Umumiyede tasdik edilen karar gereğince za
manınız 30 dakika ile takyidedilmiştir. Bu se
bepten ikinci sözü ancak gruplar bittikten
sonra alabileceksiniz. O hakkınız mahfuz kal
mak üzere lütfen sözünüzü bağlayınız efen
dim.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devam
la) — Teşekkür ederim.
Muhterem arkadaşlarım, ürünün artırılması
ve Türk çiftçinin elinde biraz para kalabilme
si için önemli olan hususlardan birisi de tarım
araç ve vasıtalarının ucuza çiftçiye intikalini
sağlamaktır. Bunun için montaj sanayiinin aleyhindeyiz. Ama, bâzı arkadaşlar beğenmiyecekler.
BAŞKAN — Lütfen sözünüzü bağlayınız
efendim.
I

Bu kürsüden belirtildiği gibi, Kalkınma Plâ
nımızda tarım için yılda yüzde 4,1 bir gelişme
öngörülmüştür. Son üç yılda alman sonuçlar ise
1967 de yüzde 0,9, 1968 de yüzde 1.9, 1969 da
yüzde 1 dır.
Tarımdaki yıllık gelir artışı, nüfus artışının
altındadır.
Kısa ifadesiyle tarımda çalışanların fert ba
şına düşen geliri azalmıştır. Bakanlığın zararla
kapandığı 12 yıllık bilançosu ve 1968 - 2000 yıl
lan tahıl projeksiyonundaki talep ve bunu kar
şılama zorunluğu bizi, çocuklarımız ve torunla
rımız için endişe ve ümitsizliğe düşürmektedir.
Bilindiği gibi tarım topraklarının sınırı bü
yük ölçüde aşılmış. Bu nedenledir ki, toprak
ürünlerinin birim verimlerinin artırılması için
milletçe ve devletçe hiçbir emek ve masraftan
kaçınmıyoruz. Büyük döviz sarfıyla ticaret gübresi, zirai mücadele ilâçları, traktör, ziraat alet
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ve makinaları ve tohumluk buğday ithal ediyo
ruz. Ayrıca traktör, ziraat alet ve makinaları,
ticaret gübresi, zirai 'mücadele ilâçları fabrika
ları ve sulama tesisleri kuruyoruz. Geniş ölçüde
zirai tarediler veriyoruz. 1969 (da ticaret gübresi
kredisi 1 230 000 000 liraya çıkarılmıştır.
Üç ziraat fakültesine ilâveten Adana'da bir
dördüncüsü kurulmaktaSdir, ziraat okullarının
sayısı artırılmaktadır.
Tarım Bakanlığı, Ziraat işleri Genel Müdür
lüğü, Teknik ziraat müdürlükleri, 4 - K çalışma
ları, ev ekonomisi çalışmaları, bölge zirai araş
tırma enstitüleri, zirai deneme istasyonları ve
fidanlık müdürlükleri, ziraat meslek okullariyle,
Zirai Mücadele ve Zirai Karantina Genel
Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilâtı, zirai mü
cadele enstitüleri, zirai mücadele ilâç ve alet
enstitüsü ile,
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü,
Devlet Üretme Çiftlikleriyle,
Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Mü
dürlüğü geniş teşkilâtiyle,
Pamuk İşleri Müdürlüğü, pamuk tohumu
üretme ve ıslah çiftlikleri ve bölge pamuk işleri
teknik müfettişleriyle,
Neşriyat Müdürlüğü, neşriyat faaliyetleri,
radyo konuşmaları, basın ve haber faaliyetleri
ve gözle eğitim faaliyetleriyle,
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
meteoroloji yayınlariyle,
Köy İşleri Bakanlığı :
Toprak ve İskân İşleri Genel Müdürlüğü faa
liyetleriyle,
Topraksu Genel Müdürlüğü geniş teşkilâ
tiyle,
Ticaret Bakanlığı :
Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
geniş teşkilâtiyle,
Ziraat Bankası zirai kredileri - Tarım kredi
ve tarım istihsal ve satış kooperatifleriyle,
Sanayi Bakanlığı :
Azot Sanayii Anonim Şirketi ticaret gübresi
fabrikalariyle, yurt taranmın gelişmesi için bü
yük masraflara katlanmaktadır.
Sayın senatörler,
1962 - 1968 yıllarında yurtta 2 345 239 ton
ticaret gübresi üretilmiş ve 4 993 871 ton gübre
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ithal edilmiştir. 8 yılda toprağa 6 339 110 ton
gübre atılmıştır. İthalât için 169 295 389 dolar,
yaklaşık olarak 1 519 658 509 lira döviz sarfedilmiştir. 1967 de döviz sarfı 39 020 000 dolara ve
1968 yılında ise 51 870 400 dolara yükselmiştir.
Traktör sayısında, 1962 de 43 747 den 1968
de 85 475 e yükselmiş.
Biçer - döver sayısında, 6 072 den 8 200 e
üçte bir nisbetinde bir artışla 2 128 aded fazla
laşmış.
Mibzerlerde 53 312 den 83 300 e yüzde elli
nisbetinde 15 172 aded, selektör sayısında da
1956 da 1 169 iken 1967 de bir misli yani 2 684
de,
Tarımsal mücadele ilâçların üretiminde 1960
da 11 658 tondan 1967 de 37 610 tona,
— Yurtta imal edilenlerle ithal edilerek mü
cadelede kullanılan zirai mücadele ilâçarı, 1960
da 23 410 tondan 1967 de 40 172 tona,
— Tohumluk dağıtımı 1956 da 67 770 ton
dan 1967 de 247 043 tona,
— Zirai krediler 1956 da 1 873 250 liradan
1967 de 5 355 238 197 liraya ve 1989 da
8 788 000 000 liraya yükselmiştir.
Sayın senatörler,
Bu dakikaya kadar sizlere tarımsal üretimde
devamlı olarak artan ve yükselen gider rakam
larından bahsetmiş bulunuyorum.
Şimdi sizlere millî beslenmemizde ve millî
ekonomimizde hayati bir önem taşıyan ve millî
ekonomimizin dar boğaza girmesinde ve kalkın
ma gücünün düşmesinde büyük rol oynıyan buğ
day, arpa, yulaf ve mısır üretimizin son 10 yıl
lık durumunu arz edeceğim.
Buğday, tahıl ekilen alanın % 60, genel eki
len alanın % 53,5 ini,
Arpa, tahıl ekilen alanın % 20, genel ekilen
alanın % 17,0 sini,
Mısır, tahıl ekilen alanın % 4,9. genel ekilen
alanın da % 4,2 sini,
Yulaf, tahıl ekilen alanın % 2,7, genel ekilen
alanın % 2,3 ünü,
Ve toplam olarak da bu dört tahıl ürünü,
tahıl alanının % 87,6 sini ve genel ekilen alanın
da % 77 sini kapsamaktadır.
Bir deyimle ekilen topraklarımızın yüzde
80 ine tahıl ekilmektedir. Bütün gücümüzü ta
hıl ekimine bağlamış bulunuyoruz.
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Dört tahıl nev'inin 1 )57 ve 1968 yıllarında 12
yıllık hektar verimi ve yıllık üretim miktarı
şöyledir ;
Euğday
1 000
Yıllar
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1963
1967
1968

Kg/Ha
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

159
147
042
095

907
1
1
1
1
1
1
1

083
273
054
076
208
250
154

görülüyor. Millet ve Devletçe yapılan
masraf ve emeklere mukabil.

Arpa
Kg/Ha

büyük

Buğday, verimi 12 yıl içinde buğday hektar
verimi 1957 de 1 159 kilo, 1968 de 1 154 kilo
birim veriminde artış yok. Ekiliş sahası ise 1957
de 7 157 000 hektardan 1 milyon hektardan
fazla bir artışla 1968 de 8 250 000 hektara yük
selmiştir.
Arpa, hektar verimi, 1957 de 1 387 kilodan
1968 de 1 304 kilo birim veriminde 83 kilo azal
ma var. Ekilişte 1960 da 2 836 000 hektardan
1988 de 2 730 000 hektara yani bin hektarda
üretime de 3 650 bin tondan 3 500 bin tona ya
ni 90 ton azalma var. Mısır, hektar verimi, 1959
da 1 423 kilo, 1968 de 1 567 kilo 100 kilo bir
artış görülmekte ise de 1960 da 1 568 kilo ve
rime nazaran 41 kilo noksandır. Yani birim ve
riminde bariz bir artış yok. 1959 da 700 000 hek
tardan 1968 de 655 000 hektara 45 000 hektar
bir ekiliş azalması var. Mısır 12 yılda bir mil
yon tonla yerinde sayıyor.
Yulaf, hektar verimi, 1957 de 1 236 kilo
1968 de 1 233 kilo. Hiçbir artış yok. Ekiliş ala
nında 348 000 hektardan 365 000 hektara, üre
tim 475 000 tondan 450 000 tona düşmüştür.
Diğer tahıllar bir tarafa bırakılırsa buğday gi
bi, milletçe ve devletçe üzerinde titizlik ve has-

387
333
200
304
058
250
504
163
191
402
394
304

Mısır
Kg/Ha

Yulaf
Kg/Ha

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

428
563
442
199
477
470
454
527
556
527

236
233
168
232
058
250
250
341
350
275
308
233

sasiyetle durulan, millî ekonomi, millî beslenme
ve millî savunma ile çok yakından ilgisi olan bu
tahılın üretiminde dahi istikrarlı ve emniyetli
bir artış teknik ziraat imkânlarının geniş ölçü
deki artışına rağmen sağlanamaması yağışı az
yıllarda hektar veriminin 907 kiloya ve üretimin
7 milyon tona düşmesi, üzerinde önemle durul
ması gerekli bir millî mesele haline gelmiş ve
parti propagandalarının dışına çoktan çıkmış
tır. G-eçen yıl tarlalarda halay oekilinceye kadar
bu konu maalesef istismar edilmiştir.
Sayın senatörler, bu üzücü duruma karşılık,
yüreklerimizi ferahlatan şeker pancan üretimin
den kısaca bahsedeceğim.
Türkiye Şeker Fabrikaları ziraat teşkilâtının
nezaret ve kontrolunda ekilen şeker pancarı
üretiminde tdknik ziraatin olumlu etkilerini gö
rüyoruz. Bu sektörde istikrarlı ve emniyetli bir
artış sağlanmış ve verim, 1957 de hektarda
15 331 kiloda 1988 de % 24 fazlasiyle 37 266
kiloya yükselmiştir. îşte bu bizce teknik ziraattir. Bizi endişeye düşüren bir konu da Tarım Ba
kanlığının görüşüdür. «Türkiye'nin tarımsal
üretim projeksionu» kitabımın 78 nci sayfasında
şöyle özetlenmiştir :
«Memleketimiz artan yurt içi talebi karşısın
da ve özellikle yağışın yetersiz olduğu ve has-
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talik epidemilerinin g-örüldüğü yıllarda bâzı hu
bubat cinsleri - bilhassa buğday ithalâtı zorıınluğu ile karşı karşıya kalmaktadır.

Yıllar
1960
1961
1962
19-83
1964
1985
1966
1967
1980

Tablo 20 den anlaşıldığı üzere ithalâtımızın
ağırlık merkezi, yemeklik hububat çeşitleri üze
rinde toplanmaktadır.
özellikle buğday ithalâtı her yıl devamlılık
göstermektedir.
Mısır ithalâtı, sanayicilerin talebi üzerine ya
pılmıştır.
Et narhının kaldırılması, arpa ithaline sebehoimuş son iki yılda yapılan pirinç ithalâtı ise
piyasayı tanzim amaciyle yapılmıştır.
Bakanlığın bu beyanı cidden üzücüdür. Ba
kanlık, üretimin yerinde sayması üzerine sudan
sebeplerle ithalâtı kamufle etmeye öşür bulma
ya çalışmaktadır. Bizi endişeye düşüren nokta
da budur.
1960 dan 1969 yılma kadar buğday ithalâtı
şöyledir. Bu rakamlara tohumluk ithalâtı dâhil
midir? Bilmiyoruz.

Memleketler
İspanya
Holânda
Meksika
Şili
Mısır
Kolombiya

Tohum]ak el-:iliş
alanına nisbeti

O : 2

Ton
339 487
936 585
959 772
489 207
123 344
351 755
288 927
13 015
468 199

Son 10 yclm. orsalamasına göre yılda 400 000
ton buğday ithal edilmiştir,
Son y?Harda ithalât döviz ile, hibe yolu ile,
î çeşitli yollardan yapılmaktadır, Bu vesile ile
Buğday tohumluğu üzerinde kısaca durmak is
tiyoruz.
Türkiye'nin Tarımsal Üretim Projeksionu
Eiiabınm 41 nei sayfasında ıslah edilmiş tohum
kullanan bası memleketlerde tohum ekilen sa
haya nöbetle ve elae edilen verim hakkındaki
1
tabi3 9 da buaday birim veriminin bu yoldan
sini açıkça göstermektedir.
i aa
V erim
Kg'./Ha.
1343 - 19.52
1 850
3 650
830
1 100
1 340
720

100
100
85
80
30
20

Şimdi 1956 yılında 67 773 ton 1967 yılında
da 210 091 ton buğday tohumluğu dağıtılmış
tır. Buğday tohumu ihtiyacını, 1967 julında
800 009 hektar üzerinden yuvarlak olarak
1 0-00 000 ton hesabe dersek ekiîiş alanın m e"
az yüzde 20 sine dağıtılan 210 091 ton buğday
tohumunun ekildiğini kabul edebiliriz,
Şimdi birim verimine bakalım 1957 de hek
tar verimi, 1 159 kilo, 1368 de 1 154 kilo.
Buğday üretiminde ne miktar ticaret güb
resi. ne miktar Traktör ne miktar zirai mücade
le ilâcı ve ne miktar sulu buğday ekildiğine da
ir istatistikî bir malûmat mevcut değil.
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V<srlm
ıqr./Ha.
108Ci - 19-32

Verim
artısı

2 610
4 380
1 670
1 370
n 510
&1
910

41
20
00
15
36

a?
/O

0'-*.

Buğday üretiminde ne kadar tohumluk, ne
kadar suni gübre, traktör, zirai mücadele ilâcı
ve ne miktar sulu buğday ekildiği, şeker panearc üretiminde elde edilen istikrarlı ve emniyetli ar
tı şr, mukabil Tarım Bakanlığı Ziraat Teşkilâtın
ca bai'ta buğday elmak üzere tahıl ziraatinde ne
den baaarılı olunamadığı bu kürsülen endişele
rimin izalesi için 'beyr.n edilmesini riea ediyoruz
sa
•törler.
Bir çok tarımsal ürünlerde Ğmleklzms pcHtiko-u yürütülmekte, bir kısmında da Toprak
M?hraileri Ofisi yoliyle taban fiyat uygulanm cartadır. BIL g'ayet tabiî memnuniyet verici
bir Beydir. Ancak;
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Yukarda açıklamaya çalıştığım toprak ürün
lerine uygulanan girdi kolayliklan yanında
destcMeme ve taban fiyatına rağmen istatistik
lerin açıkça belirttiği üzere olumlu sonuç alı
namadığı görülmektedir.
Şu soru akla gelebilir. Uygulanan bu po
litikanın verim yönündeki bu olumsuzluğu kar
şısında acaba, tarımsal işletmenin fizik ve hu
kukî bünyesinde olumlu etkisi olmuş mudur.
Üzüntüyle belirtmek isterizki, bu konuda
da bir değişiklik, bir gelişme olmamıştır. 1968
Tarım Sayımı, Zirai işletme genişliklerinin, top
rağa sahip işletmeci nisbetinin, işletmelerde
arazi parça sayısının hattâ artış gösterdiğini
meydana koymuştur.
Halbuki, devletin tarıma uyguladığı politi
kanın nihai gayesi, günlük aksaklıklarını gider
me çabasından çok bünyenin ıslahı olmak gere
kir, kanısındayız. Verimin artışına şahiidoîamayışımız nedenini, bütün iyi niyet ve yatırım
gayretlerine rağmen, tedbirlerin yüzde kalma
sında görüyoruz.
Bütün bu açıklamalarımızın yanında, mille
tin ve devletin bütün gayretlerine rağmen ön
görülen verim hedeflerine ulaşılamamasmda,
Tarım Bakanlığının hizmet sınırlarının çok
yaygın, hizmet yetkilerinin kendi dışında dağı
nık ve etki esenliğinden yoksunluk unsurlarını
görmek kabildir.
Tarım Bakanlığının teşkilât ve görev Kanu
nunun birinci maddesi, Baikanlığa devlet teşki
lâtı içinde ziraat, hayvan ve orman politikala
rının uygulama ve bu konulara giren islerin
ekonomik vasıflarına göre tanzimine, ıslahma,
teşlkilâtlandınlmasma ve gelişmesiyle ilgili işle
ri yapmak» görevini vermiştir.
Vermiştir ama, Tarım Bakanlığı tsşkiâtmı
ekonomik durumlara göre şekillendiremeıniştir.
Ziraat ve hayvan politikalarına giren işlerin
ekonomik icaplara göre tanzim edecek yetki ve
teşkilâtla teçhiz edilmiş midir?
Meteoroloji bakanlığa bağlanırken, Toprak
işleri Genel Müdürlüğü imar ve iskân, son
radan da Köy işleri Bakanlığına, Toprak - Su
Genel Müdürlüğü Köy işleri Bakanlığına bağ
lanmıştır. Destekleme alımları, çiftçinin ve
pazarlamanın teşkilâtlandırılması, ihracatı ko
laylaştırıcı tedbirlerin alınması, daha başka
larını bulmak ve uygulamak yetkisi, başka ba
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kanlıkların yetkileri içindedir. Tanm Bakanlı
ğı, o bakanlıklarca gerekli görülürse bir danış
ma için çağırılırlar.
Sayın senatörler;
Sabrınızı tüketmemek için şu özeti yapmak
istiyorum. Tarım Bakanlığı, üretimde bekle
nilen verimliliği sağlıyacak bir bünyeye sahibolması ve yetkilerle donatılması için yeniden
teşkilatlandırılmalıdır.
Orman politikasının Tarım Bakanlığından
alınması, toprak ürünlerinin üretimdeki aksak
lıklar ve dengesizliklerle birleşince bakanlığın
yeniden bugünkü şartlara göre yetkilenmesi
ve teşkilâtlandırılmasını zorunlu kılmaktadır.
Tarım Bakanlığı teşkilât ve görev Kanunu
o zamanın durum ve ihtiyacına göre üç ayrı
politikanın, ziraat, hayvan ve orman politikası
nın uygulanması görevleri verilmişti.
Gerçekten Tarım Bakanlığına çok geniş ve
çok ağır hizmetler ve yükler yüklenmiştir.
Birkaç gün önce kabul buyurulan Su Ürün
leri Kanunuyla su ürünleri hizmetleri de Tarım
Bakanlığına verilmiştir. Yalnız hayvancılık po
litikası için kısaca şunu arz etmek isterim M
Türkiye'de bir hektara 96 baş hayvan düşmek
tedir. Bir hektara ise 43,5 insan düşmektedir.
Ayrı bir bakanlık haline getirilen ormancılık
tan gelen gelirin, yılda 13 misline yaklaşık da
ha fazla gelir hayvancılıktan kazanılmakta ve
bütün Türkiye'ye ve çiftçilere şamil bulunmak
tadır.
Yine yılda 2,5 milyon aktif nüfusa iş sağ
lıyacak istihdam sahası yaratılmaktadır.
Görülüyor ki, Tarım Bakanlığı, bu çok ağır,
millî beslenme, millî ekonomi ve millî savun
ma ile çok yakından ilgili hizmetlerle karşı
karşıyadır. Bu nedenledir ki toprak ürünleri
nin artırılmasında gerekli görevini, kendisine
millet ve Devletçe verilen geniş imkânlara rağ
men yerine getirememektedir. Ziraat Vekâleti
ayrılıncaya kadar iktisat Vekâleti de aynı du
rumda idi. Bu nedenledir ki Ziraat Vekâleti
iktisat Vekâletinden ayrıldı. Köy isleri ve Or
man bakanlıklarının
Tarım Bakanlığından
ayrılmaları bu nedenledir. Şimdi Tarım Bakan
lığı da su ürünlerinin eklenmesiyle hayvancılık
politikasının ağır yükü altındadır.
Toprak üretimine yapılan geniş ölçüdeki
yatırımlara ve masraflara rağmen plân hedef-
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lerine, arzulanan ekonomik değer ve fizikî ve
hukukî değer ıslahı ve gerekli olan prodüktivi
teyi sağlıyamamanın nedenlerini bu kısa za
manda ancak özetliyebildim. Tarım Bakanlı
ğının yetki ve bünye yüzünden yeniden teşki
lâtlandırılmasının gerekçesini belirtmeye çalış
tım. Millî beslenmenin de, Hükümet görevleri
içinde özel surette ele alınmasının zorunluğu
açıktır.
Orman politikasının uygulanmasını ayrı bir
bakanlık olarak millet hizmetine arz eden sa
yın Hükümetin, hayvancılık, su ürünleri ve
beslenmeyi kapsıyacak bir bakanlığın kurul
masını yakın bir zamanda benimsiyeceğini kuv
vetle ümidediyoruz. Böylece yükü hafifliyecek
ve asli görevine dönecek olan Tarım Bakanlığı
nın kendisinden beklenen memleket hizmetle
rini, yıllarca beklenilen tarım reformu, ziraat
odaları, çiftçi mallarını koruma ve benzeri
kanunları biran evvel mercilerine sunma im
kânına kavuşacak ve toprak ürünleri üretimi
ni memleket talebini ıkarşılıyacak ve ihracatı
geliştirecek bir bünyeye sahibolacağına inanı
yoruz. Aksi takdirde her bütçe yılında aynı
konunun tekrarlanacağını bugünden söylemek
bir kehanet sayıhnıyacaktır.
Sabrınızı tükettiğimden dolayı tekrar özür
diler ve sayın Senatoyu Güven Partisi Grupu
adına hürmetle selâmlar, bütçenin memleket ve
Tarım Bakanlığına hayırlı olmasını temenni
ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın özgür, Millî Birlik Grupu
adına, buyurun.
MİLLÎ BİRLİK GRUPU ADINA SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî üye) — Sayın Başkan ve
sayın senatörler, Sayın Bakan;
1970 yılı Ziraat Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle, sinirli saman içersinde Türk ekonomisinde
çok önemli bir yeri olan Tarım sektörünün bu
gün içinde bulunduğu şartları, verim ve istih
sal ile bu sektörde yaşıyan nüfusun sosyal ve
ekonomik meselelerini halledici tedbirlerini ve
diğer hususları sağlayıcı ziraat politikası üze
rinde M. B. Grupu adına görüşlerimizi sunmaya
1T c *"» /"* **» r v ı r»
G^ <3
CblLh Oı O O j g ijii »

Nüfusun, eldeki rakamlara göre, % 70 i kıtsal bölgelerde yaşamakta, çoğunluğu ziraatle
geçinmekte ve çalışan nüfusun % 75 ini teşkil
etmektedir. İhracatımızın % 80 den fazlasını
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tarım ürünleri teşkil etmekte ve sanayiin geliş
mesi de geniş çapta tarım sektörüne bağlı bu
lunmaktadır.
İthalâtın % 20 si tarım sektörü ihtiyacı için
alınan malları teşkil etmekte, imalât sanayiinin
yılda kullandığı hammadde, yakıt vo diğer mal
zemenin % 75 inin tarım ürünleri olduğu, sa
nayiin yılda yarattığı değerinin % 70 o yakın
kısmının tarım ürünlerinin Hamilesinden mey
dana geldiği.
Kara ve deniz ulaştırmasının büyük kısmın
da ise tarım ürünlerinin taşındığı, bilinen ger
çeklerdendir. Görüleceği gibi ekonomik hayatı
mızın en bi^ük kısmîni kapayan tarım geliş
memiz ile en yakından alakalı, ihmal edilemiyecek. kadere hîrakıla-mjyacak, günlük tedbirler
ile İdare ediiemiyeeek iktisadi ve sosyal bir po
litikanın konusudur.
Tarım ürünleri üretimi, sanayileşme için ge
rekli dövizin sağlanmağına, dış ve iç borçlarımı
zın ödenmesine daha usun yıllar en önde katkı
da bulunması zorunluluğunda bırakılan bir sek
tör olarak kalacaktır.
İhracat tahminleri cetvelinde ise tarım ürün
leri ihracatı her sene için artan bir oranda sı
ralanmakta ve 1970 senssi için bu miktar 445
milyon dolar olarak plânlanmıştır.
Bu tahmin ve plânlanma, tarımda ümidsdilen '% 4,1 gelişme hızına ve dış talebi artırmayı
etlriliyeceğimizo göre yapılmıştır.
Halbuki tarımdaki gelişme, daima % 4,1 al
tında olmuş % 1 ile % 3 arasında kalmıştır.
Dolayısiyle tarım ürÜnlerinin üretimlerinde
gerilemeler olmuş ve ekmeklik buğday ithali zo
runlu hale gelmiştir. Keza dış talep hacmi is
tenilen şekilde artın!amanıış, Ortak Pazar avan
tajlı kontenjanları yükseltilenıenıiştir.
Döviz temini ve dış borçlarımızın ödenmesin
de tarıma bağlılığımızın önemi devam etmekle
beraber bu sektördeki gelişme hızının düşmesi
bisi halledilecek temel problemlerle karşı karsı
ya bırakmaktadır.
Daha önce toplum ve iktisadi karakterimizin
tarımsal olduğunu ifade etmiştik.
Şimdi de tarım bünyemizin yapısı üzerinde
ki ögrüşlerimizi belirtmeye çalışalım.
Genel bir ifade ile Türk tarımı için söylenen
söz şudur : ilkel metotlarla işletilen geniş çapta
iklim şartlarına bağlı bir tarım.
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Bir mânada, bunu kendimize göre açarsak,
verimi diuıûk, modern girdileri yetersin, makinalaşmar-î yetersisi, tanın imletmeleri verimli olmıyan vo toprak in?an mib^asobetleri iyi düzen
lenmemiş Dır tarım an.iayioxo.rr.
Bıı durumu dnha da iyi anbya.bilmek kin bu
günkü tarımın unsurları ve tatbik edilen politi
kaları germek icabcdeccktir. Burada ifade ede
ceğimi" rakamlar, 1053 tarım anketinden, 1983
tarım örneklerinden, köy envınter çalışmalar
dan, plân ve programlardan alınmış miktarlar
olup, bir fikir verme bakımından, cldnkça doğ
ruya yaklaşmış rakamlar kabul edilmektedir.
Aslında bizi tamamen tatmin eden rakamlar de
ğildir.
Türkiye'de tarıma elverişli toplam ara^i 23
milyar 836 bin hektar civarındadır. Bunum 15
milyon hektam ekilen arazi. 8 küsur milyon hek
tarı nadaıa bırakılan ararü ve 2,4 milyar hek
tarı bağ, bahçe ve zeytini'k, ryrıoa 28,1 milyon
hektar çayır ve mera, 12,5 küsur milyon hekta
rı da orman arazisidir. 15 milyon küsur arazi
de de ürün yetiştirilsnıiyen topraklar, göller
ve bataklıklardır. Ancak, orman arazisinin 16
milyar hektar olduğu son zamanlarda söylen
mektedir.
Tarıma elverişli topraklar veraset ve nüfus
artışı dolayısiyle hiçbir sınır tanımadan ufalan
mış ve iktisadi işletme niteliğini kaybetmiştir.
1953 tarım anketine göre 24 milyon hektar
lık arazi yüz ölçümü 20 dönümden az olan
772 800 işletmede dâhil 15 milyon işletmeye bö
lünmüş ve bu işletmelerin ancak % 5,4 ü tek
parça halinde bulunmuştur. Bu miktar ise ta
rım arazisinin ancak % 1 ini teşkil etmekte
dir.
Keza işletmelerin % 22 si 10 ve daha fazla
parçaya bölünerek tarım arazisine oranla %
48,7 lik bir miktara ulaşmıştır.
Nüfusun % 70 i, geçimini tarımdan sağla
maktadır. Bu sahadaki ailelerin miktarı ise
4 milyonun üstündedir.
1965 fiyatları ile millî gelirde 1969 senesin
de 26 669 000 000 payı olan tarımda fert başı
na düşen millî gelir. Çok düşük olup, Devlet
Plânlamanın 1962 etüdüne göre aile başına yıl
da 2 400 Tl. dır. Halbuki bu rakam diğer sek
törlerde çalışanlar için 10 000 liranın üstünde
dir. 1969 yılında 1965 rakamları ile fert başı
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na düsen gelir 2 811 Tl. olup bu rakamın dü
şük olmasının sebebi, tarım alanındaki çok dü
şük gelirin etkisidir.
Tarım alanındaki çok fazla işgücünün ve
gizli işsizliğin olması, tarımı menfi yönde et
kilemekte devam ettiği meydandadır. 1969 yı
lında 650 000 kişilik gizli işsizliğin bulundu
ğu ifade edilmektedir.
Üretim düşüklüğü, istihdamın azlığı, geli
rin düşmesine sebebolmaktadır. Gerek Birin
ci Beş Yıllık Plânda gerekse İkinci Beş Yıllık
Plânda istihdam hedeflerinde şimdiye kadar
büyük açıklıklar olmuştur.
Tarım sanayi dengesi, insangücü halamım
dan, iyi kurulamamış, tarımdaki fazla insangücüne gerekli istihdam yaratılamamıştır. Çün
kü, ağır sanayi yatırımlarında gecikmeler ol
muştur ve olacaktır. Onun yerine montaj sa
nayii gibi az istihdam yaratan sahalara itibar
edilmiştir. Geçirdiğimiz tecrübeler sonunda
acaba ziraate dayalı bir sanayie doğru mu git
mek daha doğru olurdu? suali tekrar önemini
kazanma meylini göstermektedir.
Bu sahada üretim ve döviz artırma husu
sunda Hükümetin geliştirme proje ve fonları
vasıtasiyle geniş çapta sebze meyva, naren
ciye, turfandacılığa ve hayvancılığa ümit bağ
ladığı görülmektedir, isabetli bir politika ol
makla beraber tarımın anameselelerinin ihmal
edilmesine ve bir bütün içinde ele alınmasın
da gecikmelere sebebiyet vermemesini dileriz.
Bu mesele, biraz da, sınırlı toprak, fazla
ve artan nüfusun karşısında alınabilecek âcil
ve ilk tedbirler olarak nitelendirilebilir. An
cak, tarımın bünyeyi aksaklıkları giderilme
dikçe verimin artırılmasına ve ihracatın vd
beslenmeye ait meseleler katî ve tam olarak hailolunamaz.
Millî gelirin, tanm sektöründe fert ve aile
başına çok düşük rakamlarını, bir de AîD adı
na gelen mütehassıs tarafından 1962 yılında
yapılan sektörlerarası ve sektörler içi, millî ge
lir dağılımı etüdünü görelim.
Etüde göre millî gelirin sektörlerarası ve
sektörler içi dağılımı çeşitli ve gayriâdildir.
Küçük çiftçiler yılda 1 040, orta çiftçiler
7 730 lira, büyük çiftçiler ise 41 340 lira ka
zanmaktadırlar.
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Tarım dışı sektörlerde ise küçük esnaf ve
ücretler yılda 6 780 Tl. Müteşebbisler ise 94 600
Tl. kazanmaktalar.
Devlet Plânlama Teşkilâtının, 1963 gelir
dağılımı araştırmasına göre de:
Büyük arazi parçalarını işleten üst aile di
limleri tarıma elverişli toprakların % 61,50
sini işletir ve gelirin % 46 sini alırken eşit sa
yıdaki alt aile dilimleri toprakların ancak
% 1,5 ini işletmekte ve tarım gelirlerinin de
ancak % 7 sini alabilmektedir.
Bize aidolmıyan yerli ve yabancı uzmanların
etüt ve programlarına dayanan bu rakamlar
dan tarım alanındaki nüfus yoğunluğunu ve
gelir dağılımındaki adaletsizliği görmek müm
kündür.
Bu durumu düzeltmek için plân ve program
da alınacak tedbir ve politikalar nedir. Kâfi
midir görelim.
Esas olarak teknik ziraatin yapılması, yani
tarıma teknolojiyi sokmak, modern girdileri
geniş çapta kullanarak verimi yükseltmek. İh
raç talepleri yaratmak bunları tedbirler olarak
kabul ettiğimize göre uygulamada araçlarımız
nelerdir. Bunları da plân, programlar, bütçe
tesbi't etmiş bulunuyor.
Şöyle ki, malî politika, yatırım politikası,
ihracat politikası, eğitim politikasıdır. Hemen
yeri gelmişken söyliyelim M, bu politikaların
hiç birisinde Tarım Bakanlığı tamamen etkili
değildir. Bâzıları tamamen başka bakanlıklara
ait, bâzılarında ise az çok kendi payı ile ortak
laşa kullanır. Bu da Türk tarımı için büyük
bir açıktır.
Malî politika büyük çapta kredi ve destek
leme alımları ile yürütülür ve Tarım Bakanlığı
ıkuruluşunun dışındaki kurumlar vasıtasiyle
sağlanır. Bu politikanın ne derece etkili oldu
ğunu anlamak için hacım ve nitelikleri üzerinde
biraz durmakta fayda vardır, sanırım. 1969 da
Ziraat Bankası tarafından sağlanan tanm kre
dileri 12 milyar civarında olup 8,8 milyon zirai
kredi, geri kalan resmî ve ticari kredilerdir.
Yaklaşık olarak 4 milyar lirası banka tara
fından üreticiye açılan direkt krediler, 4 mil
yar kadarı Tarım Satış Kooperatiflerine açılan
kredilerdir 800 milyon lirası da zirai kalkınma
kredileri, teşvik ve geliştirme kredileri ile to
humluk kredileridir.
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Ticari resmî kredilerden 2,7 milyar liranın
yarısı kadarı da zirai kredi niteliğinde olup,
gübre sertifikalı tohumluk, ziraat alet ve nrakinalan finanasmanında kullanılmaktadır.
Bankanın doğrudan doğruya verdiği kredi
için açılan hesap sayısı 2 milyon, ortalama kre
di 2 000 lira civarındadır.
Burada 500 ilâ 1 000 liralık krediler bütün
kredilerin % 60 ından fazladır ki, bunların ek
serisi çevirme ve donatım kredileridir. Tarım
Kredi Kooperatiflerinden faydalanan 1,3 mil
yon civarındaki ortağın ise faydalandığı kredi
miktarı 800 liranın altınadır. Tarım Satış Koo
peratifleri kredileri ise fiyat destekleme alım
larının finansmanı için verilmiştir.
Bankanın doğrudan doğruya verdiği kredi
lerin payı her sene kooperatiflerin lehine azal
maktadır. Tarım kredilerinin % ,66 sı kısa, ge
ri kalan orta ve uzun vadelidir.
Kısa vadeliler, suni gübre, öncelik verilen
ihraç ürünleri, sertifikalı tohumluk. Orta ve
uzun vadeliler ise, teçhiz ve hayvancılık kredi
lerine ayrılmaktadır. Ziraat Bankası ve Tarım
Kredi Kooperatifleri genellikle üretiöinin gir
dilerini tarım makina, alet ve teçhizatını krediîendirmekte. Tarım Satış Kooperatifleri ise, fi
yat destekleme alımları dışında pazarlama so
rumluluğuna ağırlık vermemektedirler.
Netice bugünkü kredi sistemi, mevcut im
kânları tarım sektörünün gelişmesini etkiliyecek şekilde değerlendirememektedir.
Çünkü işletmeler iktisadi ölçüler içinde de
ğildir verim düşüktür, geniş çapta sulu ziraat
yapılamamaktadır. Üreticinin başlıca girdileri
için verilen para 500 - 1 000 Tl. arasında olup
hem kısa vadelidir hem de traktör, mibzer gibi
çok pahalı makinaların ve teçhizatın alımında
pek çok yetersizdir. Yani kredi politikası mo
dern girdilerin kullanılmasına imkân vermiyen
tüketim kredileri halindedir. Bu sadece kredi
politikasının kusuru olmayıp genel tarım poli
tikasının hatalı tutumundan ileri gelmektedir.
Plân,, program isteklerinin hedeflerini bugünkü
düzen içinde yerine getirebilmek için, kredileri
en aşağı 10 misli artırmak yani 12 milyar olan
Ziraat Bankası kredi hacmini 120 milyara çı
karmak lâzımdır.
Buradan şu neticeyi çıkarabiliriz, bugünkü
tarımın bozuk düzeni içinde mevcut kredi im-
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kân ve politikası ile arzu edilen hedeflere vasıl
olmak imkânı yoktur.
Daha da açık bir ifade ile diyebiliriski, Ta
rım bu politika ile uzun müddet içinde bulun
duğu şartlardan kurtülamıyaoaktır.
Tarımın girdiler bakımından nerede bulun
duğunu, yani teknoloji yönünden ne kadar
adım attığımızı gösterecek hususlara bakalım.
6 yılda kamu ve özel sektör olarak
12 772 500 000 lira yatırım yapılmıştır, 1963 1968 kamu yatırımlarının büyük kısmı sulamacıir. ikinci Plân döneminde ise 16 milyarlık bir
yatırım öngörülmüş olup % 53 sulama işlerine,
% 21 makina alımına tahsis edilecektir. Sulama
işlerine tahsis edilen ödeneğin % 50 sinin de
büyük sulama işlerine sarfedileceği kararlaştı
rılmıştır.
1969 tarım yatırımları 1 103 500 000 lira ile
programın % 52 sini gerçekleştirilebilmiştir.
Harcamaların, büyük sulamaların, tarlalara
girişleri büyük ölçüde tamamlanmadığı, istih
sal edilen ve ithal edilen gübrenin tarlaya düş
me oranı % 40 oranında kaldığı için planlan
dığı şekilde netice hâsıl edememiştir. Bilhassa
gübre ithalindeki gecikme ekim sonrasına kal
dığından tüccarın elindeki stoklar ile gübre
stoklarında büyük artışlar kaydedilmiştir. Bu
nun anlamı ise toprağa düşen gübrenin az ol
duğunun ifadesidir. Ayriyeten stokta bulunan
fazla gübrenin evsafından kayıbedip etmiyeceği de bir sorundur. Tarım alet ve makinaları
tablosunu tetkik edersek tarımda hâlâ 2 064 300
karasapanın 2 276 670 döğenin, 1 449 400 her
çeşit pulluğun, 79 970 her çeşit traktör pullu
ğunun 74 982 traktörün kullanlıdığım görürüz.
Burada alet ve makina tablosunun bütün ka
lemlerini sıralamaya imkân yoktur, inceleme
neticesi olarak tarımın henüz makineleşmediğini görürüz. Eskisiyle yapılan mukayesede fark
lılaşma olmakla beraber Türk tarımının çehre
sini değiştirmeye bu hızla daha çok zamanın ol
duğunu anlamak mümkündür.
Bu arada şunu da ifade etmek lâzımdır, ta
nın alet ve donatım politikası da çok yanlış
tır. Tarım aletleri çok pahalıdır. Dışardan te
min ve içerdeki imalât ıslaha muhtaç yönleri
ile doludur, Traktör sanayi kuruluşundaki
prensipler, imalât yanlıştır. Tarım aletlerini
ithalat ve tevzi işleri yanlıştır. Bir misal ola
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rak, mibzer ve traktör fiyatlarının yüksekliği
ni söyliyebiliriz.
Keza sulamada kullanılan motopompları ve
ilaçlamada kullanılan pulvarizatörleri piyasadan
temin etmek çok güçtür, kendi ve yerli parça
fiyatları çiftçi için astronomik rakamlara ulaş
maktadır. Bunların ithali mahdut ellerde olup
adetâ bu sahada bir tekel kurulmuştur. Bu hu
susta bakanlığın görüşünü öğrenmeyi çok arzu
ederiz.
Yukarda değindiğimiz hususlar Türk tarı
mının makinalaşmasını büyük çapta engelle
mektedir.
Halen 1,5 milyon hektar civarında arazi su
lanmakta olup, bunun tarım arazisine oranı
% 6,6 dır. Bu miktarın ikinci Beş Yıllık Plân
döneminde % 8,2 ye çıkarılması düşünülmekte
dir. Ve bu dönemde sulanacak arazi miktarının
400 000 hektar artırılması tasarlanmıştır.
Türkiye tarım arazisinin 16 690 335 hektarı
sulanmaya müsait olduğu düşünülürse, bugün
kü harcamalar nisbetinde bu işin tamamlan
ması yarım asrı geçecektir.
Bugün ifade edildiğine göre, fiilen sulama
planlarının mevcut sulama şebekesine oranı
düşüktür. Bu yatırımlar alt yapı yatırımları
olup tarım sektöründeki yatırımların en büyük
kısmını teşkil ederler. Bunun mânası, kaynak
lardan suyun tarlalara intikal ettirilemediğidir.
Ve önemli bir açık vardır. Hükümet tarımda
gelişmeyi yaş meyva ve sebzecilik ve hayvancı
lıkta tasarlamakta, bunları döviz sağlayıcı
maddeler olarak görmekte ve geliştirme teşvik
fonları ile desteklemeye karar vermiş bulun
maktadır.
Bunun içinde sera tesisleri, ambalajlama,
paketleme, damızlık hayvan yetiştiriciliği, besi
ve süt hayvancılığı, balıkçılık, yüksek verimli
tavukçuluk yatırımları üzerinde teşvik ve geliş
tirme fonlarını kullanacaktır.
Meselâ tasarladığı rakamlar şöyledir. Süt
üretimini 30 yılda 20 milyon tona çıkarmak.
Bunun için 200 000 safkan damızlık inek mev
cudunu 10 yılda sağlamak, ilk üç yılda 10 000
baştan az olmamak üzere yüksek verimli daiiiızlık hayvan ithal etmek. Besi hedeflerini de
şöyle düşünmüştür. Besiye alınan hayvanlara
ek 150 bin baş sığır ile 150 bin baş koyunun
besiye alınması; 1974 yılında 1 250 000 sığır
ile 1 000 000 koyunun besiye alınması.
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Bu besi projesi ile 1972 yılında en az 70 bin
iton et ihracını gerçekleçii'irmek. Program ve
bütçeye konulan bu hususların 'fcatlbüki, koordinıa bir çalışmayı ve gelişmeleri desıtekliyecek
yan proelere ihtiyaç gösterdiği gibi, bir sa
mana da ihtiyaç gösterecektir Hayvancılığı
geliştirme projesinden yakın bir zaman iein ne
tice beklemek mümkün görülememektedir.
Sayın senatörler, Türkiye tarımının iklim
şartlarına oldukça bağlı bir karakterde olması
ve lentansif bir tarıma geçememiş olması 'd'olayısiyle gelişmesi istikrarsız bir manzara arz et
mektedir.
Geçen sene olduğu gibi bu sene de 600 000
ton civarında ekmeklik buğdayın ithal edileceği
anlaşılmaktadır. Buğdayda dekar başına ve
rimi artmak için 600 metre yüksekliğe kadar
sahil kuşağında iyi randıman verdiği söylenen
Meksika buğdayı tecrübesine girişmiş, fakat
geçen yıl yağışların azlığı nedeniyle gübre
nin de oldukça iyi kullanılmasına rağmen, ran
dıman yarı yarıya düşmüştür. Meksika buğ
dayının da yağış derecelerine göre kullanıla
cak değişik türleri olduğu söyleniyor. Böyle
bir tatbikatın içinde olunup olunmadığını bi
lemiyoruz. Keza programda geniş ekim sahası
olan Orta Anadoluda yabancı tohumlukların
ekimine başlanacağı ifade edilerek verimin
yükseltileceği, ekim sahalarının mera haline
getirilmesi kararlaştırılmış olmasına rağmen,
henüz bu hususta hiçbir hazırlık olmadığını
görüyoruz. 1970 yılında programda kararı alın
mış bu tedbirlerin uygulanamıyacağı kanaa
tindeyiz. Bu karar verilen tatbikata geçince
ye kadar, köylüye verilen yerli tohumların or
ta Anadolu iklim şartlarına uygunsuzluğu ve
iyi selekte edilmemesi üzerine köylülerce alın
madığı, bu sene değişmesi lâzımgelen tohum
larını değiştirmiyerek eski tohumlarını ektik
leri ve dolayısiyle verimlerin azaldığı bilin
mekte midir?
Tohumluk buğday fiyatlarındaki indirim
yerinde olmakla beraber ilânında geç kalın
mış olduğu ifade etmek isteriz.
Suni gübre fiyatları yüksek ve gübre üze
rinde sık sık politika değişikliği yapılmakta
dır. Meselâ 29 . 12 . 1964 tarihinde 4841 No.
hı Eiraat Bankası genelgesi üs % 25 ini peşin
vermiyen köylüye gübre kredisi verilmiyeceği
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ilân edildi. Köylü tam büyütücülük gübre çe
şitlerini atacağı sırada parayı nereden bulsun?
Tabiî yine peşinatsız tüccardan ister, istemez
alacaktır.
Sayın senatörler, tarımda ilaçlamada önem
li sorunlar mevcuttur. Bu alanda bakanlık
kontrol ve eğitim hizmetini yapmakta, ilaç
lama çiftçiler tarafından yapılmaktadır. Ta
rım alanına oranla ilaçlanan sahalar çok sınır
lıdır. ilâçlar çok pahalı ve kontrolün dışında
çok çeşitlidir. Pek çok ilâcın kendi fonksiyo
nunu yapamadığı şikâyet konusudur. Bu hususda ciddi kontroller ve ciddi tedbirlerin alın
ması samanının geldiği kanaatindeyiz. Bir
hususa daha değinmek istiyorum, vilâyet zi
raat müdürlükleri fonksiyonu olmıyan kuru
luşlar halindedir. Çiftçiye hemen hemen hiç
denecek derecede faydaları olmamaktadır.
Bunları çalışma sahaları mevcut mâruzâta gö
re yok gibidir.
Çiftçi teknik yardıma aç, plân program he
defleri ile bu müdürlüklerin masabaşı kırtasi
işlerini bakanlık nasıl bağdaştırıyor, anlamak
isteriz. Sayın arkadaşlarım Tarım Bakanlığı
nın geniş konularını sınırlı zaman içinde gö
rüşme, bâzı hususların ihmal, bâzı hususların
ise üzerinde birazcık durma imkânını veriyor.
Hayvancılık maalesef üzerinde şimdiye ka
dar lâyikiyle durulmamış bir konudur. Tarım
ürünlerimizin % 33 nü teşkil eden hayvan üre
timi ve ürünleri senelerin başıboşluğu içinde
dir. Yurdumuzda oldukça yüksek aded ve tür
de hayvan olmakla beraber gerek kendisinden
gerekse ürünlerinden iç tüketim ve ihracat ve
döviz kazancı bakımından istifade edemiyoruz.
Üstelik Güney hudutlarımızdan milyonlarca
liralık dövizimiz akıp gidiyor. Türkiye'de
hayvancılık ve ona bağlı endüstrisinin ekono
mik kalkınmaya büyük değer katacak po
tansiyeli vardır. Maalesef ihracat, alım - satım,
pazarlama politikası da Tarım Bakanlığının
yetkisi dışındadır. Çok çok lâfı edilen beslen
me, ihracat bakımından büyük değeri, olan, ba
lık ve balık ürünleri değerlendirilmesi çok
geç kalınmış bir konu haline gelmiştir.
Konuşmalarımızı özetlersek modern girdi
lerin ve kredi politikasının dış talep artırma
tedbirlerinin şimdiye kadar tarımda verimi
artırmadzğı, gizli işsisliği devam ettirdiği, is-
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tenilen istihdamı yaratamadığı ve hava şart- !
larının etkisini azaltamadığı ve neticede ta
rımdaki gelişmenin plân hedeflerinin çok al
tında kaldığı, % 1 kadar düştüğü, % 3 nüfus
artışı nazarı dikkate alınırsa nüfusun % 70 ind
teşkil eden 20 milyonun üstündeki insanların
gelirlerinde % 2 bir gerileme olduğu hakikati
karşısında bulunduğumuzu ifade edebiliriz.
Canlı hayvan ve ananevi tarım ürünleri dı
şında ihracat kalemlerimizde miktar ve cins ola
rak istediğimiz ölçüde bir değişiklik yapamıyo
ruz.
Tarım ürünleri ihracat kontenjanı alan 445
milyon doları sağlamak için yaş meyva ve seibze,
sınai bitkiler, canlı hayvan çeşitleri üzerinde
duruyoruz.
Bir başka ifade ile tarımın gelişmesi, sana
yinin, dolayısiyle ekonominin ihtiyacı olan des
teği, dövizi sağlamak bakımından tarımın temel
meselelerinin üzerine daha doğru açıdan yaklaş
ma ve halletme yerine günlük ihtiyaçların çık
mazları içinde kayboluyoruz.
Esaslı tedbirlerden biri olarak tarımın geliş
mesi, verimin artırılması sosyal huzursuzlukla
rın azalması bakımından, bir toprak reformu
nun yapılması zorunluğu ile karşı karşıya bulu
nuyoruz.
Toprak reformu anlayışımızda sadece zirai
istihsalin artırılması ve istihsal gibi ekonomik
fayda yanında sosyal hukukî faydaları ille ka
dastro, tapu işlerinin toprak kabiliyet ve hiz
metlerinin düzenlenmesi suretiyle daha ileri bir
metot ve tekniğin kullanılmasına uygun orta
mın hazırlanması yanında sağlam bir zirai sos
yal bünyenin yaratılmasının faydalarını da dü
şünüyoruz, Kanımızca zirai istihsal faaliyetinin
düzenlenmesi ile ilgili zirai reform muhakkak
bir toprak reformunun temeli üzerine oturtul
malıdır.
Toprak reformunu zorunlu lalan sosyal ve
ekonomik vakaların üzerine göz atmakta fayda
olacağı kanaatindeyim. Ancak vaktin çok sınırlı
olması ve daha evvelce arz ettiğim hususlarda,
kısmen de olsa, bu konulara temas ettiğimden
burada rakamlar vermeden, geniş açıklamalara
geçmeden vakaları öze tüyeceğim.
Daha bir müddet millî ekonomimiz tarıma
dayanacaktır.
Halen tarımımızın gelişmediği, ilkel bir tek
niğe dayandığı, bunun neticesi tarım hâsılasının
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yeterli miktar ve kalitede olmadığı, nüfusumu
zu iyi seviyede besliyememekte olduğumuz,
Sanayi ve ticaretimizin taleplerini tamamen
karşılamak durumunda bulunmamakta olduğu
muzun, tarımdaki fert başına düşen milî geli
rin düşüklüğünün toprakları işliyenlerle onlar
dan faydalananlar arasındaki dengesizlik ve
elverişsizliğin mevcudiyetini,
Tarım arazisinde mülkiyet ve tasarruf reji
mi hakkında bilgilerin tatminkâr olmaktan çok
uzak oluşu,
Tarım arazisinin çok bölünmüş olması ve sa
hiplerine devamlı bir istihdam imkânı sağlıyamaması,
G-eçim ve istikballerini tarıma bağlamış pek
çok sayıda ailenin ya hiç topraksız veya az top
raklı olduğu ve bu suretle bir toprak açlığının
mevcut bulunduğu.
BAŞKAN — Sayın Özgür 2 dakikanız var.
Hatırlatıyorum efendim.
SELÂHATTÎN ÖZGÜR (Devamla) — Te
şekkür ederim efendim.
Yılda şimdilik 700 - 800 bin civarında artan
nüfusu istihdam yaratabilmesi problemleri mev
cut bulunduğu,
Toprağın, işletmelerin fiziki olarak dağılmış
bulunması,
Bu dağılma, hudutlar, yollar, su arkları v. s.
dolayısiyle işlenebilecek araziyi küçültmekte,
insan hayvan gücünün kaybolmasına, zaman is
rafına sebebolmakta ve verimli bir işletmeciliği
büyük ölçüde etkilemektedir.
Sayın arkadaşlar, keza arazinin benimsen
mesi hususundaki dengesizlikler, zirai istihsal
ve ekonomi üzerinde yaptığı olumsuz tesirler
yanında teknik ilerlemeyi de engellemektedir.
Tarım çok geniş toplulukları meşgul ettiğin
den sosyal cephesi, ekonomik cephesi kadar
önemli hale gelmektedir. Tarım arazisinin be
nimsenmesine ait mevzuat noksan ve bilhassa
sosyal ve ekonomik bünyemize uygun bir tarım
sisteminin tatbikine imkân vermemektedir.
Ortakçılık ve MracılıJk sahalarında tamamen
örf ve âdetler, gelenekler hâkim olmakta iktisaden güçsüz durumda bulunanlar istismar edil
mekle ve neticede verimli işletmecilik prensip
leri tatbik edilememektedir.
Sayın senatörler, bu hususta sözlerimi şöyle
bağlıyacak, huzurunuzdan ayrılacağım.
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Toprak reformu tarımsal ve ekonomik kal
kınmanın temelini, âdil bir toprak mülkiyeti re
jimi ve gelir dağılımını sağlıyacak ve böylece
istikrarlı ve köklü bir tarımsal toplum meydana
getirecektir.
Yapılacak bir toprak reformunun amaçları
nı gerçekleştirmede kullanılacak vasıtaları da
şöylece sıralıyabiliriz.
Zirai yerleşim veya zirai arazilerin benim
senmesi, rejimlerinin ıslahı, topraksız veya az
topraklı çiftçilere arazi dağıtımı. Toplulaştırma
ve iktisadi - yani verimli aile işletmelerinin tesbiti.
Kooperatifler, ortakçılık ve kiracılık müesse
selerinin ıslahı ve teknolojidir.
Sayın senatörler, tarımın bünyesini, önemi
ni, alman ve alınacak tedbirler üzerinde bir
miktar durarak, bu husustaki görüşlerimizin bu
kısmını ifade etmiş oluyoruz.
Her zaman tarımımızın gelişmesinde büyük
hizmetleri olabilecek Sayın Bakan ve Bakanlığı
na ve Türk Milletine 1970 Tarım Bakanlığı Büt
çesinin hayırlı olmasını diler. Hepinizi grupum
adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Adalet Par
tisi Grupu adına Sayın Ayrım, buyurunuz.
ADALET PARTİSİ GRUPU ADINA Y. Zİ
YA AYRIM (Kars) — Saym Başkan, muhte
rem senatörler; A. P. Grupunun 1970 yılı Ta
rım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki görüş ve te
mennilerini ifade etmek üzere huzurunuzu işgal
etmiş bulunuyorum.
Muhterem senatörler; Tarım Bakanlığı tüm
nüfusumuzun 2/3 ünü teşkil eden köylülerimi
zin, tarım meseleleriyle yakinen ilgilenen, tarım
ve hayvancılık alanındaki istihsallerinin artma
sına, iyi bir şekilde piyasaya arzına gayret eden,
onların biran evvel sıkıntıdan kurtarılmasına
çalışan yegâne bakanlıklanmızdandır.
Sosyal, ekonomik, kültürel yönden en çok is
tismarına çalışılan köylülerimiz Türk milletinin
temelini teşkil eden yegâne varlığımızdır.
Uzun yıllardır bu kürsüden ve muhtelif vesi
lelerle, muhtelif yerlerde tarımımızın sorunları,
değişik ölçüler içerisinde dile getirilir-iş lir.
Tarım meselelerini tcpyekûn bir tahlile tabi
tutmadan bir şey yapmaya imkân yoktur.
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Umumi beyanlardan ziyade bu meselelerin
hal şekillerini alınacak tedbirleriyle bunların sı
nırlarını tâyin etmek gerekmektedir.
Tarım Bakanlığı çalışmalarında; bu Bakan
lıktan ne beklediğimizi neler yapmak istediği
mizi, köylülerimizin hareket tarzının ne olaca
ğını ve bu Bakanlığın bu işleri yapmak için ne
gibi malî imkânlara sahibolduğunu hesaba kat
mamız gerekmektedir.
Tüm tarımın yıllardır yığıla gelmiş mesele
lerini kısa bir zaman içinde halletmemize imkân
yoktur.
Fayda mülâhaza edilerek yapılan tenkidlerle
birlikte, ne yapılması lâzımgeldiği belirtildiği
takdirde: tenkidler büyük kıymet ifade eder.
Sayın senatörler; tarımda geri kalmaklığımıza sebep sorunlarımızı şöylece sıralamamız
mümkündür. Bu sorunların bâzılarında muha
lefetteki arkadaşlarla birleşmiş durumdayız, pek
azında.
1. Çok fazla bir nüfusun, tarım alanında
geçimini temine zorlanması, bugün tarımımızın
geri kalmasındaki yegâne sebep, fazla bir nüfus
kütlesinin bu alanda geçimini temine zorlan
ması,
2. Tarım alanındaki alt yapı tesislerinin
enfrastrüktürün noksan veya kifayetsiz olu
şu,
3. Tarımımızın hava şartlarına bağlılık
derecesi,
4. iyi tohum kullanılmaması,
5. Teknik bilgi ve teknik eleman noksan
lığı,
6. Ziraat âlet ve makinalarınm ucuz fiyatla
zamanında köylülerimize intikâl ettirilmeme
si,
7. Haşere ve hastalıklarla lâyikiyle müca
dele yapılamaması,
8. Düzenli isletmelerin kurulması, arazinin
çok küçük parçalara bölünmesi,
9. Toprak erozyonu,
10. Zirai kredilerin tatbikatmdaki denge
sizlik,
11. Teknoloji ve pazarlama noksanlığı, gibi
hususlardır.
Muhterem senatörler; Türk Anayasası kal
kınmanın plândan geçeceğini tesbit etmiştir. Bu
nun başka yolu da yoktur.
412 —
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Nüfusumuzun % 68 ni, yani 22 809 000 ni
köylü nüfusu teşkil etmektedir. Aktif nüfu
sun 9 940 000 ni tarımda çalışmaktadır. Bu pek
fazla nüfusu zamanla medeni ölçüler içinde, ilmî
olarak diğer meslek gruplarına adil bir şekilde
aktarmamız gerekmektedir.
Tarımımızda istihsalin noksanlığını şu mi
sâlle anlatmak mümkündür. Bir Amerikan ta
rımcısı 33 - 34 kişiyi besliyebildiği halde, Tür
kiye'de 4 köylümüz ancak 5 kişiyi geçindirebilecek durumdadır. Diğer gelişmiş memleket
lerde % 8 - 12 arasında nüfus tarımla uğraşma
sına ve fazla istihsal almasına rağmen, bizim
nüfusumuzun % 68 ni tarımdan geçimini temine
zorlanmaktadır.
Bu durumu nazara alan iktidarımız plân
dönemleri içinde bu konuya eğilmiştir, ikin
ci Plân döneminde 1,5 milyon nüfusun tarım
alanından çekilmesi öngörülmüştür. Bu durum
yeni açılacak iş sahalarına kaydırılmakla müm
kün olacaktır.
Bu sebepledir ki, 1963 yılında gayrisâfi mil.lî hâsılanın sanayi hissesi % 14,6 1972 yılında
% 20,5 olacaktır. 1963 yılında tarımın hissesi
% 36,7 iken 1972 de bu hisse % 25,09 a düşmüş
olacaktır. Görülüyor M, medeni ölçüler içinde,
ilmî yollardan doğru meslek gruplarına âdil
ölçüler içinde fazla tarım nüfusunun aktarıl
masına çalışılıyor. Şurasını da arz edelim M,
memleketimizde sanayi kolunda çalışan bir
kişiye 11 000 lira isabet etmesine rağmen,
tarım sektöründe çalışan bir kişiye ancak
2 900 lira düşüyor. Zamanla sosyal dengeyi
sağlamak amacımızdır. Gelişmekte olan yur
dumuzda nüfusumuz % 3 gibi bir hızla çoğal
maktadır.
Tüketimimiz istihsalimizden fazladır. Da
ha uzun bir müddet bâzı gıda maddelerini it
hâl etmek mecburiyetindeyiz.
Yukarda sıraladığımız tarım sorunlarımızı
halletmekle istihsalimizi 3 - 4 misline çıkarma
mız mümkündür.
Tarım üretiminde hedefimize varmak için
ne gibi değişiklikler yapmalıyız.
a) Teknik gücümüzü limî ölçüler içinde
araştırmacı ve eğitimci ile işbirliği yaparak
tarım istihsalimizi ve hayvancılığımızı geliş
tirmek yolunu takibetmeliyiz.
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b) Tarım alanındaki kalkınmamızı hızlan
dırmak için Hükümetimizin isabetli olarak ele!
aldığı alt yapı tesislerinden köy ve şehir yol
ları, hava meydanları, yeni nakliye imkânla
rı süratle ikmal edilmektedir. Meselâ; yaş meyva ve sebze ihracı için plânlamanın aracılığiyle Mersin'de TÜTAŞ, Adana'da ÇUKOMAN,
İzmir'de EĞEM AN, Bursa'da MART AŞ Anonim,
ortaklıkları kurulmuştur. Ayrıca, elma istih
sal, pazarlama ve ihracını düzenli bir şekle
sokmak için Elma Birlikleri Genel Mülürlüğü
kurulmuştur. Antalya araştırma müessesesinde
günde 70 ton işliyebilecek kapasitede bir na
renciye tasnif ve ambalaj evi kurulmuştur. Aynı
zamanda bir eğitim görevi de yapmaktadır.
Ayrıca Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yapı
larak 422 satış kooperatifi ve bunların teşkil
ettiği 23 birlik ile Ankara'da bir toptancı hali
açmıştır. Böylece kooperatifçilerin malı aracı
sız olarak daha ucuz fiyatla müstehlike intikal
etmektedir. Bugün bu satış birliklerinin An
kara'nın çeşitli semtlerinde açtığı 10 satış ma
ğazasının 1970 yılında büyük şehirlere intikal
ettirmesi faydalı olacaktır.
Hayvan ürünlerinin kıymetlendirilmesi için
yapağı - tiftik A.Ş. Genel Müdürlüğü 1969 yı
lında köylünün ayağında kilosu 10 - 12 liradan
500 ton tiftik, 16 - 22 liradan 750 ton merinos
ile 9 -12 liradan 330 ton kaba yapağı mubayaa
edilmiş; 250 ton tifitk 450 000 dolar karşılığı
ihracedilmiş. Tiftik yapağının bu verimli ça
lışmasının süratle yurt sathına yayılması fay
dalı olacaktır.
1. Süt mahsulünü kıymetlendirmek üzere
istanbul, izmir, Adana, Kars süt fabrikaları iş
letmeye açılmıştır.
Konya, Bolu, Tokat illerinde özel
ortaklaşa süt fabrikaları kurulacaktır.
ketimizin bâzı bölgelerinde su fiyatına
tün değer fiyatla kıymetlendirilmesi
cak bu şekilde sağlanmış olacaktır.

sektörle
Memle
olan sü
de an

2. Yem fabrikalarının süratle memleket
sathına yayılarak hayvancılığımızın gelişmesi
için Ankara, istanbul, Konya, Erzurum, Adapa
zarı, Samsun fabrikaları kapasitesi 92 900 ton
iken çift vardiya yapılmak suretiyle üretim
137 250 tona çıkarılmıştır. Böylece yem fabri413 —
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kalan önümüzdeki sene yapılacaklarla birlikte
23 e çıkmış olacaktır.
Muhterem senatörler, 1958 deki suni yem
satışımız 428 ton iken, 1970 yılında 200 bin to
na ulaşmış olacaktır.
Hayvan derilerimizi lâyıkiyle değerlendir
mek ve özel sektöre de yol göstermek üzere is
tanbul' da 5 600 000 Tl. na mal olacak dericilik
ve mezbaha ürünlerini değerlendirme eğitim mer
kezi açılacaktır. 1969 - 1970 yıllarının en bü
yük projeleri hayvancılık, sonra da yas meyva,
sebze projeleridir, iyi organize ettiğimiz tak
dirde rahatça 300 - 500 milyon döviz sağlama
mız mümkündür.
Tarım ve hayvancılığımızın çok geri bu
lunduğu fakat bilhassa hayvancılık bakımın
dan büyük bir potansiyele sahip Doğu illeri
mizde ayrı bir kalkınma programı tatbik et
mekteyiz. Bu suretle o bölgelere sermaye girin
ce oradaM sermaye de açığa çıkacak ve kalkın
ma hareketi başlamış olacaktrı.
c) Yurdumuzda tarım istihsali tamamiyle
hava şartlarına bağlı bulunmaktadır. Yurdu
muzda yer üstü ve yer altında büyük bir sula
ma suyu rezervi bulunmasına rağmen, uzun yıl
lar akan sularımıza seyirci kalmışızdır. 1950
yılından sonra yer altı ve yer üstü sularından
istifade etmiye başlamışız. Halen sulanabilir
durumda 15 milyon hektar arazinin bulunması
na rağmen, 1,5 milyon hektar arazimizi sula
maktayız. 1968 sonuna kadar 34 baraj ikmal
edilerek 409 000 hektarlık modern sulama şe
bekesi sulamaya açılmış, 30 000 hektarlık yer
altı pompaj sulaması yapılmakta, 1969 da 17
aded baraj inşa edilmiş, 8 aded ihale edilmiştir.
Yalnız sulama yaparken teknik eleman kifayet
sizliği, teknik bilgi noksanlığı arazilerimizin
sulama ile çoraklaşmasına sebebolmaktadır.
4;. Muhterem senatörler, tarım üretiminde
en başta gelen meselemiz tarım ile uğraşan aile
lerin bugünkü ilmin icabettirdiği hususları bilmeyişi sebebiyle tatbik edemeyişidir. Yurdu
muzun bâzı bölgeleri vardır ki, şartlarımız ileri
memleketlerin şartlarına uyduğu halde üreti
mimizin onlarmkuıden çok oluşu, halen ampi
rik bilgilerle çalışmamızdandır.
Hele tarımda çalışan 9, 5 milyonluk aktif
nüfusun 1,5 milyonunu teşkil eden köylü ka
dınlarımızın da daha çok eğitimden noksan ol
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duğunu kabul edersek hasılat noksanlığının se
bebi de kendiliğinden meydana çıkar.
Bu sebepledir ki, ikinci Beş Yıllık Plân dö
neminde çiftçilerimizin eğitim ve yayın işlerine
büyük önem verilmiştir.
1964 yılına kadar memleketimizde tarım eği
tim, öğretimi ile ilgili çeşitli gaye ve derecede
14 okul mevcut iken; bu okullardan 5 adedi orta
okula dayalı bölge ziraat okulu; diğerleri ilko
kula dayalı 5 aded teknik ziraat okulu, iki aded
teknik bahçıvanlık, bir acled makinistlik okulu,
bir aded de ortaokula dayalı ev ekonomisi oku
ludur. 1965 te bir teknik bahçıvanlık okulu,
1966 da bir bölge ziraat okulu açılarak okul sa
yısı 16 yi bulmuştur, ikinci Beş Yıllık Kalkın
ma Plânının meslekî eğitimle ilgili ilke ve poli
tikasına, tarım eğitini konusunda Başbakanlık
Plânlama Teşkilâtının mütalâalarına göre tarım
öğretim ve eğitiminin;
1. Her hangi bir genel okul muadili olmıyan yaygın eğitim programları içerisinde,
2. Bütün tarım öğretiminin ortaokula da
yalı ve lise seviyesinde tarım teknisyeni yetiş
tiren ziraat meslek okullarında yapılması ve bu
okulların öğretim programlarının mezunlarına
tarım alanında uygulayıcı olmaları imkanını ve
recek yönde yeniden düzenlenmesi, öngörülmüş
tür.
Bu anaprensipten hareket edilerek Tarım Ba
kanlığı mevcut okulları tüm olarak ele almış,
bunların yerine tek tip olarak ortaokula dayalı
3 yıl süreli meslek ziraat okulları açma ciheti
ne gitmiş, bu sebeple, bir aded makinist okulu
da katılmıştır.
Ziraat meslek okuluna ifrağ edilen eskiden
mevcut okullara ilâveten, 1967 yılında yurdun
muhtelif bölgelerinde 18 acled ziraat okulu da
ha hizmete açılmıştır. 1968 - 1969 ders yılında
mevcut bu 32 okula ilâveten Konya - Çumra ile
Afyon Ziraat Meslek okulları, Ankara'daki bir
Ev Ekonomisi Okuluna ilâveten Beydere, Gökhöyük, Alata ve Çayırûva'da yeniden 4 Ev Eko
nomisi Okulu açılarak 1968 - 1963 ders yılında
toplam olarak 39 okul tedrisata bağlamıştır.
1970 - 1971 ders yıllarında Fatsa, Söke, Çivril,
Narman, Kâhta, Bayburt, Çankırı, Tunceli. Kay
seri, Ezine, Keskin okulları da öğretime bağlı
yacaktır. Bu suretle cem'an 50 aded ziraat oku
lumuz olacaktır, Hayvan sağlık okullarımız 3 e
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çıkarılmış; ayrıca Kars, Malatya,, İsparta ve
Ankara'da olmak üzere 4 tanesi de inşa halin
dedir. Böylece 57 tane meslek okulu faaliyete
geçmiş bulunacaktır. Görülüyor ki, 1964 teki
14 okula karşı, iktidarımız 57 okulun faaliyete
geçmesini temin etmiş bulunmaktadır.
Zirai eğitim ve öğretimin gayesi :
1. Çiftçi çocukları, aile isletmelerinde biz
zat çalışarak yurt ekonomisine katkıda bulunmaları, çeşitli işletmelerde, teşekküllerde ileri
tarım metotları ile çalışabilecek, bunları yapa
bilecek pratik bir bilgiye sahip kılınmalıdır.
2. E / ve aile ile ilgili metotları okul dışı
öğretimle öğretebilecek nitelikte ev ekonomisti
yetiştirmek,
3. Kadın, erkek, genç, ihtiyar çiftçilerimi
zin günün teknik tarım icaplarına göre yetiştir
mek, üzere uzun ve kısa süreli kurslar açmak,
4. Tatbikat işletmeleri ile çevrelerine örnek
olmak, onlara iyi vasıflı bitkisel, hayvansal da
mızlık temin etmek, bu suretle üretimin artma
sına, millî gelirin çoğalmasına yardımcı olmak,
tarımsal üretimin artmasını sağlamak amaciyle:
a) Üretimin artması, teknoloji ile değerlen
dirme, pazarlamaya en etkili yayın metotları ile
halka intikal ettirmek,
b) Ziraat işletmeleri ve çiftçi ailelerinin
çözemedikleri problemleri ilgili araştırma ku
ruluşlarında değerlendirerek onlara intikal et
tirmek,
c) Ziraat işletmeleri ile çiftçi ailelerinin
üretim, araştırma, donatım projelerini hazırla
mak, kredi sağlamalarına yardımcı olmak,
d) Çiftçinin yaşama şeklini düzene sok
mak,
e) Çiftçileri teşkilatlanmaya teşvik etmek.
İyi tohumluk kullanılması :
Tarımda iyi tohum, kullanmanın evrimi
% 30 - 40 artırdığı hakikattir. Üretimimizin
uzun zamandır aynı seviyede kalıp artmaması
anaç ve sertifikalı tohum kullanmayışımısdandır.
Son yıllarda verimleri yüksek buğday tohum
larından 22 100 ton Amerika'dan, İÛO ton da
Rusya'dan getirilerek çiftçilerimize intikal et
tirilmiş, bîlha3sa D. Ü, Çiftlikleri Gene! Müdür
lüğünün çalışmaları bu arada takdire şayandır.
A. P, iktidarı zamanında yapılan, iyi vasıflı,
yüksek verimli tohumluk durumunu şcylese sı
ralamak mümkündür. Yıllık tevsi edilen to
humluk 80 000 ton, tohumluk kredisi 20 000 000
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I lira idi. Bugün 300 000 tonu geçtik elimizde
Ekim 15 ten başlayıp Mayıs 15 e kadar ekilebi
len çeşitler var. Meksika buğdayı Ege ve Çu
kurova için bir münavebe bitkisidir. Demin mu
halefete mensup Yılmaz Mete arkadaşım, bura
da Meksika buğdayının gelmesi suretiyle pa
muk istihsalinin azaldığını beyan ettiler. Muh
terem arkadaşlarım; ziraattaki verimi artırmak
için muhakkak ki, münavebeye dikkat etmemiz
gerekmektedir. Şimdi Meksika buğdayı Çuku
rova ve Ege bölgesi için bir münavebe bitkisi
dir. Pamuk kazık köklü, bitkilerdendir; buğday
saçak köklü bitkilerden olduğu için birisi yüz
den mahsuldür, birisi derinden. O bakımdan
buraya muhakkak bir münavebe bitkisi konul
ması lâzımdır. Ama bu münabeve bitkisi han
gisi olacak? O bölgede iktisadi balamdan en
çok geliri hangi bitki getiriyorsa o olacaktır.
Bugün Meksika buğdayının da verimi fazla ol
duğu için o yöne gidilmiştir.
Sonra pamuk istihsallerini verirken, istihsa
lin ekim sahası artmasına rağmen istihsalin nok
sanlığından bahsettiler. Halbuki durum öyle
değildir. 1964 telci istihsalimiz 326 bin ton,
1965 de 325 bin ton, 1066 da 382 bin ton, 1967
de 396 bin ton, 1968 de 485 bin ton, 1969 da,
şimdiki vaziyette, halbuki pamuk verimi Nisan
da belli olur 387 bin ton. Burada ekim sayesin
de biz dekardan alman verimi nazarı itibara
almalıyız falan dediler. Hakikaten gaye o. Za
ten bu reformlardan eğer birim sabadan fazla
bir verim alırsak o zaman maksat hâsıl olmuş
tur. Meksika buğdayı Ege ve Çukurova'nın ge
çit belgelerinin ananebatıdır. 1968 yılında muh
terem arkadaşlar, 212 506 ton, 1969 da 300 042
ton, 1970 yılında da 390 670 ton sertifikalı ve
kontrollü tohumluk çiftçiye intikal ettirilmiş
olacaktır. Görülüyorki 80 bin tona karşı 300
bin ton. Türkiye'nin yıllık ekmiş olduğu buğ
day tohumu miktarı 2 milyon tondur. Muhte
rem arkadaşlar, keşke imkân olsada bu 2 milI yoniuik buğdayı tamamiyle sertifikalı ve anaç
tohumluk olarak versek, o saman muhakkak ki
istihsalimiz bunun her halde 1,5 misli daha art
mış oladaktır. Tohumluk üretimine 500 bin ton
la başlamışken, bugün üretme çiftlMerinde
900 bin ton, ayrıca mukaveleli olarak da çiftçi
i lerimisle 1 300 ÛOO dönümlük sahada tohum
j üretimi yapılmaktadır. Köylünün elin'deki to415 —
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humlükları da ilaçlayıp selektörden geçirmek
suretiyle ekmekte verim üzerine tesir etmekte
dir. Tabiî fazla miktarda anaç ve sertifikalı to
hum bulunamadığı için bakanlık bir taraftan
da bu yola gitmiştir. Hakikaten 4 yıl içerisin
deki selektör sayısını hemen hemen bir misli
artırmıştır. 1964 yılında selektör sayısı 1566
iken 5 yıllık devre içerisinde yani 1969 a kadar,
bu 3 bine çıkmıştır. Diğer taraftan Rusya'dan
ithal edilen kara, kışa, soğuğa mukavim olan
yağ nisbeti yüksek ay çiçeği tohumları bilhassa
Dalaman Devlet Üretme Çiftliği içinde üretil
mek suretiyle Trakya çiftçilerine dağıtılmak
tadır.
Ziraat alet ve makuıaları durumumuza ge
lince; burada bâzı haklı hususlar vardır. De
min de arz ettiğim gibi, hakikaten burada ra
kamları tam hakikatle ifade edelim ve bir nok
tada birleşelim. Fakat bu demek değilki, Zirai
Donatımın çalışmalarını da inkâr edemeyiz. Bil
hassa son yıllarda makinalı ziraata doğru fazla
bir kayış vardır.

rım Bakanlığı ile ilgili olmıyan mevzuları da
Tarım Bakanlığı yapacakmış gibi gösteriyorlar.
Halbuki bugün Tarım Bakanlığının elinde yatı
rımla ilgili hemen, hemen hiçbir mevzu kalma
mıştır. Yaym işlerine, eğitim işlerine çok önem
vermesi gerekir. Son 1969 yılında Ziraat Ban
kası kredilerinden faydalanarak 36 881 ton mü
cadele ilâcı, 28 bin 200 ton toz kükürt 3 460
ton göztaşı, temin edilerek çiftçilere tevzi edil
miş ve bu arada 979 bin tonluk tohumluk ilâçlattırılmıştır. Halk zararın derecesini kestirme
diği ve imkânlarının müsaidolmadığı bölgeler
de devlet mücadelesi devam etmelidir. 1970 yı
lında ilaçlanacak saha 43 milyon 353 bin dekar.
ilaçlanacak ağaç 61 milyon 285 bin aded; sür
meye karşı da 1 239 ton, ambar zararına karşı
da 26 603 ton mahsul ilaçlanmış olacaktır.

Muhterem senatörler, bunun yegâne sebebi
bugün 100 - 150 dönümlük bir işletmede ziraat
yapan çiftçilerimizdeki at, yani beygirle öküz,
hemen hemen o ziraatdaki istihsalin % 40 ını
yemektedir. Bu bakımdan köylerimizin pek ço
ğu haklı olarak makinalı ziraata doğru kayı
yorlar. Traktör artışında da, geçen yıllarla na
zaran kıyaslıyacak olursak 4 - 5 misli artmıştır.
1964 teki traktör sayımız 51 bin, 1965, 1966,
1967, 1968 de 50 bin traktör görüyorsunuz, o za
mana kadar 51 bin, yalnız 4 sene içerisinde 50
bin, 1970 yılında da 20 bin programlanmıştır.
Tahakkuk ederse 70 bin oluyor, falan. 500 biçer
döver 3 200 de harman makinası olmuş ola
caktır.

Hayvancılık bakımından zararlarınıız kü
çümsenmiyecek derecede fazladır. 76 milyonu
aşan hayvan popülâsyonunun 1969 yılında
34 346 796 adedine koruyucu aşı yapılmıştır.
5 416 513 ünün hastalıklarına müdahale edil
miş; 1970 yılında 40 milyon hayvana koruyucu
aşı yapılacak, 5,5 milyon hastalıklı olan hayvan
la meşgul olunacaktır.
Muhterem arkadaşlarım, görüyorsunuz ki
hsmen hemen hayvan varlığımızın yarısına ko
ruyucu aşı yapılmıyor, ve zararları da bundan
ileri geliyor. Bilhassa aşı ve serum istihsalimi
zi artırmalı. Son zaman da gayet müspet fay
dalan görünen Şap Enstitüsünün şap aşısı mik
tarını da artırması gerekmektedir. 1969 yılında
1 985 000 aded şap aşısı yapılmıştır. 1970 yı
lında da 3.5 milyon olacaktır. Bu süratle miktar
biraz fazlalaşırsa daha faydalı olur kanaatin
deyiz.
Tarım ürünlerinin değerlendirilmesi ve pazarlanması konusuna gelince :
Tanm ürünlerinin pazarlanma ve değerlen
dirilmesi iyi olmadığı takdirde çiftçilerimiz re
faha erişip ekonomimiz kuvvetlenemez.

Muhterem arkadaşlarım burada sürmeye
karşı bu ilaçlama miktarı gayet az gibi gözükü
yor. Artık köylü tabiî bunun zarar derecesini
anladığı için kendisi mücadeleye önem verdiği
için, devlet bu işten vazgeçiyor.

Hastalık ve haşarelerle mücadele konusu ha
kikaten mühim bir konu, zaman zaman basında
da görüyoruz. Maalesef bugün hayvancılık dalı
mızda, ziraat dallımızda hemen hemen 6 hattâ
8 milyarlık bir zarar olmaktadır ki, bunun üze
rinde çok durmamız lâzım, Bunun için de muh
terem arkadaşlar, her şeyden evvel yayının çok
büyük rolü vardır. Yayına çok önem vermemiz
lâzım. Demin de arz etmiştim, yukarda çiftçile
rimiz ampirik bilgilerle çalışıyorlar, yayına çok
Tarım ürünlerinin pazarlama ve değerlen
iş düşüyor. Muhterem senatörlerin bâzıları, Büt
dirilmesi, çeşitli ürünler için, çeşitli bakanlık
çe Karma Komisyonunda da takibetmiştiın, Ta- • ların hizmet alanlarına girmekte ise de Tarım
— 416
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Bakanlığı olarak; yaş meyva ve sebze ile hay
vansal ürünlerin pazarlanması ile yakinen il
gilenmekte, açılan seminer ve kurslarla çiftçi
kooperatif ve birliklerin iç ve dış pazar için
mahsulün hasat, tasnif, ambalaj, nakil vasıta
larına yükleme usullerini; ürünlerin soğukhava depolarında muhafaza usullerini görmekte
dir. Bu konuda 1969 da 2 000 üretici eğitime
tabi tutulmuş, bakanlığın pazarlama dairesi
Ticaret Bakanlığı ile işbirliği yaparak koope
ratif ve birliklerin katılmasiyle gayeleri ihra
cat olan 4 büyük anonim ortaklığın kurulma
sını sağlamıştır.
Canlı hayvan satışlarını düzenli yürütmek
için yurdun muhtelif yerlerinde 17 tane hayvan
pazarları açılmıştır.
Gıda hammaddelerinin teknolojisi üzerinde
çalışmak üzere araştırma, eğitim ve rehberlik
merkezleri kurulması programlara alınmış olup
bu maksatla Ankara, Çanakkale, izmir, İspar
ta, Mersin, Gaziantep, Malatya, Nevşehir il
lerinde bu merkezler kurulmaya başlanmıştır.
18 milyon liraya mal olacak bu merkezler
1970 - 1971 yıllarında hizmete girecektir.
Hayvansal menşeli gıda maddelerini tahlil
edecek 15 lâboratuvara ilâveten 7 tanesi de
yeniden açılacaktır.
Köy ve kasabalarda üreticinin kendi mah
sulünü değerlendirmek bir taraftan da zatî ih
tiyacını karşılamak üzere küçük çapta halk
konserve evlerinin yapımı teşvik edilmektedir.
Muhterem arkadaşlar; demin yukarda arz
ettiğim hususlarda bilhassa erozyon yurdumuz
da çok mühim bir konudur. Her yıl hemen he
men Kıbrıs adası kadar bir toprağın denizlere
akıp gittiği, bilgisiz sulama ile tarlaların ve
rimsizliği malûmunuzdur.
Topraklarımızın uzun yıllar tek taraflı ola
rak sömürülmesi ahır gübrelerinin yakıdolarak
kullanılıp tarlaya verilmeyişi de erozyanu hız
landırmıştır. 24 - 26 milyon hektarlık kültür
arazimizin 6 milyon hektarının orta, 4 milyon
hektarının şiddetli, 8 milyon hektarın da daha
çok erozyona tabi oluşu ayrıca, bilgisiz sula
ma yüzünden de 3,5 milyon hektarlık arazide
çoraklaşmaya yüz tutmuş olması bir hakikat
tir.
Tarım istihsalimizin anaunsuru olan, top
raklarımızın biran evvel yerinde tesbiti için,
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Tarım, Köy işleri, Orman ve Enerji bakan
lıklarının vakit geçirmeden koordine bir çalış
ma düzenine girmesini öngörüyoruz. Bu su
retle mera, kültür arazisi ve orman arazisi ara
sındaki bozuk dengenin giderilmesi de gerek
mektedir.
Muhterem senatörler; yukarda arz ettiğim
gibi yurdumuz topraklarının uzun yıllar tek
taraflı sömürülmesi, tarım istihsalimizin düş
mesinin sebebi gübre kullanmayışımız olmuş
tur. iktidarımız bu konu üzerine fazla eğilerek
gübre kullanmayı yaygın bir hale getirmişse
de bunu bile kifayetsiz görmekteyiz.
Gelişmiş memleketlerle kıyasladığımızda
gübre tüketimimizin çok az olduğunu müşahe
de etmekteyiz. 2000 yılında 25 milyon ton güb
reye ihtiyacımız olacağı tesbit edilmiş bulun
maktadır. 1964 yılında 94 414 tonluk gübre
dağıtımımız 1970 yılında 3 845 000 tona çıkarı
lacaktır.
1964 yılında iskenderun, Yarımca, Kütah
ya fabrikalariyle Karabük tesislerindeki yerli
gübre üretim kapasitemiz 385 000 ton iken,
inşasına başlanarak yakında açılacak Samsun,
Elâzığ, Mersin gübre fabrikalariyle Kütahya
fabrikasının tevsii ile gübre istihsalimiz
3 115 000 ton yükselecektir. Bununla kalmmıyarak gübre fiyatları ucuzlatılmıştır. Demin
Mete arkadaşım gübre fiyatlarının pahalı
olduğundan bahsetmişlerdi, iktidarımız 1964
fiyatlarına nazaran bir ucuzlama yapmıştır.
1964 yılında 63 kuruş olan % 20 - 21 lik amon
yum sülfat ve amonyum nitratın kilosu 54 ku
ruşa, 45 kuruş olan granüle superfostafm
% 16 - 18 lik kilosu 37 kuruşa, 91 kuruş olan
kompoze gübre 70 kuruşa ve 100 kuruş olan
fosforlu gübre de 80 kuruşa indirilmiştir.
Yalnız şunu ifade edeyim ki, bugün hakika
ten memleketimizde en âdil ölçüler içerisinde
kullanılan bir metot varsa gübre tevziatmdaki
metottur. Memleketin her tarafında aynı ölçü
ler içerisinde satılır. Kütahya'da fiyat ne ise
Kars'ta odur, Van'da da odur. Bunu takdir
etmek gerek.
Yalnız gübre çeşitlerinin mahsule ne vakit
verileceği iyice köylülerimize öğretilmeli, güb
renin lâyıkiyle faydasını takdir edemiyecek
bölgeleri çiftçilerine tohumluk tevzii ile zoraki
gübre verilmesinden sarfınazar edilmelidir.
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BAŞKAN — Sayın Ayrım, iki dakikanız var j Devlet Üretme Çiftlikleri nisbetinde Şeker Şir
hatırlatıyorum, efendim. Siz de ikinci defa hak
keti burada mubayaa için vazifelendirildi.
kınızı kullanabilirsiniz şüphesiz, efendim.
Ardahan'da Et - Balık bir taraftan muba
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — 1988 yaaya başladı, Kars'ta başladı, Devlet Üretme
Çiftlikleri Ağrı'da başladı. Erzurumtâa baş
yılında yalnız çay, narenciye şeker pancarı sa
ladı ve 100 milyonun üzerinde bir hayvan mu
haları gübrelendiği halde 1969 yılında hububat
bayaa edildi. Bununla şunu yaptı. Hakikaten
ekim sahasınmn % 12 si, pamuk ekim sahasının
geçmiş senelerde olduğu gibi ilkin paniğe ka
% 45 i, ayçiçeğinin % 54 ü, patatesin % 42 si
pılan köylülerimiz, soyulacağız, geçmiş sene
gübrelenmiştir. Görüyorsunuz daha yarıyı bul
lerin tecrübesine göre, çünkü 1961 de hakika
mamış durumdayız.
ten
az bir kuraklık olduğu halde yani, mevzii
Zirai krediler mevzuuna gelince muhterem
bir kuraklıktı, bu seneki gibi değildi, fakat
arkadaşlar; muhalefete mensup arkadaşımız
o
sene köylünün gözü korktuğu için, 100 lira
demin zirai kredilerden bahsederken «8,5 mil
lık
kuzuyu 25 liraya satmıştı. Bu bir hakikat.
yarlık bir miktara çıktığını ifade buyurdular,
Ama
bugün kuzu yine 125 lira. Yani Hükü
hemen bunun peşinden de tefecilere tevzi edil
met
olarak
fiyatı indirtmedik, Fakat şunu da
diğinden» bahsettiler. Azıcık insaf sahibi
beyan edeyim ki, indirtmedik ama, bu meyanolun. Bâzı noktalarda birleşelim de hal çareleri
da da Kars olarak 450 büı sığırımız elimizden
bulalım. Muhterem arkadaşlar, şurası bir ha
çıktı. Bugün muhterem arkadaşlar, yalnız
kikat ki, hemen hemen, yani demiyeceğün ikti
Kars'a DD vasıtasiyle giden saman mikta
darımız zamanında, ama Parlâmentoya gelince
rı,
sayın bakan da bunu arz edecektir te
ye kadar bizdeki krediler ziyafet masalarında
ferruatı
ile, 15 bin vagonun üstünde, ihtiyacı
tevzi edilirdi, kimin ne aldığı belli değildi. Fa
mız çok geniş. 1 600 vagon aylardır hareket
kat bugün şunu bilelim ki, Türkiye "de zirai
siz vaziyette bekliyor. «Efendim, işte bu tefe
krediler, işte yakında Tarım Bakanlığına gittik,
cinin eline geçti, yok bunu tüccar getirdi» de
kimin ne aldığı artıjk belli. Onun için halk da
niyor.
Muhterem arkadaşlarım, saman oraya
bırakmıyor, rahat artık. Şu şunu almıştır, Şu
gidiyor,
bunu da alan köylüye intikal ediyor.
nun için ben de bunu alacağım diyor. Onun
Evet bunun hepsini Devletin yapmasına imkân
için bunun üzerinde çalışmalar vardır. Yalnız
yok, çok zordur hakikaten. Fakat köylü, niha
bu bugün Tarım Bakanlığının emrinde değil
yet
Hükümetin kendine vermiş olduğu tedbir
dir. Başka bir bakanlığa bağlıdır. Koordine
ler
ve
teminatlar sayesinde, bugün yine gidin
bir şekle gitmek suretiyle daha adıl ölçüler
Kars'ta
koyun 300 liradır, isterseniz araştır
içerisinde tevzi yoluna gidiliyor. Bakın bu se
mak
kolaydır,
gider sorarsınız.
ne Doğu'da bir kuraklık olmuştur. Arfkadaşım I
dokundu, dediler ki halkın malı var.
BAŞKAN — Sayın Ayrım, ikinci söz hak
kınız baki kalmak üzere lütfen bağlayınız,
Muhterem arkadaşlar 1961 yılında da bizim
efendim.
memlekette bir kuraklık oldu. Bendeniz Parlâ
ADALET
PARTİSİ
GRUPU
ADINA
mentoda değildim. Bir heyet gitti. Fakat bu
heyet bir turistijk gezi mahiyetinde geçti. Fa
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Muh
kat bu sene de bir kuraklık oldu. Bir şans
terem arkadaşlar, toprak politikamızın hede
sızlık, hakikaten temenni edilmez, Allah hiçbir
fine gelince, tarımda topyekûn üretimin artı
memleketin başına getirmesin, ne oldu kuzu fi
rılması, modern işletmecilik esaslarına uygun
yatları 20 - 25 liraya düştü. Sayın Başbakan
şekilde toprak rejiminin düzenlenmesi, köylü
geldi bir teminat verdi. Dedi ki, merak et lerimizin mülkiyet haklarını zedelemiyecek
meyin gerekli tedbirleri alacağım, dedi. Sayın
şekilde toprağa kavuşturulmasıdır. Progra
Başbakan hemen oradayken Tarım Bakanını
mımızda da ifade ettiğimiz gibi, köyden fış
vazifelendirdi. Bendenizde vardım. Kazaları kırmayan, nimetlerini köye götürmiyen bir
dolaştık. Dolaştufetan sonra tedbirler alındı.
kalkınmanın mümkün olacağına inanmıyoruz.
Nedir? Trenin bir kuruşla yem nakletmesi, Km.
Zirai reformun gerçek reform olabilmesi için,
tonunu bir kuruşa. Derhal Et - Balık Kurumu, ] tüm köylümüzü kapsaması, onun hayat sevi— 418
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yesini yükseltecek, bütün ihtiyaçlarını temine
matuf olmalıdır. Türkiye'de, Rusya ve Kanada'da olduğu gibi artık tarıma açılacak arazi
kalmamıştır.
BAŞKAN — Sayın Ayrım, cümlenizi lüt
fen tamamlayın efendim.
ADALET
PARTİSİ
GRUPU
ADINA
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Peki
efendim.
Memleketimiz şartlarına göre, her çiftçi
ailesine 200 - 300 dönüm arazi vermenize im
kân yoktur. 240 milyon dönüm ekilip biçilen
arazimizin, biner dönümden yukarı araziye sahibolanların miktarı 15 bin kadardır.
Muhterem arkadaşlar, bu 15 bin çiftçinin
her birisinden 500 dönüm arazi alırsak 7,5 mil
yon dönüm arazi eder. Bu 7,5 milyon araziyi
150 dönüm üzerinden çiftçilerimize tevzi
edersek, 60 bin aile ediyor. Her sene Türkiye'nin
nüfusu demin arz ettiğim gibi % 3 arttığına
göre, senede 60 bin çiftçi ailesi artıyor. Hal
buki Türkiye'de, topraksız aile nisbeti 3,5
milyon falandır. O halde toprak vermemize
imkân yok, her sene nüfus artıyor.
BAŞKAN — Sayın Ayrım, Riyaset çok
müşkül vaziyette kalıyor, efendim. Lütfen ta
mamlayınız cümlenizi rica ederim.
ADALET PARTİSİ
GRUPU
ADINA
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bu ne
denle toprak verilemiyeceği açıktır ve ger
çektir. Bu bakımdan her mevzuda olduğu gibi,
gerçekçi olmıyan gayretlere iltifat etmemeli
yiz. Birim sahada verimi artıracak unsurların
birisi olan mülkiyet hakkını zedelememeye gay
ret edelim.
Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Muhterem
senatörler, açık oyunu kullanmayan saym üye
ler, lütfen oylarını kullansınlar.
Sayın Yılmaz Mete ikinci hakkınızı buyu
runuz kullanınız efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Saym Baş
kan, afedersiniz şahısları adına söz alanların
sırasını okur musunuz?
BAŞKAN — Bu arada okuyayım, efendim.
Saym Gülek, Sayın özer, Saym izmen, Saym
Akyürek, tSayın Hazer, Saym Hazerdağlı, Sa
yın Ucuzal, Saym Atmaca, Saym Yeşilyurt,
Saym Baysoy, Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın
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Şenocak, Saym Kürümoğlu, Saym Ademoğlu,
Sayın Karayiğit, Saym Altan, Syın Bingöl.
Sayın Yılmaz Mete, ısaat 18,35.
C.H.P. GRUPU ADINA MUSLİHİTTİN YIL
MAZ METE (Adana) — Saym Başkan, saygı
değer arkadaşlarım, önce bir hususu belirtip
sonra mâruzâtıma devam edeyim. O da kılmıetli arkadaşım Ziya Ayrım'ın, her halde sözümü
yanlış anladığını zannediyorum. Sertifikalı
tohum, Meksika menşeli buğday ekimine kar
şıyım, diye bir şey söylemedim. Bunun iyi etüt
edilmesinden bahsettim. Daha evvelki konuşma
larımda da, Türkiye'de bunlar çok çeşitlidir.
6 cinsi Türkiye'de ekildi evvelâ. Bunlardan bir
kaçı hiç iyi mahsûl vermedi. Bunu çiftçi kendim
si öğreneceğine, binler, onbinlerce lira zarar
edeceğine, devletin araştırma yapıp, ondan son
ra bu tohumları çiftçiye tevzi etmesi gerektiğini
ifade ettim. Bugün de, daha verimli sahaya, pa
muk sahasına kayıyor diye şikâyet ettim, yani
durumdan şikâyet ettim. Yoksa bu tohuma
kargıyım diye bir fikir ileri sürmedim. Bir de
dedim ki, vanı bu tohumu kullandık diye, he
men bir gün içinde istihsalimiz birkaç misli
artıp, öylo hayali lâflarla buğday ithal eden
bii' ülke iken, ihraceden ülke haline geldik lâf
larının mesnetsiz olduğunu ifade ettim. Yok
sa karşı değilim.
Muhterem arkadaşlarım, ürünün ucuz elde
edilmesinden bahsederken, tarım, araç ve ma
kinalarının ucuz olarak çiftçiye intikalinin sağ
lanmasından da bahsetmiştim. Bunun için çeşit
li yollar var. Bir tanesi, dışarıdan yurda ge
tirilecek tarım makinalarının, Zirai Donatım
Kurumu eli ile yurda ithalini sağlıyacak bir
tedbir alınması lâzım. Biz, yurt dışındaki ül
kelerde ziraat makinalarının, kaç lira oldu
ğuna, Türkiye'de inceliyen meselâ Ziraat Oda
ları Birliği raporlarım, tetkik ettim. İtalya'da,
Fransa'da, ingiltere'de ve bir de ithalât yapan.
Amerika'da Kanada'da Türk parası ile değeri
15 bin lira civarında olan bir makinanın Türki
ye'de 4 0 - 4 2 - 4 5 bin liraya satıldığını görü
yoruz. Bunun için gümrük resminden indirim
yapılabilir. Bir de, Zirai Donatım Kurumu eli
ile bunlar satılarak çiftçiye ucuz olarak inti
kal ettirilebilir. Diğer bir yol daha var muh
terem arkadaşlarım, o da şu, biliyorsunuz Tür
kiye'de turistik otel yapan, her hangi smai bir
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tesis kuran kimse, yurt dışından gerekli ken
disine lâzımlan maddeyi özel bir belge alıp
doğrudan doğruya ithal edebiliyor. Otel için
îâzımolan kapı tokmağını dahi ithal edebili
yor. Ama, çiftçi kendi teşekkülleri aracılığı
ile olsa dahi, meselâ ziraat odası vasıtası ile
olsa veya kooperatif aracılığı ile olsa getire
miyor. çok kötü bir sistem. Her teşekkül az
çok dışarıdan, bilhassa smai teşekkül tama
men getirdiği halde smai yatırımları tamamen
dışarıdan, makina ithal edilebildiği halde, çift
çi bunu yapamıyor. Şimdi, 16 - 17 ııci kota
larda tahsis edilmiş olan döviz miktarına ba
kalım. Bunun 10 milyon dolar olduğunu gö
rüyoruz. Ortalama olarak 100 milyon Türk
lirası değerindedir, dersek, yurda dışarıdan
getirilen makmamn Türkiye'deki satış fiya<
ti, hani ben 15 bin liralık mal 45 bin lira de
dim, belki mubalâğal?. diyorsanız, indireyim
aşağıya, % 30 kır ettiğini kabul edeyim, ele
mek ki Türk çiftçisinin eline o 100 milyon lira
değerindeki tüm araçlar, 130 milyon lira ola
rak intikal ediyor. Yani çiftçinin elinden 30
milyon fasla çıkıyor. Buna lüzum yok, arka
daşlar. Bu yanlış bir zihniyet. Yani elinde bü
yük parası olan, Türkiye'de dışarıdan makina
ithal eden adam, ithal edemezse başka iş ya
pamaz mı? Başka yere yatırsın, bu parasını,
başka yoldan kâr etsin. Hayır mutlaka biz
onu koruyacağız. Benim ifademe göre, % 100
den fazla kâr edecek çiftçinin eline bu im
kânı vermiyeceğiz. Olmuyor bu arkadaşlarım.
Bunu böyle arz ettikten sonra, 1970 program
döneminde özellikle, teşviki öngörülen sektör
ler ve üretim kolları diye, daha evvel erz et
tiğim kararnameden şu satırları okuyacağım,
«Bitkisel üretim, meyva, sebze, çiçek ve bun
ların tohum, soğan, fide ve fidanlarını yetiş
tirme gayesi ile kurulacak tesisler, yem. bit
kileri. yetiştiriciliği, özel mera vs çayırlık te
sisi, arazi teraslama, ağaçlandırma tesviyesi
ve ıslah yatırımları yağlı tohum yetiştiricili
ği. Kâğıtlık odun yetiştirme tesisleri, tarım
da üretimi artırmak üzere, ürünlerimizi dış pa
zarda değerlendirilmesi için araç gereç sağ
lanması ve pazarlama tasnif, ambalajlama, de
polama ve muhafaza tesisleri. Ve hayvancılı
ğın teşviki, ıslâhı, su ürünleri, balıkçılığın,
süngerin, malzeme ve tesisatının sağlanması gi
bi yollarla bunların teşviki öngörülmüş.»
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Bunlar kötü şeyler değil, gayet güzel. Yal
nız geçen yıllarda edindiğimiz tecrübeye gö
re, bunlar kâğıt üzerinde kalıyor. Biz temen
ni ediyoruzki, Bakanlık bu yıl daha iyi bir
çalışma devresi içerisine girsin, bunları ha
kikaten kararnamede, plânda öngörülen şekilde
tahakkuk ettirsin.
Muhterem arkadaşlarım, size birkaç satır
okuyacağım, sonradan bunun kim tarafından
yazılmış olduğunu söyliyeceğim.
«Memleketin zirai alanda topyekûn kalkın
masında her şeyden önce, modern istihsal me
kanizmasının kurulmasına ve bu mekanizmanın
verimli bir şekilde işletilmesine zaruret var
dır. Oysaki, Tarım Bakanlığı halen 1937 yılın
da çıkarılmış bulunan 3203 sayılı Teşkilât Ka
nunu ile sevk ve idare edilmektedir. Bu ka
nunla vücuda getirilmiş kuruluşlar, bugünkü
plân hedeflerinde öngörülen rasyonel ve rantabl bir çalışın?, gücünden tamamiyıe yoksun
bulunmaktadır. Memleketimizin tarımla kalkın
masının gerçekleşmesini, öncelikle Tarım Ba
kanlığı bütçesinde yapılacak bir idari reformun
tahakkukunda görüyoruz. Bu sebeple bir ta
raftan bütçe imkânlarını ayarhyacak, diğer
taraftan daha bilgili ve uygulayıcı teknik per
sonel yetiştirmek ve ayrıca mevcut personele
çalışma imkân hedeflerini vermek ve bu çalış
maları bir nisam içine sokmak zarureti var
dır. Bununla beraber bütün devlet sektöründe
teamül haline gelmiş olan bürokrasiyi Tarım
Bakanlığı bünyesinden tamamiyle denecek
derecede atmak ve tarlada başlıyan ve tarla
da biten hizmeti, memuriyet seviyesinden çı
karmak suretiyle Tarım Bakanlığı kuruluşla
rını hizmete hatalı yollara sevk eden ve muvaffakiyetsiz duruma sevk eden sebepleri sö
küp atmak artık zaruret haline gelmiş bu
lunmaktadır». Şimdi bunu tarım Bakanlığı bün
yesinde çalışan arkadaşların bir araya geldi
ği. bir teşekkülün verdiği rapordan okuyo
rum. Yani işi bilen kimselerin raporu. Bun
lar, bugünkü teşkilâtta Tarım Bakanlığının
bu zirai kalkınmayı sağlıyamıyacağını açık se
çik ifade etmektedirler. Neler, ne gibi noksan
lıklar var.
Muhterem arkadaşlarım, geçen yılki konuş
mam da da belirttiğim gibi, takibediyorum,
dış ülkelerdeki durumumuzu, veterinerlerimiz,
o zaman orman teşkilâtı da Tarım Bakanlığı
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içerisinde idi, orman mühendislerinin, ziraat
yüksek mühendislerinin ve ziraat teknisyenleri
nin, dünyada ki ilmî seviyesi çok üstündür, ar
kadaşlarım. Dünyada çok üstün ilmî seviyeye,
teknik kabiliyete malik arkadaşlarımızı, kar
deşlerimizi sinesinde barındıran Tarım Bakan
lığı maalesef yurt çapında gerekli kalkınmayı
sağlıyamıyor. Bir kere eleman noksanlığı var.
Sonra bir anketten okuyacağım. Ziraat mü
hendisi kardeşlerimizin mezuniyetlerinden son
ra branşlariyle ilgili yerlerde çalıştırılmadık
ları, fakülteler bölüm kontenjanlarını ihtiya
ca göre ayarlamadıkları, ihtisasın ihtiyaca gö
re yaptırılmadığı ve kendi ihtisaslarında ça
lıştırılmadıkları, ziraat mühendislerinin hiz
mette büroya bağlı kaldıkları, Tarım Bakan
lığı. bünyesinde bölge teşkilâtının henüz ku
rulmadığı, hizmetin görülmesi için gerekli araç
ve gereçlerin yetersiz bulunduğu, meslek içi
eğitime her kademede önem verilmediği, yeni
bilgilerin teknik personele intikal ettirilmediği, ziraat mühendislerinin büyük şehirlerde
lokalize oldukları, fakültelerde ve diğer mües
seselerde yapılan araştırmaların tatbikata in
tikal ettirilmediği, öğrenim süresince kaldık
ları bilgileri mevcut çalışma şartlarına uy
madığından problemleri olduğu ve tatbikatları
yetersiz olduğu, köylünün hayat seviyesini
yükseltmek yönünden olumlu katkılarda bu
lunamadıkları gibi, hususlar belirtilmek suretiy
le teknik personelin Tarım Bakanlığı bünye
sinde arzu edilir şekilde bir istihdam politika
sına tabi tutulmadığı hakikati meydana çık
mış bulunmaktadır.»
ilgililer arasında yapılan anketten okudum
bu prağrafı. Muhterem arkadaşlarım, Tarım
Bakanlığında geçen yılda söyledik, evvelki yıl
da söyledik; adam kayırıcılığı Türkiye'deki mü
esseseler içinde en fazla olan yerlerden birisi
dir. Bunu yine o bünyede çalışan kimselerin
sözleriyle size iletmeye çalışayım.
«Aynı menşeden gelmiş kimselerin çeşitli
genel müdürlüklere intisapları maddi ve mâne
vi yönlerden büyük farklılıklar tevlidetmekte
ve bunun neticesi olarak da memnuniyetsizlik
ler yaratmaktadırlar. Ayrıca Genel Müdürlük
lerde karşılıklı bir obstürüksiyon, personel
kaydırma gibi asla arzu edilmiyen hususları
doğurmaktadır. Aylık ücret, yevmiye, ek gö
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rev, fazla mesai, vekâlet ücreti, gibi değişik
uygulamalar yalnız genel müdürlükler arasın
da değil,,, aynı genel müdürlüğün bünyesinde
de mevcuttur. Bu halin mağdurlar için tevlidettiği ümitsizlik ve huzursuzluk çalışanı büyük
ölçüde kırmakta, personeli hizmet yönünden
tedirgin etmektedir.»
Muhterem arkadaşlarım, gayri kabili inkâr
bir durum. Aynı yıl mezunu, aynı şartları ha
vi, 900 lira alan eleman mevcut, 1 200 lira alan
eleman mevcut, 1 500 lira alan eleman mevcut.
Bu nasıl teşekküldür? Ve gayet tabiî 900 lira
lık yer var, 1 500 liralık yer varken, birisi öte
ye kayırılıyor. istediğiniz kadar, hayır adam
kayırma yok deyiniz. Kayırıhyor. Zaten kayırılan oraya götürülüyor. Bu bir gerçek. Bun
ların önüne geçilmesi lâzım. Zirai verimin ar
tırılmasında teknik personelin Bakanlık teş
kilâtında katkısını belirttikten sonra, gelelim
esas artırma çaresine.
Yalnız daha evvel bir konuya daha temas
edeyim. Bir de örgütlenme diye..
BAŞKAN — Sayın Mete, bir dakikanızı ri
ca edeceğim; muhterem senatörler ve muhte
rem Bakanlık erkânı, içtüzüğümüzün 179 ncu
maddesinde kıyafet mecburiyeti hükmü var
dır. üyeler Genel Kurula, komisyon toplantı
larına kravatlı olarak katılırlar. Başkan ve
Başkanvekilleri Cumhuriyet Senatosu Başkan
lık ederken frak giyerler.» Bu 179 ncu maddenin
harfiyen tatbiki gerekmektedir. Muhterem ar
kadaşlarımıza eğer var ise aramızda hatırlatı
rım. Sayın Mete buyurunuz efendim.
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Edir
ne milletvekili) — Sayın Başkan, bir hususu
tavzih etmememe müsaade buyururmusunuz bu
radan, yerimden. Bu okuduğunuz hususla ilgi
li olarak.
BAŞKAN — Arkadaşımızın sözü bitsin hay
hay. Buyurunuz efendim.
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
— Evet arkadaşlarım, tarımda verimin artırıl
ması için diğer önemli hususlardan birisi de
örgütlenme. Örgütlenme üç şekilde yapılmak
tadır. Birisi, çiftçilerin bir birlik olarak ör
gütlenmeleri ki, bu 6964 sayılı Kanuna dayanı
larak kurulan ziraat odaları ve bunun birliği
olan Ziraat Odaları Birliği, kanaliyle yapılmak
tadır. Yüz yıllarca bir araya gelmemiş, hemen
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birçok teşekkülün loncası, derneği var iken, çift i bizim burada tedbir alacağız diye konuşma
çinin hiçbir şeyi yoktu.
mız Türk çiftçisine büyük bir şey kazandır
BAŞKAN — Sayın Mete iki dakikanız var
maz.
hatırlatıyorum efendim.
Arkadaşlarım, toprak reformuna siz zirai
MUSLİHİTTİN YILMAZ HJJÎTE (Devamla)
reform diyorsunuz. Deyin ama biran evvel ge
— Çiftçiler 1957 yılında çıkarılan ve 1963 yı
tirin. Bir şeyi daha ilâve edeyim ki, biz her
lında uygulanan bir Kanunla bir araya geldi
ferde toprak verecek iddiasında değiliz. Ama
ler. Ziraat Odaları kuruldu. Yalnız Ziraat Oda
mevcut toprağı dağıtmamakta, 5 dönümlük bir
ları ve Ziraat Odaları Birliği, öyle bir hale geltapu ile 12 bin dönüm arazi süren bir adamın
diki bugün ne çiftçi; ne topraksız, ne orta çift
elinde bu toprağın devam etmesinde ne fayda
çi katiyen memnun değildir. Çünkü, çiftçiyi bir
umarsınız ki, biz böyle söyledikçe, hayır bu
araya getiren bir teşekkül olması gerekirken
kötüdür, bu şudur, budur dersiniz. Değil arka
büyük çiftçilerin bir araya geldiği toprak ağa
daşlarım. Siz de biliyorsunuz..
larının temsil edildiği bir müessese haline gel
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete, teşekkül1
miştir. Bunun için yıllardan beri arzu edilen
ederim.
ve çeşitli defalar gündeme alman Ziraat Oda
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
ları Kanununun biran evvel değişmesi hakiki
— Cümlemi şöyle tamamlayacağım sayın Baş
çiftçilerin Ziraat Odalarına sahibolmalarının
kan. Siz de biliyorsunuz ki, toprak reformu bu
sağlanması gerekir.
memlekette yapılması gerektir. 1515 sayılı
Kanun, 2510 sayılı Kanun ve 4753 sayılı ka
Diğer konu örgütlenmede kooperatifleşme.
nunlar bir nevi toprak reformu iken, kâfi gel
Kooperatiflerin yararını artık anlatmaya sa
mediği için cemiyet mütemadiyen tekâmül
manım da yok. Esasen anlatacak da değilim. Ge
ettiği için, bugün gerçek reformun yapılma
rek ihtisas, gerek satış koperatiflerinin kurul
sı zamanı gelmiştir. Bunu yapacak elleri öpeması ve Türkiye'deki bu kooperatiflerin sayısı
ceğia, kafaları dimağları alkışlıyacağız, ama
nın çok olup, bütün çiftçileri bünyesi içinde
mutlaka yapılacak. Saygılarımla. (Alkışlar)
toplaması verimin artırılmasında, ürünün de
ğerlendirilmesinde çok önemli bir aşama ola
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim.
caktır.
Muhterem senatörler, Devlet Hava Meydan
BAŞKAN — Sayın Yılmaz Mete lütfen cüm
ları işletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
lenizi tamamlayınız, efendim.
çe kanun tasarısına 101 sayın üye iştirak et
miş, 96 kabul, 5 red oyu kullanılmış böylece bu
MUSLİHİTTİN YILMAZ METE (Devamla)
taşanının Cumhuriyet Senatosundaki muamele
— Üçüncü olarak, örgütlenmede, küçük birlik
si tamamlanmıştır.
lerin bir arya gelmesi, yani üç - beş kişinin,
Muhterem Bakan, ben 179 ncu maddeyi bir
şahısların küçük işletmelerin, bir araya gelme
kişiye hitaben okumadım. Her ihtimale karşı
si bir ortaklık kurarak araç ve gereç temin
179 ncu madde ihlâl edilirse, edilmesin diye
etmelerinde faydalı olduğunu ifade etmek is
okudum. Tamik etmeye lüzum yoktur, mücbir
terim.
sebepler daima kabule şayandır efendim. Sa
En önemli konuyu bir cümle ile bildirip,
yın Ayrım.
huzurunuzdan ayrılacağım, zamanım bitti. Muh
NAHİT ALT AN (Çanakkale) — Bu husus
terem arkadaşlarım, bütün bunlar, bütün bu
daha evvel idare âmiri olarak bizim nazarı dik
arz ettiğimiz tedbirler günlük tedbirlerdir,
katimizi celbetti, arkadaşımız hasta olduğu
palyatif tedbirlerdir. Nihayet madem ki, bu
için..
düzen böyle devam ediyor, hiç olmazsa bir ucun
BAŞKAN — Sayın Altan çok teşekkür ede
dan biraz düzelsin temennisinden ibarettir.
rim, bana malûmat lütfetmediğiniz için bu fordYoksa 35 bin dönüm araziye sahip insanın tar
man hâsıl olmuştur, efendim, teşekkür ederim
laları içerisinde 9 tane köy halkı, orta çağ
efendim.
dan çok daha geri bir halde, feodalite devrin
den çok daha geri bir halde, Hindistan'daki
Sayın Ayrım ikinci kez konuşmanızı buyuparyadan çok daha kötü bir halde yaşarken, j nuruz, yapınız. Sayın senatörler, 15 dakikalık
422 —
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sayın A. P. Grupunun hakkı vaıdır. Saat 18,55,
19,000 da akşam yemeği arası vermemiz ikti
za eder. Şimdi 15 dakika, konuşacak. 19,10 da
bu arayı vermek hususunu oylarınıza arz edi
yorum. Kabul edenler.. Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 19,10 da akşam yemeği arası vereceğiz
efendim. Sayın Ayrım buyurunuz.
A.P. GRUPU ADINA ZİYA AYRIM (Kars)
— Muhterem Başkan, saym arkadaşlar; biraz
evvel bu kürsüde bulunan Saym Mete arkada
şım, Meksika buğdayı konusunda bizimle anla
şır bir durumda olduğu için kendisine teşekkür
ederim. Çünkü gecen seneki celselerde biliyor
sunuz, bu kürsülerden Meksika Buğdayı niçin
geldi, verimi şöyledir, böyledir diye bir sürü
münakaşalar olmuştu. Şimdi görüyorum M, ar
kadaşlar artık bunun verimi üzerinde bir şey
demiyorlar. Ancak çeşitleri üzerinde duruyor
lar. O bakımdan anlaşmış durumdayız. Yalnız
arkadaşımın birisi, buradan konuşurken, yine
halay çekilmek suretiyle buğday günü tesit edil
diği halde buğday ithal ettik dediler.
Muhterem senatörler, 1963 yılında Vapington'da FAO tarafından bir toplantı yapılıyor.
Oradaki tarım uzmanları, dünya nüfusunun git-
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tikçe artması karşısmda gelecekte ne gibi ted
birler alınması üzerinde, duruyorlar. O raporda
Türkiye'nin 1975 yılında 900 bin ton buğday,
60 bin ton et ithal edeceği, 1985 yılında da 2
milyon ton buğday ile 200 bin ton et ithal ede
ceği açıklanmış bulunmaktadır. Bizde de geçen
yıllarda Tarım Bakanlığınca 800 uzman 11 ay
çalışmak suretiyle 2000 yılma kadar bir hedef
ler projeksiyonu hazırlamıştır. Burada da belir
tildiği gibi, muhakkak ki Türkiye daha uzun
yıllar birçok tarım ürünlerini ithal edecektir.
Buğday vasatimiza gelince, geçmiş yıllarda yine
1984 ten evvelki yıllarda 13 milyon ton iken,
bizim devrimizdeki vasati 16 milyon tonda sey
retmiştir. Sanayi bitkilerinde de 566 bin ton
iken, 1 milyon tona yaklaşmıştır. Yani artış var
dır, noksanlaşma diye bir şey yoktur.
Bu bakımdan ben daha fazla meşgul etme
mek üzere hepinizi hürmetle selâmlıyarak, söz
lerime son veriyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Ayrım teşekkür ederim,
efendim. Muhterem senatörler, 38 nci birleşimin
ikin oturumuna saat 20,00 de toplanmak kayıt ve
şartiyle ara veriyorum, efendim.
Kapanma saati : 19,00

ÜÇÜNCÜ OTURUM
Açılma saati : 20,00
BAŞKAN — Baskanvekili Lûtfi Tokoğlu (Kocaeli)
KÂTİPLER : Doğan Barutçuoğlu (Manisa), Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S.Ü.)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 38 nci bir
leşimin 3 ncü Oturumunu açıyorum.
R, — TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ (De
vamı) :
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı Bütçesinin mü
zakerelerine devam ediyoruz, efendim.
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde saym grup
temsilcileri görüşlerini ifade ettiler. Şimdi sıra
saym senatörlerin şahsi görüşmelerine geldi. Söz

almış olan saym senatörleri sırasiyle takdim edi
yorum, efendim : Sayın Gülek, Sayın Özer, Sa
yın îzmen, Saym Akyürek, Sayın Hazer, Saym
Hazerdağlı, Sayın Ucuzal, Sayın Atmaca, Sayın
Yeşilyurt, Saym Baysoy, Saym Karaağaçlıoğlu,
Saym Şenocak, Saym Kürümoğlu, Saym Âdem
oğlu, Saym Karayiğit, Saym Altan, Saym Bin
göl.
Saym Gülek buyurunuz efendim.
423 —
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KASIM GÜLEK (Cumhurbaşkanınca S. Ü.)
— Yüce Senatonun sayın üyeleri, aziz arkadaş
larım, sözlerime başlarken Tarım Bakanlığı de
ğerli uzmanlarım, değerli Bakanı selâmlarım.
Tarımla ilgim şok yakın. Benim asıl meslekim,
geçimim, baba, dede mesleki çiftçilik. Görüşle
rimi dile getirmeyi bu bakımdan vazife bilirim.
10 dakikada ancak fırça darbeleriyle bâzı konu
lara temas etmek imkânı olacak. Türkiye nüfu
sunun büyük çoğunluğunun mesleki tarım. Ta
rım maalesef birçok bakımlardan yürekler acısı,
zavallı durumda. Bir kere en kazançsız, en ve
rimsiz meslek. Zor iş. Güneş altında binbir tür
lü müşkilât içinde çalışır ve sonunda eline ge
çen oraya yatırdığı sermayenin, verdiği emeğin
karşılığı olmaktan çok uzaktır. Çiftçi teşkilât
lanmış değildir. Hakkını alamaz. Sendikası yok
tur, yürüyüş yapamaz. Haddizatında çiftçi bü
yük kuvvettir. Bir gün uyanacaktır ve o vakit
hakkını aldığı gün çiftçinin kuvveti belli ola
cak. Her şeyin fiyatı artar, hayat pahalılanır,
vergiler artar, ziraat ürününün fiyatı olduğu
yerde kalır.
Yakından bildiğim için pamuktan misal ve
reyim. Traktör 10 - 15 sene evveline nisbetle
4 - 5 misli artmıştır. Kütlü yine 200 kuruş etrafmdadır. Onu da zorla satabilirsiniz. Zirai
mücadele elbette şart. Bilhassa Adana'da zirai
mücadele olmadan mahsul elde etmeye imkân
yoktur. Sulanır mahsulün çoğu. İlâcın resmî fi
yatı 270 kuruştur, tam lâzım olduğu zamanda
5 liraya bulamazsınız. Milyarlar sarfiyle meyda
na getirilmiş büyük sulama tesislerinde ektiği
niz mahsul eğer ilâcınız yoksa mahvolma tehli
kesiyle karşı karşıyadır.
îlâcm terkibi bozuk olacak ki, tesir etmez
hale geldi. Bize diyorlar ki, haşere artık alıştı,
bu ilâca. Haşere ilâca alıştı mı, alışmadı mı bil
miyorum ama, aynı ilâçları şimdi serptiğimiz
vakit tesir etmez hale geldi. Eğer muafiyet kesbettiyse, alıştıysa bunun bir alışılmamış cinsini
arasak bulsak da onu kullansak. Denir ki, asıl
sebep bu değildir; asıl sebep hiledir. Kâfi dere
cede müessir madde içine konmamaktadır. Gö
nül istiyor, modern lâboratuvar olsun, bunları
muayene etsin, hile varsa meydana çıkarsın, ya
hut eğer hakikaten alışmışsa buraya daha baş
ka cins ilâcın lâzım olduğunu ve o cins ilâcı be
lirtsin meydana çıkartsın. İlâcın asıl acı tarafı,
— 424
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demin dediğim gibi, zamanında bulunamaması,
karaborsadan alınmak zaruretinin hâsıl olması.
Maliyette en önemli unsurlardan biri de kre
didir. Kredi tarafı da tarımda bir faciadır. Ye
ter kredi sağlıyamıyoruz. Zirai kredi müessese
miz, Ziraat Bankası kâfi gelmiyor, buna. Nor
mal kredi yok. Bunu binbir türlü nüfuz ile an
cak sağdan soldan tedarik etmek imkânı olabi
liyor. Tefeciler ağır şartlarla kredi veriyor.
Yine üzülerek ifade edeyim, bankalar baş tefeci
durumundadır. Çiftçinin bankalardan çektiği,
tefeciden çektiğinden az değildir. Çiftçi sıkışın
ca, kutlunun taban fiyatı 210 kuruş iken, 130
kuruşa satıldığını çoğumuz biliriz. Sıkışmış, pa
ra yok, para lâzım, ne yapacak? Kredi ile güb
re alır, bunu açıktan aldığının çok daha aşağı
sına satar. Bâzı bölgelerde gübrenin ne olduğu
nu bilmezler, faydasını idrak etmezler. Ama be
nim bölgem pekâlâ gübrenin ne olduğunu bilir.
O kadar sıkışıktır ki, bile bile satmak zorunda
kalır. Ve gübreden mahrum olan toprak gayet
tabiî veriminden kaybeder. Gerekli tedbirler al
mak zorundayız. Taban fiyatı zamanında ilân
edilmelidir. Zamanında satınalınmalıdır. Mahsul
olduktan sonra, gayet geç ilân ediliyor. Bu sene
kutlunun taban fiyatı 210 kuruştur, dendi. Verebilirsen ver. Pamuğun idrak edildiği zaman
pamuk istihsal edilen bölgelere gidenler görür
ler. Km. lerce mahsulünü getirmiş olan çiftçi,
bekliyor. Çuko - Birliğe, fabrikalara teslim ede
bilmek için. E, bir gün, üç gün, beş gün, bir haf
ta, iki hafta; dayanamıyor 210 kuruş taban fi
yattır ama, 130 - 150 kuruştan satmak zorunda
kalıyor. Aradan zaman geçiyor, şimdi pamuğun
kilosu 500 veya 500 ün üstünde. Resmî taban
fiyatından zaten teslim etmek biraz talih işi, bi
raz da nüfuz işidir, derler. Zamanında ilâcı,
gübreyi tedarik etmek imkânlarını bulmak
mümkündür. Bulabilmelidir. Kredi için mutlaka
çare bulunmalıdır. Çiftçiyi tefeciden, tefeci ban
kadan kurtarmak lâzımdır. Bize derler ki, pa
muğunuzu dünya fiyatına satacaksınız. Güzel,
gayet tabiî dünya fiyatına satalım. Am a üretme
araçlarım da dünya fiyatından alalım da sata
lım. Dünyadaki fiyat teşekkül ederken o traktör
bizim para ile 10 - 15 bin lira iken biz o basit
traktörü 45 - 50 bin liraya alırız. Gübresi böyle,
ilâcı böyle, mazotu böyle. Üretim unsurları bu
kadar pahalılanmca, dünya fiyatından satmaya
imkân yoktur.
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Tarımda temel konu, en iyi neyi ekelim? Ba
badan, dededen g"ördüklerimizi ekmekte devam
ediyoruz. Ama bu topraklarda yetişen en iyi,
en verimli mahsul nedir, bunu bizim bulmamıza
imkân yok. Bunun için yardım isteriz. Devletin
burada öncülük etmesi lâzım. Sn önemli mah
sul Türkiye'de, babadan, dededen kalma buğ
daydır. Buğdaydır, çünkü gıdamızın temeli buğ
daydır. Buğdaya çok ihtiyacımız var. Dünyada
en çok ekmek yiyen milletlerden biri Türkler
dir. Bulgurdur, tahıldır temel gıdamız. Ne acı
ki, gıdamızın temeli olan buğdayı kâfi derecede
memleketimizde yetiştiremiyoruz. tthal etmek
zorundayız. Hiç olmazsa kendimize yeter duru
ma gelmek zorundayız. Kendimize hiç olmazsa
yeter duruma gelme yolunda önemli adım, Mek
sika bodur buğdayının gelişi oldu. G-elişi deyin
ce iftihar ederek söyliyeyim, bunu Adana'ya
biz getirdik. Devletin daha getirmesi, başkaları
nın resmen getirmesi bahis konusu değildi ve
normal yollardan getirdik, onun ne olduğunu
huzurunuzda ifade etmiyeyim.
Yine üzülerek ifade edeyim, dünyada yeni
likleri öncü olarak bize göstermesi gerekenler
den değil, kendimiz sağda solda görerek mem
lekete getirmekteyiz. Pamuk tohumlarında da
böyle oldu. En yeni tohumları yine biz getirdik.
Yine çok defa anormali yollardan getirdik. On
ları bir tarafa bırakıyorum. Arkasından ektiği
miz bu tohumların faydalı olduğu anlaşıldı ve
normal yollardan gelmeye başladı.
BAŞKAN — Sayın Grülek maatteessüf iki
dakikanız kaldı efendim.
KASIM GÜLEK (Devamla) — Sayın arka
daşlarım, Sonora buğdayı memlekete büyük hiz
metler etti. Denir ki, verimi Hindistan'da 700 e
kadar, bizim 300 - 350 - 400 450 - 500 aldığımız
vâkıdır. Denir ki, pamuğun yerini buğday alı
yor. Bu bir ihesap işidir. Eğer daha verimli,
daha ucuzsa, buğday eker daha faydalısı buğdaysa buğday eker. Pamuk azalıyor, doğrudur.
Sebep Sonora buğdayı değil, sebep, maliyetin
yüksek oluşu, fiyatların yükselmeyişi ve bun
dan dolayı çiftçinin de sıkıntı çekişi.
Sayın arkadaşlarım, Sonora memleketin her
tarafına uygun değildir. Sahiller için iyidir.
Orta - Anadolu için, Rusya'da bir buğday bu
lunmuş, ionun 'mutlaka getirilmesi ve faydala
nılması lâzım. Tohumun imilliyeti olmaz. Meksi— 425
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ka'dan gelmiş Amerika'dan gelmiş Rusya'dan
gelmiş; ne ise gelsin ve bundan da faydala
nalım.
Söylenecek şey çok, dert büyük, ama bun
ları ifade etmek için vakit yok. Sözlerime su
nunla son vereyim: Bilgi, inceleme bizi kurta
racaktır. Şimdiye kadar incelemeyi yapacak
müesseselerden kâfi derecede faydalanamadık.
Ben, dünyanın birçok yerlerinde olduğu gibi
Türkiye^de de Teknik üniversite gibi, Tarım
üniversitesi açılması gerektiğine inanıyorum.
Tarım Üniversitesine önem verelim, açalım,
memleketin meselelerini ele alsın. Fakat bu
radan mezun olanlar da bürolarda çalışacak
insanlar olmasın. Şimdiye kadar tarım okul
larından çıkanlarda olduğu gibi, buradan çı
kanlar elini toprağa sürmekten zevk alacak,
hakikaten tarlada çalış ack, ziraatle doğrudan
doğruya meşgul olacak insanlar olsun.
Hepinizi saygılarla iselâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. Sa
yın özer, buyurunuz efendim.
HAMDİ ÖZER (Malatya) — Sayın Başkan,
sayın senatörler; Sayın Bakan ve bakanlığın
güzide mensupları, hepinizi saygiyle selâmla
rım.
Muhterem arkadaşlar, benden evvel konuş
muş olan arkadaşlarım Tarım Bakanlığı hak
kında lâzımgelen bütün hususları arz ettiler.
Ben de sadece Tarım Bakanlığı Bütçesi münasebebiyle 500 000 nüfuslu Malatya halkının ıs
tırabını Yüce Senatonun bilgilerine arz edece
ğim.
Malatya'da büyük toprak sahibi çiftçi yok
tur. Küçük küçük tarlalarda halkımız maişe
tini sağlamak zorunluğundadır. Bu küçücük tar
laları değerlendirerek geçimlerini sağkyan hal
kımızın elinden bu değerlendirme hakkı alın
mıştır. îki yıldan beri halkımız perişandır, ve
rilecek müsaadeye umutlanarak, birkaç kuru
şu olanlar onu da bitirmiş, birçokları köylerini
terk ederek iş bulmak için kasabalara ve yur
dun başka yerlerine göç etmişler. Küçücük tar
lalarını ©kemeden, ağaçlarını kurumaya ve tah
ribe terk 'etmişlerdir. Malatya toprağının en el
verişli ürünü haşhaştır. Dünyaca meşhur olan
bu haşhaşın ekimi yasak edilmiştir. Haşhaşın ba
kımı ve yetiştirilmesi çok emek ister. Küçücük
bir tarla bütün aile efradına iş sahasıdır. Kimse
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boş durmaz ve bu yüzden işsizlik sızlanmaları
da olmaz. Haşhaşın tohumundan yağ, sapından
yakacak elde eder. Afyonu da dış piyasalarda
kapışılır. Afyonunun kalitesi dünyanın başka
ca hiçbir yerinde bulunamaz. Aynı tarladan, bir
aile yıüda 5 000 lira almak imkânına sahipken,
buğday veya diğer tarım ürünlerinden bu aile
350 liradan fazla para alamaz. Bu hesaplar ke
sindir. Tohumu çıkartıldıktan (sonra bu kadar
kalır.
Muhterem senatörler, bir memleket için ka
zanç bakımından, petrol ne ise Malatya için de
Afyon odur. Afyon kaçakçılığı dolayısiyle haş
haş yasak edilmiştir. Kaçakçılığı önlemek Dev
letin vazifesidir. Halkın ürününü değerlendirmek
de Devletin vazifesidir. Afyon insan sağlığını
zehirleyici imiş, bunun için Devletler arasında
tahdidedilımiş. Hükümet bu kararı almış. Yur
dun, 9 ilinde »ekim müsaadesi vardır. Halbuki
oralarda Afyonun kalitesiz ve sağladığı gelirin
yetersiz oluşu müsaade edilen illerce de cazip
görülmemektedir. Malatya halkı için hayati
Önem taşıyan haşhaş ekimi yasak edilmiştir Af
yon bir maddedir, her çeşit madde iyiliğe kul
lanılırsa iyi, kötülüğe kullanılırsa kötüdür. Af
yon tababette ilâç olarak kullanılır, fakat uyuş
turucu madde olarak da kullanılabilir. Türkiyede Afyonu uyuşturucu madde olarak kulla
nan yoktr. Ancak afyon yani haşhaş ekiminin
ya»ak edilmesiyle bugün Malatya'da ufak ufak
izbeliklerde esrar ekenler çoğalmış ve halkı
mızın zehirlenmesine yol açılmıştır.
Dış memleketler bu afyonu satmalırken
onu ne yolda kullanacaklarını tesbit etmek
bize ait bir sorumluluk değildir. Afyonun hem
ilâç hem uyuşturucu madde olarak iki has
sası olmasına karşılık, zehirli gazlar, atom
bombaları, top, tüfek ve cephanelerin bir tek
hassaları vardır. Canlıları yok etmek ve can
sızları tahribetmektir. Bunları imal eden mil
letler pervasızca başka devletlere serbestçe
veya gizlice satarak milyarlarca döviz sağ
lamaktadırlar. Japonya, Kızıl Çin, Kore, Viet
nam ve dünyanın birçok yerlerinde milyon
larca insanı yok eden, mamureleri harabeden,
silâh fabrikaları kapatılmıyor. Milyonlarca
insanın ölmesini hedef tutan savaşları durma
dan tahrik eden bu fabrikatör devletlere ses
çıkarılmıyor. Hattâ düşmanlarına silâh satan
dost devletler dahi kınanmıyor. Döviz sağla
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mak için yapılan bu tutumları mubah görülü
yor. Buna rağmen bu fakir milleti bundan alı
koyan sebeplere, etkilere akıl erdiremiyorum
arkadaşlar. Bir zamanlar sınırlarımızdan dı
şarı akan altın stokları, afyon ekimi sayesin
de, sınırlarımızdan içeri akmaya başlamış
tır. Şimdiye kadar olduğu gibi, bu günde
sınır illerimiz bilhassa Doğu ve Güney - Doğu
bölgelerimizde halkın kullandığı eşya, iç ça
maşırına kadar, kaçak eşyadır. Bunlar yurt
dışına akan dövizlerin kanallarıdır. Bunları tı
kamak bugüne kadar hiçbir Hükümet zamanın
da mümkün olamamıştır,
Afyonumuzu, kaçak madde diye yasakla
yıp gelen döviz kapılarına kilit vurmak
giden döviz kapılarını açık tutmak gayretin
den zarar görmekteyiz. Kaçakçılığı önlemek
tek taraflı uygulama ile olmaz, kaçakçılığı
tek taraflı uygulamakta İsrar ediyorsak bu
nun da yolları vardır. Tütün ve pancar gibi,
Devlet, afyonun mâkul değerini verirse, üreticeden kilosunu 250 liraya alıp 1 500 li
raya satan kaçakçılara da fırsat vermez.
Üretioeden kilosunu 60 liraya almakla Devlet
kaçakçılığa sebebolmaktadır. Halbuki Devlet
afyonu ilâç fabrikalarında imal ederek ilâç
satabileceği gibi, en kaliteli olan Malatya af
yonunun bir kısmını da dünyanın her tarafına
ihracedebilir. Bu bakımdan Türkiye'de bir tek
ile ekim müsaadesi verildiği takdirde kalitesi,
randımanı ve halkının bu ürünü yetiştirme
de ehil ve münhasıran arazisi bakımından
ona muhtaç bulunduğunu hesaplıyarak Ma
latya kabul edilmelidir. Aksi halde binlerce
ailenin göç edeceklerini Yüce Senatoya arz et
mek ihtiyacını şimdiden çok acı olarak his
setmiş bulunmaktayız. Yarım milyon vatanda
şın feryadını bu kürsüden duyurmak istiyo
rum. Yüce Senatonun değerli üyeleri, tek te
selli ve ümit bunu duymanızda ve buna bir
çare bulmanızdadır. Hepinizi hürmetle selâmrım. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın İzmen,
buyurunuz efendim.
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S.
Üye) — Sayın Başkan, Senatonun değerli üye
leri; 34 milyonluk nüfusumuzun % 65 - 70 i
tarımla uğraşmaktadır. Halkınızın bu nisbette
çoğunluğu, hayatını tarımdan kazanmakta
dır. Millî gelirimizde tarımın payı, 1969 yılın426 —
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da sabit fiyatlarla 26 milyar olarak, % 30 ci I rak reformu veya zirai reform, teknik ziraat
varındadır. Son yıllarda 500 milyon dolar
usullerinin halka intikal ettirilmesi, memleke
kadar olan ihracatımızın % 80 i tarım ürün
timiz topraklarının kabiliyet ve verimlilik etüt
lerinin yapılması, başlıca ürünlerimizin vaktin
lerinden elde edilmektedir. Bütçelerimizden her
de ve sıhhatli olarak tahminlerinin yapılması,
yıl % 3 - 4 oranında Tarım Bakanlığına öde
taban fiyatlarının tesbiti, pazarlama tedbirleri
nek ayrılmaktadır. Bu yıl bütçesinin 28 kü
nin alınması, tarım kredilerinin yeniden düzen
sur milyar lira tutarındaki ödenek toplamın
lenmesi, 1937 yılında kurulmuş olan Tarım Ba
dan, % 3 oranında 902 milyon lira Tarım Ba
kanlığı Teşkilâtının yeniden kurulması hususun
kanlığına ayrılmıştır. Bütün bunlara rağmen
da 1963 te başlıyan Ve 1964 te bitirilmiş ve hat
plân ve programlarla % 4 olarak tesbit edil
tâ bir Teşkilât Kanunu projesi haline getirilmiş
miş olan tarımda kalkınma hızı hedefine bir
olduğunu öğrendiğim çalışmaların biran önce
türlü erişilememektedir. Son üç yıl sonuçla
tatbikata
konulması lâzımdır.
rına göre, tarımda kalkınma hızı sırasiyle
% 0,9, % 1,9 ve % 1 miktarında gerçekleşebil
Toprak reformunun veya zirai reformun ar
miştir. Bu rakamlar nüfus artışındaki oran
tık halledilmesi gerekmektedir. Teknik ziraat
ların bile altındadır. Böyle bir neticenin hal
usullerinin halka intikal ettirilmesi maksadıykımızın beslenmesine, sanayimizin hamadde te
le tarım okullarının yeniden düzenlenmesi, okul
darikine, ihracaatımıza olumsuz etkisi meydan
ların bölgelerin özelliklerine göre programlara
dır. Tarımımızın bu durumu son yıllarda hu
bağlanması, bâzı ortaokulların son sınıflarına,
bubat üretiminde, bu arada özellikle buğday
özellikle köylerdeki ilkokulların son sınıflanma,
üretimi konusunda büyük sorunlar yaratmak
daha ziyade pratik tarım dersleri konularak
tadır. Buğday üretimi tüketimi karşılıyaokutulması, halka kurslar açılması, köylere bi
mamaktadır. Buğday üretimi son 3 yıl zar
rer tarım uzmanı verilmesi lâzımdır. Memleke
fında, 10 milyon ton üzerinde dalgalanmakta
tin tarıma elverişli topraklarının kabiliyet ve
dır. Bu miktar ihtiyacın 1 milyon ton ci
verimlilik etütleri yapılmalı, Türkiye'nin buna
varında altında kalmaktadır. Her yıl buğday
göre bir tarım haritasının Vücuda getirilmesi
ithal etmek zorunda kalıyoruz. Bu yıl da 600 ve bu konuda bir kanun çıkarılması gereğine
bin ton miktarında buğday ithal etmek zoruninanıyorum. Böylece topraklarımız tam değerinluğu olduğu anlaşılmaktadır. Bu hal ook üzün
de kullanılacak ve her yıl üretimde nispî bir
tü veren bir 'haldir. Tarım uzmanlarının kana
istikrar sağlanacaktır. Başlıca ürünlerin zama
atine göre gübreleme, ıslah edilmiş tohum kul
nında ve sıhhatli olarak rekolte tahminlerinin
lanılması ve gerekli zirai 'mücadele yapılması yapılmasında, ekonomik ve âdil taban fiyatla
suretiyle hububat üretiminin % 30 - 40 civa rının tesbitinde büyük faydalar vardır. Tarım
rında artmasının kabil olduğu anlaşılmaktadır. kredilerinin yeniden ele alınması lâzımdır. Zi
Son yıllarda memleketimizde gübre sarfiyatının
raat Bankasının yanında, bir Tarımsal Yatırım
3 milyon ton, üretilen ıslah edilmiş tohumun Bankası kurulması zaruretine inanmaktayım.
400 küsur bin ton civarında olduğu memnun
1963 te 2 ilde ihdas edilen ve son yıllarda mem
lukla öğrenilmektedir. Buna rağmen tatbikat
nunluk veren (gelişmeler kaydeden kontrollü
ta, hububatta, buğday üretiminde bir artış gö kredi sisteminin, böyle bir banka haline geti
rülmemektedir. Bu fiilî durum tabiat şartları rilmesi kabildir. Pek çok değerli elemanlardan
nın olumsuz etkilerine bağlanmaktadır. Tarımı müteşekkil olduğunu yakından bildiğim Tarım
mızın geniş ölçüde tabiat şartlarına bağlı oldu Bakanlığının yeni ve modern bir teşkilâta ka
ğu doğrudur. Fakat bu bağlılığı asgari hadde vuşturulması suretiyle arz ettiğim tedbirlerden
indirmek, kendi dozuna irca etmek için yapı
olumlu sonuçlar alınacağına inanıyorum.
lacak şeyler, alınacak tedbirler vardır. Biz bu
Bir zamanlar kendileri ile çalışmış olmaktan
tedbirlerin kemaliyle alındığına ive alınma yo şeref 'duyduğum Tarım Bakanlığı mensuplarını,
luna girildiğine kaani olamıyoruz.
I başta Sayın Bakan olduğu halde, bu vesile ile
Tabiat şartlarının yanında tarımımızı etki
salâmlıyarak kendilerine başarılar dilerim. Bu
yılki Tarım Bakanlığı Bütçesinin memleketimileyen faktörler vardır. Bu faktörlerin başlıcaları şunlardır: Tarım Bakanlığı teşkilâtı, top- I ze hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. Sayın Baş427 —
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kana teşekkürlerimi, Yüce Senatoya saygıları
mı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür lederim efendim. Sa
yın Akyürek, (buyurunuz efendim.
ŞEVKET AKYÜREK (istanbul) — Saym
Başkan, muhterem senatörler; Tarım Vekâleti
ne ait teknik mevzulara temas etmekle iktifa
edeceğim. Tarım Vekâletinin bünyesinde olan
ve yapılmasında en büyük rolü oynıyan nebati
yağ mevzuu memleketimizde tam mânasiyle,
tatmin edici şekilde ele alınmamıştır. IBirçok
senelerin bütçe müzakerelerinde, muhtelif nebat
lardan istifade edilerek nebati yağın memleke
timizde temini mümkün olabileceğini tebarüz
ettirmiş olduğum günler oldu. Bunlardan en
mühimlerinden bir tanesi, kolza tâbir edilen bir
nebat. Hüdai nâbit şeklinde yetişen fakat ran
dımanı % '33 nisbetinde olan bu nebatın, bil
hassa bizim Trakya bölgesinde ve Maraş civa
rında gayet müsait yetişmesi mümkün olduğu
ihalde, nebati yağ yapılacak bu kolza nebatının
inkişafına beş ısene evvel temas ettiğimiz hal
de, hâlâ bir hareket olmamıştır.
Şimdi, memleketimizde margarin yağı ne
bati yağdan yapılmaktadır. Memleketimizdeki
nebati yağ kâfi gelmediği için ide ithalât su
retiyle temin edilmekte ve serbest döviz öden
mektedir. Halbuki biraz geriye gidecek olursak,
memleketimizin sıkışık olduğu zamanlarda dahi
harb senelerinde, eğer 1942 senesinin arşivi ka
rıştırılacak olursa, Türkiye'den Garp memleket
lerine 120 ton civarında tütün tohumlarından el
de edilen nebati yağ sevk edilmiştir. O günden
bugüne, tütün tohumlarından bir ton dahi yağ
elde edilmiş değildir. O zaman 120 ton civarın
da tütün tohumlarından yağ elde ediliyor idi.
Bugün niçin acaba, fen daha ilerlediği halde,
teknik daha ilerlediği halde, bu tütün tohumları
tütün alındıktan sonra saplariyle beraber oldu
ğu yerde yıkılır ve kıymetlendirilmez? Halbuki,
yalnız bunların tohumlarında değil saplarından
da selüloz yapmak imkânı vardır. Bu da bizim
memleketimizde hâlâ istifade edilmez bir vazi
yettedir. Tahmin ettiğime göre, arkadaşlardan,
yetkili ağızlardan aldığım malûmata göre sene
de 150 bin ton civarında tütün istihsal etmekte
yiz. Bunun % 10 veya % 20 nisbetinde dahi
olsa sapları yekûn tutar, 25 - 30 bin ton civa
rında bir selüloz yapma imkânına sahibolduğu-
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ğumuz saplar mahallinde yapılır veya ziyan
edilir. Tohumundan istifade edilmez, sapından
istifade edilmez. Şimdi, hepinizin malûmu Kı
zıl - Çin'de 5 - 6 sene evvel bütün dağ, dere,
tepe nerede her hangi bir nebat varsa o nebatın
tohumları toplandı ve o nebatlardan nebati yağ
yapılmak suretiyle, 5 milyon ton nebati yağ elde
edilmek suretiyle dünya piyasasında damping
yaptılar. Demek ki; nebati yağ elde etmek için
muhakkak bir nebatın yatiştirilmesi şart değil.
Şimdi, Ordu'da bir soya yağı fabrikası kuruldu.
O soya fabrikası için soya yetiştirilecek. Fakat
bu da kâfi derecede yetiştirilemez vaziyette.
Çünkü, Türk milleti fasulyeyi sever. Fasulye
yemeği bizim millî yemeğimiz mahiyetinde ol
duğu cihetle fasulyeyi biz yağ yapmak için kul
lanamıyoruz. Ama Amerika'da bu öyle değil.
Amerika'da fasulyeyi sırf yağını almak için ve
küspesinden de doğrudan doğruya 33 çeşit mal
zeme yapmak için kullanırlar. Bu kısımda bir
şey yapamıyoruz, imkânlarımızdan istifade
edemiyoruz. Nihayet dönüp dolaşıyor, serbest
dövizle nebati yağ ithal etmek suretiyle marga
rin yağ yapıyoruz. Bu mevzua Sayın yeni Tarım
Vekilimizin eğilmesini; bu mevzua her halde
memleektte dikkat edilecek olursa ve ciddiyet
le ele alınacak olursa, hiç dışardan ithal etme
den memlekete nebati yağ temin etmek imkân
ları bulunacağı kanaatindeyim.
İkinci mevzu; biz hayvancılıkta hakikaten
ileri bir milletiz. Bir yapağı kooperatifi kurul
muştur. Memleketimizde bunun vazifeleri, en iyi
şekilde yapağı yetiştirmek ve en iyi şekilde
hayvanların yapağısından istifade etmek için
çalışmalar yapmaktır. Fakat yaptığımız tetkik
lerden öğrendiğimize ve yetkili ağızlardan duy
duğumuza göre, bu derneğin yalnız muayyen
bir noktada oturduklarını yapağı satıldıkça
bunlardan ayrı bir fon, sanki ayrı bir komüsyon alan bir mümessil gibi, onlara bir haraç ma
hiyetinde bir para ilâvesiyle hayatları idame
edilmekte imiş. Şimdi bizde 30 milyonun üzerin
de koyun var. Bu koyunlarımızın hemen hemen
hepsi hastalıklı. Normal olarak literatürler
de ve dünya piyasasından öğrendiğimize göre
bir koyunun normal olarak 7 - 8 Kg. yapa
ğı vermesi lâzımgelirken bizim koyunlarımız
maalesef 3 kiloyu geçmiyor. Bunun sebebi tabiî
bakımsızlıktır. Biz, bunları ıslah etmeden, bun-
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lan daha iyi bir şekle sokmadan merinos yetiş
tireceğiz hevesine düşmüşüz ve merinos yapaca
ğız diye milyonlarca lira sarf etmiş bulunmak
tayız ve hâlâ da sarf etmekteyiz. Eunun yekûnu
500 "bini geçmez. Ona mukabil sarf edilen para
milyonların üzerinde. E, şimdi eğer merinosun
hakikî karakterini biliyorsak, merinos Avustralyad'a yetişiyor ama, onlar gayet hassas bir
hayvan. Biraz hafif sıcak olduğu zaman derhal
onları gölgede muhafaza etmek mecburiyetinde
siniz.
BAŞKAN — Sayın Akyürek, 2 dakikanız
var. Hatırlatıyorum efendim.
ŞEVKET AKYÜEEK (Devamla) — Hayhay
Başkanım cümlemi tamamladıktan sonra bağlı
yacağım.
Bunları rutubetten mullıafaza etmek için
devamlı olarak itina ile terbiye edilmekte ve ni
hayet bunlar biraz üşüdüğü zaman hastalan
makta ve pis olan bir yerde yattıkları zaman,
katiyen kendilerinin yaşamasına imkân yok.
Bu kadar İtina edilmesi lâzım gelen, havanın
tesiri bulunduğu, yerin tesiri, güneşin tesiri,
gölgenin tesiri, rutubetin tesiri olan bir yerde
bu hayvanın yetiştirilmesi için milyonlarca lira
sarf ediliyor; fakat bir netice yok. E, peki ni
çin biz kendi elimizle, imkânımız olan 30 küsur
milyon koyunun yapağısından istifade çareleri
ni aramayıp da, yeni yeni başka yollara gidiyo
ruz. Onlara göstereceğimiz itinayı elimizrle bu
lunan 30 küsur milyon koyuna sarf etmiş bulun
sak onların yapağıları 3 kilodan 6 kiloya, 7 ki
loya, 8 kiloya çıktığı zaman memleket çok da
ha istifade edecektir.
Bunun yanında aynı şekilde tiftik mevzuu muz var. 6 milyona yakın tiftik keçisi vardır.
Fakat tiftiğimiz piyasada ingiliz tiftiğine na
zaran % 75 daha ucuzdur. Sebebini sorduğu
muz zaman, tiftiğimizin içersinde bakımsızlıktan dolayı % 70, % 50 nisbetinde ölü kıl ol
duğu tespit edilmiştir. Bu da bakımsızlıktan.
İngiliz tiftiğine nazaran fiyat itibariyle % 70
daha ucuz satılmaktadır. 'Şimdi eğer bunların
üzerinde biz daha fazla, itina ile duracak olur
sak, her halde merinos yetiştirmekten ziyade
çalışmalarımız istikametini değiştirmek suretiy
le merinosa sarf ettiğimiz parayı diğer koyun
cinsleri ve tiftik keçisi yetiştirmeye sarf edecek
olursak memlekete daha fazla hizmet etmiş
oluruz kanaatindeyim.
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Vaktim dolduğu için diğer mevzulara temas
edemiyeoeğiın. Tarım Vekâletinin bütçesiniîi
memleketimiz için hayırlı olmasını temenni
eder, hürmetlerimi arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Haser, buyurunuz efendim.
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Tarım Bakanlığı
bütçesinde her arkadaş gibi benim de s evliyecek bâzı. dertlerim ve müşahedelerim var. Tür
kiye'de tarım ağır da olsa gelişmektedir. Yani
Türkiye'de traktör adedi artıyor, makinalı zi
raat gelişiyor. Bakanlık Teş'kilâtındaki görevli
ler, bâzı kademelerden yetişen kompetan kim
seler. Fakat bütün bunlara rağmen Türkiye'de
hâlâ tarımda plânın öngördüğü hedefin çok al
tındayız. Hâlâ Türkiye açlık tehlikesi ile karşı
karşıya olan, Türkiye hâlâ buğdayını bile dı
şarıdan getiren bir memleket halinde. Türkiye'
de hâlâ gıda ve beslenme yetersizliği ve denge
sizliği var, Türkiye'de hâlâ piyasa dalgalanma sına sahip çıkacak bir merci ve Türkiye'nin ya
rınını teminat altına alacak bir organizasyon
yok. Tarım Bakanlığı, eski bir teşkilâtımız, fa
kat dağınık, yetersiz, yetkisiz bir halde. Kredi
başka ellerde, pazarlama başka organların elin
de ve bölgelerarasındalki dengesizliği telâfi ede
cek hiçbir imkâna sahip değil. Sadece bâzı ah
valde filân yerde kuraklık olur, filân yerde şey
çıkar orada en son hatıra gelen bakanlık Tarım
Bakanlığıdır. Tarım Bakanlığı bu haliyle Tür
kiye'nin meselelerine cevap verecek durumda
değil. Bunu söylemek için kompetan olmaya da
ihtiyaç yok. Tarım Bakanlığı bir yeniden kurul
maya, bir reorganizasyona muhtaç bakanlıkla
rın başında geldiği inancındayım. Bu, yalnız be
nim nektai nazarım da değildir. Bağında yer
alan mütehassıs tanınan kimselerin beyanı böy
ledir. Biraz evvel burada konuşan arkadaşları
mın çoğunun görüşleri de bu merkezdedir. Ta
rım Bakanlığı elindeki imkânları da değerlenrliremiyen yerine, hizmete, ihtiyaca göre sevk
•edemiyen bir eskimiş teşkilât 'halindedir. Eski
miş dediğim, zaten eskidir. Türkiye'nin eski teş
kilâtlarından biridir. Ama en çok yeni elemanı
olan, en çok Amerika'ya mütehassıs gönderen
"ve taşra teşkilâtı, merkez teşkilâtı itibariyle
mütehassıs elemanları en çok olan bir bakanlık
olduğu halde, eskimiş bir halde meselelerin ge
risinde tesirsiz bir halde durmaktadır.
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Bu bakanlığın daha müessir olabilmesi için,
sadece tarımın üretim kısmı ile makina ve saire
ile meşgul bir halde tutmak, diğer hizmetleri;
ürünlerin pazarlanınasını, ürünlerin değerlendi
rilmesini, gıda sanayiinin tanzim ve bakımını
başka bir organizasyona devretmek ve öylece
bir teşkilât kurmak ihtiyaç haline gelmiştir.
Bugün Türkiye'de, başlangıçta da arz etiğim
gibi, ciddî, derin ve tehlikeli bir beslenme mev
zuu vardır. Bölgeler arasındaki dengesizlik ya
nında, insanlar arasında bu beslenme dengesiz
liğini giderecek başlıca bakanlık da bu bakan
lıktır. Bir zamanlar Türkiye Orta - Doğunun
Holandası olabilir diyenler ve o kanaatte olan
lar, o istikamette çalışanlar vardı. Hakikaten
potansiyeli itibariyle Türkiye Orta - Doğunun
Holandası olabilirdi. Ama bugün görüyoruz ki,
Holandası olmayı bırakın Orta - Doğunun de
ğil kendi dertlerine yetemiyecek bir halde ve
gittikçe geriliyen bir durumdadır. Bunun be
lirtileri de şunlardır, arkadaşlarım. Misâl ve
reyim, meselâ Bakanlığın elinde uzmanları var
dır. Bu uzmanları lüzumlu yerde kulanamanıaktadır. Doğu - Anadoluda benini şahsan yakinen
bildiğim, seçim bölgem Kars hayvancılık bölge
sidir. 3 milyon küsur hayvanı olan bir bölgenin
bâzı ilçelerinde henüz veteriner bile yok. Kimisi
askere gider, kimisi tâyin edilir, yoldan geri
gönderilir, kimisin bir ay kalır izinli gider. Bu
ilçelerde, hayvan yetiştiren bu gölgelerde vete
rinerler çalışsın diye bir zamanlar hevese kapıİmdı, bâzı imkânlar da hazırlandı. Kimisine va
sıta verildi, kimi yerde laboratuvarlar hazırlan
dı, kimi yerde aşım durakları ve saireler kurul
du, fakat bunların hepsi kuru, hepsi ölü, hepsi
boş tesisler halinde durmaktadır. Karsın yine
bir kazasında, çok eskiden kurulmuş inek ye
tiştiricisi için kurulmuş bir Devlet müessesesi
var. Çene Kars'ta demin Ziya arkadaşım ko
nuştu, kendisinin de müdür olduğu bir Dil Çift
liği var.. Üç Devlet hududu arasında, burası bir
zamandan beri, bir şey yetiştirmeyi bırakınız,
kaçakçılık üssü halinde idi. Devletin ihracat
imkânlarını geliştirmesi, canlı hayvan, et, yağ ve
saireyi ihracetmek için mahallî imkânlar belir
mişti. Müteşebbisler İsrar etmiş, müracaat et
miş, fakat bunların hiçbirisi cevaplandırılama
mıştır. Şimdi kaçakçılık sektörü islemekte ve
Devletin çiftliklerinin arazisinde beslenen, yani
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orda beslenen hayvan değil başka yerden geti
rilip orda otlıyan, o civardan geçen hayvanlar
sürü, sürü kaçırılmakta ve böylece Devlet buna
seyirci kalmaktadır. Yalnız bu mu? Margarin
kaçırılır, yağ kaçırılır; bütün bunlar bir Dev
let organizasyonu. Ziraat Bakanlığı bunu bili
yor. Ama diyecek, efendim hepsi benim işim
değil, hudutları bekliyen, beklemesi lâzımgelen İçişleri Bakanlığı, Gümrük Bakanlığı vardır.
Bunların hepsinin çaresini bu Bakanlık bulup
Hükümeti bu yola imale etmeye mecburdur, ar
kadaşlar. öbür bakanlıklar sadece asayiş bakı
mından işi ele alır.
Şimdi son yıllarda, meselâ yine benim seçim
bölgemde, kuraklık oldu. Sayın Bakan, sevgili
meslektaşım beyanat verdiler; bu yalanda da
oraya teşrif etmiş, görmüşlerdir, işte şimdiye
kadar hiçbir devirde, hiçbir Hükümetin yapma
dığı, görülmiyen yardım. Evet, hakikaten epey
ce yardım yapıldı. Ama bir teşkilât yok, yeri
ne gitmiyor, lâyiMyle tevzi olunmadı. Geliştir
me fonu, teşvik fonu diye, malûm bir kanunla
verilen krediler, bâzı hakikaten sömürücü insan
ların eline geçti. Bu fakir, fukaraya yapılacak
yardım da zamansız, vakitsiz; daha şimdi Ara
lık ayında, Ocak ayında kredi dağıtılacak.
Adam endişe içinde, malını ucuza satmak mec
buriyetinde kaldı. Et - Balık Kurumu vaktiyle
piyasaya müdahale etmedi, Devlet Üretme Çift
likleri zayıf hayvan alacaktı, vaktiyle gelmedi,
etkili olmadı; bütün bunlar bir teşkilât eksikli
ğinin açık, ciddî belirtileridir.
BAŞKAN — Sayın Hazer, iki dakikanız kal
dı, hatırlatıyorum.
MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum Sayın Başkan, bitiriyorum. Fakat mesele
leri hiç olmazsa bir iki noktada müsaade buyu
rursanız toplıyayım, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakikanız daha var, Sayın
Hazer.
MEHMET HAZER (Devamla) — Peki efen
dim. Sonra bu Bakanlık bâzı meselelerde se
yirci kalmaktadır. Demin Sayın Akyürek temas
etiler. Kars'ta bir aralık bir merinoslaştırma
hevesi başladı. Köylü merinos yetiştiriyor, Dev
let kredi veriyor, yapağı şirketi yapağıyı alı
yor, falan. Bir sene, iki sene sonra, ne yapağı
şirketi ortada kaldı, ne Devlet kontrolü oldu.
O öldü, heves durdu. Şimdi montafonlaştırma,
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montafon ırkını geliştirme için bası hevesler
var. Tabiî montafon ırkı bölgenin iklimine alış
tırmak, yetiştirmek güç. Ama bilgi yok adam
da, vatandaşta bilgi yok. Devletin veterineri
yok. teşkilâtı yok. bakanı yok; adamın beş
ineği, 10 ineği birden ölüyor. Onu gören kom
şusu artık montafon sabasına adım atmak ce
saretini gösteremiyor, geri çekiliyor.
Türkiye'nin bâzı bölgelerinde gübreyi, suni
gübreyi vatandaş hararetle arar. Kars'ta sula
ma yok, toprak gübreyi tanımıyor, vatandaş
gübreyi tanımıyor, illâ Ziraat Bakanlığı ve Zi
raat Bankası sana tohumluk vereceğim ama
bir kilo buğdayla beraber iki kilo da gübre ala
caksın, diyor. Alıyor, toprağa koyuyor, top
rak yanıyor, ekemiyor. Kars'ta 70 - 80 kuruşa
alınan gübreler arkadaşlar Karadenizlilere 25
kuruşa satılmıştır. Ziraat Bakanlığı vardır,
teşkilâtı vardır, mütehassısları vardır; bunla
rın hepsi cereyan etmektedir. Nasıl yani, bu
nun bir sorumlusu yok mudur? Vicdanen so
rumlusu olacak, kanunen sorumlusu olacak.
Yok.
BAŞKAN — Sayın Hazer müddetiniz bitti,
cümlenizi 'bağlamanızı rica edeceğim.
MEHMET HAZER (Devamla) — Süt sana
yii, süt endüstrisi kurulması için yıllarca uğ
raştık. Şahsan bölgemizin işi diye uğraştık.
Kurdu, kuruldu falan; kuruluşu yanlış. 12 mil
yon liralık iş 35 milyon liraya çıktı. Yani pro
je bedeli, 12 milyon lira, 35 milyona, bilmem
kaç milyona çıktı. Tam kapasite ile çalışmıyor,
piyasaya müdahale edemiyor. Güğüm dedik
leri kabı yok, toplanma teşkilâtı kurulmamış,
hâlâ bir sömürücü, bir aracı, bir tefeciyle başa
çıkacak halde değildir. Bütün bunlara rağmen
arkadaşlar, Kars'ta bugün sütün kilosu 60 ku
ruştan bu tefeciler tarafından alınmakta, süt
sanayii de orada seyirci halde bakmaktadır.
Halbuki sütün yazın Kars'ta bile kilosu 130 ku
ruştur. Nedir yani? Niye kurduk bu teşkilâtı?
Tefecilere oyuncak olsun diye mi, alay olsun
diye mi? Süt sanayiini çok büyük ümitlerle
kurmuştuk; biz o kadar propaganda ettik ki
bölgede, süt sanayii gelecek şöyle kalkına
caksınız. Şimdi utanıyoruz. Bir ton süt işli
yor günde. Yenidir, menidir, yeni de olsa bu
kafa ile ve bu anlayış ile bu da maalesef bek
lenen ve beslenen ümitleri kırmıştır. Şimdi...
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BAŞKAN — Sayın Hazer, cümlenizi bağla
yınız lütfen...
MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum, bitiriyorum Sayın Başkanım. Yabancı
menşeli buğdaylar bâzı bölgelerde iyi neticeler
verdi ama bâzı bölgelerde vermedi. Meselâ bi
zim bölgede vermedi. Tohumluk ne zaman
gelir, arkadaşlar? İlkbahar tohumluğu Tem
muzda, Sonbahar tohumluğu da Ocakta geli
yor. Zehirliymiş, mehirliymiş; aç adam zehirli
yi yiyor tohumluk zamanı gelince tohum bula
mıyor. Bunlar vakıalar arkadaşlar. Bunları
ben kendim şahsan görmüşüm. Ben memuri
yetten gelmişim. Ne Kasım Bey gibi arazi, em
lâk sahibiyim, ne de şey yibi nazariyeyle konu
şuyorum, ne de bizim Hazerdağiı gibi elma yetiştirieisiyim; ama vakıaları yerinde görmü
şüm. Bunlar ciddî, hakiki tedbir istiyor. Her
sene konuşulur, her sene dert yanılır. Şimdi
Sayın Bakan biliyorum, benim ikinci konuşma
imkânım yok, işte şöyle yaptık, böyle yaptık
diyecek. Demin Ziya arkadaşım da söyledi. Ya
pıldı. mapıldı...
BAŞKAN — Sayın Hazer, Riyaseti müşkül
vaziyette bırakmayın; lütfen, rica ederim.
MEHMET HAZER (Devamla) — Peki efen
dim, bitiriyorum. Sayın arkadaşlarım, değer
li Hükümet erkânı ve Bakan arkadaşımız me
sele ciddîdir, hayatidir ve Türkiye'nin en önem
li bir konusudur. Hattâ icabederse Bakanlığı
nızdan bâzı bölümlerin kopmasına da razı olun,
yeni bir organizasyonu teşvik edin, size kalanlar
sizi de sizden sonra gelenleri de meşgul edecek
kadar geniş, derin meseleler ihtiva edecektir.
16 imparatorluk diyordu. Bu 16 imparatorluğu
beşe indirelim, ama işe sevk edelim. Bu inanç
la Hükümete, Bakanlığa tebriklerimi arz eder,
Yüce Heyetinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Ha
zerdağiı, buyurunuz efendim.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkan, sayın senatörler; çok kısa mâruzâtta
bulunacağım, vaktinizi almamaya çalışacağım.
Muhterem arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı
bütçesi üzerinde eleştirme yaparken, Tarım Ba
kanlığından istediğimiz bir şey var, hepimizin
istediği şey: Üretimin artırılması. Üretimin
artırılması derken bu memleketin en belli baş
lı, birinci gıdası olan buğday üretimi bütün
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arkadaşlarım tarafından dile getirildi, bu mem
leketin belli başlı bir meselesidir. Yani buğ
dayın, ekmekten önce gelen Türk Milletinin
bir gıdası yok. Arkadaşlarım bütün tafsilâtını
verdiler. Ben buğdayın önemi, buğdayın gıda
mız oluşu üzerinde durmıyacağım. Yalnız yıl
da şu kadar buğday satmaldığımız, şu kadar
döviz ödediğimiz hepiniz tarafından malûm.
Tarım Bakanı ile Hükümet her zaman geliyor,
her yıl üstü üstüne şu kadar yıl buğday satmalıyoruz. Ben yirmi yıl içerisinde iki defa buğ
dayın denk geldiğini gördüm. Bir defa buğ
day satılacak dediler 1953 t e, ondan sonra bir
daha da görmedik bunu. Arkadaşlarım, bu buğ
day üretiminin eksikliğini her zaman Hükü
met gelip tabiat hâdiselerine bağlamaktadır.
Bu sene kış oldu, gelecek sene yağmur yağ
madı, rüzgâr esmedi, dondu, soğuk oldu..
Doğru bunlar, kabul ediyorum, ama yalnız
buna bağlamak mümkün değil. Buna bir çare
bulmaya mecburuz. Bizim memleketimizde ik
lim şartlarının 10 yılda bir defa, on yılda iki
defa denk gittiğini görüyoruz. Meteoroloji
haberleri bize bunu bildiriyor, ömrümüz iti
bariyle, yaşımız itibariyle bunu görüyoruz,
tesbit ediyoruz. Bu kadar yıldır teknik ziraat
diyoruz, bu kadar teknisyen diyoruz, okul aç
tık diyoruz, gübre diyoruz, traktör diyoruz,
sonora buğdayı diyoruz, Meksika buğdayı di
yoruz.. Bir çare bulamadık. Her yıl açık ver
meye başladık. Bu yıllarda üstüne daha fazla
açık vermeye başladık.
Muhterem arkadaşlarım, yalnız tabiat hâ
diselerine bağlamak mümkün değil, bu işi.
Ben düzenin, nizamın getirdiği gücün üstünde
güc tanımıyorum. Türkiye'de toprak rejimin
deki, toprak işlemedeki rejimin bozukluğu, buğ
day üretiminin belli başlı sebeplerinden biri
sidir. Tek sebebi değildir, belli başlı sebeple
rinden birisidir. Arkadaşlarım, bunu söylerken
sözü toprak rejimindeki yarıcılık, marabalık
konusuna getirmek istiyorum. Şimdi toprak işliy enler çok iyi biliyorlar. Yarıcı, Türkiye'de
toprak rejiminde yarıcılık, marabalık, ortak
çılık - icarcılığı şimdi bir tarafa bırakıyorum •«
bu üretim azlığının belli başlı sebeplerinden bi
risi. Niçin birisi? Şimdi yarıcı toprağın sahibi
olmadığı için, tarım işletmesi bir aile işletmesidir. Bütün gücüyle toprağa yüklenmemekte,
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karısı, kızı, ihtiyarı, çoluk çocuğu ile toprağı
işlemekte, delikanlı oğlu varsa onu ekseriya
dışarda işe göndermektedir. Adam, Allah ve
rirse olur, vermezse zaten olmaz, hele oğlum
gitsin başka yerde çalışsın. Ya olmazsa buğ
day?.. Ya ekmeğimiz çıkmazsa?.. Hiç değilse
ırgatlıktan para gelir diye aile bütün gücünü
toprağın üzerinde yüklememektedir. Birinci
sebep bu.
ikinci sebep; toprağın yarıcısı olan adam
toprakta traktör kullanamıyor. Diyor ki; ben
traktörün ücretini vereceğim, toprak sahibi faz
la kazanacak, Bu masrafı kim verecek? Trak
törün masrafını ben vereceğim de, mal sahibi
buğday sahibi mi olacak? Onun için traktör
masrafına katlanmamakta, muhterem arkadaş
larım. Bu memlekette bu yükden iki milyon
karasapan çalışmaktadır.
Yirminci asır Türkiye'sinde 2 milyon kara
sapan. Bu maldnah ziraate gitmek zaten yarı
cı ile olmaz. Traktörsiiz ziraat bugün mümkün
değil. Traktör masrafım ben vermem diyor,
yarıcı. Ağa da ben vermem diyor. O halde top
rak kalıyor, karasapana. Ondan sonra muhte
rem arkadaşlarım, buğday ekilecek toprak için
konuşuyorum, toprak nadasa bırakılırken Orta
ve Doğu - Anadolu'da buğday için 3 sene boş
bıraMmaktadır. 1970 te buğday ektik, 1971 de
nadasa bırakılır, 1972 de bir baklagiller ekilir,
yahut o sene de nadasa bırakacağız ki, ondan
sonraki sene buğday ekilsin, başka türlü çaresi
yok. Pancar yerine ekilebilir. Başka yere ekile
bilir. Fakat umumiyetle buğday yerinde nadasa
bırakılmadan ertesi sene buğday olmaz. Nadasa
bırakmak lâzımdır. Bu tecrübe edilmiş, Ana
dolu'da böyle. Mümbit topraklarda böyle, tam
verim alınamaz. Yani 1 e 7 - 8 alınamaz, bire
3, 1 e dört zaten zararınadır. Bu yüzden, na
dasa bırakılma yüzünden topraklar bomboş bek
lemekte. Diyeceksiniz ki, gübre var efendim,
nadasa neden bırakılsın? Gübreye geldiğiniz
zaman, toprak sahibi zaten gübre vermem, di
yor. Neden diyor? Yarıcı kazanacak. Ne lazım
sa emeğini kessin yapsın. Toprak sahibi de ya
ncı kazanacak ne diye ben gübre parasını ve
reyim diyor. Ağır geliyor kendisine, o da güb
reyi vermiyor. Fennî gübre zaten böyle almıyor.
Gelelim çiftlik gübresine. Yarıcı ben ağanın
tarlasına gübre çekeceğim ne olacak? Nasıl oî-
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sa bir - iki sene sonra beni atar. Bu yüzden ben
bir yarıcının tarlaya gübre döktüğünü görme
dim, arkadaşlar. Çiftlik gübresi de böyle suni
gübreyi de, eğer mal sahibi ile anlaşırsa, ağa
verirse eker, yoksa gübre alamam diyor. Bu
yüzden gübresiz tarım yapmak, buğday ekimi
yapmak. Bu da üretimi azaltan sebeplerden bi
risi olmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, yarıcı toprağı, bi
raz evvel arz ettim, boş bırakmaktadır. Çok de
fa toprağın mümbit kısımlarını eker mümbit clmıyan, yani verim kabiliyeti okmyaıı toprakla
rı, benim emeğimi kurtarmaz bu der, boş bıra
kır; daha ziyade hayvan otlağına bırakır. Gi
din şimdi bir toprak sahibinin imlenmiş topra
ğına balan, bir de toprağın kendi malı olmıyana bakın, emin olun 10 dönüm toprakta 3 dö
nüm toprak öküzünü otlatmak - yani burada
çift sürecek orada öküzünü otlatacağı - için top
rağı ekseriya hayvan otlamasına bırakır. Ana
dolu'yu dolaşın göreceksiniz. Yarıcı, toprağın
sınır tâbir edilen kısmını, çift sürmek zordur,
buraya öküz dayandığı vakit zahmet olur di
ye her sene bir hat bıraka bıraka bakaramız ki,
4 dönümlük tarlada en aşağı yarım dönüm, bir
dönüm yer otlak olarak kalmıştır.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağk. 2 dakikanız
var hatırlatıyorum, efendim.
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Biti
riyorum, efendim.
Muhtterem arkadaşlarım, Türkiye'de yarıcı
miktarı ne kadar ki, siz bunun üzerinde duru
yorsunuz diyeceksiniz. Türkiye'de yarıcı mikta
rı plânlamada belli. Fakat Türkiye'deki yarıcı
lık, ortakçılık miktarı için plânlamaca verilen ra
kam doğru değildir. Çünkü yarıcı her sene de
ğişiyor. Teminatsız adam. Toprak sahibi ağa,
işine gelmez oradan oraya, oradan oraya atar.
Fakat gezdiğimiz, gördüğümüz yerlerde, Elâ
zığ'da benim memleketimde, toprağ-n en dar,
en verimli olduğu memlekette, bugün diyebili
rim ki, 1/3 yarıcı vardır. Şimdi toprak reji
mindeki bu iptidai, ilkel usul buğday üretimi
nin azlığına sebebolurken görüyoruz ki, A. P.
iktidarı tarım reformu adı altında getireceği ta
sarıda yarıcılığı ipka etmektedir. Muhterem
arkadaşlarım, yarıcılık, marabacılık ipka edildiği
takdirde bu memlekette buğday üretimindeki
eksiklik daha uzun müddet dovam edecektir.
Bir güc getirmeye mecburuz. Tabiat hâdise

4 . 2 . 1970

O :3

sine bağlandık, bağlandık bir §ey bulamadık.
Traktör getirdik çare bulamadık, gübre getir
dik çare bulamadık. Bir rejim değiştirelim, bir
nizam gücü değiştirelim, de belki bir çare bulu
ruz. Onun için siz tarım reformunu getirecek
siniz, biz toprak reformu diyoruz. Toprak refor
mu ile tarım reformu arasındaki farklar zaten
bunlar, uçurumlar var arada. Biz hiçbir zaman
toprak reformu, tarım, reformunun yerine ka
im olur demiyoruz. Bizim toprak reformunu si
zin toprak reformu ile karşılaştıralım, demiyo
ruz. Toprak reformu bunları ortadan kaldıran
ilkel usulleri, feodal usulleri ortadan kaldıran
bir usuldür,
BAŞKAN —- Sayın Ilazerdağlı, cümlenizi
bağlamanızı rica edeceğim.
BALİM HAESEDAĞLI (Devamla) — Bitti,
bitti Başkanım, bütün bunları kaldırmanın yol
larına bakılması lâzım grlir, Umarım ki, A.P. ik
tidarı Tarım reformu kanun tasarısını getirir
ken bu yarıcılık, marabrüık, ortakçılık gibi ip
tidai, ilkel usulleri tasarısından çıkarır ve bu
suretle bu memlekette toprak rejimi, bozuk top
rak düzeni bir düzene girer ve üretim artar.
Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim, (Alkış
lar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.. Muhterem se
natörler, Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerinde
grupları adına sayın üyeler konuştuktan başka
6 sayın üye şahısları adına konuşmuş oldular,
Bir önerge var, okutuyorum efendim.
Sayın Başkanlığa
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzake
relerin kifayetini arz ve teklif ederim.
İlyas Karaöz
Muğla
BAŞKAN — önerge üzerinde söz istiyen sa
yın üye? Yok... önergeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul
edilmiştir, efendim.
Sayın Tarım Bakam Ertem, buyurunuz efen
dim. Sayın Tarım Bakanı bir hususu ıttılaınıza
sunayım, cevap müddetiniz 1,5 saatle Heyeti
Umumiyenin kararı ile takyidedilmiştir, efen
dim.
TASIM BAKANI ÎL3IAMÎ ERTEM (Edirne
Milletvekili) — Fek muhterem Başkan ve Cum
huriyet Senatosunun çok muhterem üyeleri, de-
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ğerli arkadaşlarımızın gerek grupları adına, ge
rek şahısları adına tenkidlerini büyük dikkat ve
istifade ile dinledik. Bunların içinde gerçekten
büyük istifade ile kabul ettiğimiz hususlar var,
bir kısmında da tabiî ki, iştirak edemediğimiz,
katiyen kabul edemediğimiz hususlar var. Bun
lara kısaca değineceğim.
Tarım Bakanlığının gerek teşkilât itibariyle
gerekse Türk tarımının tarım olarak birçok
problemleri vardır ve bu problemlerin hepsinin
halledildiğini iddia etmek imkânı da yoktur.
Ama şunu rahatlıkla ve itimatla arz ederim
rım Bakanlığı teşkilatı bir reorganizasyona muhtaç da olsa, bugünkü durumu ile bâzı
arkadaşlarımızın dediği gibi, eskimiş elemanları
değerlendirilmiyen bir teşkilât değildir. Tarım
Bakanlığı, Türk tarımının emrinde gerçekten
hizmet gören ve faydalı olan ve elemanlarından
istifade edilen bir bakanlıktır. Türk tarımının
olumsuz durumları tek tek hâdiselerde gösteril
se de heyeti umumiyesi ile büyük inkişaf ha
lindedir. Bunları da kısaca yerinde arz edeceğim.
Şimdi arkadaşların sorularına cevap verme
den, kısaca umumi bir takdim konuşması yapa
cağım. Bu konuşmanın içinde zaten arkadaşları
mız ileri sürdükleri pek çok hususların da ce
vabî bulmuş olacak.
Muhterem senatörler, arkadaşlarımızın da
üzerinde durarak belirttikleri gibi gerçekten
Türk millî gelirinin % 30 tarıma dayanmakta
dır ve ihracatımızın % 80 ini de tarım ürünleri
teşkil etmektedir. Nüfusumuzun % 70 i de ta
rımla meşgul olmaktadır. İkinci Beş Yıllık Plân
da filvaki sürükleyici sektör, sanayi kabul edi
liyorsa da, oraya doğru bütün gücümüzle yük
lenmekte isek de yine uzun yıllar için tarım
Türk ekonomisinin başlıca bir unsuru değil esası
olmak vasfını devam ettirecektir. Bu gerçek
karşısmdada tarımda çalışanların yaşama sevi
yelerinin yükseltilmesi için bir taraftan zirai
nüfusun azaltılması diğer taraftan tarımsal üre
timin dolayısiyle tarım gelirinin artırılması, bu
gelirin tarım sektörü içerisinde daha âdil bir şe
kilde dağılımını sağlamak tedbirleri alınması
gerekli hususlardır. Memleketimizde tarımsal
üretimdeki artış genellikle yetersiz olmaktadır
ve tarımsal üretim nüfustaki çoğalmaya paralel
bir gelişme göstermektedir. Bunun sebepleri tek
niktir, ekonomiktir, bünyavidir, müessesevidir.
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Ancak tabiî varlıklarımız itibariyle yurdun gıda
ve diğer tarımsal maddelere olan ihtiyacını iç
üretimle karşılamak ve ihracatı artırmak müm
kündür ve bu çalışma içindeyiz. Tarımın başlıca
problemleri şunlardır. Tarımda teknik, ekono
mik ve sosyal tedbirlerin bir arada yeteri dere
cede alınamamış bulunması modern tarım me
totlarının arzu edilen şekilde uygulanmaya ko
nulamamış olması, istenilen seviyeye ulaşama
mışın sebebidir.
Sahil kuşağı dışında kalan, daha ziyade hu
bubat ziraati yapılan bölgelerimizde üretimimiz
hava şartlarına tabi olduğundan istikrarlı mah
sul idrak etmemiz mümkün olamamaktadır. Bu
bölgelerde, su kaynaklarının yeterince geliştirilememesi, üretimin artırılmasında önemli etken
ler olan tohumluk, damızlık, gübre, kredi, zira
at alet ve makinaları gibi girdilerin uygun şart
larda, kâfi miktarda ve zamanında çiftçiye in
tikal ettirilememssi verim artışının istenilen se
viyeye ulaşmasını engellemektedir.
Tarım işletmelerimizin büyük çoğunluğu
çiftçiye yeter gelir sağlamıyan küçük işletme
lerdir. Bunların yanında hiç arazisi bulunmıyan çiftçilerimiz de vardır. Bu bakımdan tarım
alanında kesif bir nüfus baskısı mevcuttur.
Aynı şahsa ait araziler dağınık ve küçük
parçalar halinde bulunmaktadır. Zirai işletme
lerimizin büyük kısmı düzensiz bir halde ve ve
rimsiz olarak işletilmektedir.
Kiracılık ve ortakçılık sözlü olarak ve daha
çok mahallî gelenek ve göreneklere göre cereyan
etmekte, bu yüzden araziye gerekli yatırım
yapılması mümkün olamamaktadır. Cayır, mera,
otlak ve yaylaklarımızdan gelişi güzel faydala
nılmakta otlatma gücü üstünde hayvan olduğu
için meralarımız tahribolmakta hukukî durumu
kesin esaslara başlanamadığından birçok ihti
lâflara yol açmaktadır. Tarım ürünlerinin de
ğerlendirilmesi ve p azarlanması konusunda ileri
bir teknik, istikrarlı bir fiyat politikası arzu edi
len başarı da yürütülemediğinden çiftçinin eli
ne geçen bedel düşük olmaktadır.
Çiftçilerimizle birlikte çalışma ve dayanış
ma fikirlerinin henüz kâfi derecede gelişmemiş
olması birlikler ve kooperatifler halinde teşki
latlanmalarını güçleştirmektedir.
Araştırma ve yayım hizmetleri yetersiz kal
makta, tarımla ilgili kamu kuruluşlarının koor-
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dinasyonu gerekli nisbette olamamakta, araların
da tam bir bağlantı kurulamamakta, hizmetler
birbirini tamamlıyacak şekilde aynı anda ihti
yaç mahalline sevk edilememekte ve çiftçi ile
tarım kuruluşlarının iş birliği beklenilen ölçüde
sağlanamamaktadır.
İşte tarım politikamızın esası ve çalışmala
rımızın hedefi bütün bu aksaklıkları ve yeter
sizlikleri halletmektedir.
Tarımdaki çalışmalarımızın genel hedefini
şöylece özetlemek mümkündür. Nebati ve hay
vani mahsullerde üretim ve verim artırılacaktır.
Bunun için su kaynakları değerlendirilecek, ileri
teknoloji tarımımıza yerleştirilecek, böylece ha
va şartlarına bağlılık derecesi azaltılacaktır.
İhtiyacımız olan bitkisel, hayvansal gıda mad
deleri ile endüstrimizin tarımsal hammaddeleri
memleketimiz üretimi ile karşılanacak ve tarım
sal ihracatımız artırılacaktır. Daha çok hay
vansal proteine dayanan bir beslenme sistemi
geliştirilecektir. Üretimi artırmak için makina, araç, gübre, ıslâh edilmiş tohum, fidan, fide,
damızMc, mücadele ilâcı daha fa^a kullanıla
cak çiftçilerimize modern teknoloii öğretile
cektir. Tarım mahsulleri çiftçinin yararına de
ğerlendirilir) nazarianacaktır. Bu maksat için
taban fiyat, kooneratifcilik ve Devlet alımları
uygun şekilde kullanılacaktır. Bu hususta alı
nan tedbirler yüksek vasıflı tohum kullanıl
ması, sertifikalı, ve kontrollü hububat tohum
lumu Devlet Üretme Çiftlikleri ile sözleşmeli
çiftçiler tarafından yetiştirilmektedir. 1969 yı
lında 232 803 ton sertifikalı ve kontrollü buö"dav ve ama tohıımlu*ru dağılmıştır. 1970 dağıtıror 304 375 tondur. Damıtılan sertifikalı ve
kontrollü m™uk tohumluoımnn miktarı ise
1969 da 27 476 ton. 1970 de 33 tondur: av çi
çeği 3 bin tondur. 1964 vılmda 94 416 ton çe
şitli ürünlere ait sertifikalı ve kontrollü to
humluk miktarı 1970 yılında 460 920 ton ola
rak programlastırılmıstır. Bu husus tarımda
yaptığımız hamlenin bir açık ifadesidir. 94 bin
ton, 460 bin ton. Gübre durumu halen, uygu
lanmakta olan tek fiyat sistemi altında kâğıt
torba içinde 1964 yılında kilosu 63 kuruş olan
% 20 - 21 lik amonyum sülfat ve amonyum nit
ratın kilosu 54 kuruşa, 45 kuruş olan % 16 -18
lik granüle ve toz süperfosfatm 37 kuruşa, 91
kuruş olan kompoze gübrenin 70 kuruşa, 100
kuruş olan potaslı gübrenin kilosu da 80 kuru
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şa düşürülmüştür. Böylece «girdilerin hepsinde
yükseliş vardır» sözü yanlıştır. Gübrede, belirt
tiğim üzere, bir düşüş sağlanmış bulunmakta
dır.
1964 te İskenderun, Yarımca, Kütahya fab
rikaları ile Karabük tesisindeki yerli gübre üre
tim kapasitesi 385 bin ton iken inşasına başla
nan ve yakında işletilmeye açılacak olan Sam
sun, Elâzığ ve Mersin gübre fabrikaları ile Kü
tahya'nın tevsii neticesi olarak gübre üretimi
3 milyon 115 bin tona yükselecektir. Memleke
timizdeki gübrelerin ürünlere nisbetleri de çok
değişiktir. 1968 de şeker pancarı, çay, narenci
ye sahalarının tümü gübrelendiği halde hubu
bat ekim sahasının ancak % 12 si, pamuk ekim
sahasının % 45 i, ay çiçeğinin % 54, patatesin
ise % 42 si gübrelenebilmiştir. Gübre istihsalindeki ve kullanılmasındaki, 1960 yılında 107 332
tondan, 2 milyon 116 bin tona çıktığımız hesabedilirse gene tarımdaki inkişafımızın ra
kamla açık ifadesi verilmiş olur.
Sulama sahasında da hızla gelişme vardır.
1961 te özel sektör ve Devlet, sulama şebekeleri
ile sulanan arazi 1 milyon 270 bin hektar iken,
1969 da 1 milyon 879 bin 339 hektara yüksel
miştir. Topraklarımızın 8.5 milyon hektarının
sulanabileceğini kabul etmekteyiz. 1967 yılında
sulanan toprakların % 42,6 sı endüstri bitkile
rine, % 26,9 meyva ve sebzeye, % 24 ü de çe
şitli hububatlara tahsis edilmiş bulunmaktadır.
1968 sonunda kullanılan traktör sayısı
85 474 tür. 1969 sonunda 99 bine yükselmiş bu
lunmaktadır. 1968 yılında 7 bin fazlası ile 17 bin
traktör katılmak suretiyle programda bir geçiş
sağlanmıştır. 1970 hedefi ise traktörde 20 bin,
biçer - döverde 500 ve harman makinasmda da
3 200 dür.
Fide ve fidan dağıtılmasına da ehemmiyet
vermekteyiz; bunu ihtiyaca yeter dereceye ge
tirmenin çalışmaları içindeyiz. Fakat yalnızca
Devlet fidanlıkları ile, Devlet üretme çiftliği
ile bunu karşılamak mümkün değildir. Özel te
şebbüsten de bu hususta faydalanmak yolunda
yız.
Zirai kredilere, biraz sonra grup sözcüsü ola
rak konuşan bir arkadaşıma cevabını verirken,
biraz daha fazla temas edeceğim; ama şimdiden
şu kadarını arz edeyim ki, biz zirai kredinin ye
terli olduğunu söylemiyoruz. Ziraat Bankası
kaynaklarının mutlak artırılmasına inanmakta-
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yız ve bunun çalışmalarını yapmaktayız. Ama,
bu yetersizliği mukayese yapmadan ortaya at
mak, o zaman bizi yanlış neticelere götürür. Biz
iktidar olarak, 1960 yılında 2,5 milyar lira olan
ve 1964 yılında da gene bu miktarı, az geçmiş
bulunan bir zirai kredi plasmanını, 1969 yılında
8 milyar 800 milyona, bu sene de 10 milyara
yükseltmiş bulunuyoruz. Ama, biraz evvel arz
ettiğim gibi, bu yeterli değildir, mutlaka zirai
krediye yeni kaynaklar bulmaya, Ziraat Banka
sını takviye etmeye, çiftçiye yeterli bir zirai
kredi sağlamaya mecburuz, bu sorumluluğu
duymaktayız.
Tarımda eğitim ve öğretimin ehemmiyeti
açıktır. Bu iki şekilde yapılmaktadır. Biri okul
ici eğitim dikeri okul dışı eğitini,
Okul içi eğitimi malûm olduğu üzere bakan
lığa bağlı bulunan bölge ziraat okulları, ev eko
nomisi okulları ve hayvan sağlık okulları vası
tası ile yapmaktayız. Bunlar da büyük ölçüde
bir artım sağlanmış bulunmaktadır. Ziraat mes
lek okulu sayısı 34 e çıkmıştır. Ev ekonomisine
de 4 ilâve edilmiştir. Hayvan sağlık okullarının
sayısı da birden üçe çıkarılmıştır. Yeni okullar
da inşaa halindedir.
Çiftçinin eğitimine gelince; bunları bir kısa
süreli eğitimler tarzında yapmaktayız. Bu tip
kurslar bir il?, üç gün sürmektedir, köylerde
aşılmaktadır. 1969 yılında 5 793 kurs açılmış ve
bura 190 bin çiftçi katılmıştır, İkincisi, uzun sü
reli ve yatık, çiftçi kurslarıdır. Bu tip kurslar,
8 ila 45 gün sürmektedir. Bunların yatmaları
ve yemeleri Devlet müesseselerinde Devletçe
sağlanmaktadır. Bu tarzdaki kurslar 1969 yı
lında 85 yerde açılmıştır. 3 405 çiftçi bu kurs
lara katılmıştır, Bunlardan hariç traktör sürü
cüsü yetiştirmek üzere de 30 ila 40 gün süreli
kurslar açmaktayız, 1969 yılında 32 kursa 1 735
ciftei iştirak ederek, sürücülük belcesini almış
tır. Bunlardan ayrı tsşvik müsabakaları tertibedilmektedir. Aması çiftçiyi iç ve dıs pazar
larda tutunan standart ve kaliteli bitkisel ve
hayvansal ürün yetiştirmeye teşvik etmektedir.
1969 da çeşitli konularda 433 teşvik müsabakası
tertibedilmistir, Di^er bir husus, fuar ve sergi
lere iştirak etmektir. Çiftçilerin yetiştirdikleri
kalitesi yüksek ürünlerin, tarımda kullanılan
yeni alet ve makmaiarm ilâç, gübre ve sertifi
kalı tohumların diğer çiftçilere ve halka tanı-
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turnası maksadiyle bu fuarlara iştirak edil
mektedir. 1969 yılında beş fuara ve 49 sergiye
iştirak edilmiştir.
Zirai mücadele, arkadaşlarımızın da belirt
tiği gibi, tarım için büyük ehemmiyet ifade et
mektedir. 1968 de 2 429 aded demonstrasyon
yapılmış bunu 36 266 çiftçi izlemiştir. 295 kısa
süreli kursa 12 234 çiftçi iştirak etmiştir. 321 tarla
gününe 15 612 çiftçi katılmıştır, 226 058 çift
çinin izlediği 9 065 konferans verilmiştir. Zirai
mücadelenin çeşitli konularında 458 988 bül
ten broşür ve benzen yayın dağıtılmıştır. Eği
tim çalışmalarını yeterli bulmuyoruz, çiftçi ile
daha iyi ilişkiler kurmanın gayreti içindeyiz.
Zirai mücadeleyi, bölge çapında epidemi ve
hızla yayılma istidadı gösteren ve önlenmesi
çiftçilerin kudreti dışında bulunan hastalık ve
zararlara karşı Devlet eliyle, onun dışında mü
cadelenin Devletin teknik yardım ve kontrolü
altında, üretici tarafından yapılması prensibi
ni kabul etmiş bulunuyoruz. Ayrıca zirai mü
cadele zaruretinin idrak edilmediği veya nasıl
yapılacağı bilinemediği bölgelerde çiftçinin iş
gücünün kullanılarak Devlet alet ve ilâçları ile
de mücadele yapmaya devam ediyoruz. Ziraat
Bankası kredilerinden faydalanılarak, 1968 yı
lında üreticiye 36 881 ton çeşitli mücadele ilâç
ları, 28 200 ton toz kükürt, 3 469 ton göz taşı
intikal ettirilmiştir. 1969 yılında Devlet eli ile
ve halk eli ile, karışık olmak üzere, sürmeye
karşı 979 651 ton tohumluk ilâçlanmıştır. Am
bar zararlılarına karşı da, 31 205 ton ürün ilaçİP.r»ımştıt\ 1963 yılında Devlet ve halk eli ile
37 370 dekarlık ekili sahada ve 53 373 000 ağaç
ta çeşitli hastalık, zararlı ve yabancı otlarla
mücadele edilmiştir, 1970 programında ilaçla
nacak saha 43 353 000 dekara, ilaçlanacak ara
zi sayısı da 61 285 000 e yükseltilmiştir.
Memleketimizin büyük ve küçük baş olarak
hayvan varlığı 76 milyondur. Avrupa memle
ketlerinin en yüksek hayvan sayılanndan biri
dir. Bir yandan yerli hayvan populâsyonunun
iyi yemleme, bakım, hastalık ve parazitleriyle
savaşılarak et, süt, yumurta, yapağı ve tiftik
verimi artırılırken, diğer yandan da yüksek va
sıflı kültür ırklarının yetiştirilmesine çalışıl
maktadır. Bu maksatla özel sektöre dayalı yük
sek vasıflı damızlık nüve işletmelerin kurulma
dı, bunlardan elde edilen damızlıkların yeniden
kurulacak nüvelildere dağıtımı suretiyle, kül436 —
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tür ırklarının süratle yayılması programının
uygulanmasına başlanılmıştır. Özel nüveliklerde üretilen kültür ırklarının erkek damızlıkla
rı da yerli ırkların melezleme yolu ile ıslahın
da kullanılmaktadır. Safiyetlerini muhafaza
eden Doğu kırmızısı ve Güney sarı kırmızısı
sığırları ivesi, kıvırcık ve Merinos koyunları
ile tiftik keçisinin pedigriye dayalı olarak seleksiyon yolu ile ıslah ve üretimine hız veril
mektedir.
Yurdun çeşitli bölgelerinin iklimi, tarımsal
durumu ve pazar şartları dikkate alınarak o böl
gelere daha uygun kültür ırklarının yayımına
çalışılmaktadır. Bu düşünüşle, Kara Deniz ve
sahil bölgesinde jersey, Ege ve Marmara ha
valesinde Holştayn, Trakya, Doğu ve Orta
Anadolu bölgelerinde montafon ve isviçre es
meri, Güney ve Güney - Doğu Anadolu bölge
lerinde, Güney sarı kırmızı ırklarının üretimi
esas olarak alınmıştır. Damızlık dağıtımı, suni
ve tabiî tohumlama, salgın ve paraziter hasta
lıklara karşı aşı ve serum tatbiki, yeter mik
tarda kesif ve kaba yem üretimi, kredi, çiftçi
nin hayvan bakımı yönünden eğitimi gibi yol
larla hayvancılığı geliştirmek, tatbik ettiğimiz
politikanın esaslarıdır.
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j nin muhafazası için müteşebbislere soğuk haI va projeleri de yapmaktadır.
I
Devlet Plânlama Teşkilâtının aracılığı ile
I üreticinin, ihracatçının kooperatif ve birliklerin
katılması ile gayeleri ihracat olan, Mersin'de
TÜT AŞ, Adana'da ÇUKONAM, izmir'de EGE
MEN, Bursa'da MARATAŞ, Anonim ortaklıkI lan kurulmuştur. Bunların yaptıkları yaş meyI va ihracatında pazarlama uzmanlarımız tek
nik yardımda bulunmaktadırlar. Bakanlığımız
I pazarlama dairesi Ticaret Bakanlığı ile işbirli
ği yaparak 422 aded Tarım Satış KooperatifiI ilin ve bunların meydana getirdiği 23 birliğin
üyelerinin ürünlerini araya aracı sokmaksızm
I satmak üzere, Ankara'da toptancı kooperatif
I halinin açılmasını teknik yönden büyük katkıI da bulunarak gerçekleştirmiştir. Toptancı haJ ündeki ürünlerin doğrudan doğruya tüketiciye
I ulaşması için Ankara'nın çeşitli yerlerinde 10
i aded kooperatif satış mağazası açılmıştır. BüI tün gayemiz bu kooperatiflerin diğer büyük
I şehirlerde de teşkilâtlarının kurulmasını sağI lamaktadır.

I
I
I
Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlen I
mesi yeterli olmadığı takdirde tarımın modern I
leşmesi, üretimin artırılması, çiftçinin refahı,
ve ekonominin kuvvetlenmesi mümkün olamaz.
Tarım ürünlerinin pazarlanması ve değerlendi I
rilmesi, çeşitli bitkisel ve hayvansal ürünler I
için ayrı özellikler arz ettiği gibi, uygulama ala j
nında da bu konu çeşitli bakanlıkların hizmet I
alanlarına girmektedir. Ben yalnızca Tarım I
Bakanlığı açısından meseleyi birazcık inceliye- j
ceğim.
I
Tarım ürünlerinin pazarlanmasında, hayvan
sal gıda maddeleri ile beraber, yaş meyva ve
sebzelerin önemli yeri vardır. Bakanlığımız aç
tığı çiftçi kursları ve seminerleri vasıtasiyle
çiftçilere, kooperatif ve birlik üyelerine; iç ve
dış pazar için hazırlanacak yaş meyva ve seb
zelerin hasat, tasnif, ambalaj işlerini, nakil
yollarını, soğuk hava kamyonlarının kullanıl
masını, ürünün soğuk hava depolarında muha
faza şartlarını öğretmektedir. Bu konularda
1969 da 2 bin üreticiye eğitim gösterilmiştir.
Ayrıca pazarlama uzmanlarımız tarım ürünleri-
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Canlı hayvan satışlarının düzenli bir şekilde cereyanını sağlamak için halen 17 yerde
modern canlı hayvan pazarları tesisleri inşa
edilmekte olup, bunların işletilmesine ait yönetmelik çıkarılmıştır. Konya, Eskişehir, Kars
ve Ağrı illeri tesisleri yakında hizmete açılacak
tır.
Gıda sanayii memleketimizde gelişine safhasmdadır. Eskiden küçük imalâthaneler halinde
ziraat sanatları olarak mütalâa edilen bu sektör, artan iç ve dış talep karşısında endüstrileşmiş, gıda sanayii hüviyetini almıştır. Gıda sanayii daha ziyade özel sektörün geliştireceği
bir endüstri koludur. Ancak özel sektöre teknik
ve eğitim yönünden yardımcı olmak, bu alanda
gerekli araştırmaları yapmak, imalâtı modern
teknoloji esaslarına uydurmak, teknik eleman
yetiştirmek hususlarında kamu kuruluşlarının
yardımda bulunması lâzımdır. Bu ihtiyaç karI şısmda bölge esasına dayalı, gıda hammaddele
rinin teknolojisi üzerinde çalışmak üzere araşI tırma, eğitim ve rehberlik merkezleri kurulmaJ sı 1968 programına alınmıştır ve bunlar için
18 milyon lira harcanacaktır. Bu tesislerin
de inşasına başlanmıştır. Bugün kurulmuş olan
I 15 hayvansal menşeli gıda maddeleri tahsil lâ-
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boratuvarma 7 sinin daha eklenmesine karar
verilerek inşaatına başlanmıştır. Gıda maddele
ri hazırlanmasında, endüstri çapındaki hizmet
lerden başka köy ve kasabalarda, üreticinin
kendi ürününü ailesi ihtiyacı için değerlendir
mek ve muhafaza etmek maksadiyle küçük çap
ta halk konserve evleri yapımı teşvik edilmek
tedir. 1970 kalkınma programında öngörüldü
ğü gibi gıda sanayii alanında araştırma, eğitim
ve teknolojik kontrol yapmak üzere Bakanlığı
mızın bünyesinde yukarda 'kurulduğunu bildir
diğim ünitenin geliştirilmesine çalışılmaktadır.
Memleketimizde süt ürtimini değerlendir
mek ve sütçülüğü teşvik üzere kurulan Türkiye
Süt Endüstrisi Kurumunun İstanbul, İzmir,
Adana Süt fabrikaları 1968, Kars Fabrikası da
1969 ela işletmeye açılmıştır. 4 fabrikanın yıl
lık, toplam süt işletme kapasitesi 79 200 ton
dur.
Konya, Bolu, Burdur, Tokat, Erzurum süt
fabrikaları da Süt Endüstrisi Kurumunun tek
nik yardımı ve kontrolu altmda ve kısmen de
malî iştiraki ile özel sektör tarafından kurul
maktadır. Bu kuruluşları ve faaliyetleri başa
rılı hale getirmenin büyük gayreti içindeyiz.
Memleketimizde büyük ve küçük baş hay
van sayısının 76 milyon olduğunu arz etmiştim.
Buna göre deri sanayiinin modernleştirilmesi ve
geliştirilmesi hem ihracat, hem de iç tüketim
için büyük imkânlar sağlıyacaktır.
Deri yüzme tekniği, derilerin işletmesi, mu
hafazası, depolanması gibi teknik hususlarda
araştırma ve eğitim yapmak ve özel sektöre
de yardımda bulunmak üzere istanbul'da Deri
cilik ve Mezbaha Ürünleri Araştırma ve Eğitim
Merkezi kurulmakta olup bu projenin tutarı
5 600 000 liradır. Memleketimizde halen her yıl
8 bin ton civarında Merinos yapağı ithal edil
mektedir. Bu taraftan bu ihtiyacı memleket
içinden karşılamak, diğer taraftan tiftik ve
kaba yapağı daha iyi değerlendirmek üzere ku
rulan, Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şir
ketinin, üreticinin ayağında, zamanında ve üre
timi teşvik edici bir fiyat ve primle işe başla
dığını arz etmek isterim. Başladığını, demek
ten maksadım, bu husustaki çalışmalarını bu
hedefe doğru teksif ettiğini belirtmek istiyo
rum.
1969 da çiftçiden kalitesine göre 10-26 lira
arasında değişen fiyat üzerinden 500 ton tiftik,
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18 - 22 liradan 759 ton Merinos ve 9 - 13 lira
dan 338 ton kaba yapağı satınalınmıştır. 250
ton tiftik 450 bin dolara ihracedilmiştir.
Hayvancılığımızın gelişmesinde ve hayvan
başına et, süt, yün ve yumurta veriminin artı
rılmasında, kaba yem yanında, besin maddeleri
yönünden takviye ve terkibi zenginleştirilmiş
sanayi yeminin önemi ve yeri büyüktür. Türki
ye Yem Sanayii Anonim Şirketi son yıllarda
hızlı bir gelişme halindedir. Halen işletilmekte
olan 10 yem fabrikasının yıllık üretim kapasi
tesi 92 900 ton olduğu halde, fiilî üretim çift
vardiye yapılmak suretiyle 1969 yılında 107 250
tona yükselmiştir. Bu 10 fabrikadan 6 sı şirke
tin, kendi malı, 4 ü ise özel sektör ile ortaktır.
Bunlara ilâveten 1968 - 1969 yıllarında 6 yem
fabrikasının daha inşaatına başlanmıştır. Bun
ların da üçü şirketin öz malıdır. Kapasitesi
97 500 tondur. Diğer üçü özel sektörle ortak
tır. Bunların da kapasitesi 45 bin tondur.
Muhterem arkadaşlarım, biraz evvel bâzı
arkadaşlarımızında değindiği gibi, bu yıl maalesei Doğu - Ânadoluda hüküm süren bir don ve
kuraklık olmuştur ve bu büyük ölçüde hubu
batı ve otu, bunların verimlerini etkilemiştir.
Bilhassa çayır ve meralar üzerindeki yaptığı
tahrip daha büyük olmuştur. En '"büyük hay
vancılık bölgemizde bu tahribat büyük endişe
yaratmıştır. Ama, şunu iftiharla belirteyim ki,
Hükümetin şimdi arz edeceğim, zamanında al
tlığı tedbirlerle bu olumsuz yıl iyi bir şekilde,
imlkânlı tarzda geçirilmek durumuna erdiril
miştir.
Kars, Ağrı, Erzurum illerinde hayvan yem
lerinin demiryolu ile nakliyatında ucuz tarife
tatbik edilmiştir ve bunun müddeti 30 Nisan
1970 tarihine kadar uzatılmıştır. Bundan baş
ka, Sivas, Adana dikey çizgisi, Sivas ve Adana
dâhil batısına nakledilecek hayvnlarm nakil
bedellerinde % 50 indirimli tarife uygulanmış
tır. Adı geçen ilerdeki hayvan yetiştiricilerine
Devlet üretme Çiftliklerinden 3466 ton saf ve
2 ibin ton selektör altı buğday tahsis edilmiştir.
Ziraat Bankasınca, Kars iline bugüne kadar 138
milyon, Ağrı iline 51 milyon, Erzurum iline 97
milyon 500 bin lira, olmak üzere ceman
288 500 000 liralık yem kredisi verilmiştir,
plasman verilmiştir ve 'bu geçen seneye nazaran
122 milyon lira fazladır. Ayrıca, yem kredileri-
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ııin plasmana bağlı kalmaksızın ödenmesi emri
de bankaca mahalli şubelere bildirilmiştir. Zi
raat Bankasının alacağından dolayı kanuni ta
kibata geçilmiş olanlara da bu kredi verilmiş
tir. Yem Sanayi Genel Müdürlüğünce kredili
olarak çiftçilere verilmek üzere bugüne, kadar
bahse konu illerde 13 bin 205 ton sanayi yemi
verilmiştir ve diğer fabrikalardan da buraya
sevkiyat yapılmaktadır. Bugüne kadar Devlet
Demiryollarmca 19 bin 130 vagon saman ve
diğer yem, bu bölgeye sevk edilmiştir. Sevkiyat
günde 30 - 100 vagonla devam etmektedir. Böy
lece şimdiye kadar Demiryolları ile bu bölgeye
133 bin 910 ton saman, 2 210 ton arpa ve demin
belirttiğim üzere 13 bin 205 ton sanayi yemi
sevk «dilmiştir. Mevsim başından beri komşu
ilerden de büyük ölçüde kamyonlarla bu bölge
ye isaf ot sevkıyatı yapılmaktadır.
Et ve Balik Kurumu bu üç ilden 100 milyon li
ra karşılığında 190 bin 375 baş koyun, 30 bin 678
baş, sığır mubayaa etmiştir. Devlet Üretme Çift
likleri 2 bin baş sığır, 11 bin baş koyun, Şeker
Şirketi 1 050 baş sığır satmalmıştır. Ayrıca,
AID karşılık paralar fonundan sağlanan besi
kredisi ile de yine bu illerden 17 bin baş sığır
ve 34 bin baş koyun besiciler tarafından mu
bayaa edilerek besiye alınmıştır.
Şimdiye kadar özel sektör tarafından Kars
ilinden Sovyet Rusya'ya 4 milyon dolar değe
rinde canlı sığır, Et ve Balık Kurumunca da
iran'a 3 024 ton koyun eti, ve 824 ton keçi ihracedilmiştir. Yaptığım 15 günü geçmiyen gezi
zamanında, bu bölgedeki durumun gayet nrüsbet şekilde olduğunu tesbit ettim. Bir aralık
çok düşmüş olan hayvan fiyatlarının geçen se
nenin aynı olduğunu, samanın da geçen seneki
gibi kilosunun 30 kuruşa satıldığını tesbit ettim.
Bura bölgesi halkı büyük çoğunluğu ile alman
tedbirlerden dolayı Hükümete minnet ve şükran
duymaktadır.
Çok muhterem senatörler, tarım bünyesinin
iyileştirilmesine, çiftçinin teşkilâtlandırılmasına
ihtiyaoolduğunu arz etmiştim. Bu bakımdan
tarım reformu kanun tasarısını çok 'kısa zaman
da yüksek huzurlarınıza sunmuş olacağız. Hü
kümet programında belirtildiği üzere, hedefi
miz tarımda topyekûn üretimi artırmak ve aynı
zamanda topraksız veya az topraklı köylüyü
toprağa kavuşturmaktır. Topraklarımızın mo
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dern işletmecilik esaslarına ve memleket yara
rına uygun bir şekilde işlenmesini düzenlemek
suretiyle bu hedefe ulaşacağız.
Bu maksatla, zirai işletmelerin bünyelerinin
ıslahı, düzenli ve verimli bir şekilde işletilme
lerinin temini, yeter gelirli hale getirilmeleri,
bir malike ait dağmik toprakların toplulaştırıl
ması, kiracılık ve ortakçılık işletmelerin düzen
lenmesi, arazi mülkiyet ve tasarruf haklarının
tanzimi, su kaynaklarının verimli şekilde kul
lanılması, zirai kredilerin uygun şartlarla ve
yeterince verilmesi, ürünlerin değerlendirilmesi
ve pazarlanması, çiftçinin eğitim ve öğretiminin
sağlanması, çiftçinin teşkilâtlandırılması, ta
rımsal bünyedeki eksiklik ve aksaklıkların gi
derilmesi tedbirlerinin alınması lâzımdır.
Bütün bu tedbirler, memleketimizin tarımı
ile ilgili temel sorunlar bir arada, toplu olarak
Tarım Reformu kanun tasarısı içinde buluna
caktır.
Yurt gerçeklerine, yabancı Devlet tec
rübelerine ve ilmin gereklerine göre hazırlanan
bu tasarıyı en kısa zamanda yüzsek huzurları
nıza sunacağız. Bu hususta ideal ıclarak düşü
nülmesi gereken şey yalnızca ekonominin icap
ları, işletmelerde hâkim olması gereken ekono
mik kurallar olmıyacaktır. Sosyal güvenlik ve
adil bir gelir dağıtımının gerekleri de bu ka
nun tasarısı içerisinde görülecektir.
Muhterem arkadaşlarım, ikinci mühim ka
nun, tarımsal gelişmemizde çiftçi kuruluşları
nın ve teşkilâtlarının önemi büyüktür. Bu ba
kımdan çiftçilerimizin kooperatifler ve diğer
kuruluşlar halinde teşkilâtlanmasını temine
çalışıyoruz. Anateşekkül olan fakat kuruluş
kanunundaki aksaklıklar dolayısiyle kendisin
den beklenileni verememiş bulunan 8964 sa
yılı Ziraat Odaları ve Türkiye Ziraat Odaları
Birliği Kanununda yapılması gerekli değişik
likler tesbit edilmiştir. Hazırlanan kanun ta
sarısı kısa zamanda Yüksek Heyetinize takdim
olunacaktır.
Diğer bir anakanun da, Çiftçi mallarının ko
runması Kanunudur.
Ziraatte asayişin sağlanması, üretimin em
niyetini ve gelişmesini temin eden faktörlerin
başında gelir. 1941 yılında hazırlanmış olan
4081 sayılı Kanun devrini tamamlamıştır. Tec
rübeden alman ilham ile, yurt gerçeklerine ve
439 —
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tarımımızın ihtiyacına uygun yeni kanun tasa
rısı da hazırlanmıştır. O da en kısa zamanda
yüksek huzurunuza getirilecektir.
Tarım Bakanlığı teşkilâtında çalışanların
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını elverişli şart
larla karşılamak ve sosyal güvenliklerini sağ
lamak ve teminat altına almak gayesi ile Ta
rım Bakanlığı Mensupları Yardımlaşma Kuru
mu kanun tasarısının da hazırlanmasına başla
nılmıştır.
Zirai faaliyetlerin ilmin, tekniğin, bölge
şartlarının icaplarına uygun olarak yürütüle
bilmesi, teknik personelin ve çiftçinin ihtiyacı
olan tatbikî bilginin elde edilmesi, ancak güç
lü ve yeterli zirai araştırma müesseselerinin
mevcudiyeti ile mümkün olur. Bu amaca ula
şabilmek için bütün araştırma kuruluşlarının
esaslarını yeniden tesbit etmekte, prensiple
rini koymakta, idari bünyelerini bu görevi
güçlü olarak yapacakları hale getirmeye ça
lışmaktayız. Yakın zamanda bir yönetmelikle
bu hususu tanzim etmiş olacağız.
Çok muhterem Başkan ve çok muhterem Se
nato üyeleri; böylelikle tarımdaki çalışmaları
ve tarım politikamızın esaslarını yüksek hu
zurlarınızda arz etmiş bulunuyorum.
Şimdi birkaç hususa daha dokunacağım.
Muhterem arkadaşlarım, Türk tarımı iyi
yoldadır. Dışarda söylenilen, burada da tekrar
edilen bâzı hususlar vardır. Şu girdiler artmak
tadır, şu kadrolar çoğalmaktadır. Ama zirai du
rumda ne olmaktadır .
Muhterem arkadaşlarım, zirai durumda iler
leme olmaktadır. Ama hava şartlarına bağlılığı
ne kadar inkâr edersek edelim, bunu yok ede
bilmemiz mümkün değildir. Dünyanın her ye
rinde olduğundan, Türkiye'de az gelişmiş bulun
manın tabiî bir neticesi olarak hava şartlarına
bağlılık biraz daha fazladır. Bu sebeple bâzı
sahalardaki çalışmalar, hava şartlarının elveriş
sizliği yüzünden umumi efkâra çalışmaları gös
terecek tarzda takdim olunamamaktadır. Buğ
day çalışmaları bunun bir örneğidir. Verimde
birçok bölgelerde büyük imkânlar elde ettiği
miz, büyük verimler elde ettiğimiz halde, ha
zan 1965 in, bazan 1957 nin rakamları ile mu
kayese edilecek rakamlar alınmaktadır. Bu de
kardan alman verimin azlığından değil, Tür
kiye'deki hav a şartlarının yetersizliğindendir.
Ama, yine yukarıki konuşmamda arz ettiğim
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gibi, meselâ gübrenin ancak % 12 si buğdayda
ve hububatta kullanılmaktadır. Buna karşılık
gübrenin % 100 kullanıldığı alanlar vardır.
Bunlardaki başarıları şimdi sizlere bir iki mi
salle arz edeceğim. Meselâ pamukta büyük bir
ilerleme kaydedilmiştir. Arkadaşlarımızın sa
hada daralmadan dolayı endişe duymalarına
lüzum yoktur. Yeni yeni sahalar pamuk ekimi
ne açılmaktadır. Kaldı ki, münavebeye git
memize bu bölgelerde zaruret de vardır. Adı
yaman, Urfa, Mardin bölgeleri, yeni sulanan
sahaları ile, pamuğumuz için yeni bölgelerdir.
Pamukta verim 1960 yılında lif olarak 28
kilodan bugün 60 kiloya çıkmıştır. Kütle ola
rak 76 kilodan, 162 kiloya çıkmıştır. Üretim
toplam olarak 1960 m 175 500 tonuna karşılık,
400 bin tona yükselmiştir. Şeker pancarında
verim 2 168 den, 2 683 e ulaşmıştır. Çayda verim
192 den 593 e çıkmıştır. Yaş çay rekoltesi 25
milyon 954 kilodan, 160 milyon 140 bin kilogra
ma yükselmiştir. Narenciyede ağaç sayısı 8 mil
yon 188 binden, 13 milyon 245 bine yükselmiş
tir. Üretim 285 bin tondan, 562 bin tona çıkmış
tır, Ay çiçeğinde üretim, 123 bin tondan, 310 bin
tona yükselmiştir. Elmada ağaç sayısı 13 milyon
803 binden, 24 milyon 316 bine, üretim 207 bin
tondan, 610 bin tona yükselmiştir. Üzümde 2
milyon 775 bin 200 tondan, 3 milyon 550 bin to
na varılmıştır. Sebzelerde de artış aynıdır. Çi
ğitteki üretim, 305 bin 700 tondan, 600 küsur
bin tona çıkmıştır. Bütün bu rakamlar, tarımı
mızda aynı yerde sayma olmadığını bilâkis bü
yük ölçüde bir ilerleme olduğunu göstermekte
dir.
Pazarlama ve değerlendirmede, kooperatif
lere Devlet alımı dışında Toprak Mahsulleri Ofisi
Et Balık Kurumu ve sayabileceğimiz Yapağı
ve Tiftik Şirketi gibi müesseselerin dışında
taban fiyat tesbiti ve kooperatif yolu ile, de
ğerlendirmeye ve pazarlamaya büyük gayret
sarf etmekteyiz. Yalnız geçen yıl için 2 milyar
54 milyon liralık kooperatiflere bu alım için
kredi sağlanmış bulunmaktadır. Bu da pazarla
mada ve değerlendirmede, çiftçi malının değer
lendirilmesinde Hükümetin kendilerine yaptığı
gayreti göstermektedir.
Muhterem arkadaşlarım, girdiler her zaman
artmıyor. Girdilerin artmamasına büyük gay
ret sarf ediyoruz. Gübrede artış olmayıp, bilâ-

C. Senatosu

B : 38

kis eksiliş olduğunu arz etmiştim. Bu sene to
humda da aynı şeyi yaptık. YaJbancı menşeli,
yerli menşeli tohum fiyat farkını kaldırdık. 132
kuruş olan tohumun kilosunu 116 ya indirdik.
İmkânların elverdiği ölçüde girdilerin düşmesi
ne büyük gayret sarf etmekteyiz.
Arkadaşlarım, bâzı konuşmalarında traktör
fiyatlarının yüksek olduğundan şikâyet ettiler.
Bir nebze hakları var. Ama bundan birtakım
suiistimaller olduğunu iddia etmek görüşü yan
lıştır.
Misal vereceğim, Zirai Donatımca % 50 par
çaları ithal olunan traktörün, bu parçaların ma
liyeti 16 bin 213 liradır, ithale ödenen vergi ise,
11 bin 389 liradır. Bu vergiden vazgeçebilir
miyiz? Bu, üzerinde durduğumuz bir konu
dur. Ama, Devlet gelirlerini de hasebedersek,
bunun üzerinde daha insaflı, daha dikkatli gö
rüş sarf etmek lâzımdır. Türkiye'de yapılan par
çaların miktarı 18 bin 680 liradır. Buna finans
man masrafı konunca, Adapazarı'nda maliyet 47
bin 742 lira olmaktadır. Bu göstermektedir ki,
diğer traktörlerle de mukayese edildiği zaman
fiyatlar arasında bir benzerlik vardır. Bizim
Hükümet olarak, çok aziz çiftçimizin ve köylü
müzün, en büyük ihtiyacını şu veya bu elde on
ların istismarına imkân verecek bir düzen için
de bırakmamıza imkân yoktur.
G-übre fiyatlarına da bakarsak ve dünya pi
yasası ile kıyaslarsak, hiçbir vakit gübre fiyat
larımızda da büyük bir farklılık ve yükseklik
olmadığı görülmektedir.
Hayvancılığa (büyük ehemmiyet verdiğimizi
çalışmalarımızı yukarda arz etmiştim. Ama şu
kadarını da ilâve etmek isterim ki, elimizde hay
vancılığın geliştirilmesi için yeni projeler var
dır. Bu projeler yolu ile biz hayvancılığın ge
lişmesini sağlamaktayız. Dünya (Kalkınma Ban
kası uzmanları buradadırlar. Hayvancılık böl
gelerimizi gezdiler. Yarın da kendileri ile görü
şeceğiz. Yakında bir anlaşma yapacağız. Böy
lelikle süt 'hayvancılığının ve besiciliğin geliş
mesine, geliştirilmesine gayret edeceğiz. 80 mil
yon dolar civarında bir kredi almak durumu
mevzuübahistir. Bundan sonra meydana getiri
lecek süt hayvancılığı veya (besicilik işletmele
rinin '% 50 masrafı, harcaması buradan sağla
nacaktır, Dünya Yatırım Bankasından alman
krediden ayrı, % 30 u Ziraat Bankası kaynak
larından, % 20 sini ele yetiştirici kendi imkân
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larından bağlıyacaktır. Bunun (dışında hayvan
cılığa toüyük ehemmiyet kendi ölçülerimiz için
de de vermekteyiz. 1964 yılında hayvancılık
kredileri sadece 150 milyon 126 (bin 833 lira idi.
Bugün yani, 1969 yılında, 1970 yılında bu daha
yükselmiştir, 925 milyon liraya yükselmiştir.
1970 yılında da 1 milyar 100 milyon lira Zira
at Bankasının hayvancılığa ayırdığı plasmanı
mevcuttur. Bu rakam, hayvancılığa verdiğimiz
ehemmiyetin örneğini göstermektedir. Özel nüvelikler yetiştireceğiz. Bunlar vasıtasiyle ıslaha
yardım edeceğiz, sütçülük kuruluşları ile de
yine hayvancılığın gelişmesini sağlamış olaca
ğız.
Muhterem senatörler, çok kısa olarak arka
daşlarımın konuşmalarına cevap vereceğim.
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, burada yok
lar. Olmıyan arkadaşa cevap vermiyeceğim. Ama
temas ettiği öyle (hususlar var ki, kısaca onlara
dokunmadan geçmek mümkün değil.
Çok eskiden tanıdığım 'Sayın Yılmaz Metenin, niye böyle konuştuğuna biraz da hayretler
içinde kaldım. «Adalet Parti İktidarı tefeciyi
desteklermiş.» Bu çok üzücü bir itham. Gerçeğe
tamamen uymıyan bir itham. Ayrılan kredilerin
büyük (bir 'kısmının da tefeci eline geçtiğini ileri
sürdü. Bu da tamamen hakikatin dışında olan
bir itham. Ve bunu zannediyorum ki, beş mil
yar gibi bir rakamla ileri sürdüler. «Bu tefeci
nin elindedir.» dedi; 8 milyar, '800 'milyonun.
Bir defa bu dağılışın imkânı yoktur. Zirai kre
di şu tarzda dağılmaktadır :
2 milyar küsuru Tarım Satış Kooperatifleri,
aşağı - yukarı 2 milyarı Tarım Kredi Koopera
tiflerine ve diğer kısmı, aşağı - yukarı 4 milya
rı da bankanın doğrudan doğruya kredi (olarak
kullanılmasına tahsis olunmaktadır. Malûm ol
duğu üzere, şahıs kredi haddi 200 bin liradır.
200 bin liranın üzerinde kredi vermek mümkün
değildir. Binaenaleyh, bunların gerçekle en ufak
şekilde alâkası yoktur. Biz zirai kredide bun
dan (böyle Tarım Bakanlığı olarak, artan imkân
ların abonman kredisi tarzında verilmesine kar
şıyız. Bunun kontrollü kredi tarzında olmasını
ve mutlak verilen zirai kredinin Zirai işletmeye
gitmesini ve bunun 'da işletme bünyesinde bir
ilerleme sağlamasını ve verimi artırmasını ka
bul etmekteyiz. Binaenaleyh, Sayın Mete'nin,
«Tefecileri destekliyorlar ve bu paraların tefe
ciler eline igittiği» şeklinde ileri sürdüğü görüş
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gerçekle uzaktan yakından ilgisi olmıyan bir
husustur. Suiistimal bulunabilir. Her yerde gör
düğümüz suiistimalin şiddetle karşısındayız. Bi
ze bunun imkânını verirlerse bütün imkânları
mızla bunun üzerine yürümeye hazırız. Bütün
dâvamız, bu imkânlarımızın çok aziz çiftçimi
zin eline geçmesini sağlamaktır.
Gübrenin satıldığı bir vakıadır, muhterem
arkadaşlarım. Ama bunu önlemeye çalışmakta
yız. Bu hususta Bakanlık olarak da yeni tedbir
ler alıyoruz. Bu tedbirleri Ziraat Bankasına da
ulaştıracağız. Gübrenin tarlaya atılıp, atılma
dığının kontrolünü Bakanlık olarak yapacağız.
Gübresini kullanmamış müstahsıla Banka ge
rekli takibatı yapadursun, biz gelecek yıllarda
gübre verilmemesi için gerekli çalışmaları yap
maktayız.
Zirai mücadelede, büyük dikkatle mücadele
nin yeterli olmasına çalışıyoruz. Çiftçilerimizin
yakınmalarını büyük anlayışla karşılıyoruz ve
kendilerine hak veriyoruz. Biz de bütün imkâ
nımızla bu olumsuz durumları gidermeye çalı
şıyoruz. ilâçların imali sırasında, daha önce
ruhsatının alınmasında ve sonra piyasaya arzın
da kontrolü yapmaktayız. Elimizde bir tek lâboratuvar vardı, şimdi istanbul'da 'bir tane da
ha açıldı. 1970 yılında fabrika imalâtını incele
mek üzere; bir üçüncüsünün de Çukurova'da
açılması çalışmaları içindeyiz.
1969 yılında 9 firmaya ait 38 muhtelif cins
ilâçtan 83 numune alınmış, tahlilleri yapılmış
tır. 63 numune uygun bulunmuştur. 15 tanesine
ufak tefek hatalarından dolayı ihtar verilmiş
tir. 1 tanesinin de ruhsatı iptal edilmiştir.
Sayın Baysoy'un mühim olarak bir sualleri
var. «Tahıl ne zaman başarılı olacaktır, duru
mumuz ne olacaktır?» Kendilerinin de çok iyi
bildiği üzere iyi tohumu, gübreyi, yeterli eği
timi ve sulamayı sağlıyabildiğimiz nisbette ta
hılda da başarıyı elde etmiş olacağız. Bütün
gücümüzle, bütün girdilerin yeterli olmasına,
zamanında gitmesine, aynı anda gitmesine ça
lışmaktayız.
Sayın özgür'ün, ileri sürdüğü bâzı hususla
ra iştirak ediyoruz. Onların cevabını da konuş
mamda verdim. Zirai kredi politikasının, girdi
lerin çiftçi tarafından kullanılabilecek hale ge
tirilmesi ve bu tarzda inkişaf ettirilmesinin ça
lışmaları içindeyiz.
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Yalnız bir sözlerine iştirak edemiyoruz. «Bo
zuk düzende zirai kredi durumu da hallolmaz»
diyorlar. Biz düzenin bozukluğunu kabul etmi
yoruz. Bir Anayasa düzenimiz vardır, bunu
bozmaya çalışanlar da vardır, eğer biz bu Ana
yasa düzenimizin yanında olur, kanunsuzluk
ları yapanların, kötü kişi olanların karşısında
olursak, nalledemiyeceğimiz mesele yoktur. Ge
tireceğimiz tedbirleri memleket gerçeklerine
uygun, ilmin gerektiği gibi getirir, iyi niyetle
bunları uygulamaya çalışırsak bu meselenin
halledileceğine yüzde yüz kaaniiz. Biraz evvel
de arz ettiğim gibi, 1989 m iki milyar liralık
zirai kredisini 8 milyara çıkartmak hüyük bir
başarıdır. Ama yeterli bir başarı değildir. Bu 8
milyarın yetersizliğinden doğan birtakım olum
suzluklar varsa bunlar bozuk düzende değildir,
Türkiye'nin az gelişmiş olmasının şartlarının
güçlüğünde ve ağırlığmdadır. Meseleleri düzen
lâfiyle halletmeye imkân yoktur. Meseleleri
memleke'tseverlikle, ciddij^etle, meselelerin üze
rine eğilmekle, çalışmakla halletmek mümkün
dür.
Tohum ve Meksika menşeli buğday husus
larında çalışmalar devam etmektedir. Meksika
menşeli buğdaylardan iyi netice alınmıştır.
1967 - 1968 yılında 156 700 hektarlık sahada
Meksika menseli buğday ekilmiştir. 504 574
ton mahsul alınmıştır, dekara 320 kilo verim
alınmıştır. 1968 - 1969 yılında Meksika buğday
larının eikiliş sahası 819 bin hektara çıkmıştır.
Bunlardan 2 366 910 ton ürün elde edilmiştir.
Bu defa dekara verim saha geliştiği ve geçen
sone şartları da daha olumsuz olduğu için, 289
kilograma yükselmiştir ki bu bizim yerli çeşit
lerimize nazaran yüksek bir verimdir.
Buğ'day tohumlarının iyileştirilmesine ve iyi
vasıflı tohum yetiştirmeye Devlet Üretme Çift
liği ve sözleşmeli çiftçiler eliyle devam etmekte
yiz. Bu hususta da inkişafımız büyüktür. Bu se
ne bir kaç büyük ekiliş kalemini arz edeceğim.
Bezestia çiftlik, Devlet üretme Çiftliği eliyle
319 bin, sözleşmeli çiftçi olarak 270 bin olmak
üzere 589 bin dekar ekim yapılmıştır. Wansser,
Devlet Üretme Çiftliği eliyle 305 bin dekar ve
anlaşmalı çiftlikler eliyle 303 bin dekar;
1593/51, 138 bin dekar; 4 - 11,138 bin dekar;
Penjamo 157 bin dekar; Lerlo Rojo 83 bin de
kar olmak üzere tohum ekilmiştir. Görüldüğü
üzere bu sene tohumlukta büyük şekilde kurak
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ve sert iklimli olan Doğu ve Orta Anadolu da
gereği gibi değerlendirilmek ve bekledikleri to
humu verilmek istikametinde çalışmalarımız yü
rütülmüştür.
Saym Kasım Gülek konuştular; iştirak etti
ğimiz hususlar var. Fakat ortaya çizmek istedik
leri facia tablosuna katılmaya imkân yoktur.
Çiftçinin şartları güçtür, bunu inkâr etmek
mümkün değildir. Ama bu güçlükleri biz Hükü
met olarak asgariye indirmenin çalışmaları için
deyiz.
Zirai ilâçlar gerçekten zirai mücadelede çok
dikkatimizi teksif ettiğimiz bir sahadır. Çiftçi
mizi zirai mücadelede inkisara uğratm amaya
büyük önem veriyoruz ve bütün gücümüzle ça
lışmaktayız.
Sayın Hamdi özer arkadaşımız, afyon ekimi
üzerinde çok durdular. Bildikleri üzere millet
lerarası andlaşma ile afyon ekiliş sahalarının
azaltılmasını kabul etmişiz. Bütün dünya mem
leketleri gibi doğurduğu zarardan dolayı buna
katılmışız. Kendilerine sevgimiz, saygımız son
suzdur, fakat biraz mübalâğa içindedirler. Or
taya koydukları durum mübalâğalıdır. Zira
Malatya'nın ekiliş sahası 1 801 810 dekardır.
Bunun içinde afyon ekilen miktar ise 15 bin
dekardır. Bir milyonun 15 bin dekarı. Binaena
leyh, bütün Malatyalıların göç yapacaklarını,
şu kadar elîm vaziyette olduklarını kabul etmek
"biraz duruma bakılırsa mümkün görülmemek
tedir.
Sayın İzmen'in konuşmalarına teşekkür ede
riz. Gösterdikleri istikamette biz de çalışmala
rımızı daha hızlandırmaktayız.
Sayın Akyürek'in nebati yağ hususundaki
istifadeli konuşmalarını dikatle dinledim, üze
rine eğilip değerlendireceğim.
Yalnız, her halde yapağı derneğinden, bah
settiler. Böyle bir dernek bilmiyoruz. Bununla
kaydetmiş oldukları Yapağı ve Tiftik Anonim
Şirketi olsa gerektir. Onun çalışmalarına görüş
memde temas etmiştim. Merinosculukta büyük
inkişâfımız vardır, yeterli midir? Asla. Ama
1984 te merinos olarak 393 bin ton üretim var
ken 1969 da 800 bm tona ulaşmıştır, % 100 ar
tıştır; yeterli değildir ama bunun üzerinde da
ha çok dikkatle duracağız. Tiftik hususunda da
çalışmalarımızı yukarda arz ettim. Tiftiğin de
büyük ehemmiyetine inanmaktayız.
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Sayın Mehmet Hazer dostumuz; gitmişler.
Umumi olarak Dağu Bölgesindeki alman ted
birleri arz ederken Doğudaki durumu orta yere
koymuştum. Gerçekten bu sene yeterli tedbir
alınmıştır. Kars'ın ilçelerinde veteriner yoktur,
her halde eski tarihe ait bir hatıralarıdır. Bugün
Kaş'ta veterineri bulunmıyan ilçe yoktur, ama
oradaki veteriner kesafetini yetersiz buluyoruz.
Kendilerine de Kars'lılara da bizzat toplantılar
da da kesin olarak Bakan ve Bakanlık olarak
ööz verdik. Oranın hayvancılığına yeter, yalnız
Kars'a değil, Erzurum, Ağrı bütün hayvancılık
bölgelerimize hayvancılıklarının ağırlıkları nisbetinde veteriner hekim tâyin edeceğiz.
Biz Bakanlığımızdaki bütün elemanların ye
teri kadar değerlendirilmesine gayret ediyoruz.
Bakanlığın meselelerinin geride kaldığı fikrini,
görüşünü kabul etmiyorum. Meseleler ağırdır.
Daha çok çalışmamız lâzımdır. Mutlak yeni
bir hamle ile tarlaya girmemiz, köylünün çiftçi
nin içine girmemiz, işbirliği yapmamız zaruridir;
bunu gerçekleştireceğiz. Ama bu elemanları ye
rinde kullanmadığımız veyahut geride kaldığı
mız mânasına alınmamalıdır.
Kars Süt Fabrikası hakkındaki konuşmaları
da bir hayli mübalâğalı ve bir hayli ileri. Çün
kü Kars Süt Fabrikası daha 1869 da açıldı, ama
henüz tesisleri bitmedi. Bis süt. endüsrisi yeni
kurulmuştur. Güçlükleri çoktur ama bu güçlük
leri halledip süt endüstrisini, sütlerimizi değer
lendirecek, süt istihsal eden mahsûlümüze ger
çek fiyatı verecek ve Türkiye'nin süt mamulleri
ihtiyacını karsılıyacak seviyeye getireceğiz. Bu
nun zaruretine inanmaktayız. Hayvancılığımı
zın gelişmesi için et, cüt, yapağıyı bir arada mü
talâa etmekteyiz. Sütü bütün ağıriığiyle ele
almaktayız. Sütün bugün iki problemi vardır.
Hem süt vardır, hem süt yoktur, muhterem arka
daşlarım. Süt vardır, dağınıktır, toplanması
mümkün değildir, fabrikalara indirilmesi güç
tür. Bu sebeple fabrikalar yeteri kadar sütü
bulamamaktadır. Organizasyon imkânsızlığmdandır.
Süt yoktur, verim zaten yetersizdir. Ama
bunun yanında dağınık yerlerde hayvancılıkla
iştigal eden vatandaşlarımız da sütlerini kıymetlendirememektedirler. Bütün bu güçlükleri gi
derici tedbirleri almaktayız. Fakat 1968 de üçü
faaliyete geçmiş, biri ise 1989 da faaliyete geç-
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mis bir endüstri kurumu hakkında çok acele ve j derim ki, bana yüklemek veyahut bugim yük
lemek büyük hata olur. Daha 1961 yıllanndan
insafsız karar vermemek gereklidir. En kısa
itibaren
bir yevmiye uygulanmasına başlanmış
zamanda bu fabrikaları, bu Süt Kurumu En
tır. Bütün kadroları yevmiyeli yapmak müm
düstrisi Türk hayvancılığına, sütçülüğüne ve
Türk halkının beslenmesine hizmet eden mües kün olamamıştır. Hiçbir zamanda olmaz. Bina
enaleyh, bir yanda yevmiyeli, bir yanda üc
seseler haline getireceğiz.
retli, bir yanda da kadrolu personel vardır. Ma
Tohum geç gönderiliyor. Ben de konuşmam
alesef hizmetleri arasında büyük fark da yok
da hizmetlerin hepsinin bir arada, saman zaman
tur. Ama ben şunu arz ediyorum ki, yüksek
gönderilemediğinden şikâyet ettim. Ama son
zamanlardaki başarımız çok ileridir. Kars hak huzurunuzda yevmiyeye kim geçecekse bunun
kıstası objektif olacaktır. Kayırma ile bir kısmı
kındaki görüşleri doğru değildir. En son to
yevmiyede, bir kısmı ücrette olmıyacaktır. Bunu
hum vagonu Kars'a 28 Eylül'de gönderilmiştir.
kesin olarak yüksek huzurlarınızda arz ediyo
Bu büyük bir başarıdır.
rum. Hizmetteki bütün gayemiz açık alınla,
Sayın Salim Hazerdağlı'nm, Bütçe Encüme
açık kalble aziz Türk Milletine hak ve adalet
ninde de konuşmalarını biliyorum. Tarım re
duyguları içinde hizmet etmektir. Arkadaş
formu kanunu hakkında kendilerini de tatmin
larımın yapıcı, değerli ikazlarından ziyadesiy
edecek hükümler getirileceğine kaaniim, Ortak le faydalandım. Tatbikatımızda bunları dikka
çılık ve yarıcılık tamamen kaldırılamaz. Ama
te alacağız. Yüksek Heyetinizi en derin sevgi
hangi şartlar içinde, ne nisbette yapıldığım gör
ve saygılarımla selâmlarım. (A. P. sıralarından
düklerinde onların da memnun olacağını zanne
«Bravo» sesleri, sürekli alkışlar)
diyorum.
BAŞKAN — Sayın Bakan, sorular sorulacak
Sayın özgür'ün, tarım reformundan bekledik
lütfen ayrılmayınız. Sayın Özdilek buyurun efen
leri bütün hususların, o inancındayım ki, tarım
dim.
reformu içinde bulunması mümkün olacaktır. Bu
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabi' Üye) — Sayın
hususları içine alan bir kanunla yüksek huzur
Başkan iki sorum var. Birisi Karacabey Hara
larınıza gelmiş olacağız.
sına 6 - 7 sene evvel, Avusturya menşeli, küçük
cüsseli soğuk kanlı hayvanlar alınmıştı. Bugüne
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, ikinci konuş
masında, yine bâzı ithamkâr durumlar ileri sür kadar her halde yetiştirildiği ve üretildiği mevzuhahsolabilir. Bunun köylüye intikali müm
düler. Yüksek huzurunuzda kesin olarak arz
kün olabilmiş midir? Köylü tarafından da rağ
ediyorum ki, Tarım Bakanlığında hiçbir tâyinde
bete mazhar olmuş mudur? Eğer Sayın Bakan
kayırma ve indîlik olamaz. (A. P. sıralarından
«Bravo» sesleri) Arkadaşlarım böyle bir hare hazır değilse, yazılı olarak cevap vermelerinde
hiçbir mahzur yok, fayda mülâhaza ederim.
ketle karşılaşırlarsa tabiî ki, sözlü soru yetki
leri, her türlü daha ileri giden yetkileri, hattâ
İkinci sorum: Üretim bölgeleri hayvancılı
ezel okularda olduğu gibi, soruşturma açma yet
ğını daha fazla inkaşâf ettirmek için bir hamleye
kileri mecuttur. Bunların cevabını vermeye her
girişiliyor. Nebati proteinin % 100 imtisasını
zaman hazırım. Eğer gözümüzden kaçmış bil
mümkün kılabilmek maksadiyle yabancı memle
mediğimiz bir husus varsa beraberce halledelim.
ketlerde % 10 ilâ 16 arasında balık unu karış
Ama şunu kesin olarak yerleştirelim ki, bütün
tırırlarım^, nebati proteinden âzami istifade
bakanlıklarda olduğu gibi, şimdi sorumluluğunu
edebilmek için. Bunu mümkün hale getireme
taşıdığım ve hesabını vermem gerektiği için
diğimize göre, yine yabancı memleketlerde ya
Tarım Bakanlığı diyorum, Tanın Bakanlığı için
pılmış bir denemeye göre, üre ile hayvanlara ve
de bir kayırma olmuşsa, eğer değere göre, vazi rilmesi ve böylece bir imtisası % 100 yaptırmak
fedeki başarıya göre, memlekete hizmet gücüne
mümkün oluyormuş. Bizde de bu maksatla bir
göre tâyinler yapılmıyorsa o zaman her türlü
denemeye gidilmiş midir? Gidilmesi mevzuubahsorumluluğa hazırım. Ama bunlar olmayacak
solacak mıdır? Bunun da cevaplandırılma
tır, bütün değerlendirmeler kendisinin değe
sını rica edeceğim. Yine Sayın Bakan hazır
rine, başarısına, hizmete sadakatine göre olacak
değillerse, yazılı olarak bildirmesinde fayda
tır. Ücret tatbikinden doğan haksızlığı zanne- mülahaza ederim.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz.
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Şu kadarını arz edeceğim. Tabiî ki
kendilerine, daha tatminkâr hale getirip rakam
la cevap vermek üzere, Karacabey harası ve
oradaki durum hakkında yasılı olarak cevap
arz edeceğim, öteki hususta da, yem sanayiin
de bu hususta çalışmalar vardır, yapılmaktadır.
Ama bu hususu da yine kendilerine daha tatmin
kâr olmaları için yazılı olarak arz edeceğim.
FAHRİ ÖZDİLEK (Tabiî Üye) Teşekkür
ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan.
Sayın öztürk buyurunuz. Sayın öztürk, bütün
suallerinizi lütfen bir kerede sorunuz, ikinci
bir defa sual sormak yok.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Sayın Ba
kandan benim, de birkaç sorum var. Birincisi,
Sayın Bakan Kars ve havalesine 133 bin ton
saman sevk edildiğini söylediler. Bunun orada
bir genişlik, bir rahatlık yarattığını bildirdiler.
Ben de bundan bir buçuk ay evvel bir incele
me yapmıştım. Bu samanlar Ankara ve çevre
sinden Sivas, Kayseri daha birçok yerlerden
20 - 30 kuruşa alınmış. Bir kilosu üzerine kaç
kuruş nakliye ücreti binmiştir ki, bu samanlar
80 kuruştan aşağı .«atılmamıştır. 80 ilâ 100 ku
ruştan satılmakta Kars ve havalesinde; bu pa
rayı kim kazanmaktadır?
ikincisi, bugüne kadar stok edilmiş bu saman
ların buraya sevk edilmemesi, daha önce Dev
let Demiryollariyle anlaşmaya varıp bir vagon
kapasitesinin sağlanmamasından mıdır? Yoksa
bu samanı alan mütaahhitlerin yahut da istih
kak olarak girmişler, istihkak diye almışlar, bu
istihkak olarak alanların geciktirerek öbür ta
rafta pahalı satmak için mi beklettikleri, ki da
ha üçte bir ancak sevk edilebilmiştir bu sama
nın...
BAŞKAN — Sayın öztürk, sual mahiyetini
geçmesin konuşmalarınız.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Bunun ma
hiyetini öğrenmek istiyorum. Besi kredisi. Sa
yın Bakan kayrılmamıştır, derler. Benim bil
diğim birkaç tane var. Yakın çevrelerimden ve
receğim. Meselâ Şarkışla'dan, isim de verece
ğim kendilerine, incelesinler, Sadi Tekman 200
bin lira almıştır besi kredisi 1988 de. Niyazi
Tekman amcasının oğlu, o da 150 bin almış. Ka-
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racaören Muhtarı 60 bin, yine başka bir muhtar
30 bin alınıştır. Ben inceledim. Bunların hiç
birisi bu aldığı paranın çeyreğini bile, yani üçte
birini bile bu besi için kullanmadığını tesbit
ettim ve bunu gerekli yerlerde de konuştum.
Saym Bakan incelesinler. Bu arkadaşların biri
A, P. Belediye Başkanı....
BAŞKAN — Yalnız sual soracaksınız, ihbarı
başka bir yolla yaparsınız, efendim.
HÜSEYİN ÖZTÜRK (Sivas) — Soruyorum,
hani siyasi bir tercih olmamıştır, her hangi bir
kayırma olmamıştır demişlerdi. Ben isim veri
yorum, yer veriyorum, kimler olduğunu söylü
yorum.
4 ncüsü, her yıl dışarıdan buğday alışımız
yıldan yıla artmaktadır. Eskiden buğday satar
ken şimdi buğday alıyoruz ve buğday alan yer
lerde bir düşme var, Yani halkın köylünün
yaşantısında bir gerileme var.
Yine Sayın Bakan, beşinci sorum; koopera
tifleşme işine önem verildiğini söylediler. Hazır
lık nedir? Kooperatifleşme ve pazarlama işi için
bir etüt yapılmış ve buna göre bir çalışmaya gi
rişilmiş midir? Ne kadar neler yapılmıştır?
Başka bir sorum, Zirai Donatım Kurumu ta
rım araçlariyle ziraate ait ilâç ve gübreleri üze
rine aldığı sürece daha faydalı oluyordu. Eski
Tarım Bakanı da bunun farkına varmış, bu ko
nuda daha çok yatırım yapılmasını talebetmişti.
Çünkü bâzı gübrelerin fosforlu, azotlu gübrele
rin Doğuya şevkini üzerine alan tüccar bir kıs
mını yapmamaktadır. Acaba Zirai Donatım Ku
rumu bunları yapacak bir güce ulaştırılmış mı
dır? Bütçeye bakıyorum, bununla ilgili geçen
yıla göre bir fazla yatırım görülmemektedir.
BAŞKAN — Sayın Bakan buyurun.
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (Devam
la) — Saym Başkan, saym senatörler; şimdi
Doğu illerindeki saman durumu, bugün Kars'ta
saman 30 kuruştur. Bir.
ikincisi, belgeler ihtiyaç sahiplerine veril
miştir, sevkiyat böyle yapılmıştır. Hiçbir vakit
denildiği gibi veya akla geldiği gibi bir kötü
niyet düşünülemez. Ama Kars istasyonunun,
Kars'a bağlı istasyonların, bir vagon boşaltma
kapasitesi vardır. Günlerce, gönderilen vagon
ların, beklemesi olmuştur. Binaenaleyh Kars'a
sevk ettiğimiz vagonun adedi teknik balamdan
bir imkânla bağlıdır. Onun içindir ki, bugün
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sevk edilen vagon miktarı 19 bini aşmıştır. Bu
gün Kars'ta satılan samanın kilosu da 30 kuruş
tur. Geçen yıllarda fiyat bundan ibarettir.
Besi kredisi hakkında söylediği isimleri ar
kadaşlarım da not aldı, zabıtlardan da alaca
ğız. Bu kimseler hakkında gerekli incelemeyi
yaptıracağız. Tabiî şu kadarını da ilâve ediyo
rum ki, besi kredisini veren Tarım Bakanlığı
değildir, Ziraat Bankasıdır ve kontrolü da Zi
raat Bankasına aittir. Ama tarımla yakın ilgi
sinden dolayı ve bir kabine üyesi olmam dolayısiyle bu hususu deruhde ettim. Hiçbir şekliyle
istisnai bir muamele ile şuna mensup, buna
mensup, bunun tamamen karşısındayız. Bu me
seleyi tetkik edip kendilerine yazılı olarak bil
direceğiz, durum neden ibarettir.
Kooperatifler, yine bize aidolan kısımlarını
arz ettim. Yine kendileri bilirler ki, koopera
tiflerin kurulması, çalışması Ticaret Bakanlı
ğını ilgilendirir. Ama biz pazarlandırma ve de
ğerlendirme dairemiz yoluyla çiftçinin teknik
bilgisinin gelişmesine yardım etmekteyiz. Yine
yayın teşkilâtımız vasıtasiyle değerlendirme hu
susunda, kooperatiflerin ancak derde çare ola
cağına inanarak, çiftçiye bunu telkin edip koo
peratifleşmelerini sağlamaktayız ve son olarak
başarıya ulaştırdığımızın da T ARK O olduğunu
arz ettim. Bunda 422 kooperatifin ortak oldu
ğunu belirttim. Mağazalarını da arkadaşları
mız her tarafta görmektedirler.
Yine misal olarak söyledim ki, geçen yıl iki
milyar küsur milyon lira Tarım Satış koopera
tiflerinin mubayaası için, kredi olarak, bu koo
peratiflere verilmiştir. Bu da kooperatifçilik
anlayışındaki samimiyetimizi, çiftçinin malının
değerlendirilmesi hususunda kooperatiflere bu
kadar muazzam bir imkân sağladığımızı göster
mektedir.
Zirai Donatımın gübre politikasına biz "de
iştirak etmekteyiz. Zirai Donatım daha güçlü
olarak gübre tedarikine girmektedir. Esasen
kooperatifler dışında özel firmalara gübre ithali
yaptırmakta da fayda mütalâa etmemekteyiz.
Bu hususta göreceğiniz yatırım bütçede değildir.
Bunu Ziraat Bankası kaynakları içinde görecek
siniz. Ziraat Bankası kaynakları içinde gübre
tedarik fonunun iki milyara yaklaştığını görme
niz mümkündür. Maruzatım budur.
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BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim.
Sayın Karaosmanoğlu, buyurunuz.
ORAL KARAOSMANOĞLU (Manisa) — Sa
yın Başkan, Ege Bölgesinde özellikle bağcılıkta
üzüm istihsalini artırmaya matuf yükseltme sis
temine girildiği malûmunuzdur. İki senedir Ta
rım Bakanlığı ilgilileri bu konuyla meşgul ol
maktadırlar. Acaba düşük faiz, uzun vadeli
kredi, gübre, naylon, tente gibi konularda şim
diye kadar alınmış tedbirler ve alınması düşü
nülen müessir tedbirlerin, Sayın Bakan tarafın
dan tarafıma yazılı olarak bildirilmesini rica
edeceğim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Saym Bakan
yazılı olarak bildirmenizi rica edeceğiz. Sayın
Bakan çok teşekkür ederiz.
TARIM BAKANI İLHAMİ ERTEM (De
vamla) — Hürmetler ederim, efendim. (Alkış
lar)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, son söz
Sayın Cumhuriyet Senatosu üyesinindir. Sayın
Ucuzal buyurunuz efendim.
ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; Saym Bakanın ko
nuşmasından sonra huzurunuza getireceğim me
selelerin bir çoğu cevaplandırılmış duruma geldi.
Türkiye'nin nüfusunun % 70 ini filen, % 100
ünü de dolayısiyle alâkadar eden ve bu uğurda
çalışan Tarım Bakanlığının hizmetleri sayılamıyacak kadar büyüktür. Yalnız bu büyük hiz
metlerin yanında, bu büyük teşkilâttan daha faz
la gayret beklediğimizi de ifade etmek isterim.
Ben Sayın Hazer'in ifade ettikleri gibi,
umum müdürlükleri birer imparatorluk olarak
kabul etmiyorum, arkadaşlar. Ancak ne var M,
bu büyük teşkilâtın büyük hizmetlerinin yanında
daha teknik sahada eksikliklerimiz çoktur. Ge
rek tarım sahasında gerekse hayvancılık saha
sında bugünkü araştırmamız kâfi değil ve kuru
lan araştırma merkezlerinin bir çoğu da henüz
rayına oturmuş değil. Ben birisinin şahidi ola
rak hem değerli arkadaşlarımın malûmatına
arz, hem de Sayın Bakanın bilgilerine arz etmek
için huzurunuzda dile getireceğim.
Narenciye sahamız olan İçel'de bir araştırma
enstitüsü kuruldu. Bu yaz kendi bahçemde kar
şılaştığım bir hastalığın çaresini aramak için
bu müesseseye gittim. Müessese Alata Bahçıvancılık Okulu içinde 1,5 odadan ibaret bir yer.
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Odaya girdim, masa boş, etraf ta yığın yığın ki
tap ve broşürler. Etrafıma bakındım, bir camlı
odanın arkasında bir genç oturuyor. Sis burada
mı çalışıyorsunuz, diye sordum. Evet efendim,
dedi. Müdür Bey nerede dedim. «Ankara'da»
dediler. Muavini nerede «izinli» Başka kim
var dedim «Ben varım efendim» dedi. Sis ne
yaparsınız «Ben daktiloyum burada» dedi.
Muhterem arkadaşlarım, bir müesseseyi kur
mak ne kadar şartsa onu tanı kurup yaşatmak da
o kadar şart. Yani şu müessese kurulmuş diye,
bir adla kurulmanın hiçbir faydası yoktur. He
pinizin bildiği gibi narenciye memleketin muay
yen mıtakasmda yetişen nadide bir meyva ve
o nisbette de pahalıya yetişen bir cins. Gayet
tabiî Sayın Bakan ve sayın mücadele umum mü. dürümüz biliyorlar ki, bugün içel ve havalesinde
limon mahsûlümüz, limon türü büyük bir teh
like ile karşı karşıyadır. Türlü hastalıkların
içerisinden birisi, tâbiri caizse limon ağacının
kanseridir. Kurtulması 5 - 1 0 gün içerisinde
mümkündür, o beş on günü geçirdiğiniz takdir
de bütün ağacı sökmek lâzım. Orada hem mü
cadele müdürlüğümüz var hem Araştırma Ensti
tümüz! var. Fakat hiçbir gayret yoktur.
Sevgili arkadaşlarım, ağacı yetiştirmek ko
laydır. Ama yaşatmak, yaşatırken de verimli
halde yaşatmak şarttır. Benim mâruzâtım ev
velâ bu enstitüyü tam teşekkül ettirip, gereken
elemanları, verip, mücadele müdürlüğüyle bir
likte bu narenciye sahasında - yani bir memur
olarak, bir mühendis olarak değil, gayet tabiî
bu memleketin çocuğu olarak çalışma azimleri
var ama - müstahsilin gayreti ile birlikte bu
işin üzerine gitmekte büyük fayda var. Benden
evvel konuşan arkadaşlarım temas buyurdular,
Sayın Bakan da gereken cevabı verdi, işin
içinde bulunan bir arkadaşınız sıfaîiyle sevgili
arkadaşlarım, hakikaten ilâç var fakat varlığı
ile yokluğu arasında bir fark yoktur. Mücadele
teşkilâtına müracaat ediniz, bahçede şu hasta
lık vardır deyiniz, her masada oturan mühendis
arkadaşımız başka başka ilâcı tavsiye ediyor,
Sayın Bakanım. Bu sebepten dolayıdır ki, hiç
bir müstahsil mücadele müdürlüğüne gidip has
talık şudur, ilâç tavsiye edin demiyor. Bir de
aksi tutumun içerisine girmişler. Şehrin dışarı
sında bir yerde daire tutup yerleşmişler, 5 - 1 0
lira da oraya vasıta parası verip, şehre gelen
__ 447
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vatandaşın, gidip gelmesi gerekiyor. Eğer Tür
kiye'de imal edilen ilâçlar gereken tesiri göster
miyorsa, bu kapıyı açmak lâzım Sayın Bakanım.
Bir ilâç çıkıyor müstahsil istifade ediyor, ertesi
sene ilâç kayboluyor, yerine falan ikame edildi,
tesiri yoktur. Tesirsiz ilâçla müstahsil boşuna
meşgul edilmesin, içel'deki narenciye müstahsili
çok zor durumda.
BAŞKAN — Sayın Ucuzal 3 dakikanız var,
efendim.
ÖMER UCUZAL (Devamla) — Gayet tabiî
10 dakika içerisinde gerekenleri arz etmeye im
kânımız yoktur.
Şimdi Zirai Mücadele Teşkilâtımız vilâyet
lerde teşkilâtı genişletmekte, evvelce muayyen
yerde idi ziraat müdürlükleri bu işe bakıyordu.
Kendi seçim bölgem Eskişehir'de de vaktinden
evvel tedbir alınmazsa haşere sarıyor, arkadaş
lar. Yani mutlaka Martta, Şubatta bir ilaç
lamak lâzım, ağaçları. Çiçek açtıktan sonra
kurtarmak mümkün olmuyor. Bu bakımdan
taşrada bulunan arkadaşlarımıza büyük gayret
düşüyor. Vatandaş gidip müracaat ediyor, ken
disine motor veriliyor, pompa veriliyor, bil
mem ne veriliyor, inanın arkadaşlar tavsiye
edecek falan filân ilâç diyemiyen arkadaşlarımız
çıkıyor.
Yine kendi başımdan geçti. Bahçemde bâzı
ağaçlarda limonun hastalıklı olduğunu teşhis
ettim, bahçecime sordum «efendim bu dedi ilâç
yanığı», itimadetmedim, aldım götürdüm mü
cadele müdürlüğüne. 3 mühendis arkadaşım ya
rım saat incelediler biz cevap veremiyeceğiz, de
diler. Kim cevap verir dedim «Müdür Bey».
O da Tarsus'a kadar gitti. Geri döndüm geldim
bir hâkim, arkadaşım var, bu işle alâkadar. Ha
kim bey tetkik eder misiniz, dedim. Bıçağını çı
kardı bir parça aldı bu «ilâç yanığı Ömer Bey»
dedi. Yani hakikaten gençleri yetiştiriyoruz,
ihtisas sahibi olmak için kendilerinde arzu yok.
Oturuyor dairede.
Sevgili arkadaşlarım, Devlet her türlü vası
tayı temin etmiş. Daireden çıkar giderse ken
disine harcırah vermenin imkânını da sağlamış.
Ama her nedense genç arkadaşlar kendilerini bir
türlü bu işe vermiyorlar. Yeri gelince de geri
kalmış memleketiz deriz. Ama hepimizin gay
ret etmemiz lâzım, her meselede. Şimdi söyler
sek arkadaşımız kızar. E, bir zirai reform bu
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memlekette her şeyden evvel lâzım. Bizim za
manımızda icadedilmiyen yarıcının da, maraba
nın da herkesin de yüzü gülsün aziz arkadaşla
rım.
Sayın Başkanım, ikazınıza uyarak dolan müd
detin içerisinde konuşmamı bitiriyorum. 1970
Bütçesinin Tarım Bakanlığına ve bu Bakanlığa
bağlı teşkilâtlara, dolayısiyle aziz milletimize
hayırb. olmasını dilerken, başta Sayın Bakana
ve Bakanlık bünyesindeki ve teşkilâtta bulunan
arkadaşlarıma şükran borçlarımı ifade etmek
isterim. Saygılarımla.
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desi açılarak 12.861 nci maddesinden bir Tl. alı
narak bu maddeye ödenek konmasını arz ve tek
lif ederim.
Muş
isa Bingöl
BAŞKAN — Sayın Hükümet, önergeye işti
rak ediyor musunuz, efendim?
TARIM BAKANI İLHAMi ERTEM (Edirne
Milletvekili) — Efendim Maliye Bakanlığı tem
silcisinin sözüne bırakıyorum. (Takdire bıra
kıyor sesleri)
BAŞKAN — Sayın Komisyon?

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Muhterem senatörler Tarım Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki müzakereler bitmiştir. Bölüm
lere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Bölümlere geçilmesi ka
bul edilmiştir efendim.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm.

4 . 2 . 1970

Lira

11.000 Ödenekler
12 000
BAŞKAN — Kabul edenler ..
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
330 353 177
BAŞKAN — Sayın Barutçuoğlu, 12.000 nci
bölümde bir önerge var okuyalım. Muhterem
senatörler bölüm 12.000 de bir önerge var, oku
tuyorum efendim.
Yüksek Başkanlığa
4951 sayılı Kanımla verilen yetkiye dayanı
larak 7 . 8 . 1969 tarihinde Orman Bakanlığı ku
rulması dolayısiyle Tarım Bakanlığı bünyesinde
vazife gören müfettişlerden bir kısım da Orman
Bakanlığı emrine verilmişlerdir. Bu müfettiş
lerin de Tarım Bakanlığı müfettişleri misüllû
yurt dışı gezileri mevzuubahistir. Ancak 1970
yılı Bütçe Kanunu Tarırn Bakanlığı kısmında
yurt dışı yollukları 12.861 nci maddede mü
fettişler yurt dışı geçici görev yolluğu olarak
71 250 Tl. tahsisat vaz'edildiği halde yukarıda
bahsi geçen müfettişler için bir madde açılma
mış bulunmaktadır.
Orman Bakanlığı için diğer maddelerde tat
bik edildiği üzere bu madde ile müterafik olarak
Orman Bakanlığı müfettişleri yurt dışı geçici
görev yolluğu adı ile yeni bir 12.868 nci mad

BÜTÇE KARMA KOMİSYONU ADINA
RIFKI DANIŞMAN (Erzurum Milletvekili) —
iştirak ediyoruz, efendim.
BAŞKAN — Sayın Maliye temsilcisi iştirak
ediyorlar. Sayın Bakan takdire bırakıyorlar.
Sayın Komisyon ve Maliye temsilcileri kabul
ediyorlar, önergeyi oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir, efendim.
Değişiklik maddeler arasında olduğundan
bölüm yekûnuna müessir bulunmamaktadır. Bu
itibarla bölümü okunduğu şekilde oyunuza arz
ediyorum; kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir efendim.
Bölüm.

Lira

13.000 Yönetim giderleri
26 133 505
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
61 212 868
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
37 827 626
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
16 960 824
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
37 200 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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(A/l) Cari harcamalar

Lira
Bölüm

22.000 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri
249 124 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
90 029 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
31.000 Kurumlara katılma payları ve
sermaye teşkilleri
4 800 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
9 350 002
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Transferler
28 125 480
33.000 iktisadi transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 541 030
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
8 679 794
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
50 001
36.000 Borç ödemeleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem senatörler, Tarım Bakanlığı 1970
Bütçesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
efendim.
Tarım Bakanlığı Bütçesinin aziz Milletime
ve Bakanlık mensuplarına hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim efendim.
A — DEVLET METEOROLOJİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇESİ :
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İŞLERİ

BAŞKAN — Efendim, Devlet Meteoroloji
işleri Genel Müdürlüğü Bütçesinin tümü üzerin
deki görüşmeler ikmâl edilmiş bulunmaktadır.
Maddelere geçilmesi hususunu oylarınıza arz
ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim.

Lira

12.000 Personel giderleri
31 137 589
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
3 896 703
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
1 283 562
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
3 998 219
BAŞKAN — Bölüm 15.000 de bir önerge var
dır, okutuyorum efendim.
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
nün istatistik hesap işlemleri için kiralanması
lüzumlu işlem makinaları kira ödeneği; maddesi
var olmasına rağmen 1 liradır.
Kiralanacak bu makinalar için 15.000 nci bö
lümün 15.779 ncu maddesinde 95 000 lira olan
ödenekten 40 000 lirasının düşülerek; 15.774 ncü
kira bedeli maddesine eklenmesi ile, madde
ödeneğinin 40 001 liraya yükseltilmesini arz ve
teklif ederiz.
Trabzon
Muş
Reşat Zaloğlu
isa Bingöl
Balıkesir
İzmir
Cemalettin inkaya
Orhan Kor
Minasa
Erzincan
Ruhi Tunakan
Fehmi Baysoy
BAŞKAN — Sayın Bakan?.. İştirak edi
yor, Sayın Komisyon?., iştirak ediyorlar, Sayın
Maliye temsilcileri? İştirak ediyorlar, önerge
yi okuttum, dinlediniz, oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... önerge kabul edil
miştir.
Böylece bölüm 15.000 de önergenin gerekleri
ifa edilecektir efendim.
Maddeler arasında yapılan bu değişiklik bö
lüm yekûnuna müessir olmadığından bölümü ay
nen oylarınıza arz ediyorum; kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Lira

ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir efendim.

823 927

(A/2) Yatırım harcamaları
23.000

Malana, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
2 815 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
32.000

Kamulaştırma ve satınalmalar
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36,000 Borç ödemeleri

500 000

154 006

99 475

4 550

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğü Bütçesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğü
Bütçesinin Umum Müdürlüğe hayırlı ve uğur
lu olmasını dilerim.
2. — Devlet Üretme Çiftlikleri
Genel Mü
dürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi
1/8; Cumhuriyet Senatosu 1/1044) (S. Sayısı :
1293)
fi)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Tarım
Bakanlığı Bütçesinin tümü üzerinde yapılan
görüşmeler içinde aynı zamanda Devlet Üret
me Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Bütçesi de var
idi. Şimdi maddelere geçilmesini oylarınıza arz
(1) 1293 S. Sayılı basmayan tutanağın son undadır.
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe Kanunu
Madde 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünün cari harcamaları için ( A / l )
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 10 700 000
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 20 000 000 lira, ser
maye teşkili ve transfer harcamaları için de
(A/3)
işaretli cetvelde
gösterildiği üzere
440 251 lira ki, toplam olarak 31 140 251 lira
ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — Muhterem senatörler ( A / l ) ,
(A/2), (A/3) cetvellerinin neticeleri 1 nci
maddede tasrih edilmiştir. Şimdi ( A / l ) , (A/2),
(A/3) cetvelleri içinde bulunan bölümlerin tü
münü oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Birinci maddeyi ( A / l ) , (A/2), (A/3) cetvelleriyle birlikte oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Birinci madde ka
bul edilmiştir efendim.
Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere 31 140 251 lira olarak
talimin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveldeki bölüm
lerin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetveliyle birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 3. — Devlet üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğünce 1970 bütçe yılında elde edi
lecek gelir çeşitlerinden her birinim dayandığı
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1970 bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — 3 ncü maddeyi (C) işaretli
cetveliyle birlikte oyunuza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Devlet üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656
sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmet
lerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde
gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan-
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lar Kurulu karariyle kadro alınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı
ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur.
Bunların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — 4 ncü maddeyi (D) ve (E) işa
retli oetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyo
rum, Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Madde 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğünün kuruluşu hakkındaki 7 . 6 . 1949
tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2 sayılı
cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işa
retli cetvelde gösterilenler 1970 bütçe yılında
kullanılamaz.
BAŞKAN — 5 nci maddeyi (L) işaretli cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup
da Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü
maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve
karşılıkları yıllan bütçelerinde bulunan borç
lar, 1970 yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri
veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) (A/l),
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödenekler
den (Geçen yıllar borçları) maddelerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — 6 ncı maddeyi oylarınıza arz
ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
Madde 7. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — 7 nci maddeyi (R) işaretli
cetveliyle birlikte oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Madde 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — 8 nci maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edimistir efendim.
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Madde 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım
bakanları yürütür.
BAŞKAN — 9 ncu maddeyi oylarınıza arz
ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
edilmiştir efendim.
1970 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Ge
nel Müdürlüğü Bütçesinin tümünü oylarınıza
arz ediyorum : Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir efendim.
1970 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Bütçesi açık oylarınıza arz edile
cektir, efendim. Beyaz oy kabul, kırmızı oy
ret yeşil oy çekinser mânasına gelecektir
efendim.
Kutular vazifeliler tarafından dolaştırıla
caktır.
1970 yılı Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü Bütçesinin Umum Müdürlüğe ha
yırlı ve uğurlu olmasını dilerim efendim.
S — ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR
BAKANLIĞI BÜTÇESİ
3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (M. Meclisi 1/7; C. Sena
tosu 1/1046) (S. Sayısı : 1292) (1)
4.— Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe, Komiyonu raporu (M. Meclisi 1/19; C. Senatosu
1/1054) (S. Sayısı : 1304) (2)
BAŞKAN — 38 nci Birleşimde almış oldu
ğumuz karar gereğince şimdi Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının Bütçesinin müzakere
sine geçiyoruz. Sayın Bakanın salona teştiflerini beklemekteyiz, efendim.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Bakanlık
bütçesinin değişme sebebi nedir? Programa
göre bu bakanlık görüşülmeyecek.
BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı Bütçesinden sonra Turizm ve Tanıt
ma Bakanlığı Bütçesini müzakere edeceğiz,
efendim.
Sayın Artukmaş, sabahleyin teşrif etseydiniz öğrenmiş olurdunuz. Bununla beraber
madem ki, merakınız var ar* edeyim : Saym
(1) 1292 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
(2) 1304 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonundadır.
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Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının yarın
Yugoslavya Bakanı ile bir randevuları varmış.
Bu sebepten dolayı bize kendi bütçelerinin
bir evvel müzakereye alınmasını talebettiler..
Bu talebi Heyeti Umumiyeye arz ettik. Bu ta
lep de Heyeti Umumiye tarafından kabul
edilmiş bulunuyor efendim.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Teşek
kür ederim efendim.
BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı buradalar. Sayın Komisyon burada
lar. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının
Bütçesinin müzakeresine bağlıyoruz efendim.
Bütçesinin tümü üzerinde grupları adına
söz talebeden, sayın üyeleri takdim ediyorum
«fendim : C. H. P. Grupu adına Sayın Topaloğlu, Güven Partisi Grupu adına Sayın Hatunoğlu, A. P. Grupu adına Sayın Karaağaçlıoğlu.
Sayın Topaloğhı buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA M. İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli
senatörler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığının 1970 yılı Bütçesi ve faaliyetleri üzerinde
C. H. P. Grupunun görüş ve eleştirilerini açık
lamak üzere söz almış bulunuyorum.
Değerli arkadaşlarım, bu Bakanlık teşkilâ
tının çalışmaları üzerinde söze başlarken, itiraf
edeyim M, her yıl tekrarladığımız ve bakanla
rın her yıl vadettikleri halde bir türlü yerine
getiremedikleri veya getirmek imkânını bula
madıkları konular üzerinde durmak artık bi
zim için bir zevk olmaktan çıkmıştır.
Bakanlık teşkilâtı, kuruluşundan beri ara
dan 7 yıl gibi uzun bir devre geçtiği halde, hâlâ
bir kuruluş kanununa kavuşmamıştır. Bir ta
raftan bütün yatırımların % 33 ünün bu Ba
kanlık tarafından yöneltildiğini söyleriz, ama
diğer taraftan da böylesine mühim bir Bakanlı
ğın teşkilât kanununu Meclislerden geçirerek
çalışmalarını düzenliyecek esasları ortaya koya
mayız. Bu yalnız teşkilât kanunu için mi böy
ledir? Protokol Kanunu, Maden Kanunu, TEK
Kanunu, ve diğer kanunlar için durum aynıdır.
Her yıl bütçe konuşmalarında Komisyonda ve
Meclislerde bu kanunların en kısa bir sürede,
T. B. M. Meclisine sevk edileceğini hattâ ekse
riya tarih tesbit ederek, örneğin Mart ayma
kadar diyerek, Sayın Bakan taahhütlerde bu
lunur. Ama bu sözler hiçbir zaman yerine geti-
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I rilmez veya yerine getirilecek olsa dahi kanun
lar kadük olur. Bugüne kadar hep böyle oldu.
I Temennimiz, durum bundan sonra değişsin.
Şunu şurada hemen ilâve edeyim ki, bugün
radyonun verdiği haberlere göre Petrol Kanu
nu Bakanlar Heyeti tarafından kabul edilmiş
I ve Meclislere şevki kararlaştırılmıştır. Bunun
iyi bir işaret olduğu ümidini burada söylemeyi
vazife bilirim.
Yurdumuzun enerji ve yeraltı zenginlikle
riyle ilgili politikaları tesbit ve gerekli hazır
lıkları yapmakla görevli Bakanlığın teşkilât
kanunu olmadan, kendi gözetimi altındaki te
şekküllerden ödünç alarak çalıştırdığı personel
ile ciddî bir çalışma yapması tabiîdir ki müm
kün değildir. Her yıl hazırlanan programlar
daki hatalı rakamlar ve sonu gelmiyen uzun
vadeli plân ve program hazırlıkları ve bunlar
yapılmadan girişilen hesapsız kitapsız yatırım
lar, teşkilâtın bir türlü oturamamış olduğunu
gösterir.
I
Sayın senatörler, enerji konusundaki İkinci
Beş Yıllık Plâna göre hazırlanan 1968, 1969 ve
1970 yıllık programlarını karşılaştırmak, bu ko
nuda hüküm süren keşmekeşi göstermek bakı
mından ilgi çekicidir. İlk iki yılda ucuz enerji
elde edilmesi en önplâna alınmış iken, 1970 yı
lı programında petrol tüketiminin ilk kez kö
mür tüketimini geçtiği bahis konusu edilmekte
ve ucuz enerjiden hiç söz edilmiyerek, ithalâta
dayanan bir enerji türünün geliştiği belirtilmek
tedir. Bu tehlikenin en nihayet fa.rk edilmiş
olmasını memnuniyetle karşılamakla beraber,
durumun daha 1887 yılında böyle olduğunu ve
gelişmenin vahametini daha önce bu kürsüden
açıklamış olduğumuzu zikretmeden gecemiyeceğiz. Ancak her yıl hazırlanan programların bö
lüm ve kesimlerinde zikredilen birbiriyle çeli
şen ve çoğu uzun vadeli olan tedbirlerin, sık sık
değiştirilmesi veya terk edilmesi plân ve pro
grama olan itimadı ortadan kaldırmaktadır. Bü
tün bunlar uzun vadeli ve sıhhatli bir enerji
plân ve politikasının hasırlanmamış olmasından
ileri gelmektedir. İkinci Beş Yıllık Plân görüş
meleri sırasında, bu tehlikeye işaret etmiş idik.
1970 yılı programında dışa bağlı bir enerji
politikası üzerinde durulurken ve elektrik ener
ji sektöründe bundan böyle kurulacak santrallarm linyitle çalıştırılması ve Fuel 011 kullanılmıyacağı belirtilirken genel enei'ji kesiminin,
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gelişmeler, başlıklı kısmında bizi dış enerji kay
naklarına tek yönlü olarak, bağlıyacağını çok
önceden açıkladığımız Irak'tan tabiî gaz ithali
projesine devam edileceği hakkındaki kayıt,
itiraf edelim ki; daha önce açıkladığımız mem
nuniyetimizi tamamen yok edecek mahiyette
dir. Bu konuya ilerde tekrar döneceğiz.
Değerli senatörler, 1969 yılının elektrik ener
jisi için bir dar boğaz olacağını geçen bütçe
konuşmamızda söylemiştik. 1970 yılı progra
mında bu husus kabul edilmiş bulunmaktadır.
Kanımızca 1970 yılı için de böyle bir tehlike
vardır. 1969 yılında her hangi bir aksakhğm
olmaması doğrudan doğruya şansla ilgilidir.
Çünkü tesisler yedeksiz olarak çalışmışlardır.
1970 yılında aynı şans devam ederse yurdumuz
büyük zararlardan kurtulmuş olur. Ancak,
20 nci yüzyılda, plânlı bir ekonomide şansın
yeri de olmaması gerekir. Öte yandan eğer elek
trik tüketimi İkinci Beş Yıllık Plânda öngörül
düğü gibi her yıl % 13 oranmda bir artış gös
termiş olsa idi, bugünkü tesislerin bu gelişmeyi
karşılamaları tabiîdir ki, mümkün olmazdı. Bu
yılda bu dar boğazın geçiştirilmesi için her hal
de 1970 yılı programında ifade edildiği gibi,
hidro - elektrik santrallarına «bâzı küçük» ek
lemeler yapılacaktır. Elektrik enerjisi üretimin
deki bu ciddi durum, sınai kalkınmamız için
başlı başına engel olacak niteliktedir.
Değerli arkadaşlarım, DSİ çalışmalarını tet
kik edecek olursak, bu çalışmaların son birkaç
yıldır gittikçe etkisini kaybederek verimsiz bir
hale geldiğini görürüz. Bunda başlıca sebep
bütçe ve personel kifayetsizliğidir. Bütçe ki
fayetsizliğini geçen yıldaki bütçe görüşmelerin
de de açıklamış idik. Her yıl ikibuçuk milyar
lık bütçeleri yapılan ikiyüz - üçyüz milyon
luk ilâveler sulama ve ıslah işlerinde birim ma
liyetlerinin durmadan artması karşısında bek
lenen gelişmeyi sağlıyamamaktadır. Bunu an
lamak için 1969 yılı çalışmalarını tetkik etmek
kifayet eder.
1969 yılı içinde programa göre 19 sulama ve
direnaj işinin ihale edilmesi lâzımgeliyordu. Bu
işlerin keşif bedelleri yaklaşık olarak 367 mil
yon Tl. ve hizmet sahasının tutarı ise 44 bin
hektardır. Esasen ikinci Plân hedefine varabil
mek için çok düşük olan bu miktar gerçekleş
tirilememiş, keşif bedeli tutarı 194 milyon lira
olan 8 iş ihalesi ihale edilememiştir, ihale edi-
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lemiyen işlerin toplamı 34 bin hektardır. Bu
suretle 1969 yılı içinde ancak 10 bin hektarlık
yeni sulama şebekesi ihalesi yapılabilmiştir. Di
ğer taraftan 1969 yılında programa alman 12
baraj ihalesi de yapılamadı, ihale edilenlerin
sayısı 8 dir. Buna sebebolarak projelerinin ha
zır olmamaları yanında finansman güçlükleri
başta gelir. 1970 yılında 3 barajın ihalesi dü
şünülmektedir. Bu barajlardan Karamanlı için
4 milyon, Korkuteli ve Arpaçay barajları için
ise 100 er bin lira tahsisat konmuştur. Bunun
nedenini 1969 yılındaki baraj inşaatı çalışmala
rında büyük hacım ve değer taşıyan Keban ve
Gökçekaya barajlarının maliyetlerinde husule
gelen anormal artışlarda aramak lâzımdır. Ke
ban Barajı için ayrılan tahsisat 166,5 milyon li
ra olduğu halde, 1969 yılında bu baraj için 221
milyon lira ödeme yapılmıştır. Gökçekaya Ba
rajı için konan ödenek, yılın yarısından sonra
inşaatın durmuş olmasına rağmen hemen hemen
tamamen sarf edilmiştir.
öte yandan bu iki büyük barajın inşaatında
büyük gecikmeler husule gelmiştir. Keban Ba
rajının temelinde ortaya çıkan güçlükler inşa
atı en azından üç yıl geciktirmiştir. Gökçeka
ya Barajında, derivasyon tünelinin husule ge
len çöküntüsü yüzünden Batardo da yıkılmış
temel çukuru dolmuştur. Bu suretle barajın bi
tirilmesi en azından bir yıl daha gecikmiştir. Mütaahhit işi tamamen bırakmıştır. Bu suretle bâzı
inhitatların zuhur etmesi ve gecikmelerin daha
ela uzaması beklenmelidir. Burada bir husus
üzerinde durulmasını yararlı bulmaktayım. Bu
baraj inşaatının proje ve kontrol mesuliyetini
Ebasko namında bir yabancı şirket taahhüdetmiştir. öğrendiğimize göre bu firma daha ziyade
bir etüt firmasıdır. Yurdumuzda uzun yıllardır
elektrik enerjisi hakkında raporlar hazırlamış
tır. Büyük inşaatların sorumluluğunu taşıma
mıştır. Böyle bir firmaya bu inşaatın sorumlu
luğunu doğrudan doğruya her hangi bir ihaleye
çıkarmadan verildiği iddia edilmektedir.
Bu
firma hakkında Sayın Bakan bilgi verir de bu
kuşkularımızı giderir ise minnettar kalırız. Esa
sen burada önemli bir konu ile karşı karşıyayız. Bu da son yıllarda yurdumuzda enflâsyon
haline gelen, yabancı mühendislik firmalarının
kullanılmasıdır. Bu konuya daha ileride tekrar
döneceğiz.
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Değerli senatörler, diğer önemli bir konu,
özellikle sulama gibi temel yatırımlardan bekle
nen sonuçların alınabilmesi için, bâzı reformların
aynı zamanda yapılması ve gerekli tedbirlerin
alınmasıdır. Aksi takdirde hektarına 10 - 20
bin Tl. ödenen sulama yatırımı arzulanan sonu
cu vermez, âtıl olarak kalır ve hattâ Peri Ovası
sulamasında olduğu gibi, tamamen kaybolabilir.
işte bundan dolayıdır ki, 1970 programında da
açıklandığı veçhile, 1983 sonu itibariyle sula
maya açılan 523 bin hektarlık sahanın ancak
249 bin hektarlık kısmı sulanabilmektedir. Bu
suretle sulanmıyan miktar sulanandan daha faz
la olarak 270 bin hektardır. Şebeke sahasında
sulama işlerinin tam verimlilik ile yürütülebil
mesi için anlmacak tedbirleri şu şekilde sırala
mak mümkündür :
1. Toprak reformunu süratle yapmak, bu
suretle topraksız çiftçi ve köylüyü toprak sa
hibi kılmak, ekonomik olmıyan bir şekilde da
ğılmış toprakları birleştirmek,
2. Sulu tarlanın gerektirdiği kredi ve tek
niği köylü vatandaşa iletmek,
3. Sulama sahasından yatırımın geri öden
mesini sağlıyaeak tedbiri getirmek, böylelikle
hem sulu tarımı zorlamak ve hem de yeni yatı
rımlar için de kaynak sağlamak.
Değerli arkadaşlarım, Tabiî kaynaklarımız
dan maden ve petrol politikası yönünde, C.K.P.
nin görüşleri açık ve seçik olarak bellidir. Bu
zenginliklerimiz Devlet eliyle aranıp, bulunup
işletilmelidir. Gün geçtikçe bu görüşün ne ka
dar isabetli olduğu daha iyi anlaşılmaktadır.
Petrol Kanununun kabulünden bu yana 16
yıl gibi uzun bir süre geçmiş bulunuyor. O za
man büyük heyecan ve ümitle çıkarılan yeni
mevzuatın bize ne getirdiği üzerinde ciddiyetle
durmak zamanı gelmiştir. 6326 sayılı Kanun ile
tesbit edilen hedef neydi? Kanunun gerekçesin
de neler denmişti? Aradan 16 yıl gibi petrol
sanayii için dahi uzun bir süre geçtiği halde
sonuç ne olmuştur?
Petrol kanunu tasarısı Türkiye Büyük Millet
Meclisinden geçtiği sırada yapılan görüşmelerde
ve kanun gerekçesinde yurdumuzun zengin pet
rol kaynaklarına sahibolduğu, bunu kendi tek
nik gücümüz ve malî imkânlarımızla bulup işletemiyeceğimiz, 50 milyon dolarlık petrol ithal
edildiği, bu zenginlikten istifade edilmesinin
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daha uzun müddet milletten saklanamıyacağı
ve kanunun kabuliyle kısa süre içinde ihracat
yapacak duruma geleceğimiz, belirtiliyordu.
Değerli senatörler, bugün bunları okuduğu
muz zaman 16 yıl bir süreden sonra bu hedefler
den ne kadar uzak, Petrol Kanununun çıkarıla
bilmesi için kendi teknik gücümüzü ne kadar
haksız yere küçümsediğimizi görüyor ve üzüntü
duyuyoruz. Memleketimizde petrol olduğu, o
tarihte MTA. Enstitüsü tarafından Raman ve
Garzan sahalarının keşfiyle anlaşılmış idi. Bu
bölgenin bir petrol havzası olabileceğini ileri
sürmek artık bir kehanet değildir. Bunun en
büyük delili Petrol Kanununa göre faaliyete ge
çen yabancı şirketlerin ancak bu bölgede ciddî
keşifler yapabilmiş olmalarıdır. 16 yıllık faali
yet petrol imkânları bakımından Türkiyenin
büyük petrol ülkesi olmadığı gibi iddiaların or
taya çıkmasını sağladı. Bize göre Petrol Kanunu
çıkarıldığı esnada büyük petrol yataklarının bu
lunduğu iddiaları yeni petrol politikasını kabul
ettirmek için ne kadar bir aldatmaca gayreti
idiyse bugün de petrol imkânlarımızın küçük
lüğü veya yokluğu görüşleri o kadar bir aldat
macadır. Türkiye'nin petrol imkânları hakkın
da son söz söylenmemiştir. Daha başka petrol
sahaları elbette bulunacaktır.
Değerli senatörler, kendi teknik güç ve malî
imkânlarımızın yeterli olmadığı hakkındaki gö
rüşe gelince, bunun haksız bir iddia olduğu yine
bu 16 yıl içinde anlaşıldı. MTA. Enstitüsünün
kendi gücüyle petrol bulduktan sonra yurdu
muzda faaliyet gösteren 48 yabancı şirketten
ancak 3 tanesi petrol bulabilmiştir.
Bu keşiflerin en önemlileri de, 5 nci bölge
dediğimiz MTA. Enstitüsünün petrol bulduğu
sahalarda yapılmıştır. Eğer bu yabancılar ol
masaydı yine aynı süre içinde belki çok daha da
önce MTA Enstitüsü veya onun yerini alacak
diğer millî bir teşekkül bu keşifleri yapacak idi.
Buna en büyük delil de yine 16 yıl zarfında
aralarında en kodamanlarının da bulunduğu
48 yabancı şirketin faaliyet gösterdiği yurdu
muzda, millî kuruluşumuz olan Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığının yeni petrol sahasını
keşfeden 4 ncü şirket oluşudur. Binaenaleyh,
1954 yılında Petrol Kanununu çıkarabilmek için
teknik gücümüzün yetersizliği hakkında ileri
sürülen iddianın da haksız ve kasıtlı olduğu
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açıklıkla anlaşılmıştır. Malî imkânımız olmadı
ğı hakkındaki görüşün de artık bugün bir aldat
maca olduğu açık olarak ortaya çıkmıştır. Ya
tırım rakamlarına bakıldığı zaman 1954 yılın
dan beri 48 yabancı şirketin 2 milyar 54 milyon
Tl. bir yatırım yaptğını, Petrol Dairesi Reisliği
Bütçe Raporunda ileri sürülüyor. Buna karşılık
aynı süre içinde Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yatırımlarının da 1 milyar 795 mil
yon Tl. olduğu görülüyor. Bütün ikazlarımıza
rağmen yabancı şirketlerin yatırımlarını büyük
göstermek gayretkeşliği içinde 300 milyon ka
dar olan İpraş yatırımının da 2 milyar 54 mil
yon içinde olduğu düşünülürse yabancı şirket
lerin gerçek yatırımı 1 milyar 750 milyon Tl. ci
varında bir miktarı bulur. Görüldüğü gibi 16 yıl
süre içinde aralarında en büyüklerinin en zen
ginlerinin, en kudretlilerinin de bulunduğu 48
yabancı şirketin yapmış olduğu yatırım küçüm
sediğimiz kendi imkânlarımızla çalışan Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığının tek başına yap
tığı yatırımdan daha azdır. ıSon yılın yatırımı
na gelince, arama faaliyeti gösteren 20 yabancı
şirketin 45 milyon Tl. sarf ettiğini ve Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığının ise aynı süre
içinde 120 milyona yakın bir yatırım yaptığını
söylemeden geçemiyeceğiz.
Çok değerli arkadaşlarım, Petrol Kanunu çı
karılırken ileri sürülen diğer bir görüş te ya
bancı şirketler sayesinde kısa bir süre içinde
petrol ihracatçısı bir ülke haline geleceğimiz
idi. üzüntüyle belirtmek isteriz ki 16 yıldır iz
lenen ve 6326 sayılı Kanun ile getirilen politi
ka bizi bu hedefe ulaştırmamıştır. Bugün hâlâ
petrol ihraceden değil ithal eden ülkeler ara
sında bulunuyoruz. Garip bir tesadüf eseri ola
rak da hampetrol ithal edebilmek için bugün de
yaklaşık olarak 50 milyon dolar ödüyoruz, iş
te bütün bu gerçekleri göz önünde tutarak diyoruzki, Petrol Kanunu bekleneni vermemiştir
onu getiren görüş iflâs etmiştir. Ama bunun
böyle olacağı konuyu yakından bilen ve izle
yen kişiler için çok önceden belli idi. Bugün
hâlâ yürürlükte olan Petrol Kanunumuzun ifa
de ettiği mânayı izah etmek ve hâlâ bu kanun
dan iyimser olarak bahseden iyi niyetli kimsele
ri uyarmak için yıllarca önce Güney Amerika'
da cereyan eden bir olayı burada açıklıyacağız,
Yabancı basından ve özellikle Almanya'da ya
yınlanan «Der Spiegel» mecmuasından öğrendi
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ğimize göre 1954 yılında Guatamala Devletinin
başında Milliyetçi ve Sosyal görüşlü bir başkan
vardı. Bu zat bir çok yabancı girişimleri yaban
cıların elinden kurtarmak ve millîl'eştirmek is
ter. Buna karşı çıkan yabancılar Amerika dev
letinin ve onun gizli teşkilâtı olan CIA vasıtasiyle Honduras'ta 4 bin kişilik bir kuvvet teşkil
ederler. Başına da Armas adında bir ikmseyi
getirirler. Bu kuvvet başkam devirir ve yerine
Armas'ı geçirir. Bu hareketin Amerikan derneği
ile yürütüldüğünü o zamanki devlet adamları
itiraf etmişlerdir. Bu olaydan bir süre sonra
yine Almanya'da intişar eden «Erdal Und Kohle» nammdaki ciddî meslek mecmuası iktidara
gelen Armas'm kendisinden istenen politikaya en
uygun mevzuatın Türk Petrol Kanunu olduğu so
nucuna vardığını ve bunu örnek aldığını yazar.
Armas kendisini itkidara getiren kuvvetlerin
faturasını bu suretle ödemiş olur. Bizim buna
ilâve edecek daha fazla bir şeyimiz yoktur. An
cak yıllardır yeni bir Petrol Kanunu getirece
ğini ilân eden Hükümetten, bu va'dinde eğer
samimî ise, ki samimî olduğu, anlaşılıyor bu du
ruma göre bu konuda Ulusal çıkarlarımızın çok
ciddî tedbirlere ihtiyaç gösterdiğini onun için
de mevcut Petrol Kanununun ruhundan uzak
laşmak lâzımgeldiğini hatırlatmak isteriz. Ge
çen yıl hazırlanarak Türkiye Büyük Millet
Meclisine sunulan, fakat son seçimler dolayısiyle kadük olan tasarının mevcut Petrol Kanu
nunda yapılan bir kaç değişiklik ihtiva etmesi
itibariyle Petrol sorunumuzu çözebileceğine
inanmamaktayız, özet olarak Türk Petrol Ka
nununun lâfzı ve ruhu ile Türkleşmesini, isti
yoruz.
Değerli arkadaşlarım, Petrol Sanayiinin ge
lişmesi tabiîdirki, Petrol bulmakla, olur. Daha
önceki yıllarda yaptığımız bütçe konuşmaların
da da belirttiğimiz gibi Türkiye'de yapılan ara
malarda Adalet Partisi iktidara geldi geleli, bir
gerileme başlamıştır. Bunun petrol konusunda
izlenen politikayla yakından ilgisi vardır. Ya
bancı şirketler, yaratılan yumuşak atmosfer
içinde kendi politikaları icabı Türkiye'de ara
maların zor olduğunu ileri sürerek yurdumuzu
ya terk etmişler veya faaliyetlerini asgariye in
dirmişlerdir. Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığı aramalarında mütereddit ve tutuk bir 'dev
reye girmiş 1966 yılından beri arama sondajla-
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rını jeolojik ve jeofizik tetkikatm kifayetsizliği
gerekçesiyle kısıtlamış ve aşırı derecede ihti
yatlı bir tutum içerisine girmiştir. 1970 yılı
programı bu şekildeki bir davranışı onaylar
ve teşvik eder bir üslûp içinde kaleme alın
mıştır. Halbuki aramalarda olan teknik eksik
liğimizi daha dinamik bir arama faaliyeti ile gi
dermek zorundayız. Bunun için de elimizde kâ
fi miktarda sondaj makinası vardır. 1960 - 1965
yıllan arasında böyle bir politika izlenerek ba
şarılı sonuçlar alınmıştır. Diğ^er taraftan bu
millî kuruluşumuz, 4 yıldan beri izlenen per
sonel politikası ve idari kadroda yapılan yan
lış tasarruflar yüzünden bir huzursuzluk içine
itilmiş ve verimliliği kaybettirilmiştir. Bunun
yanîbaşında ortaklığın çalışmaları daha ziya
de bir petrol ve tabiî gaz ithalâtçısı haline geti
rilmek istenerek asli görevi olan petrol arayıp
bulma faaliyetleri ağırlığını kaybetmiştir. Irak'
tan getirilmesi düşünülen tabiî gaz girişiminin
daha başlangıçta siyasal ve ekonomik bakımın
dan her aklı basında insan için ifade ettiği teh
likeler aşikâr iken birçok para ve emek yok yere
harcanmıştır. Öte yandan öğrendiğimize göre
bu boru hattı önceleri günde 7 milyon m3, da
ha sonra ise 14 milyon m3 gaz nakledecektir. Bu
nun için ise ilk hesaplara göre 400 milyon do
lar bir yatırım yapılacaktır. Bu gaz miktarını
eşdeğer hampetrole çevirecek olursak yılda
nakledilecek gazm başlangıçta 2,5, daha sonra
azından tekabül eden, eşdeğer oranda petrol
olacakını sürürüz, Bu miktarlar için bu kadar
büyük yatırımların yapılması nasıl izah edi
lebilir? Yeni Enerji ve Tabiî Kavnaklar Ba
kanının. bu konuda daha ne düşündüğünü bilmi
yoruz. Ama selefi olan Bakanın bu konularla
doğrudan doğruya ilgisi olmasa bile, Yüksek
Mühendis olan Başbakanın bunu nasıl farketmediğini sormak lâzımgelir. Kanaatimiz odur
ki, bu kadar büyük bir yatırım ile Türkiye'de
boru hattı ile nakledilecek gaza tekabül eden en
azından tekabül »den, eşdeğer oranda petrol
üreten yeni sahalar bulunabilirdi, ve bu petrol
de kendimizin olurdu.
Değerli senatörler, Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığı aramalarda yabancı şirketlerle
ortaklıklar kurmaktadır. Bunun ne kadar yan
lış olduğunu geçen yılki bütçe konuşmamızda
açıklamış idik. Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı ile yabancı şirketlerin arama politikaları
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tamamen birbirine zıttır. Ve bir araya gelmele
riyle olumlu sonuç almaları mümkün değildir.
Özellikle aramalarda bu gibi işbirliği kuvvetli
nin etkisi altındadır. Böylelikle de Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığı Türkiye çıkarları
na uygun bir politika izleme imkânını zamanla
kaybeder. Petrol aramalarında risk vardır. An
cak ri^k vardır diye ve bunun dağıtılması için
petrol sahalarına yabancıları ortak etmenin da
ha büyük riskleri vardır. Petrolcülükte riskten
korkularak petrol bulunamaz.
Diğer taraftan 1970 programından öğreniyo
ruz ki, MTA Enstitüsünün petrol aramaları bir
sonuç vermemiştir. Ve sondajlar durdurulmuş
tur. Bu bizim için hiç de sürpriz olmamıştır.
MTA Enstitüsünün petrol arama işlerine girme
sinin bir hata olduğunu birkaç yıldır bu kürsü
lerden açıkladık durduk. Hiç kimse bu ikazla
rımıza bir önem vermedi. Esasen Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı bir bakıma 6326 sayılı
Petrol Kanununun getirdiği kurallar altında bu
Enstitünün bir devamıdır. Ve sonradan daha da
ihtisaslaşmış bulunmaktadır. MTA Enstitüsü
nün tekrar petrol aramalarına dönmesi yeniden
personel yetiştirmek, tecrübe kazanmak ve yeni
den malzeme sağlamak gibi ihtiyaçlar doğura
caktır. Malzeme sağlamak bir ölçüde daha kolay
da olsa gerekli tecrübenin hemen elde edilmesi
mümkün değildir. Nitekim sonuç olumlu olmadı,
milyonlar boşuna sarfedildi. Halbuki kapalı sa
halar yalnız Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığına yıllarca önce teklif ettiğimiz gibi açılsa
ve Enstitüye tanınan malî imkânlar ortaklığa
kaydırılsa idi sonuç büyüük bir ihtimalle baş
ka olur ve kapalı sahaların aramalarında büyük
mesafeler katedilmiş olurdu. Bugünkü arama
politikası değişmezse daha dinamik olarak yürütülmezse ve Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı aramadan çok petrol ticareti yapan bir
kuruluş olarak faaliyet gösterirse öz kaynakla
rın bulunup yurt hizmetine arzı gecikecek, hathâ mümkün olmıy a çaktır. Bizde hampetrol ithal
edebilmek için her yıl artacak ihtiyaçları kar
şılamak gayesiyle çok değerli döviz ödemeye
devam edeceğiz.
Sayın senatörler, petrol ürünleri sanayii da
lındaki durum itiraf etmek lâzımdır ki, hiç de iç
açıcı değildir. Rafineri kuruluşları Adalet Par
tisi iktidara geldikten sonra hesapsız, kitapsız
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bir tutum ile ferahlatıcı olmıyan bir yönde ge
lişmiştir. Politika olarak sanki fazla dövizimiz
varmışçasma bir davranış içine girilmiş petrol
ürünlerinin tüketimi aşırı bir şekilde teşvik edil
miş rafineriler kurulması zorlanmıştır. Bu ko
ruya geçen yılda değinmiştik. 1988, 1969 ve
1970 yılı programlarını eleştirecek olursak bu
konuda birbirinden farklı, hattâ çelişki içinde
tedbirlerin alınmak istendiğini görürüz. 1968 yılı
programında anasorun 'kısmında ağır ürünlerin
ihracı ve eksik kalan motorinin ithali öngörül
müş iken, 1989 yılı programında bu sefer du
rum bölümünde beyaz ürünlerin ihracına gidi
leceği ve Fuel Oil ithal edileceği kaydedilmiştir.
1970 yılı programında ise bu konulara hiçbir
şekilde değinilmemekte, ancak her üç yılda da
belirtilmeye çalışıldığı gibi petrol ürünleri tü
ketiminin arttığı kaydedilmektedir. Ama Beş
Yıllık Plân döneminden beri petrol ürünleri
sanayiinde üretimde esas olarak kabul edilen
mdtorin tüketiminin bu yıllarda nasıl geliştiği
hakkında her hangi bir kayda rastlanmamakta
dır. Petrol ürünleri tüketiminin hızla arttığı
gerekçesiyle yeni rafineriler kurmak veya ürün
ithaline gitmek, piyasayı bu yönde teşvik etmek
kanımızca affedilmez bir hatadır. Talep var
dır diye LPG gazı ithal etmek, orman kıyımını
veya tezek kullanılmasını önliyecek diye bu ya
kıta borçla aldığımız dövizleri ödemek hakika
ten günahtır. Fakir halk kütleleri de bu yakıtı
satmalıp kullanacak güce sahip değildir. Bu
böyle olduğuna göre linyit kullanılması daha zi
yade teşvik edilmelidir. Motorinin ısıtma vasıta
sı olarak kullanılması önlenmelidir. Bu yıl prog
ramda gördüğümüz ve doğru bulduğumuz şe
kilde Fuel - Oil nasıl santrallerde artık kullanılmıyacak onun yerine linyit ikame edilecek
is<' petrol ürünlerinin kullanılışı da genellikle
smırlanmalıdır. Ekonomik durumumuz göz
önünde tutularak uzun vadeli bir yakıt prog
ramı hazırlanmalıdır.
Değerli arkadaşlarım, rafineri konusunda te
lislerin kamu ısektörü tarafından kurulacağı
İkinci Beş Yıllık Plânda ilke olarak öngörül
düğü halde özel bir teşebbüs olan Marmara Ra
fineri şirketine bu ilkeyi çiğniyerek rafineri
kurma belgesi verilmiştir. Kanımızca bu dav
ranış Plânı ve kanun niteliğinde olan bir Mec
lis 'kararını hiçe saymaktır. İzmir Rafinerisi ku
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ruluşu hiç lüzumu yokken geciktirilmiş, Caltex'den ağır şartlarla kredi bulmak suretiyle ipraş
rafinerisinin ikinci bir defa genişletilmesine gi
dilmiştir. Yeni ve fazladan rafiner kuruluşla
rının gerekçesini hazırlamak için Türkiye Pet
rolleri Anonim Ortaklığı Bor Mineralleri konu
sunda tatmin edici olmıyan çalışmasına değinecîğimiz Chemiko firması ile 100 bin dolar ve ay
rıca 500 bin lira vermek suretiyle bir anlaşma
yapmıştır. Kendi uzmanlarına döviz sarfetmeden bu çalışmayı yaptırmak mümkün idi. Ya
bancı mühendislik firmalarına fuzuli yere yap
tırılan işlere ve son yılllarda hızla gelişen bir
tutuma bu da başka bir örnektir. Rafineri ku
ruluşlarına esas teşkil edecek anlayış ve poli
tika yeniden tesbit edilmeli ve durum yeniden
gözden geçirilmelidir.
Değerli senatörler, petrol konusunda de
ğinmek istediğimiz diğer bir husus da dağıtım
işlerimizin içinde bulunduğu düzensizliktir. Hep
biliyoruz ki Türkiye Petrolleri Anonim Ortak
lığının Batman Rafinerisi ürünleriyle İpraş Ra
finerisinin ürünleri Petrol Ofisi tarafından sa
tılır. Bu teşkilâtımızın yıllardan beri doğru dü
rüst bir kanunu olmaması ve her türlü partizan
lığa açık bulunması politik etkilere en açık şe
kilde mâruz bırakılması, 4 yılda üç genel müdür
ve 15 genel müdür yardımcısının değiştirilmesi
suretiyle müessesenin işlemez hale getirilmesi
petrolcülükte büyük önem taşıyan dağıtım gö
revini yapamaz hale düşmesinin nedeni olmuş
tur. Bugün Petrol Sanayiimiz en ilkel ve petrol
sanayii kurallarına aykırı bir şekilde yöneltil
mek istenmekte, petrol üreticisiyle dağıtımı
ayrı ayrı iki baş ve genellikle yekdiğeriyle kı
yasıya mücadele eder halde çalıştırılmaktadır.
Petrol Ofisi 'borçlarını ödiyememekte, yalnız Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının alacağı 200
milyon Tl. m ipraş'm alacağı ise 90 milyon Tl. nı
çoktan aşmış bulunmaktadır. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı ise Maliye Bakanlığına ver
gi borçlarını ödiyememektedir. Bu durum dahi
yalnız başına petrol sorunumuzu bir çıkmaza
sokmaya kâfidir. Mevcut kurallardan ancak
yabancı şirketler faydalanmaktadır. Esasen
Petrol Ofisini Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığına bağlıyan ve yönetiminden bu müesse
seyi mesul kılan kanun karşısında yabancı şir
ketler korkmuş ve çekinmişler idi. Bu bile yal-
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liir basma bu kanunun süratle Meclislerden ge
çirilmesi için kâfi bir sebebolmaJlı idi. Ama
maalesef bu böyle anlaşılmamış ve bu kanun
meclislerden geçirilememiştir.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu 2 dakikanız
var, hatırlatıyorum efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL
OĞLU (Devamla) — 2,5 dakikada biter efendim.
Petrol Ofisin son yıl hangi oranda satış yap
tığını öğrenmek mümkün olmadı. 1969 yılın
da bir artış olsa dahi bunun nedeni rafine
rilerin sık sık arızalanması yüzünden itha
lâta gidilmesi ve bunun da Petrol Ofisi tara
fından yapılmış olmasıdır. Yoksa böyle bir so
nuç Petrol Ofisin rekabet içinde sağladığı bir
başarı olamaz. Petrol Ofisi 1968 yılı itiba
riyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının
250 den fazla satış istasyonunu devraldıktan
sonra satış payı Türkiye genel satışınla
aynı olarak % 30 civarında kalmıştır. Hal
buki bir yıl önce Petrol Ofisi yine aynı
oranlarda satış yaparken, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığının satış şebekesi üç yıl gibi
kısa bir süre içinde hızla gelişiyor ve % 6
oranına doğru artıyordu. Anlaşılıyorki, Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının istasyon
larını Petrol Ofisine devrettiren hatalı karar
sonunda bu gelişme durmuş hattâ tamamen
ortadan kalkmıştır. Halbuki Sayın Refet Sez
gin 1968 yılında Petrol Ofisi satışlarının % 35 i
aşacağını ve kısa sürede bu oranın % 50 ye
varacağını ilân ediyordu. Bu gerilemeye sebep
biraz önce sıraladığımız nedenlerin yanında de
vir muamelesinden sonra küsen birçok istasyon
ların yabancı şirketlere kaçırılması, 1960-1965
yılları arasında yaratılan milliyetçi ortamda
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına iltihak
eden yabancı şirketlere ait istasyon akımının
durması ve Petrol Ofisinin ayrı bir mevzu
olarak petrol sanayiine tahammülü olduğu
veçhile kârın, ham petrol üretimleri işleme
sinde olduğunu unutup yalnız kendi kârını
düşünerek satışlarına malî zorluklar çıkar
mak suretiyle bayilerine diğer şirketlere re
kabet imkânları sağlıyamamasmdadır. Bütün
bu açıklamalarımızdan anlaşılacağı gibi Hü
kümet petrol konusunda özellikle dağıtımında,
satış işlerinin düzenlenmesinde bir âcz içinde
dir.
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Sayın senatörler sözümü bitirirken özetliyecek olursak, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı ile ilgili faaliyetlerin eksik ve
aksak yürütüldüğünü açıkça görüyoruz. Sula
ma işleri, su taşkınları, enerji sorunu, maden
lerimiz, petrollerimiz, bu bakanlığın alacağı
ciddî tedbirler sonunda ya gelişecek veya şim
diye kadar olduğu gibi bir bozuk düzen içe
risinde devam edip gidecektir. Ciddî tedbir
ler alınmadığı takdirde kalkınmamızın ger
çekleşmesi hayal olarak kalacaktır. Sulama iş
lerimiz toprak reformu yapılmadan arzula
nan sonucu vermiyecek, madenlerimiz ve pet
rollerimiz bugünkü düzen içinde arzulanan
gelişmeyi bulamıyacak ve istenilen seviyeye
hiçbir zaman varamıyacaktır. Elektrik üretimi
ile petrol ve madenlerin gelişmediği bir ülkede
ancak Devlet eliyle gelişebileceği inancı içinde
hepinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim. G. P. Grupu
adına Sayın Pırıltı buyurunuz, efendim.
G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatör
ler ve muhterem Hükümet erkânı; 1970 malî
yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı büt
çesi ile bu bakanlığa bağlı Devlet Su İsleri Ge
nel Müdürlüğü ile Petrol Dairesi Başkanlığı
bütçeleri üzerinde G. P. nin görüş ve temenni
lerini arza çalışacağım.
Ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir yer
işgal eden bu bakanlık, enerji, su, maden ve
petrol kaynaklarının araştırılması, planlanması,
geliştirilmesi ve kontrolü görevlerini üzerine al
mıştır. Kalkman Türkiye'mizde plân hedefleri
ne yetişmede birinci derecede yardımcı bir ba
kanlıktır. Temin ettiği enerji ile sanayii faydalı
sulama ve taşkından korunma, erozyon önleme
si ile tarım sektörüne katkıda bulunan bir ba
kanlıktır. Gelişen teknolojiye ayak uydurmak,
seri imalât ve fabrikasyon sebebi ile motor gü
cüne olan ihtiyaç hep enerjiye bağlı. Sosyal,
ekonomik ve sınai kalkınmamızın belkemiği olan
elektrik enerjisi bakımından da Avrupa memle
ketlerinden çok geride bulunuyoruz. Halen nü
fusumuzun 20 milyona yakını, büyük bir çoğun
luğu gaz ve çıra kullanmaktadır. Komşu ülke
lerle yapılacak küçük bu mukayese durumu da
ha açık ortaya koyacaktır. Türkiye'mizde fert
başına düşen enerji tüketimi 180 kilovattır.
Yunanistan'da nüfus basma 500 kilovattır.
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Bulgaristan'da 900 kilovat, Avrupa'nın 1960
yılında fert basma ortalama elektrik tü
ketimi 1 450 kilovattır. Sanayileşmiş mem
leketlerde ise iki bin kilovatın üstündedir.
Bunları arz etmiş olmaktan maksadım, bu
mevzularda yapılması lâzımgelen çok bü
yük ve ağır işlerin bulunduğunu işaret etmiş
bulunmak içindir. G. P. sanayinin ve şehirleş
menin enerji talebini hızla artırması muvacehe
sinde elektrik enerji tesislerimizin süratle ge
liştirilmesini tavsiye eder. Tarım sektöründe de
plân hedeflerine ulaşamadığımızın mazereti ola
rak kötü hava şartlarına bağlanıyor ve böyle
iddia ediliyor, iklim şartlarının tarıma etkisi
vardır. Fakat modern girdilerden istifade edil
diği ve tabiatın verebileceğini gelişen teknoloji
sayesinde biz kısmen verebilirsek, bu takdirde
devamlı plân hedeflerinin gerisinde kalınma
mış olur. Diğer bir ifade ile yere atıp göğe bak
mak felsefesinden kendimizi kurtarnıadıkça ta
rımda verimsizlik mukadderdir. Burada başta
DSÎ Genel Müdürlüğüne vazife düşmektedir.
Sulama için baraj yapacağım; bakıyoruz son
yıllarda baraj inşaatında bir duraklama gör
mekteyiz. Bir çekingenlik hissediyoruz. Önümüz
deki raporda belirtilen istatistiklere baktığımız
zaman 1923 - 1967 yılları arasında 11 milyar 841
milyon metreküplük hacımda 31 aded baraj ya
pılmış, 1968 de 28 milyon metreküblük iki aded
baraj yapılmış, 1969 da 268 milyon metreküb
lük iki aded baraj yapılmış. Şu halde ikişer aded
geçen yıllarda baraj yapılmış, projelere baktı
ğımız zaman adedler bir hayli kabarık. 1968 de
17 tane proje var, baraj projesi olarak, 1969 da
26 aded var. Bu baraj mevzuunda şahsan Korkuteli'li olmam hasebi ile gördüğüm ve yaşadı
ğım bir oluşu da arz etmek isterim.
Muhterem DSl ricali de çok iyi bilir ki, bir
çok defalar etüt ve projeleri tamamlanmış olan
Korkuteli Barajı İkinci Beş Yıllık Plâna alın
mış olmasına ve programlarda yer almasına rağ
men maalesef tatbik safhasına geçilmemiştir.
Tereddütler olduğu ifade ediliyor. Bu tereddüt
lerin safhalarını birlikte yaşadık, bir aralık Salamur Boğazında yapılan etütler milyonlara
mal olmuştur. Burası tehlikeli görüldü. Bu defa
Helingah mıntakasma gelindi, bura da tamam
landı, sağlamdır, denildi plâna, projeye muta
bık olarak programa alındı; maalesef hâlâ te
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reddüt vardır. Yine Amerikalı bir uzman gel
mişti. Bu uzmana da tetkiki o sırada söylemişti.
«jeoloji tatbikî bir ilimdir, korkmayınız yapı
nız» demişti.
Muhterem arkadaşlar, biz korktuğumuz
müddetçe icraat yapmamıza, eser vermemize
imkân yoktur. Şu halde belki her hangi bir
yerde bir baraj kaymış veyahut heyezan barajı
olarak yapılmış, yahut sulama barajı olarak
yapılmış, heyezan barajı olarak netice vermiş;
her hali ile faydalı, yeter ki bir tane barajın
mevcudoluşu, diğer müspet yapıcı hareketleri
mizi f ir enlememiş bulunsun.
Rantabilitesi yüksek olan, maliyeti düşük
bulunan barajların inşası geniş sahaların biran
önce su ihtiyacını gidermiş olacak verime et
kili olacaktır. DSİ Teşkilâtının yetkili 'arka
daşlarına bir tabloyu arz edeceğim. Plân he
defi olarak % 4,1 esas olarak kabul edilmiştir.
Maalesef 1969 da eriştiğimiz hedef arkadaşlar
% 1 dir. 600 bin ton ekmeklik buğday ithal
ediyoruz, bu sene. Ziraat arazimizin 6 milyon
hekfcarındaki kısımda orta derecede, 4 milyon
hektarında şiddetli, 8 milyon hektarında çok
şiddetli erozyon bulunmaktadır. 2,5 milyon
hektara yakın dranaj ve çorak ıslahına muhtaç
arazi vardır. Şu halde erozyon mevcut, sula
ma yok, bataklık arazimiz var; bir yandan buğ
day ithal ediyoruz. Şu halde ne yapacağız? Bi
rim başına verimi artırmaktan başka çıkar yo
lumuz yok. Şu halde sulanabilmesi mümkün
topraklarımızın fennî bir şekilde sulanması ge
rekir. Bugün Türkiye'de sulanması mümkün
arazimizin ancak % 70 ini sulayamıyoruz. %
30 unu sulamak durumundayız. Yeraltı suların
dan yeteri miktarda istifade edemiyoruz. DSİ
nin elinde derin kuyu sondaj makinaları yeter
miktarda değildir. Sulama şebekelerinde verim
liliği göz önünde tutarak tesis zarureti var
dır. Bir bakıma teftiş için reklâma kaçan te
sisleri kınıyoruz. Harcamalarda israf vardır
dersem belki insafsızlık olur. Ama müsaade
ederseniz dikkatli ve kontrollü bir harcama
yoktur. Maliyet daima yükselmektedir. Arka
daşlar, bendeniz esas mesleğim avukat olmakla
beraber, çiftçiyim; görüyorum düden temizleme
mevsiminde düden temizlenmiyor. Rasım ayın
da işbaşı yapılıyor. Kasım ayı soğuk aydır.
îşçi pahalı bulunmuyor, geç saatlerde işbaşı
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yapılıyor, akşam erken tatil ediyor. Arkadaş
lar, bütçelere milyonlar konulsun, hizmet yapıl
sın. Hele Enerji Bakanlığı bütçesine az biledir
istenilenler; verilmesi lâzım, fakat verileninde
yerinde harcanılması gereklidir. Nasıl ki, bir iş
sahibi, özel sektör. Verimli bir iş alabilmek
için nasıl gayret sarf ediyorsa, vazifeli arkadaş
larımızın da aynı şekilde hesabını kitabım ya
parak işbaşı yapması ve işi kontrol altında bu
lundurması İktiza etmektedir.
Sayın senatörler, Millet Meclisinde petrolle
ilgili bdr Araştırma Komisyonunu teşkil edil
miş bulunduğuna nazaran detaylara inmeyi zait
buluyoruz, petrol mevzuunda. Ancak sayın
milletvekillerinin konuya gereken ehemmiyeti
vereceklerinde şüphe yoktur. Bu sayede mil
lî bir dâva kökünden halledilmiş olur. Bu tetkikat ve tesbit olunacak esaslar sayesinde Hü
kümet programında vaadedilen Petrol Kanunun
daki değişikliğe de ışık tutulmuş olur.
Plânda, G. P. Grupunun vermiş olduğu ve
Yüce Meclisin kabul ettiği önergede şöyle bir
hüküm yer almıştır. Petrol mevzuatı millî
menfaatlerimiz göz önünde tutularak süratle
gözden geçirilecek ve bu anlayış içinde özellik
le kamu kuruluşlarının, millî kuruluşların ça
lışmalarını engelliyen tatbikat ve mevzuat ve
Petrol Kanununun kambiyo ve kâr transferle
ri 'ile Devlet konusundaki hükümleri yurt men
faatlerine uygun bir şekilde yeniden düzenle
necektir. ümidederiz ki, Hükümet programın
daki taahhüdedilen Petrol Kanunundaki deği
şiklik, plândaki yerini alan bu esasları kapsa
sın. Biraz ela G. P. Grupunun Petrolle ilgili gö
rüşlerini arz edeyim.
Partimiz petrol dâvasına Anayasanın 130
ncu maddesi ve programımızın petrolle ilgili
63, 64, 65 ve 6ö ncı maddelerinde ifadesini bu
lan millî menfaatler açısından bakar. Anayasa
nın 130 ncu madesi, tabiî servetler ve kaynak
ları, Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.
Bunların aranması ve işletilmesi hakkı Devlete
aittir. Arama ve işletmenin Devletin özel teşeb
büsle birleşmesi suretiyle veya doğrudan doğ
ruya özel teşebbüs eliyle yapılması, kanunun
açık iznine bağlıdır» şeklindedir.
Şimdi partimizin petrolle ilgili görülen gö
rüşleri üzerinde duralım. Partimiz petrol ko
nusunu millî bir dâva sayar. Petrol aranması,

4 . 2 . 1970

O :3

çıkarması, tasfiyesi, faaliyetleri ile petrol boru
hatlarının ve Petro - Kimya Sanayiinin Devlet
kesimi içinde yer almasını amaç biliriz. Yürür
lükteki mevzuat gereğince memleketimizde pet
rol arama, çıkarma ve tasfiye faaliyetlerinde
bulunan yabancı şirketlere tanınmış olan haklar
süreleri tamamlanınca Devlete geçecek ve ya
bancılara yeni arama, çıkarma ve tasfiye hak
lan tanınmıyacaktır. Yabancı petrol şirketleri
nin daha önce aldıkları ruhsatlara dayanarak
yapacakları faaliyete iyi niyetin gerektirdiği
tarzda süratle çalışmalarının sağlanması zaru
retine inanıyoruz. Bu şekilde çalışmıyan ya
bancı şirketlerin ruhsatları hukuk kurallarına
uygun olarak geri alınmalıdır. Partimiz, ser
mayesi Devlete ait millî petrol kuruluşlarının
petrol arama, çıkarma ve tasfie faaliyetlerini
sınırlayıcı kanun hükümlerinin kaldırılması
nı ister. Partimiz, petrol ve petrol ürünleri
ihtiyacının sadece millî üretimle karşılanmasını
hedef bilir. Bu hedefe ulaşıncaya kadar yerli
petrolümüze ve yerli petrol ürünlerimize ithal
malı petrol ve petrol ürünlerine göre öncelik
tanınmalıdır. Bu amaçla petrol ve petrol ürün
leri ithaline gereken sınırlamaları koymak
Devletin görevidir. Devletin ve kamu kesimi
nin petrol ürünleri ihtiyaçlarının karşılanma
sında sermayesi Devlete ait petrol millî ku
ruluşlarına öncelik tanınmalıdır. Güven Par
tisi, petrol konusundaki amaçlarına ulaşabil
mek için petrol konusu ile uğraşan millî ku
ruluşların malî ve teknik imkânlarını da ge
liştirmeyi tavsiye eder. Şimdi Anayasamızın
130 ncu maddesi ile programımızın okuduğum
maddeleri ışığı altında 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile Petrol Nizamnamesinin millî men
faatlere aykırı bütün hükümlerinin biran ev
vel değiştirilmesi için samimiyetle çaba gös
terilmesini istemekteyiz.
Sayın senatörler, biraz da Petrol Ofisi Ge
nel Müdürlüğü üzerinde durmak isterim. Ra
porları tetkik ettiğimiz zaman acenta ve ba
yiliklerde % 6,9 artış olduğu, raporda belir
tiliyor. Bir eski Petrol Ofisi bayisi olmam ha
sebiyle, hakikaten beni ilgilendirdi, o bakım
dan üzerinde durdum. Acaba satış miktarla
rında da artış var mıdır, diye düşündüm. Ra
porda böyle bir istatistikî rakam görmediğimiz
için bu artışın bönül isterdi M, ehli ve satış
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kabiliyeti olan siyasi baskılardan uzak kişi
lere verilmiş olmasını, gönülden arzu ederim.
Bunun ıstırabını duyduğum için bunları var
dır, demiyorum. Bendeniz Demokrat Parti
zamanında Antalya Petrol Ofis satıcısı idim.
Siyasi mülâhazalarla elimden alındı. Ama bu
gün bir Mobil - Oil satıcısıyım. Bunu üzülerek
ifade ediyorum. Fakat görüyorum ki, bugün
şirketler bir mücadele içindedirler, intifa hak
larını alıyorlar, bayilerden; 20 senelik, 15 se
nelik, 10 senelik olmak üzere. Biz petrolleri
millîleştirelim diye mücadele ederken ileride
bizim karşımıza hukukî yepyeni bir durum
çıkacaktır. En iyi istasyonlar intifa hakları
alınmak suretiyle yabancı şirketlerin eline
bugün geçmiştir. Ama, biz adam ka
yıracağız, bu benim yakınımdır, gücen
mesin mülâhazaları ile acentelikleri hâlâ
dağıtma hevesindeyiz. Satış miktarı veyahut
kabiliyeti üzerinde durulmamaktadır. Gönlü
müz Petrol Ofisin satış miktarının bu kadar
avantajlı olmasına rağmen, resmî dairelerin
alması ki, bâzı ihalelerde mecburiyetler ko
nulmuş, olması muvacehesinde Petrol Ofisin
satışının daima yukarı rakamlarda olmasını gö
nülden arzu etmekteyiz.
Sözlerimi burada bitirirken, güvendiğimiz
sayın bakana, kendilerinden çok şeyler bekle
diğimiz bakanlık mensuplarına başarılar di
ler, 1970 yılı bütçesinin Türk Milletine hayır
lı olmasını diler, yüce heyetinizi şahsım ve
grupum adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, efendim.
A.P. Grupu adına Sayın Karaağaçlıoğlu.
A.P. GRUPU ADINA MUSA KÂZIM KA
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sa
yın Başkan; Yüce Senatonun çok muhterem
üyeleri;
1970 malî yılı bütçe müzakereleri dolayısiyle Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Ba
kanlığa bağlı ve ilgili kuruluşların 1970 büt
çesine ait görüş ve temennilerimizi A. P. Sena
to Grupu adına Yüce Heyetinize zamanın mü
saadesi nisbetinde arz ve izaha çalışacağız.
Bu vesile ile maruzatıma başlamadan önce
grupum ve şahsım adına muhterem heyetinizi,
Sayın Bakan ve Bakanlığın güzide heyetini hür
metle selâmlarım.
4951 sayılı Kanuna istinaden kurulduğu
25 . 12 . 1965 yılından bu yana kendisine mev
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du hizmetleri millî menfaatlerimiz istikametin
de ekonomik gücümüze büyük katkıda buluna
rak, muvaffakiyetli çalışmalar ifa eden Bakan
lığın yıllardır çıkmıyan Kuruluş Kanununun
1970 bütçe yılında gerçekleştirilmesi en büyük
temennimizdir.
Türkiye'de; 1963 - 1987 döneminde 1 nci
plân tatbikatiyle yapılan 62,8 milyarlık tüm
yatırımın % 22 si olan 13;9 milyarlık kısım;
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca ger
çekleştirilmiştir.
Huzurunuzda müzakeresi yapılmakta olan
1970 bütçesi ile de, Bakanlık, bağlı kuruluşları
vasıtasiyle toplam olarak 4 milyar 933 milyon
330 bin liralık bir yatırım gerçekleştirmek üze
re, şerefli bir hizmetin ifası için imkân sağlan
maktadır.
Bu miktara; Bakanlık ilgili kur uluslarının
yatırım güçleri de ilâve edildiğinde; yatırım
miktarının 7 milyara ulaşacağını görürüz.
Arz edilen yatırım bütçesi ile A. P. iktidarı
yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı değerlendir
mek suretiyle, aziz milletimizin istifadesine sun
mak gayretinin samimî ve kudretli belgesini
inançla ortaya koymuştur.
Bizden önce konuşan sayın grup sözcülerinin
klâsik ve polemikten öteye gitmiyen karamsar
görüşlerine rağmen, Yüksek Heyetinize biraz
evvel arz ettiğim tablo kesin olarak, Bakanlı
ğın hizmet ve yatırımlarının her yıl artan bir
giiols inkişaf ettiğini ve bu hususun yarının
müferreh Türkiye'sinin teminatı olduğunu açık
ça göstermektedir.
Şimdi de memleketimizin endüstriyel, eko
nomik ve sosyal kalkınmasında en mühim hiz
metleri bünyesinde topbyan Bakanlığın anameseleleri ve kuruluşları hakkındaki görüş ve te
mennilerimizi kısa zaman ölçüleri içinde arz ve
izaha çalışacağız.
EİE Teşkilâtından başlıyalım.
Yurdumuzda termik ve hidrolik enerji kay
naklarını etüdederek, mevcut imkânları değer
lendirmek ve bunlar arasında elektrik ve ener
ji politikasına uygun olanları tesbit ederek,
Türkiye'nin elektriklendirme plânlarını hazır
lamak, gerekli projeleri tanzim etmek, enerji
üretim ve tüketim istatistiklerini tutarak, gele
cekteki elektrik enerjisi ihtiyaçlarının karşı
lanması, enterkonnekte şebekelerin tesisleri,
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enerji fiyatlarının tesbiti gibi çeşitli görevleri
yerine getirmek amaciyle 1935 yılında 2819 sa
yılı Kanunla kurulmuş köklü teknik müessese
lerimizden biridir. EİE uzun senelerden beri
termik ve bilhassa hidrolik kuvvet potansiyel
lerinden ekonomik kıstaslar dâhilinde elektrik
üretilmesi için büyük gayretler sarf etmiştir.
Birinci plân döneminde enerji sektöründe
% 13 lük bir artış öngörüldüğü ve 5 milyar ci
varında bir yatırım yapılmasına rağmen bâzı
sebeplerden bu artış % 12 civarında olmuş
tur.
Türkiye'nin sanayi alanında sağladığı sü
ratli kalkınma, enerji talebini gün geçtikçe bü
yük ölçüde artırmaktadır. 1960 yılında 2 mil
yar 815 milyon kilovat saat olan enerji üreti
mi, 1965 te 4 milyar 411 milyon kilovat saat,
1969 yılında ise 7 milyar 850 milyon kilovat
saate ulaşmıştır. Hizmete girecek yeni tesisler
le 1972 yılında 12 milyar 400 milyon kilovat
saat, 1977 yılında ise 19 milyar kilovat saat
olacaktır. Enerji tüketimi ise, 1965 yılında 4
milyar 202 milyondan 1969 yılında 6 milyar
768 milyon kilovat saate ulaşmış, 1972 yılında
ise 10 milyar 400 milyon kilovat saate ulaşacağı
tahmin edilmektedir, ilerdeki yıllarda tahmin
edilen üretime ulaşmak için DSİ, Etibank ve
EİE ce dev projeler hazırlanmakta ve realize
edilmektedir.
Bunlardan 1972 sonunda hizmete girecek
olan Keban Barajından yılda 5,5 milyar kilovat
saa,t, 1973 yılında devreye girecek olan Gökçekaya Barajından yılda 562 milyon kilovat
saat, 1970 yılında üretime başlıyacak olan Ko
vada II santralinden yılda 200 milyon kilovat
saat, gene 1970 de işletmeye açılacak Doğankent Hidro - Elektrik santralinden yılda 74 mil
yon kilovat saat enerji üretilecektir.
Diğer taraftan hidrolik santraller muvazi
olarak memleketimizin termik potansiyeli de
büyük çapta değerlendirilmektedir. Bu arada
1970 de devreye girecek Ambarlı III santraliyle
yılda 110 megavat, 1970 - 1971 yıllarında birbi
rine takiben üretime geçecek Ambarlı IV ve V
üniteleri ile ayrıca 300 megavatlık bir enerji
üretimi de sağlanacaktır.
Bundan başka düşük kaliteli Seyitömer lin
yitlerini değerlendirecek olan Termik Santrali
nin 1972 yılında hizmete girmesiyle 1 milyar
— 462

4 . 2 . 1970

O :3

800 milyon kilovat saat enerji üretilecektir.
Diğer taraftan Kuzey - Doğu Anadolu bölgesi
nin elektrik enerjisini karşılamak üzere inşa ha
linde olan Hopa Termik Santrallerinin 1971
yılında hizmete girmesiyle yılda 3 milyon kilo
vat saat daha enerji üretimimize ilâve edile
cektir.
Muhterem senatörler, enerji bahsiyle ilgili
konuyu kapatmadan önce Türkiye'nin enerji
işlerini bir elden tedvir edecek olan TEK kanun
tasarısının yeniden Yüce Meclislerden geçirile
rek bu dönemde gerçekleştirilmesinde lüzum
olduğu kanaatindeyiz.
Bu kanunun çıkmasiyle DSİ, Etibank, EİE,
iller Bankası ve belediyeler gibi muhtelif kuru
luşların enerji ile ilgili faaliyetlerindeki dublikasyonlar da ortadan kalkmış olacaktır. Ancak,
büyük bir teknik güçle yıllardan beri muvaf
fakiyetle hizmet eden Keban, Gökçekaya, Sey
han, Demirköprü, Hirfanlı, Kemer, Kadıncık,
Aslanhan, Sarıyer, Almus, Kesikköprü, Hazer
Hidro - Elektrik santralleri ile Çatalağzı, Seyit
ömer, Mersin, Ambarlı, Hopa gibi termik sant
rallerinin etüt ve plânlamalarını yapan ve halen
Başbakanlığın direktifleriyle Nükleer Santral
tesisi çalışmalarına başlıyan ve ayrıca kurul
makta olan alüminyum kompleksi enerji ihti
yaçlarını karşılamak üzere 4 ünütelik 90 me
gavatlık Oymapınar Hidro - Elektrik Santra
linin fizibilite raporlarını ve elektrik sektörü
etütlerini hazırlamış bulunan EİE nin TEK'in
kurulmasiyle mevcut teknik güç ve imkânlarını
memleket kalkınmasında muhafaza ve kullanma
fırsatını verecek şekilde 2819 sayılı Teşkilât
Kanununda da TEK Kanununa paralel olarak
acele değişiklik yapılmasında büyük faydalar
olacağı kanaatindeyiz.
Muhterem sentörler; EİE hakkındaki sözle
rimizi burada bitirerek yeni bir kuruluş olan
DSİ ye geçmek istiyorum.
Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığının en güçlü kuruluşlarından birisi
olan DSİ, kurulduğu 18 . 12 . 1953 tarihinden
bu yana Türkiye'nin ekonomik endüstriyel ve
sosyal yapısına güç katan, büyük hizmetler ifa
etmiştir ve etmekte devam edecektir.
Yüksek malûmlarıdır ki, Türk ekonomisinin
gelişmesinde, tarım ve endüstri sektörü., kalkın
manın temelini teşkil etmektedir. Tarımı, tabi
at şartlarına bağlılıktan kurtaracak modern su-
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lama tesislerinin inşaası ve teknik ziraat metot
ları uygulanarak, toprak kaynaklarının gelişti
rilmesiyle, buna muvazi olarak endüstrinin te
mel ihtiyacı olan elektrik enerjisi üretim tesis
leri, DSİ Genel Müdürlüğünce plân ilkelerine
uygun bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bu
maksatla, 1968 - 1972 plân döneminde sadece
tarım sektörüne 16,9 milyar Tl. gibi büyük bir
meblâğın sarfı öngörülmüştür.
Bunun 9,186 milyar Tl. lık kısmı toprak ve
su kaynaklarının geliştirilmesine tahsis edilmiş
bulunmaktadır.
Su kaynaklarını değerlendirmek için, Dev
let Su işleri 26 havza üzerinde Türkiye'nin su
potansiyelinden ekonomik sınırlar içinde 16 722
megavat kurulu güç ile yılda 71,1 milyar Kwh.
elektrik enerjisinin hidro - elektrik santrallarla
üretilebileceğini; diğer taraftan 13 493 600 hek
tarlık sulanabilir evsaflı ovaların 5 456 660
hektarlık kısmının sulanabileceğini tesbit et
miştir.
Diğer taraftan, 1955 - 1969 yılları arasında
memleketimizde vukubulan taşkınlıkların top
lam olarak 490 can kaybı ile 1 146 300 000 Tl.
maddi hasar vücuda getirdiğini tesbit etmiştir.
Yerüstü su çalışmalarına paralel olarak,
1954 yılından bu yana yeraltı suyu araştırma
larında da büyük bir gayretle girişen DSİ,
595 000 Km2 lik sahada hemen hemen bütün
Türkiye'de hidrolik etüt ve 51 000 Km2 de plân
lama çalışmaları yaparak yılda 6,5 milyar M.
küblük su kullanmasına imkân veren yeraltı
rezervleri tesbit etmiştir. Bu miktarın 3,5 mil
yar metrekübü yerüstü su imkânlarının bulun
madığı bölgelerdedir. Takriben 4 000 hektar
araziyi sulayacak kapasitededir.
Burada şunu iftiharla ifade etmek isterim
ki, yerüstü su çalışmalarında olduğu gibi yeral
tı suyu çalışmalarında da söz sahibi en güçlü
teknik kuruluş DSİ dir.
Bu arada şunu ifade etmeden geçemiyeceğim. Bir tatbikatın mevcut oluşunu garipsedi
ğimizi ifade etmek için, şu hususu arz etmek is
tiyorum. Devlet Plânlama Teşkilâtı, DSİ nin
dışında yeraltı suyu etüt ve araştırmalarına gi
riştiğini ve memleketin muhtelif yerlerinde bu
maksatla çalışmalar yaptığını öğrenmiş bulu
nuyoruz. 6200 sayılı Kanunun DSİ yi vazifeli
kıldığı bu faaliyetlerin yıllardır büyük bir tek
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nik güçle ifa edilmesi yanında, DSİ ye nazaran
tecrübesiz, ekipmansız, güçsüz kuruluş ve mües
seseler tarafından birtakım dubligasyonlara seböbolacak şekilde yenibaştan ele alınmasına
Bakanlıkça müdahale edilmesinde DSİ nin bu
yönde çalışması, teknik gücü ve imkânlarının
değerlendirilmesi bakımından lüzumlu addetti
ğimizi ifade etmek isteriz.
Zira, bu yapılacak olan çalışmaların kont
rolleri nihayet DSİ lerinin yetkili şahısları ta
rafından kontrol edilecek; halbuki DSİ Türki
ye'de 592 bin Km2 lik saha üzerinde geniş çapta
yeraltı suları çalışmaları yapmış ve memleketin
mevcudolan potansiyelini 6,5 milyar olarak tes
bit etmiş bulunmaktadır. Halen de 51 bin Km2
üzerinde plânlama çalışmaları da yapmaktadır.
Memleketimizde 1968 sonuna kadar 34 ba
raj ikmal edilerek, 409 000 hektar sulama,
227 000 hektar taşkından koruma, yılda 1,362
milyar Kwh. hk hidro - elektrik enerji üretim
tesisi hizmete girmiştir. Halen inşa halindeki
baraj sayısı 17 ve ihalesi yapılanlar ise 8 tane
dir.
Sayın senatörler; şimdi de yurdumuzun bir
bölgesinin çehresini değiştirecek ve kalkınma
mıza büyük bir güç katacak olan Aşağı' Fırat
projesinden bahsetmek istiyorum.
Hiç şüphe yok ki, 1969 yılında DSİ, Genel
Müdürlüğünün ele aldığı plânların en önemlisi
Aşağı Fırat projesidir. Bu projenin fizibilite
etütleri, önemine binaen 3 beynelmilel firma ile
bir yerli firmadan müteşekkil firmalar grupuna 1970 yılının Martında bitirilmek üzere ihale
edilmiş bulunmaktadır.
Takriben 25 milyar Tl. tutarındaki bu çok
maksatlı projenin yaratacağı imkânlar Gü
ney - Doğu bölgesinin kaderini değiştirecek güç
tedir. Bu projenin hedefi Keban'dan aşağıda
Fırat üzerinde yeniden inşa edilecek üç baraj
vasıtasiyle Urfa, Harran Ceylan Pınarı ve Mar
din'e kadar uzayan yukarı mezopotamya deni
len 700 000 hektar yani, yılda 7 milyon dönüm
lük araziyi sulamak ve 2 600 megavat gücünde
hidro - elektrik enerji kaynağı yaratmak ama
cını gütmektedir.
ilerdeki yıllarda Türkiye'nin iç ve dış kredi
imkânlarını zorlamak suretiyle bu dev projenin
gerçekleştirilmesine çalışmak büyük bir hizmet
olacaktır.
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Yukarda kısaca genel bir çerçeve içinde te
barüz ettirilen ve millî ekonomimiz için de çok
önemli bir yer tutan, çeşitli faaliyet ve uygula
maların plân hedeflerine uygım bir düzen içinde
realize edilmesi maksadiyle DSİ Genel Müdür
lüğü büyük ölçüde ve devamlı gayret sarf et
mektedir. Genel Müdürlük bu ağır görevlerin
sorumluluğu içinde bugüne kadar devamlı su
rette gelişerek kalifiye bir idare haline gelmiş,
modern şevki idare, plân ve program tekniği
ile verdiği başarılı hizmetler dolayısiyle yurt
çapında haklı bir güven ve takdir kazanmış
tır.
Bu güven ve takdirin devamı için aşağıdaki
temennilerin dikkate alınması lüzumlu addet
mekteyiz,
1. 16 yıllık mazisi olan 6200 sayılı DSİ Teş
kilât Kanununun günün ihtiyaçlarına ve mo
dern Devlet görüşüne göre yeniden gözden ge
çirilmesi ve tadili,
2. Su kaynaklarının kullanılması hakkın
daki kanun tasarısının Meclislerden çıkarılma
sı,
S. 1053 sayılı Kanunun son gelişmeler mu
vacehesinde yeniden ele alınması,
4. TEK hakkında son şeklini almış bulunan
tasarının biran önce kanunlaşması,
5. Teknik Personel Kanununun ele alın
ması.
Söz buraya gelmişken Teknik Personel Ka
nunu üzerinde, teknik personel rejiminin düzel
tilmesi hakkında görüş \e kanaatlerimizi biraz
tafsîlen arz etmek istiyorum.
Millî Ekonominıizm hayati önsmi haiz talep
lerini çözümleme yolunda çok büyük projele
rin planlanmasından, hizmete açılışına ve işlet
mesine kadar ağır kamu hizmetlerini feragatle
yüklenmiş DSİ Genel Müdürlüğü halen kalifiye
tsknik personel kadrosunu özellikle yatırımla
rın temel unsuru ve sürükleyici gücünü teşkil
eden vasıflı mühendislerini muhafaza edememe
endişesi içindedir.
Nitekim 1969 yılının ilk 7 ayında kumanda
kademelerinde görevli 8 tecrübeli, ehliyetli per
sonelin de bulunduğu 192 yetişmiş teknik per
sonel idareyle ilişiğini kesmiş bulunmaktadır.
Bu suretle çok güçlü ve modern bir kuruluş olan
DSİ her gün biraz daha teknik zafiyete gitmek
tedir. Boşalan kadroların yerleri maalesef dol-
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durulamamaktadır. Şu husus bir gerçektir ki,
kalkınma plânlarında verilen hedeflere ulaş
mak, yatırımcı kuruluşların noksansız program
uygulamalarına bağlıdır. Yatırımların hızını ve
gücünü, büyük ölçüde teknik kadrodan aldığı
inkâr edilemez.
Bu keyfiyet özel sektörde çok iyi değerlen
dirildiği halde maalesef kamu kuruluşlarında
gereken ilgiden mahrum bırakılmıştır. Bu ne
denle DSİ nin her halükârda muhafazaya mec
bur bulunduğu ve halen asgarinin çok altında
yetişkin teknik kadrosunu da kaybedeceğine
muhakkak nazariyle bakılarak, gereken tedbir
ler en kısa zamanda mutlaka alınmalıdır.
Aslında bu tedbirler Bakanlığı ve teknik
yardımcı kuruluşları bünyesinde tophyan bü
tün bakanlıkları ilgilendiren hayati bir mevzu
dur. Plânın muvaffakiyeti, hizmetlerin yapılma
sı buna bağlıdır.
Bu itibarla, meseleyi sadece 4/10195 sayılı
Kararnamenin malî hükümlerinin yetersizliği
sebsbiyle, tadili şeklinde anlamak problemi te
melinden halletmeye kifayet etmez. Buna mu
vazi olarak sosyal emniyeti sağkyaeak ve 657
sayılı Kanunun teknik barem tatbikatı içinde
veya buna emsal olan icraatının şümulü dâhilin
de hizmet intibakı ve kıdemlerini sağkyaeak
hukukî teminatı da getirmek lâzımdır, önü
müzdeki bütçe tatbikatında Bakanlık ve Hükü
metin bu konuya samimiyetle eğilerek, gereken
önemi vererek, radikal bir çözüm bulacağına
inandığımı ifade etmek isterim.
DSİ hakkındaki maruzatımı bitirirken, önem
li gördüğüm bir hususu arz etmeden geçemiyeceğim.
DSİ Genel Müdürlüğü dünyada benzeri ku
ruluşlar arasında sayılı ve önemli yeri olan,
belli başlı müesseselerimizden birisidir.
Bugünkü, müesseseden ayrılıp, beynelmilel
kuruluşlarda ve özel sektörde çalışan yüksek
avsaflı elemanlar yanında, müesseseye feragatla hizmete devam eden değerli ve tecrübeli kad
rolar mevcuttur. Biraz evvel arz ettiğim malî
imkân ve sosyal teminat sağlandığı takdirde,
bu güçlü topluluktan belirli bir prosedüre bağ
lanacak esaslar ve statüler dâhilinde beynelmi
lel yarışmalara katılarak, yurda döviz temini
ve bir bakıma da sosyal - ekonomik ve teknolo
jik münasebetler yönünden itibar sağlanmasına
âmil olacaktır.
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Buna benzer misaller Devletlerin bünyesin
de pek çoktur. Dünkü küçük bir Devlet israil'in de Su Kuvvetleri Plânlama Dairesi bizim DSİ
gibi bir kamu kuruluşu iken, sonradan getiri
len bir kanuni mevzuatla dış ülkelerde iş yapa
bilir bir kuruluş hüviyeini iktisabetmektedir.
DSİ ye de bu fikrin ışığı altında yeni hü
kümler getirilmek suretiyle, beynelmilel bir
hüviyet kazandırmak mümkün ve faydalı olur,
kanaatindeyiz.
Bu husus gerçekleştiği takdirde, bilhassa
Libya, Tunus, Irak, Fas ve Suudi Arabistan gi
bi tarihi ilişkileri ve dinî rabıtaları itibariyle
bizlere karşı büyük bir sempatisi olan pazar
yerlerinde sulama, enerji, drenaj, taşkından ko
runma ve işletme gibi hizmet dallarında müşa
virlik veya plânlama, proje ve tatbikat olarak
DSİ nin diğer Avrupa firmalarına tercih edile
ceğinden şüphe edilmemelidir.
DSİ hakkındaki sözlerimi burada bitirirken,
her yıl muvaffakiyet zincirine bir altın halka
ekliyen bu değerli müesseseye ve mensuplarına
millet adına teşekkür ve şükranlarımızı ifade
etmek isteriz.
Muhterem senatörler, şimdi de TPA Ortak
lığı ve Petrol Ofisi Genel Müdürlükleriyle Pet
rol Dairesi ve petrolle ilgili konuları kısaca te
mas ederek, mâruzâtıma devam etmek istiyo
rum.
Yüce Senatonun malûmları olduğu veçhile
uzun yıllar, bilhassa 1965 ten bu yana çeşitli
politik mihraklar, petrol mevzuu ile ilgili faa
liyetleri Türk siyasi plâtformunda ideolojik
maksatlar için istismar konusu yaparak, kamu
oyunda hiç yoktan fırtınalar yaratma gayretine
düşmüş bulunmaktadır.
Memnuniyetle ifade edelim ki, geçen uzun
yılların icabı ve Türk halkının sağ duyusu, ma
den ve bor minerallerinde olduğu gibi petrol
mevzuunda da büyük anlayışla hâdiseyi vuzuha
kavuşturmuş bulunmaktadır.
Zaman A. P. iktidarının, Hukuk Devletinin
mesuliyet hudutları içinde, millî menfaatlerimi
ze uygun düşen kanunların en titiz tatbikatçısı
ve koruyucusu olduğunu göstermiştir. Mamafi,
benden evvel konuşan muhalefet partilerinin sa
yın sözcüleri, eskiden kalma alıkanhklarına
uyarak mevzuu değerlendirmeye kalkmışlarsa
da, artık maksadı malûl ifade ve beyanların
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kamu oyunda beklenen ilgiyi uyaııdırmıyacağı
aşikârdır.
Müteaddit vesilelerle ifade olunduğu veçhile
petrol politikasının esasları, memleketimizin
petrol ve petrol ürünleri ihtiyacını biran önce
ve tamamiyle millî kaynaklarımızdan karşıla
mak, ham ve mamul petrol ihtiyacı için yabancı
memleketlere ödenen paraları tasarruf etmek,
Türkiye'nin ham ve mamul petrol ihraceden bir
memleket haline getirilmesi; takibedilen ve edi
lecek olan petrol politikamızın esasını teşkil et
mektedir.
Bu görüş içinde tesbit edilen bu hedefe ula
şıncaya kadar hariçten mamul ürün ithali ye
rine, memleketimize daimî tasarruf sağlıyacak
olan millî rafineriler tesis etmek suretiyle hampetrol ithalini ve bunu rafinelerde işlemeyi ön
gören bir millî politika takibedilmektedir ve bu
na devam olunacaktır.
Yerli hampetrol üretimimiz yıldan yıla hız
la gelişmekte ve takriben % 15 - 16 nisbetinde
bir artış göstererek, 1988 yılında 3 milyon 104
bin tondan 1969 da takriben 3 milyon 568 bin
tona ulaşmıştır.
Diğer taraftan, rafinerilerimizin yıllık kapa
siteleri ile 1989 yılı istihsali nazarı dikkate alı
narak yapılan mukayesede 1970 yılı içerisinde
üretim ve tüketim arasında benzin, gazyağı ve
Fuil - Oil'de bir miktar fazlalık, buna mukabil
motorinde bir miktar açık olacağı tahmin edil
mektedir.
Bundan dolayı istihlâkin âzami olduğu yaz
aylarında 150 bin ton civarında motorin ithali
gerekmektedir. Bunun dışında tüketim - üretim
dengesi sağlanmış bulunmaktadır.
Biraz da rafinerilerden bahsedelim:
Muhterem arkadaşlar, yüksek malûmları ol
duğu veçhile, halen memleketimizde Batman,
ipraş ve Ataş olmak üzere, üç rafineri tesisi
faaliyette olup, İzmir'de inşasına başlanılan
millî rafineri tesisisimizde 1971 yık sonunda
hizmete girecek ve ayrıca bunlara özel teşeb
büsçe inşasına girişilen Marmara ve Ersan ra
finerileri de eklenecektir.
Bundan başka, ileriki yıllardaki istihlâki
karşılamak üzere Karadeniz rafineri tesisleri
üzerinde de etüdler yapılmaktadır.
İpraş rafinerisinin tevsii işi, 1970 yılı sonun
da ikmal edilerek, kapasitesi 5,5 milyon tona,
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Batman rafinerisinin kapasitesi 1 milyon tona
çıkacaktır.
Tevsii tamamlanan 4,4 milyon tonluk Ataş
tesisi ile birlikte 1970 yılı sonunda rafinerile
rimizin kapasitesi 11 milyon tona ulaşacaktır.
1971 yılında İzmir rafinerisinin devreye girme
siyle kapasite 14 milyona yükselmiş bulunacak
tır.
Şimdi bir nebze Türk ekonomik ve endüstri
yel hayatında mühim bir merhale olan TPA Or
taklığının kurduğu Pektim - Petro - Kimya te
sislerinden bahsedeceğim.
569 milyon 91 bin lirası dış olmak üzere, pro
je tutarı 1 milyar 873 milyon lira ile başlanılmış
bulunan bu tesislere yeni ilâveler yapılarak, ya
tırım hacmi 2 milyar 874 milyon liraya çıkarıl
mıştır. Proje uygulaması, planlandığı şekilde
muvaffakiyetle devam etmektedir.
En önemli sanayi ürünü olan poüetilen istih
sal edecek olan ünite 1969 Temmuzunda bitirile
rek işletmeye açılmış bulunmaktadır.
iyi programlanan ve inkişaf eden bu tesis
lerin aynı muvaffakiyet ölçüleri dâhilinde, sü
ratle gerçekleşmesini memleket ekonomisi bakı
mından çok lüzumlu addettiğimiz de birkaç sa
tırla ifade etmek isterim.
Diğer taraftan, bu sanayi dalının istihsal et
tiği hammaddelerle ilgili endüstri sektöründe
süratli gelişme 2 nci bir Petro - Kimya komp
leksinin tesisini zaruri kılmış ve bu maksatla
yapılan etütler tamamlanmış olup önümüzdeki
tarihlerde inşaatına geçilerek 1975 yılında
bu tesisin hizmete girmesi ile Türkiye'nin Pet
ro - Kimyasal hammadde ihtiyacı tamamiyle dâ
hilden temin edilmek mümkün olacaktır, te
min edilecektir.
Bu suretle bu hammaddelere, gün geçtikçe
bu sanayi dalındaki sektörlerin lüzumlu buldu
ğu ihtiyaç maddelerine verilen döviz miktarları
da tasarruf edilmiş olacaktır.
Petrol Dairesi hakkındaki görüşlerimizi de
birkaç satırla ifade etmek isteriz.
Petrol Kanununun tatbik ve petrol politi
kasını yürütmekle görevli olan Petrol Dairesi,
1954 tarihinde 6326 sayılı Petrol Kanununa gö
re kurulmuştur.
Daire, Petrol Kanuununun 2 nci maddesinde
yazılı faaliyet ve hizmetleri ifa ile görevlidir.
Bugün milletlerarası büyük ve stratejik
önemi dolayısiyle petrol sanayii geniş ölçüde
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t çok iyi yetiştirilmiş, bilgili ve feragat sahibi uzI man ve elemanlara muhtaçtır. Bu itibarla, millî
menfaatlerin yurt ve dünya çapında korunabilI mesi ve Devletin takip ve kontrol fonksiyonuI nun gereği gibi yerine getirilmesi için dairenin,
I yeniden teşkilâtlandırılarak takviyesi zamanı
I artık gelmiştir.
Bu arada dairenin kuruluşu ile sıkı sıkıya
ilgili olan ve millî petrol politikasına yeni huI kukî imkânlar hazırlanmış olan Petrol kanunu
I tasarısının da biran önce görüşmek üzere MecI lislere şevkinin zaruri olduğu bir kere daha dikI kat nazarlarınıza arz etmek isteriz.
Biraz da petrolle ilgili büyük kuruluşları
mızdan TPA Ortaklığı hakkında kısaca maru
zatta bulunacağım.
1954 yılında 6327 sayılı Kanunla kurulan
TPA Ortaklığı, petrol ameliyeleri yapmak, pet
rol ürünlerinin alım, satım ve dağıtımı işlerinde
faaliyet göstermekle görevlendirilmiştir.
Kuruluşundan bu yana 600 milyon liranın
üstünde yatırım yapmış ve çalışmalarının bü
yük bir kısmını petrol aramalarına hasretmiş
tir. 6 aded petrol sahası keşfetmiş, bu sahalar
dan halen yılda takriben 1 milyon tonun üzerin
de istihsal sağlanmış bulunmaktadır.
Bu arada Batman ve İpraş rafinerileri ile
rafinaj işlemine büyük titizlikle devam olun
makta ve yeni rafinerilerin inşasına programlı
I bir şekilde devam edildiğini memnuniyetle gör
mekteyiz.
Petro etüt ve arama hizmetlerine büyük bir
güçle 1970 yıhnda da devam olunacağını mem
nuniyetle ifade etmek isteriz.
Erzurum - Sivas gibi kapalı sahalarda petrol
araştırmalarına ciddiyetle devam ettiği, jeolo
jik ve jeofizik çalışmaları sonunda 1970 yıhn
da İskenderun bölgesinde 3 deniz sondajı yapıl
masını Türkiye'nin, söylenenin aksine, petrol ba
kımından ümitli bir bölge olduğunu ifadesi ad
dederiz.
1969 yıhnda yalnız bir petrollü sahanın keş
fedilmiş olmasının bu üniteleri kırmaması lâzımgeldiğini tekraren ifade etmek isteriz.
Bu arada iran (Ahvaz) iskenderun arasın
da İran'ın Ahvaz petrol istihsalinin 40 - 65 mil
yon tonunu Akdenize nakletmek imkânını ve
recek 1 720 Km. lik, 480 - 540 milyon dolar ya
tırımı gerektiren, boru hattının biran önce gerI çekleştirilmesini hem petrol politikamız, hem de
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dış ticaret dengemiz bakımından çok faydalı
bir teşebbüs olarak düşündüğümüzü ifade et
mek isteriz.
Keza, Irak'ın Güneyindeki RUMAİLA pet
rol sahalanndan çıkan tabiî gazın istanbul'a
naklini öngören tabiî gaz projesinin ve biran
önce gerçekleştirilmesini memleketimizin yakıt
ve enerji politikası bakımıadan uygun mütalâa
ettiğimizi ifade etmek isteriz.
Muhterem senatörler; petrol ve petrolle il
gili kuruluşlar hakkında görüş ve temennileri
mizi kısa maruzatımız içinde ifade ederken şu
hususları ifade etmeden geçemiyeceğiz.
Yüce Senatonun malûmları olduğu gibi,
Millet Meclisi Araştırma Komisyonu raporun
da da belirtildiği şekilde, petrol sanayii ara
madan pazarlamaya kadar entegre bir faaliyet
tir.
Bu itibarla Petrol Ofis ve T. P. A. Ortak
lığı tarafından ayrı ayrı yapılan petrol mahsul
lerinin depolanması, nakliyesi ve pazarlaması
işi lüzumsuz masraflara ve hizmet dublükasyonlarına ve personel israfına sebebiyet vermek
tedir. Bu gayriekonomik çalışmalara mâni ol
mak amaciyle bütün petrol hizmetlerini kül ha
linde görecek bir kuruluşta toplamakta büyük
faydalar olacaktır.
Diğer taraftan, petrol aramalarına, sondaj
safhasından önceki çalışmalar daha olgunlaştırılarak düşük olan başarı oranının artırılma
sına çalışılmalıdır.
Mevcut imkânları verimli bir şekilde değer
lendirmek bakımından yüksek viskoziteli pet
rollerin üretim ve taşıma problemleri üzerinde
'durulmalı ve Batı Raman rezervinden faydalan
ma imkânları araştırılmalıdır.
Şimdi de Türkiye Kömür işletmeleri Kuru
mu Genel Müdürlüğünden birkaç kelime bah
setmeden geçemiyeceğiz.
Memleketimizin taşkömür üretiminin tama
mını, linyit üretiminin % 70 inden fazlasını te
min eden Kurum, 1970 yılı programında 4,888
milyon ton satılabilir taşkömürü ile 3,910
milyon tonluk satılabilir linyit istihsalini proglamıştır.
Taşkömürü üretim projeleri, 1971 yılında
hizmete girmesi düşünülen 3 ncü Demir - Çe
lik Fabrikasının ihtiyacını karşılıyacak şekil
de hazırlanmıştır. Bu maksatta ikinci Beş Yıl-
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lık Plânda yer almış bulunan 780 milyon lira
lık taşkömürü tevsii projesi tamamlanacaktır.
Türkiye'nin yakıt politikası içinde odun ve te
zek yerine ucuz linyit ikamesinin ve böylece
ticari olmıyan yakıtların kullanılmasının ön
lenmesi, linyit politikasının anahedefini teşkil
etmektedir.
Ekonomik ve sosyal bakımdan çok önemli
olan bu hedefe ulaşmak için, bölgesel üretime
ağırlık verilmesinin ve bu suretle uzak mesafe
lere linyit nakledilmesinin önlenmesini ve bu
yönde ciddî tedbirler alınmasını hayati bir
konu arz ettiğimizi müşahede etmek isteriz.
BAŞKAN —Sayın Karaağaçlıoğlu iki daki
kanız var, hatırlatıyorum efendim.
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Bu arada istanbul, Ankara gibi bü
yük şehirlerin ciddî tehlike teşkil eden hava
ların kirli yakıt dumanlarından nisbeten kur
taracak dumansız bir yakıt üzerinde ciddî şe
kilde müessesenin eğilmesini, bakanlığın bu ko
nuda çalışan, ilmî kuruluş ve lâboratuvarla sı
kı irtibat kurarak, kısa zamanda buna çare
bulmasını temenni etmekteyiz.
Şimdi de sayın Başkanım müsaade ederse
niz, 15 dakikalık ikinci hakkımı kullanmıyayım,
5 - 10 dakika içerisinde tamamhyayım.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, tatbi
katta birbirinden farklı durumlara bizi düşür
memenizi rica edeyim. 15 dakikalık hakkınızı
bilâhara kullanınız efendim.
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Hay hay efendim, 15 dakikalık hak
kımı bilâhara kullanacağım.
BAŞKAN — Tamam, müddetiniz sona erdi.
15 dakikalık hakkınızı bilâhara kullanacaksı
nız efendim.
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Tamam sayın Başkan.
Muhterem arkadaşlarım, Enerji Bakanlığı
ve onun güçlü kuruluşları hakkındaki görüş ve
kanaatlerimizi kısaca arz ettim. Yalnız iki mü
esseseye ait görüş ve kanaatlerimizi, sayın
Başkanımızın huzurunuzda ifade etmiş olduğu
gibi, bundan sonra lütfedecekleri 15 dakikalık
müddet içerisinde arza çalışacağım.
Şimdilik hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Topaloğlu, buyurunuz efendim.
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C. H. P. GRUPU ADINA İHSAN TOPAL- [ otelcilik ve deniz nakliyeciliği gibi diğer kol
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar lara aktardıkları da bir vakıadır. Maden işlerin
de yabancı şirketlerden medet ummak ise fay
kadaşlarım; 15 dakikalık imkândan istifade
dasızdır.
Artık, maden işlerini yakînen izliyen
ederek madencilik konusunda 0. H. P. nin
her dürüst Türk vatandaşının ve Bor Tuzları
görüşlerini açıklıyacağım.
Araştırma Komisyonunda bilgilerine müracaat
Madenciliğin büyük yatırım ve teşkilât işi
olması, anasanayi bulunması, sanayiin ham edilen uzmanların ittifakla kabul ettikleri gibi
bir yabancı firma olan Boraks
Konsolidatet
maddesini sağlaması yurdumuzda bu konunun
Limited
Şirketi,
Fethiye
Şirketi
Madeniyesi
muhakkak olarak Devlet eliyle işletilmesini
yurdumuza hiç bir fayda sağlamamış aksine za
zorunlu kılmaktadır. 1970 yılı programı, ma
rarlı olmuşlardır. Halen 60 bin ton sodyum süldencilik bölümünde özel sektörün linyit ma
denciliğinin büyük yatırım nedeniyle büyük I fat ihracatı yapmak v.a'diyle sahalar kapatan
diğer bir yabancı şirket, bu taahhütlerini şimdi
üretim yapamadığını söyliyerek görüşümüzü teye
kadar yerine getirmemiştir. Artık bu acı
yidetmektedir. Bugün içinde bulunduğu şek
tecrübeler
bizim için kâfi ders olmalıdır.
liyle madenciliğimizin gelişmediği bir gerçek
Değerli senatörler,
tir. 1970 yılı programında belirtildiği gibi,
1963 yılında 31,5 milyon dolar olan maden ih
Maden konusunda bugünkü kurallar altın
racatımızın 1970 yılında ancak yarım milyon
da dahi alınacak bâzı ciddî tedbirler vardır.
fazlasiyle 32 milyon dolar olacağı öngörülü
Bunların dışında maden dairesinin reorganiyor. Demek 7 yıllık bir plân devresinden
zasyonu gelir. Usun yıllardan beri bu konu
sonra alman sonuç bu kadardır. Hal böyle
üzerinde durulur fakat hiç bir ciddî eyleme
iken ve madencilikte en büyük ihracatı ya
geçilmez. Bunun yanı başında MTA Enstitüsü
pan Etibank dağıtılmak ve halka açık şirketler
nün çalışmasına yeni şekil verilerek daha etki
haline getirilmek istenmektedir. Bu sistemin
li hale getirilmesi zorunluluk haline gelmiştir.
madencilimiğizi zor duruma düşüreceğini söy Bunu geçen yıllarda bütçe görüşmelerinde
lemek bir kehanet değildir. İktisadi Devlet
açıklamış bulunuyoruz, MTA Enstitüsü ihtisas
Teşekkülleri içinde en büyük kâr ve yatırım
laşmış enstitüler haline getirilmelidir. Bugünkü
kaynağı yaratan (Yılda 300 milyon) bu kuru
durumda yıllık programlarında ne yazılır ise
luşu bir sıra karma teşebbüs şirketleri haline yazılsın kâfi derecede olumlu sonuçlar alınaca
getirmek ve çoğu getirdikleri sermayelerin
ğına inanmak mümkün değildir. Yeni kurulacak
bir kaç katını kuli fonunu ve yerli ticari
enstitülerin daha dar ve iyi' tarif edilmiş gö
kredi kaynaklarını kullanarak her yıl transfer revleri olmalıdır. Zira peryodik sistemin bütün
etmek imkânını bulan yabancı firmaları bu şir
unsurlarını ariyan bir teşekkülün bugünkü ihketlere ortak etmek kapıları nasıl açılır? Zira
tısaslaşan dünyamızda daha fazla verimli ola
bu yılki programda yer verildiği gibi Karma
cağı esasen beklenmemelidir. Bunun yanında
Teşebbüslere iştirakte Türk vatandaşına tek
yetki kanununa dayanarak kurulan bâzı arama
basma % 25 ten, yerli şirketlere % 49 dan şirketlerinin daha önceden bilinen şeyleri tek
fazla hisse sahibi olmak hakla tanmdamığı hal
rar ilândan ileri gitmiyen çalışmaları da bizi
de, 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Ka
olumlu sonuçlara götürmeyecek sadece kişile
nunundan faydalanarak kurulan şirketlerin bu
ri zengin edecektir, Çünkü bu arama şirketleri
sınırlamanın dışında bırakılması, Etibankın
MTA Enstitüsünün arşivlerindeki
bilgileri
elindeki madenleri bekliyen tehlikeyi açıkça
Plânlama Müsteşarlığı kanaliyle ele geçirmek
ortaya koymaktadır. G. H. P. bu konuda Hü
te, MTA Enstitüsünün elemanlarını yine Devlet
kümeti uyarmak ister.
parasiyle bir kaç misli fazla ücret ödemek su
retiyle çalıştırarak bu bilgileri yeni şeylermiş
Atatürk'ün bize miras olarak bıraktığı bu
gibi' ortaya koymaktadırlar. Böylelikle hem
millî müesseseden, Etibank'tan elimizi çekelim.
yeni
bir sey yapılmamış olmakta, hem de MTA
Diğer taraftan
özel madenciliğimizin ma
Enstitüsü
avnı ücreti ödivememesi do"!avısiyle
dendik
sanayiinin gelişmesinde
yararlı
kıymetli
teknik
elemanları kaybederek temel
olmadıoı da bir gerçektir. Bâzı büyük ma
[
çalışmalarını
yapamamaktadır.
dencilerin madencilikten sağladığı kaynakların
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Değerli senatör arkadaşlarım,
Bâzı özel maden sorunları üzerinde durmak
istiyoruz.
Bakır, bilindiği gibi en çok döviz sağlıyan madenlerimizden biridir. Altın değerin
dedir. Kalkınma çabası içinde bulunan yur
dumuz için büyük önem taşır, üzerinde cid
diyetle durulması gerekir.
Bakır üretimi son yıllarda 25,4 - 23,6 - 21
bin ton gibi bir seyir göstermekte vs gittikçe
azalmaktadır. Bugün Ergani'de 18 - 20 bin
tonluk, Muğrul'da ise 12 bin tonluk kapasite
vardır. Diğer taraftan yılda 40 bin ton bakır
üretecek rezervlerin bulunduğu gerekçesine
dayanılarak, Samsun'da yeni tesisler kurulma
sına gidilirken, üretim düşüldüklerine imkân
verilmemeliydi. Mevcut tesislerdeki üretim
düştüğüne, Karadeniz Bakır tesislerinin 1972
yılında çlışmaya bağlıyacağına, ve hemen 40
bin ton üretime ulaşamıyacağına göre bu ta
rihte bu da verimli madenlerin sömürülmesi
mânasına gelir. 1970 programında bu yıl için
ortamala satış fiyatı 22 - 23 dolâr/ton olarak
tahmin edilmektedir. Bütün dünyada sınai
hammadde fiyatları ve endeksleri artarken,
krom üretim maliyetleri yükselirken bu değer
li ihracat maddemizin fiyatında adım adım ge
rilemenin husule gelmesi ve uzun yıllar bu dü
şük seviyede kalması sebepleri araştırılmalı
dır.
1970 programında ise 23 dolâr/ton fiyatı
nın tesbit edilmiş olması, 1969 Eylülünden iti
baren artmaya başlıyan fiyatı olumsuz yönde
etikilemiyecek niteliktedir.
Diğer taraftan bu yılki programda krom
ihracatı için iki ayrı değer bulunmaktadır. Bir
taraftan genel ihracat metaı olarak 700 bin ton
krom ihracedileceği tesbit edilirken, maden
ihracatı kısmında 400 bin ton söz konusudur.
Bu hususun açıklığa kavuşturulmasında yarar
vardır.
Değerli senatörler;
Bor mineralleri son yıllarda üzerinde önem
le durulan ve halk oyunu ilgilendiren bir zengin
liğimizdir. Bu konuda Cumhuriyet Senatosun
da bir de araştırma yapılmıştır. Araştırmanın
sonuçları Yüce Senatoda görüşülürken, siya
sal affın günün konusu olması, Bor mineral
lerinin müzakeresine maalesef kâfi bir ilgi gös
terilmesine mâni oldu. Halbuki bu konu asgari
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bir hesapla 200 milyarlık millî bir zenginlik
ifade ediyordu. Esasen üzüntüyle belirtmek is
teriz ki, son yıllarda yurdumuzda çok önemli
iktisadi konular çok kere sunî olarak yaratılan
gergin siyasal ortamda daimî bir sis perdesi
arkasına itilmektedir.
Beklenen 58 bin tonluk bakır üretimi gerçekleşmiyecek ve 35 bin tonluk Bilister ihracı
mümkün olmıyacaktır. Bu, Hükümetin bakır
üretiminde izlediği yanlış politikadan doğmak
tadır. Şöyle ki; halen mevcut 32 bin tonluk
tesis kapasitesi varken bunlardan yalnız Er
gani'deki cevher zenginleştirme kapasitesini
artırmak, Küre piritlerini % 10 bakirli kısmını
Ergani'de işlemek suretiyle 20 bin ton kapa
siteyi doldurmak ve Murgul işletmesini geniş
leterek üretimi 25 - 30 bin tona ulaştırmak ve
böylece çok daha az yatırım ile 50 bin tonluk
üretime ulaşmak mümkün iken, halen kâğıt
üzerinde 1,2 milyar liraya mal olacağı hesapla
nan, ama tahminimize göre 1,5 milyar lirayı
aşacak olan Karadeniz Bakır tesislerinin he
nüz projesi dahi yokken, Başbakanın 1937 yılın
da temel atması bu olumsuz politikanın başlan
gıcı olmuştur. Böyle pahalı bir tesisin üretim
maliyetleri yüksek olacak uzak mesafelerden
yapılacak konsantre taşıma masrafları bu ar
tışın önemli bir unsurunu teşkil edecektir. Di
ğer taraftan Murgul'daki 12 bin tonluk tesis
terk edilecek Küre cevherlerinin de bundan
önce yapıldığı gibi Ergani'ye gönderilecek yer
de Samsun'a nakledilecek ve Ergani tam kapa
site ile çalışamıyacaktır. Bu kapasitenin doldu
rulması için daha büyük ek yatırımlar yap
mak gerekeceğinden Ergani'deki üretim mali
yetleri artacaktır. Bugünkü politikayla yatırım
lardan beklenen kârlılık sağlanamıyacaktır.
Çok değerli senatörler;
Bugün bilinen rezervlerle daha önce söz ko
nusu edilen kapasitedeki üretimleri ancak 12 15 yıl karşılamak mümkündür. Bu rezervler
yurdumuzda eskiden beri bilinmektedir. Yeni
yatakların bulunması ancak çok yoğun arama
larla mümkündür. Bunların millî kuruluşlar
tarafından yönetilmesi şarttır. Amerikan Grace
firması gibi, bâzı yabancı şirketlerin bakır iş
letmek üzere davet edildikleri ve bunların tem
silcilerinin faaliyette oldukları duyulmaktadır.
Daha önce söylediğimiz gibi geçmiş tecrübeye
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dayanarak bu gibi teşebbüslerin Türk Milleti
ne değil ancak bâzı aracılarla yabancı şirketle
re yarar sağlıyacağını tekrar edeceğiz.
Değerli senatörler;
Krom cevherinin yurdumuz için ifade etti
ği önem bilinmektedir. Türkiye krom madeni
itibariyle zengin bir ülkedir. Yurdumuza şim
diye kadar en çok döviz sağlamış olan bir zen
ginliğimizdir. Ama son yıllarda Eylül 1969
tarihine kadar fiyatlarda daimî bir düşüş gö
rülmekte, Devlet Sektörü Krom işletmeciliği
bilançosunu zararla kapamaktadır. Politik ve
sosyal gerekçelere dayanarak bu alanda çalış
maya devam etmektedir, özel teşebbüs ise za
rar eden madenlerini çoktan kapatmış, ulaşı
mı kolay olan kıyı madenlerini işletmekle meş
guldür.
1970 yılı programıma, kabul ettiği gibi, ihra
catımızın 400 000 tona varması beklenmektedir.
Burada, tekrar bir hususu belirtmekte yarar
vardır; bu seviyede bir ihacata ulaşış, hiç şüp
hesiz, yurdumuzun çıkarlarını yabancıların kera
metinden bekliyenbrin sayesinde oynamıştır.
Bu artışı sağlıyanlar, her önemli konuda oldu
ğu gibi bunda da öncü çalışmaları yapan bir
avuç vatansever insandır. Yabancı tekelin bü
tün çabalarına rağmen, bu başarıyı sağîıyan
lara hepimiz şükran borçluyuz. Ama, bugün
onlar işbaşında değillerdir, onların bu müca
deleleri yorucu olmuştur. Birçok haksızlıklara
mâruz kalmışlardır. Bunların hiç de önemi yok
tur. Esasen, bu gibi öncülük çalışmaları yapan
ların kaderi de budur.
Değerli senatörler, muhakkak olan bir husus
ise, Bor minerallerinde Türkiye'nin çok daha
fazla döviz sağlayabileceğidir. Plânlama Teş
kilâtı kademelerinde bunu 80 ile 100 milyon do
lar olarak kabul ediyorlar. Bu mümkündür,
biz daha önce bu miktarın üzerinde durmuş
idik. Ancak bugünkü artış hızı ile bu hedefe
varmak irin, uzun yıllar geçmesi lâzım gelecek
tir. Avrupa piyasası çok yakındır. Cevherleri
mizin cinsi % 44 lük bir tönerle rakip mineral
lerden üstün evsaftadır. En büyük rezervler
bizdedir. Miktarı bugün, 1,5 milyar tonu bul
muştur. Amerika Birleşik Devletlerimin rezer
vi 300 milyon ton civarında, töneri ise % 28
dir. Bulunduğu yer itibariyle çok uzun ve pa
halı bir taşımayı ieabettirir. Daha kolay tas
hih edilmek ve doğrudan doğruya kullanılmak
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gibi bir olanakları cevherlerimizin daha rahat
bir şekilde ihracedilmelerinin nedenleri olması
gerekir. Bunun için, dinamik politika izlenme
li ve yabancı şirketlerin iddia ve safsatalarına
önem verilmemelidir.
Değerli arkadaşlarım, bor minerallerinde
halen en önemli konu Kırka sahasındaki mikta
rı büyük sodyumlu türlerinin yurdumuza ka
zandırılmasıdır. Bu hususta, bu maden yatak
larının Etibanka devredileceği hakkında Sayın
Refet Sezgin'in gayet açık bir va'di bulunmak
tadır. Halen tutulan yolla bu hususun saklanamıyacağma ve bunun bir kanun tadili ile müm
kün olacağına inanmakla beraber, verilen sö
zün Adalet Parti iktidarının bir şeref sözü ola
rak kabul ediyor ve yeni Bakanın bu va'di teyidedeceğini ümidediyoruz.
Burada diğer bir hususu açıklamadan geçemiyeceğiz. Yabancı rekabet bilindiği gibi
hiç de büyük önemi olmadığı halde, her bor
mineralinde bulunabilecek bir miktar arsenik
maddesinin mevcudiyetini ileri sürerek, cevher
lerimiz hakkında yıkıcı bir propaganda ile re
kabet yapmak istemiştir. Bunda da kabul et
mek lâzımdır ki, bir ölçüde muvaffak ol
muştur. Bâzı politikacılar, bâzı idareciler ve
yabancı rekabetle iştirak halinde olan kimse
ler, bu yolda ileri geri iddialarda bulundular.
Bunun yanı başında Mudanya'da kurulmuş olan
asitborik ve boraks rafinerilerinin de işleteme
diğimizi, teknik bücümüzün buna kâfi gelmedi
ği gibi görüşler ortaya atıldı. Kendi teknik
gücümüzü küçümsemiyenler, burada bir kere
daha haklı çıktılar. Ve bu rafineride ilk zor
luklar yenildikten sonra, bütün ürünleri kısa
bir süre satıldı. Bor mineralleri konusu böy
lelikle bize bir kere daha kendi teknik gücü
müzü Türk çocuklarının da bir şeyler yapabi
leceğini ispat etmek imkânını verdi. Bor mine
rallerinin 'arsenikten arınması konusunda Plân
lama Teşkilâtı ile Etibak tetkikler yaptırmak
üzere Chemico, Batelle ve Humboldt firmaları
na başvuruyorlar. Bu müesseselerin yaptıkları
çalışmalar sonucunda varılan netice olumsuz
dur. Yani arsenik maddesi, bor cevherinden
uzaklaştırılamaz deniyor. Öte yandan Başba
kanlık Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurulu
böyle bir çalışma ile Orta - Doğu Teknik Üni
versitesi organlarını görevlendiriyor. Profesör
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Dr. Temel Çakaloz'un yaptığı çalışmalar so
nunda alman sonuç olumludur. Cevher hem
arsenikten arınmıştır, hem de tenörü yüksel
miştir. Bu da kendi gücümüze güvenmenin
diğer bir başarısıdır.
Değerli arkadaşlarım, kanımızca burada
bir sorun üzerine ciddiyetle durmak zamanı
gelmiştir. O da yabancı mühendislik firmala
rının yurdumuzda son zaman büyük ölçüde ve
çok kere de hiç lüzumu yokken kullanılması
meselesidir.
Daha önce Gökçekaya barajı olayından bah
sederken bir yabancı firmanın durumunu söz
konusu etmiştim. Yabancı teknik ve teknoloji
yi kullanmak zorundayız. Bu doğrudur. Ama,
har yerde bizi kendi imkânımızla çözebileceği
miz konularda ve bir aşağılık kompleksi içinde
veya yardım sağlamakla kolaylık elde edilecek
diye, yerli yersiz yabancı firmaları yurdumuza
sokturanlarm mütalâaları ile kalkınmamızı
ayarlamak bizi hiçbir zaman olumlu sonuçlara
götürmiyecektir. Daha önce de anlaşılacağı veç
hile, mühendislik firmalarının verdikleri mü
talâaları değerlendirmekte çok dikkatli olmak
lâzıincelmektedir. Mecbur kalınmadıkça esasen
hiçbir şekilde yabancı firmalara başvurulmamalıdır.
Değerli arkadaşlarım, bu konuda son olarak
1970 yılı programında hata olduğunu tahmin
ettiğimiz bir husus üzerinde duracağız, daha ön
ce de söylediğimiz gibi, bor minarelleri ihracatı
nın bu yıl 400 bin ton olacağı beklenmektedir.
Sağlıyacağı döviz ise 7,5 milyon dolar olarak
hesaplanmıştır. Böylelikle bor minarellerinin ih
raç fiyatı 38,8 olarak kabul edilmiş oluyor. Di
ğer taraftan madencilik sektörü ihracat tahmin
lerinde farklı ihracat rakamları verilerek 26 do
lar gibi başka bir değer alınmıştır. Bu hususun
da açıklığa kavuşturulması lâzımdır.
Diğer bir ihracat konusu da Manyizittir. Bu
madenlerimiz maalesef yabancı eline düşmüştür.
Karbonatlar 36 dolara, Kalsini cevher 41 dolara
ihracedilmektödir. İhracat fiyatları üzerinde il
gililerin dikkatli olmalarını tavsiye edeceğiz.
Manyezit kullanan iki Avusturya tuğla fabri
kasının kendi ülkelerinde yaptıkları ihracat 35
milyon doları bulmaktadır. Sümerbankm Kon
ya'da kurulu tesisleri ise, çok düşük evsaflı cev
herlere kalmış, hattâ manyezit yataklarını elin
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de tutan iki yabancı firmadan cevher talebi
olumlu bir sonuca bağlanamamıştır.
Değerli arkadaşlarım, bu suretle Enerji Ba
kanlığı konusundaki sözlerimizi bitirmiş oluyo
ruz.
Bu konuşmamızda durumu açıklıyarak, Hü
kümete ve Bakana görüşlerimizi bildirerek yar
dımcı olmak niyeti ile konuştuk. Temennimiz bu
hususta faydalı olmuş olmak ve bütçenin millete
ve Sayın Bakana hayırlı olmasını temenni et
mektir.
Saygılarımla. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Karaağaçlıoğlu buyurunuz efendim.
A.P. GRUPU ADINA MUSA KÂZIM KA
RAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın
Başkan, çok muhterem arkadaşlarım, biraz ev
vel Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı hak
kında Yüksek Heyetinize arz etmiş olduğumuz
maruzatımızın noksan kalan taraflarını ikmal
etmek suretiyle Bakanlık hakkındaki görüşleri
mi tamamlamak istiyorum.
Noksan kalan MTA. ve Etibank müessesele
rine ait görüşlerimize MTA. dan başlamak üzere
malûmatımızı arz ediyorum.
Enstitü, kurulduğu 1935 yılından bugüne
kadar yurdumuzun jeofizik ve tektonik yapısını
ortaya çıkarmıştır.
Bu yapının ışığı altında detay, etüt ve ara
maları ile krom, bor tuzları, cıva, mermer, lüle
taşı ve jeotermik enerji rezervlerinin dünya re
zervlerine nazaran büyük imkânlar bahşettiğini,
Türkiye'nin bilinenler dışında maden ve jeoter
mik enerji bakımından dünyanın en zengin ül
kelerinden biri olduğunu; ayrıca bakır, antimuan, kurşun - çinko, manyezit, uranyum, linyit,
manganez, perlit, diyatonit, amyant, woılfram
ve jips gibi madenler bakımından da geniş im
kânlara sahip bulunduğunu ortaya koymuştur.
Enstitünün şimdiye kadar yaptığı muvaffa
kiyetli çalışmalar sonunda takriben 120 milyar
liraüık çeşitli maden, hammadde ve kömür re
zervleri tesibit edilmiştir.
Enstitünün 1969 yılı çalışmalarında ağırlı
ğını yurt ekonomisinin önemli ihtiyacı olan de
mir, bakır (kurşun - çinko) ve linyit zuhurları
nın etüt ve araştırmalariyle bilhassa demir ve
çelik fabrikalarının ihtiyacı olan demir cevhe
rinin Divriği - Malatya ille Batı - Anadolu böl-
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pelerinde rezerv tesbiti olmuştur. 1970 yılında
da kesif olarak bu çalışmalara devamı zarureti
ortadadır.
îhracatı ile dış tediye dengemizde önemli bir
yeri olan bakır araştırmaları üzerinde yapılan
çalışmalar Karadeniz bölgesinin bakır, kurşun - |
çinko bakımından büyük imkânlara sahip bu- j
Umduğunu ve bu ıbölgenin balkır cevheri bakı
mından çok büyük ümitler verdiğini göstermiş
tir. Bu istikamette 1970 yılında da büyük güçle
çalışılacağını memnuniyetle ifade etmek isteriz.
Ayrıca bu çalışmalara muvazi olarak Devlet
Plânlama Teşkilâtı bilhassa Elbistan - Zamantı
bölgesi civarında ve Güney - Doğu Anadolu
mmtakasında yapmış olduğu çalışmalarla Tür
kiye'nin büyük bakır rezervine, büyük bakır po
tansiyeline sahifoolduğunu tesbit etmiş bulun- |
maktadır. Bu da Türkiye'nin en büyük ihraç
maddelerinden birisi ve gelişen memleketimizde
endüstrinin muhtacolduğu en büyük hammad
denin memleketimizde geniş mikyasta bulundu
ğunun ifadesidir.
j
Enstitü; yurdumuzda ilk defa petrolü keşfe
den ve petrol aramalarına bünyesinde geniş çap
ta yer veren bu kuruluştur. Bu mevzuda büyük
bir potansiyele sahibolan T. P. A. Ortaklığı ile j
koordinasyon sağlamasını verimli bir petrol ara- j
masının başlıca şartı görmekteyiz. Zira Türki
ye'de petrol aramada gerek ekipman bakımın
dan, gerekse bünyesinde taşıdığı teknik kadro- |
lan itibariyle T. P. A. O. mn büyük bir potan- j
siyele sahibolduğu malûmdur. Bu iki müessese
nin koordine çalışmaları suretiyle daha verimli
bir imkân meydana gelecek ve neticeler daha
hayırlı olacaktır.
•Sayın senatörler; yurdumuzun ekonomik ya
pısında; petrole, jeotermik enerjiye ve kurşun - !
çinko, bakır cevherine ihtiyacın çok büyük öl- ı
çüde olduğu muhakkaktır. Bu itibarla, enstitü- |
nün 1969 yılma nazaran daha güelü olan teknik I
kadro ve ekipmanından rasyonel bir fayda sağ- >
lanması için bu kuruluşun bakanlıkça; mevcut j
gücü istikametinde maddi ve mânevi yönden
takviye ve teşvik edilmesinde fayda vardır.
j
Yeni bütçe yılında da MTA Enstitüsünden i
Türk ekonomik gücüne büyük imkânlar getire
cek faydalı ve hayırlı çalışmalar temenni ede
riz.
j
Şimdi de bakanlığın diğer güçlü bir kuruluş j
olan Etibank hakkındaki görüş ve temennileri- I
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mizi kısa zaman ölçülerinde arz ve izaha çalışa
cağım.
1935 yılında 2805 sayılı Kanunla kurulan ve
1957 tarihinde de çalışma sahasına bankacılığı
da alan bu büyük kuruluş; enerji ve maden kay
naklarımızın işletilmesiyle maden cevherlerimi
zin teknik ve ekonomik şartlar dâhilinde çıka
rılmasında ve memleketimizin endüstriyel ve
sosyal kalkınmasında mühim bir unsur olan
elektrik enerjisinin üretim, iletim ve dağıtımın
da yıllardır faydalı hizmetler ifa etmiştir, et
mektedir ve edecektir.
Etibank eliyle 1970 yılında huzurunuza geti
rilen bütçe ile 1 milyar 653 milyon 590 bin lira
lık yatırım öngörülmektedir.
Bu yatırımların ağırlık merkezi daha ziyade
Anbarlı III - IV ve V nci üniteleri ile Seyitömer
ve Hopa - Termik santralleri ile programlaşmış
olan enterkonnekte şebekenin muhtelif kapasi
teli enerji nakil hatları ve dev tesis olan aliminyum fabrikaları civa, asit, sülfrik, bakır komp
leksi tesislerinin yapımı ve tevsii teşkil etmek
tedir,
Türkiye'nin en büyük ihraç maddesi olan
kromların mamul ve yarımamul halde dünya pi
yasalarına arzını temin edecek yeterli ferrokrom
tesislerinin kurulmasına gayret gösterilmesi lâ
zımdır.
Diğer taraftan Etibankın maden işletme, zen
ginleştirme, izabe tesislerinin kendi entegras
yonları içinde iktisaden bağımsız, halka açık
şirketler haline getirilmesi ile ilgili çalışmala
rın, 1970 yılında geliştirilmesini beklemekte
yiz.
Türk ekonomisine müesseriyeti bakımından
Espiye bölgesi Karaerik, Karılar, Kızılkaya sa
halarındaki bakır aramaları, işletme ve zengin
leştirme etütleri ve fizibilite raporlarının 1970
yılı sonuna kadar bitirilmelerine gayret göste
rilmelidir.
Eeza, programda özel sektör arama kapasi
tesinin ve müşavir mühendislik kuruluşlarının
geliştirilmesinde sermaye, personel ve diğer im
kânlar bakımından güçlü kuruluşlara gidilmesi
ve bunların teşvik edilmesini gerekli görmekte
yiz,
Elektrik üretim ve dağıtım kabiliyetleri ba
kımından da muvaffakiyetli bir hizmet örneği
veren kuruluşun TEK Kanunun uygulanması
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ile elektrik ile ilgili hizmetlerinin TEK'e devre
dilmesi halinde; mevcut imkânlarını madencilik
ve banka hizmetlerine büyük bir güçle verebil
mesini sağhyacak bir kuruluş ve teşkilât kanu
nunun TEK'e parelel olarak çıkarılmasında za
ruret olduğu kanaatindeyiz.
Kısaca, Etibank hakkındaki mâruzâtımı bi
tirirken, yıllardır Türk ekonomisine ve endüst
risine muvaffakiyetle hizmet eden Etibankın
muhterem mensuplarını tebrik eder, 1970 yılının
da başarı yılı olmasını dileriz.
Sayın senatörler, kısa zaman ölçüleri içe
risinde Türk Devletinin ekonomik, endüstri
yel ve idari yapısında mühim rolü olan Ba
kanlığın bütün meselelerini yüksek huzurları
nızda bir bir ele alıp, değerlendirmek müm
kün değildir. Ancak, bütçe raporunda dile ge
tirilen teknik personel, teşkilât kanunları ve
daha malî imkânların sağlanması mevzuları gi
bi problemlerin teklif ve temenniler kısmına
tamamen katıldığımızı arz ve ifade etmek is
teriz. Bu hususta meselelere radikal çözüm ge
tirecek ciddî tedbrilerm Bakanlıkça alınaca
ğına büyük bir inancına oliağunu yine hu
zurunuzda ifade etmek i?tariz.
Sözlerimi burada bitirirken beni gecenin bu
geç vakitlerinde büyük bir sabırla dinlemek
lûtfunda bulunan Yüce Heyetinize Bakanlığın
muhterem mensuplarına grupum adına teşek
kür eder, Bakanlık bütçesinin aziz milletimize,
muhterem. Hükümetimize hayırlı, uğurlu, olma
sını Cenabı. Haktan niyas ederim. Saygılar su
narım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Muh
terem senatörler, sayın üyeler grupları acıma
konuşmalarını bitirdiler. Bu kere şahısları adı
na söz alan sayın üyeleri takdim ediyorum. Sa
yın Gülek, Sayın Turan, Sayın Akyürek, Sayın
Özden, Sayın Hazerdağlı, Sayın Dikeçligil, Sa.
ym Topaloğlu, Sayın Ayrım, Sayın Ura!, Sayın
Çağatay, Sayın Mumcuoğlu, Sayın Pestilci, Sa.
yın Kor, Sayın Bingöl.
Sayın Gülek.. Yok. Sayın Turan.. Yok. Sa.
ym Akyürek.. Yok. Sayın Özden.. Yok. Sayın
Hazerdağlı.
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkan, sayın senatörler ben de gecenin bu
saatinde sizleri meşgul etmek istemem ama
Bütçe Plân Komisyonunda Sayın Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sorular sordum.
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işlerinin çokluğu münasebetiyle olacak ki,
cevap alamadım. Vatandaşlar bizden soruyor
lar, biz de müspet cevap vermiyoruz diye ma
ruzatta bulunmak mecburiyetini duydum.
Muhterem arkadaşlarım, Keban Barajı ya
pımı dolayısiyle 30 bin insanın göl altında, ba
raj gölü altında kalacağı hepiniz tarafından
bilinmektedir. Bu kürsülerden bu mesele bir
kaç defa konuşulmuştur. Artık Keban herkes
tarafından bilinen bir konu. Bu, 30 bin nüfustan
bir kısmı topraksız bir kısmı az çok toprak
sahibi kimseler. Ben önce bu baraj gölü altında
kalacak topraksızların konusunu eleştirmek is
tiyorum. Bu alanda yaşıyan topraksız köylü
lerin jT-asantıları ele alınacak olursa bunların
toprakları yok, ama birer evleri, bâzılarının bi
rer küçücük bahçeleri bulunmakta geçimle
rini sadece o köyün yerlileri olmaları müna
sebetiyle hayvanlarını o köyün maralannda ot
latmak suretiyle geçimlerini temin etmekte bu
lunan inanslar. Bunların istatistikleri yapıldı,
soruldu: Hangi işleri yapmak istersiniz, ne
reye yerleşmek istersiniz; diye uzun uzadıya
incelemeler, tetkikler yapıldı. Ama görüyoruz
ki bugüne kadar bunların nasıl, ne suretle,
nereye yerleştirilecekleri hakkında Keban
koordinasyonu denen bu teşekkülün, bu ku
ruluşun bir sonuca varıldığını ve dertlerine
nasıl çare bulunacağım öğrenmiyoruz.
Arkadaşlarım, bu bölgede yaşıyan bu top
rağın insanları hakikaten ümitsizlik içinde.
Ellerini, kollarını bağlamışlar, istikballerinden,
nasıl, nerede yerleşeceklerini düşünen, ümit
sizlik içinde kara kara düşünen insanlar ha
line gelmişlerdir. Keban barajının 1972 de bi
tirileceği hep ifade edilmekte. E, şimdi bun
ların 2 yıl içerisinde bu kadar insanın nasıl,
nereye yerleştirecekleri hakikaten bizleri de
düşündürmekte. Yerinden, yurdundan olacak
insanlar için, alışmışlar iyi, kötü bir yere. Bun
ların dertlerine çare bulunduğuna kaani de
ğiliz. Ben bu işin koordinasyon kurulunca ya
pılacağına kaani değilim. Bu işi ya Köy iş
leri Bakanı eline alsın. Bu çatal kazık gibi,
bakanlar toplanamıyorlar. Görüyoruz, işitiyo
ruz. Senede bir defa toplanamıyorlar. Ve top
lanmalarına imkân yok. Her bakanın kendi
meşguliyeti kendi başından aşkın. Keban'da
bir toplantı yapacaklardı geçen sene, toplana-
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madılar. Her defasında tehirlere uğruyor. Bu
koordinasyon heyetinin sorumluluğu bir Ba
kanlığa yüklemesini, - ya Köy İşleri Bakanlı
ğına, yahut Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baknalığı - üzerine almak suretiyle bu iş için top
raksız köylüye itimat telkin eden objektif,
elle tutulur, gözle görülür, bir hizmet edecek
leri ümidini vermesini istirham ediyorum.
Muhterem arkadaşlarım, ikinci konu bura
da az, çok toprakları olan insanlar. Bunların
istimlâk edilecek, göl altında kalacak kamulaştırılacak toprakların kadostroları yapıldı.
Takdir kıymetleri hızla yapıldı. Fakat istimlâk
bedellerinin ödenmesine sıra gelince, istimlâk be
dellerinin ödenmediğini görüyoruz, istimlâk be
delleri için 1968 bütçesinde 140 milyon, 1969 yılı
bütçesinde 225 milyon. 3-65 milyon para ayrıl
dı. Bütçe raporuna baktığınız zaman (1965 te
sormuştum, 1967 de sormuştum,) 65 milyon
lira para yatırılmıştı. O günden bugüne 1968
bütçesi de dâhil geçen yıl ayrılan 375 de dâhil
sadece 65 milyon, 92 milyona çıkarılmış. 27 mil
yon bir para yatırılmış bulunuyor. Bu 27 mil
yonun da bankalara yatırılmış olduğu söyle
niyor. Fakat bir tediye yok. Belki ihtilâf var
dır. Bankaya yatırılması kâfidir. Bankaya ya
tırılabilir. Fakat ihtilâflar doğabilir, ödenme
miş olabilir. Bunun için bir itirazım yok. Ama,
bu 365 milyon liranın bu iş için bütçeden ay
rıldığı halde nere%ye gittiği - olabilir dahi, bir
çok şeyler var. Demiryolu istinılâklari var.
Başka istimlâklar var - ama kamulaştırma be
deli olarak 27 milyon gibi bir paranın yatırıl
mış olması çok küçük şey. istimlâk bedelleri
için bütçe raporunda 868 milyon, para tahmil
ediliyor. Bu 1,5 milyarı bulacak. 1 milyarı bu
lacak. Haydi 1 milyar 200 milyonu bulacak, di
yelim. Şimdi buna karşı, bankaya yatırılmış
paranın miktarı, onda biri değil. Bu sene büt
çeye 240 milyon lira para konuyor. Bu paranın
da yatırılacağına, bu paranın da istimlâk sa
hiplerine ödeneceğine kaani değilim. Çünkü,
geçmiş yıllar bunu bize öğretiyor. Geçmiş yıl
larda böyle bir para ödenmedi. Asıl korkun-j
olan taraf şurasıdır; eğer önümüzdeki yıllar
da bu 500 milyonu iki yıl içerisinde, 1 yıl içe
risinde köye ödiyeceğiz derseniz, bu büyük spe
külâsyonlara sebebolacaktır. 100 dönüm top
rağını elinden çıkaran adam, 20 dönüm top
rak satınalamıyacaktır. Bu istimlâk edilen ara
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zinin sahipleri için büyük bir zulüm, olacaktır.
Bunları yerleştirmek, bunlara falan yerde top
rak vermek,, bunların katiyen olacağına 'caani
değiliz. Biz bu bölgenin insanlarıyız. Herkes
parasını alacak, biran evvel bir yerde bir yurt
yuva kuracak. Sayın Bakana rica ediyoruz; bu
işlerde geçimini sırf toprakla temin eden kü
çük arazi sahiplerine - geçen bütçede de arz et
tim. - öncelik tanınmak suretiyle, 20 bin, 30
bin, 50 bin, 100 bin, 200 bin lira olanların bir
an evvel ödenmesi suretiyle onların başlarının
çaresine bakmaları lâzımgeliyor.
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı bir dakika
nız var, hatırlatıyorum efendim.
SALİH HTZERDAĞLI (Devamla) — Biti
riyorum efendim.
Bunlar içerisinde 500 bin lira, 1 milyon lira
alacak olan da var. Bunları sonraya bırakmak
mümkün. Bunların paralarını daha ileride de
verebilirsiniz. Ama, geçimini sırf bu toprakla
temin eden kimseleri, küçük toprak sahiplerinin
paralarını biran evvel vermek suretiyle bun
ların kendi başlarının çaresine bakmalarını te
min etmek lâzımgelir. Siz eğer, biz bunları yer
leştireceğiz, biz bunlara toprak satmalacağız,
biz bunlara ev temin edeceğiz diyorsanız, bu
işi yapamıyacaksmız, beğendiremiyeceksiniz,
İmkânı yok bu işin. Başlarının çaresine bak
mak için biı an evvel topraklarının parasını
vermek lâzımgelir. Ama derseniz, su altında top
raklar kalmamış, biz şimdiden parasını ver
meyiz derseniz, o vakit vatandaşı birtakım
spekülâsyonlarla karşı karşıya bırakmak mec
buriyetinde kalacağız. Çünkü vatanıdır, yurdu
dur, birçokları Elâzığ'dan başka yere gitnıiyecektir. Mecburdur, o vilâyetin içerisinde top
rak satmalmaya. 100 dönüm toprak yerine 10
dönüm, 20 dönüm toprak alamazsa bu adam,
bu adama büyük zulüm yapılmış olacaktır.
Nihayet büyük baraj yapılıyor. Devlet bu işi
göz önüne almaya mecburdur. Başka çaresi
yoktur, bu işin.
Muhterem arkadaşlarım, köylülerimizi bu
korkunç durumdan kurtarmak için biran ev
vel Sayın Bakanlığın, Koordinasyon Heyetinin
bu işe bir çare bulmasını, topraksız olanlara
ve toprak sahibi olup da istimlâk bedeli ala
cak olanlara bir çare düşünmesini ve bu çare
sini köylüye bizzat bildirmesini ve bu sene büt-
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ledilemedi. Ama bu para meselesi denecektir,
çeye yatırılan 240 milyon lira paranın da his
filân denecektir. Bunun üzerinde durulacaktır.
se hisse büyük bir kısmının bankalara yatı
Bununla beraber o büyük üniteleri yaratan
rılması suretiyle sahiplerine ödenmesinin te
,
küçük ünitelerin üzerinde durulmalı gibi ge
minini istirham, ediyorum.
liyor bana. Bilhassa son zamanlarda yeraltı
Burada asıl korkunç olan bir başka me
sularında faaliyet var. Kooperatiflere doğru
sele daha var. Geçen gün arz ettim, istimlâk
gidiliyor. Bu yeraltı sularının çıkarılıp da
bedelleri takdir ediliyor.
kooratiflere doğru gitmesinde halkın yüzü gü
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, lütfen cüm
lüyor adeta. O halde bu Hükümet meselesi ola
lenizi bağlayınız.
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla) — Bitti
cak. Plânlamnın da düşünce tarzı olacak. Şim
efendim, bağlıyorum.
di tarihlerde bakarız. Mezopotamya ovası yani
istimlâk bedelleri takdir ediliyor. Çünkü,
Yukarı Mezopotamya, Urfa, Haran'a doğru gi
istimlâk komisyonları para alıyorlar. Belki
der. Vaktiyle burası sulanmıştır. Sulandığı va
günde beşyüs lira,, bin lira suretiyle milyon
kit Hamit Sadi Beyki bizim coğrafya hocamız
lar gitti bu işe. istimlâk Kanununa göre o sene
Prafesör, buraları Hazine, zahire ambarı ola
yapılan takdirin, kıymetin hükmü yok. üç se
rak vasıflandırır. Şimdi biz burda yağmur
ne sonra parayı ödiyecekseniz tekrar istim
yağdığı vakit mahsul alıyorus, yağmur yağ
lâk komisyonları gidecektir, tekrar tekrar tak
madığı vakit mahsul almıyoruz. Haran, o da
dirler kıymetler yapacaklar ve bu yüzden bütçe
gösteriyor ki tarihin en büyük şehirlerinden
miz zarar görecek. Bu işin çaresine bakmak lâbh isi ve nüfus itibariyle de kalabalık yer. Bu
zımgeliyor. Bu işe Sayın Bakanın eğilmesini is
gün orada hem insan kesafeti noksan, hem
tirham eder saygılar sunarım. (Alkışlar)
de verim az. Şimdi Haran ovası, elbette bir
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
sulama tesisine Türkiye'de gidilmiş olsaydı,
Sayın Dikeçligil.
ben şuna kaaniim ki Türkiye'yi duyurulabilir
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen
di, hattâ buğday da sevk edebilirdi. Bu kadar
dim, gecenin bu geç saatinde kısaca iki konuyu
mümbit ova çünkü yağmurla, yağışlı sene ol
dile getirmeye gayret edeceğim.
duğu vakit gübrelenmiyor, en iptidai bir ziraat
Enerji sahasında Devlet Su işlerinin sula
tarzı ile bire 22, bire 25, bire 30 kadar verebili
ma sahasındaki çalışmalarını elbette takdirle
yor. O halde nüfusumuzun arttığı bir devirde
yadederim. Ama tence Sayın Bakan, Köy İşle
ve daha da artmakta devam edecek inşallah,
ri Bakanı iken seyahatede çıkmıştı. O zaman
bilhassa besi meselesine bizim kulak verme
bir kitap da hasırlandı. Türkiye'de enerji is
miz iktiza eder. Onun için bu sulamaların üze
tihsaline çok kıymet verilirken, sulama me
rinde durulmasını hassaten rica ederim.
selesi bana göre biraz ihmal edilir gibi geli
Kongrelere bilhassa Türk - işin falan kong
yor. Kuraklık da malûm, kuraklık dolayısiyle
relerine giderim. Her taraftan gelen kütleyi,
her zaman için biz dışarıdan buğday ithal et
işin içerisinde yoğurulmuş vatandaşı dinlemek
mek mecburiyetinde kalıyoruz. Anadolu'nun ik
lâzım. Bizim Maden Tetkik Aramanın çalış
limi de meydanda. O halde, bu biraz plânlama
ması verimlidir. Orda ben işçileri dinledim, on
meselesi. Bu sulama işine çok ehemmiyet ver
dan sonra bu meselenin üzerine eğildim. Haklı
melidir. Hattâ çok küçük sulamalardan da baş
olarak işçiler bu madenlerimizin bazan heba
lamalı. Meselâ Devlet Su işlerinin benim böl
edildiğini
söylüyorlar. Bu doğru. Bir insan ma
gemde Yerlihan adında küçük ve gayet fakir bir
den
aradım
diyor, hiç sermayesi de yok, bulu
köy vardır. Kızılırmaktan küçük kanallarla su
yor, oranın ruhsatını alıyor götürü olarak ça
alındı. Şimdi köy gayet müreffehtir, hepsi de
lıştırmaya başlıyor. Yüzünde ne varsa kolaylık
zengindir. Aşağı - yukarı muhtaç durumda de
ğildir. O halde, küçük sulan değerlendirip, hal la alıyor. Kendiliğinden maden heder olmaya
başlıyor. Bu bence Türkiye'nin ilerisi için nor
kı kalkındırmak da istihsali artıracaktır ve
mal bir şey değildir. Eğer madeni bulduktan
dolayısiyle bu küçük üniteler büyük ünite
leri de yaratacaktır. Meselâ Seyhan Barajı ya ( s o n r a büyük sermayesi varsa, fenni bir şekil
de işletebiliyorsa, yatırımlarını^ yapabiliyorsa
pıldı, şimdiye kadar daha sulama meselesi hal-
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buna hak var. Ama madeni bulmuş, işletmiyor.
Bir işletene, ticaretini yapıyor 2G0 - 300 bin
liraya satıyor, kapatıyor. O halde bu maden
bunundur, bulmuştur demeye ve buna hak ver
meye de imkân yok. Bir nevi bunun ticaretini
yapma var, ticaretinin yapılması vardır. O halde
Maden Tetkik Arama veyahut da öbürü, bu ma
denlere tezahür etmelidir. Bu özel sektörcülük
de değildir haddizatında. Buna özel sektörcülük
demek doğru değildir. Bu kaptıkaçtılıktır.
Bu böyle olduğu müddetçe karşındaki muha
lif söyliyecek, bu böyle gider diyecektir, biz de
bunun savunmasının içerisine gireceğiz. Bunun
savunmasının içerisine girinceye kadar müda
faasının içerisine girmeli, tedbirini almak,
Hukukan da böyle. Haddizatında islâm! açıdan
da maden, su devletindir. Kaziyelerle bu sa.
bittir, hükmü vardır, müçtehidolanlar büyük
hukukçular, imamı Âzam da dâhil bunu ortaya
koymuşlardır. Dağda maden var, gidip buluyor
sun, sermayen yok, bunun ticaretini yap, öbü
rüne sat. Hattâ büyük madencileri artık biz
bundan sonra toprak olarak sevkiy atını değil,
onu zorlamalarla, küçük tesis kurdurmalarla
biraz ıslahını düşünmeli, toprak yerine kül
çe olarak sevk etmeye gayret etmeli. Türkiye
başka türlü döviz sağliyamaz.
Benim kanaatime göre navlun parası, şu
parası, bu parası toprak olarak Avrupa'ya ma
den sevk etmemiz bize hiçbir sey kazandırmaz.
Kanallarımla kurutur. Bunu biraz daha ıslah,
lek lâzım. Türk isçisi, kim ne
edip gonc
se desin, içinde çalıştığı için bu isle yuğruknuştur, biliyor meselelerini, iyi bilelim. Çok güce!
dile getiriyor. Hattâ Konya'da bir civa kralın
dan, Almanya'ya gidip fahri olarak nasıl ma
deni sattığından, bunu işletirken nasıl insan
ların zehirlendiğinden yine bahsettiler. Bizim
k'ımür işletmeleri vardır, Tavşanlıda. Orda di
ğer madencilerin kömür isletmelerini de nasıl
imlettiğini de dile getirdiler. Demek ki bunun
içinde olanlar biliyor bunu. Bildikten sonra di
le getiriyor ve hakikaten bizi düşünen, bizim
le beraber olan işçi ondan sonra buna rıza gös
termiyor. Rısa göstermediğine göre iyi de işlet
mediğine göre bir çarei hal bulmalı. Türkiye
bugün kömür bakımından sıkıntı çekiyor.
Kömür ocaklarına sahip, işletemiyor, Satmanı
da diyor. Ondan sonra mütamadi surette Do

ğu Anadolu'da falan linyit yatakları var, yine
hakeza. Buna bir haı çaresi elbette bulmak lâ
zımdır.
BAŞKAM — Sayın Dikeçliğil, iki dakikanız
var efendim.
HÜSNÜ DİKEÇLİĞİL (Devamla) — Teşek
kür ederim. Kanaatim, şu merkezdeki bizim sa
ten hükümetlerin birbirinden farkı yok. Cumhu
riyetten bu yana kadar her gelen iktidar dev
letçidir, devletçi olmuştur, aşağı - yukarı. Ama
devletçiliğin hududu var. Devletçiliğin budu
nu çizerken Türkiye'nin millî servetlerini hakkiyie korumak mecburiyetindeyiz. Benim mıntakanıda madenci var, takdirle karşılarım.
Fevkalâde tesisini kurmuş, işletiyor, bakıyor,
bana diyecek yok. Beyle özel sektöre can kur
can. Fakat hiçbir şeyi yok, maden ocağını
almış, ondan sonra, biraz sonra iflâs etmiş,
fakir fukaranın da parasını vermemiş, clolayısiyle de öbür tarafa da götürmüş. Sayın Ba
kandan bilhassa iyi çalışan, teknik kadroları
yetişmiş Türkiye'nin madenlerini
meydana
çıkaran Maden Tetkik Arama meydanda. Bu
gibi kaptı - kaçtı madencilik sistemine bir
çare hıımıalı ve bunu ortadan kaldırmaya gay
ret etmeli, bu bizim vazifemiz olmalı.
Beni dinlemek lûtfunda bulundunuz. Te
fekkür ederim. Bütçenin hem Bakanlığa hem
de Türk Milletine hayırlı olmasını Allahtan
niya.3 ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Topalogiu.
İHSAN TOPALOĞLü (Giresun) — Efen
dim, ben Bakandan sonra görüşmek, son sözü
almak için müracaat etmiştim. O zaman imkân
verirseniz memnun olurum.
BAŞKAN — • Efendim, sırayı bozmak imkâ
nına sahibdeğiiiz. Eğer şahsınız olarak tek
rar sıraya girerseniz mesele yok. Yazdım tekrar
satiâlinizi.
Sayın Ayrını?... Yok. Sayın Ural?.. Yok..
Sayın Çağatay?.. Yok. Sayın Mumcuoğlu.
HAYRi MÜMOUOĞLU (Tekirdağ)
ile yetineceğim efendim.

Si

BAŞKAN — Hay hay efendim. Sayın Peştil
er, buyurun.
MEHMET ALİ PESTİLÖİ (Zonguldak) —
Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım; çok
kısa bir noktaya değinerek huzurunuzdan ay476 —
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rılacağım. Bu belki kısa bir ölçüden kendi se
çim bölgemi ilgilendiriyor. Fakat biraz sonra
arz edeceğim birtakım rakamlar hakikaten işin
üzerinde ciddiyetle eğilinmesi lâzımgelen bir
mesele olduğu kanısındayım.
Zonguldak kömür havzasında son zamanlar
da artan ve ölümle neticelenen iş kazalarını
belki Sayın Bakanımız yakinen izlemektedir.
Şimdi önümüzde birtakım, istatistikler var.
1969 senesinde ölümle neticelenen 50 tane iş
kazası olmuş ve 70 kişi mevcut iş kazaların
da ölmüş. 1970 yılının ilk 22 gününde meyda
na gelen iş kazalarında Ölen işçi sayısı 12, her
gün Zonguldak'tan mahallî gazeteler geliyor,
hepsi elimde. Gün geçmiyor ki, bu gazetelerde
Zonguldak'ta ölümle neticelenen bir iş kazası
haberi bulunmasın. Bundan bir müddet evvel
Sayın Bakanımız da Zonguldak'a gittiler, hav
zayı yakından tetkik ettiler. Şimdi bu son gün
lerde meydana gelen ölümle neticelenen iş
kazalarının nedenleri hakkında ben bir mütalâda bulunmıyaeağım. Eski madencilerden ve
halen Zonguldak Maden işçileri Sendikasının
sekreteri bulunan bir arkadaşımın bir beyanı
nı arz edeceğim. Bu beyanat karşısında Ba
kanlığın dikkatini bu nokta üzerine bir neb
ze celbetrnesini istirham edeceğim. Makaleyi
okumadan evvel bir noktayı daha arz ede
yim.
Muhterem arkadaşlar, 1969 senesinde mey
dana gelen 70 ölümün 42 tanesi Karadon bölü
münde ve 1970 senesinde meydana gelen 13 ölü
mün 7 tanesi de yine bu Karadon ocağında
meydana geliyor. Yani bu ocakda mevcut iş
kazalarında ölüm sayısı diğer ocaklardan da
ha fazla.
Şimdi bakın bu Maden işçileri Sendikası
Genel Sekreteri bu kazaların nedenlerini şöy
le açıklıyor: «Karadon bölgesinde idari meka
nizmadaki huzursuzluk ve işlerin takipsisliği
ile emniyet tedbirlerinin alınmaması bugünkü
feci durumları meydana getirmiştir. Bir defa
bölgenin başı olan müdür ile diğer teknik ve
idari personel arasında bir koordinasyon te
şekkül ettirilememiş, aksine bölgeye birtakım
sürtüşmeler ve çekişmeler hâkim olmuştur.
Gerek 1969 daki, gerek yeni yıldaki kazaları
incelediğimiz zaman kazaların bâris bir ihmal,
lâkaydi ve emniyet kurallarına riayetsizlikte!}.
meydana geldiğini müşahede ediyoruz.» Bunu
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uzun uzun izah ediyor, «1170 yılının en feci ve
4 işçimizin grizu gazından boğularak ölme
siyle sonuçlanan kazayı incelediğimiz zaman
görüyoruz ki ortada korkunç denilecek bir
vurdum duymazlık, cehalet ve ihmal mevcuttur.
Çalışılan yerde birleştirilmesi düşünülen eski
baş yukarı delik delinmeden burasının havalandırılmaması sadece gaflet kelimesiyle izah
edilebilir». Ve ayrıca devamla: «Karadon böl
gesinde mühendis kadrosu çok yetersizdir. Bir
mühendisin birkaç kartiye birden baktığı da
müşahede edilmektedir. Halbuki havzada çe
şitli nedenlerle pasif görevlere aktarılmış
pek çok tecrübeli mühendis sabahtan akşama
kadar verildikleri pasif görevlerinin başın
da mesti saatlerinin pek çoğunu boş geçir
mektedirler.»
Burada bu bir ölçüde de teknik bir arkadagdır. Kendisi bu Karadon bölgesinde mey
dana gelen iş kazalarının nedenlerini ihmal,
lâkaydi ve emniyet kurallarına riayetsizlikle
izah ediyor. Ben istirham ediyorum. Hakika
ten son zamanlarda bu bölgede hâsıldan ve
ölümle neticelenen iş kazaları bütün Zongul
dak'm ve maden işçisinin, 34 bin, 35 bin ma
den işçisinin huzurunu bozacak dereceye gel
miştir. Bu bölgede hakikaten bir rahatsızlık
vardır. Eğer Sayın Bakanımız bu meselenin
üzerine eğilirse Zonguldak'ta bilhassa çalışan
işçilerin huzurunu bozan hattâ istihsali dahi
etkiliyecek olan bu gibi tamamen ihmale ve ge
rekli emniyet tedbirlerinin alınmamasına daya
nan ve ölümle neticelenen iş kazalarının önüne
geçmesine mâni olacaktır. Teşekkür ederim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Sayın Kor buyurunuz.
ORHAN KOR (İzmir) — Sayın Başkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri; Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığına bağlı Petrol Dairesi
Başkanlığı bütçesi üzerinde görüşlerimi arz
ediyorum.
Bugünün dünya enerji konjonktürü içinde
petrol yeri ve gelişme hızı diğer rakip primer enerji kaynaklarım çok gerilerde bırak
mıştır. Petrol lehine bu büyük inkişafın sü
ratle artışına yine hızla gelişen petro - kim
ya araştırmaları ve endüstrisi de büyük mik
yasta tesir etmiştir. Aynı zamanda petrolün
ehemmiyet ve istihlâk sahalarını da artırmış-
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tır. Bu bakımdan topraklarımız altında bu
lunan bu büyük millî servetin arama; istihsal,
rafinaj ve nakliye endüstrisinin hışla geliştiril
mesi ve daha teknik teknolojik imkânlara ka
vuşturulması icabeder, Millî sanayiimizin geliş
mesinde ve kalkınma hedeflerimizin mümkün
olan en kısa zamanda ulaşılmasında petrol ih
tiyacımızın tam karşılanması ve öncelikle ele
alınması gerekmektedir. 6326 sayılı Petrol Ka
nunu ile kurulmuş olan Petrol Dairesi Petrol
Kanununun tatbikiyle vazifeli hükmi şahsiyeti
haiz katma bütçeli ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığına bağlı bir dairedir. T. O.
Petrol kaynaklarının süratle ve verimli bir şe
kilde geliştirilip kıymetlendirîlmesini Türkiye
dâhilinde hususi teşebbüs eliyle ve yatırımları
yabancı menşeli petrolle yapılan petrol ame
liyatını yerli ve yabancı şirketlerin petrol
hakkı taleplerini inceleyip karara varmak ve
petrol ve murakabe kontrol ve murakabe yap
makla görevlidir.
Türkiye'nin petrol imkânlarını tesbit için
petrol şirketlerinin vermeye mecbur olduğu ra
por ve bilgileri toplar ve değerlendirir. Dünya
petrol hareketlerini yakından inceler. Petrol
Kanunu ve nizamnemesine uymıyan şirketlerin
ruhsat ve haklarını durdurur veya iptal eder.
Petrol Dairesi 1954 te neşredilen 6326 sayılı
Petrol Kanununda o günün ihtiyaçları göz önün
de tutularak hazırlanmış ve teşkilatlandırılmış
tır.
Son 15 yıllık bîr döneni içinde petrolümüz
de büyük gelişmeler olmuş, petroliü sahaları
mız 2 den 18 e, hampetrol istihsalimiz de 178 596
ton seneden 3 568 813 tona yükselmiş ve istih
salde % 1 897 artış göstermiştir. Bir önceki
seneye nazaran
artış ise 464 bin ton
fazlasiyle % 15 dir. 1989 petrol ihtiyacımızın
% 54,33 ü yerli hampetrolden elde edilmiştir.
Rafineri adedi de birden üçe çıkmış, mevcut
rafineri kapasitemizde 330 bin ton seneden
7 milyon 300 bin ton seneye yükselmiştir. Ka
pasite artışı da % 2 210 dur. Önümüzdeki yıla
da mevcut kapasiteye 3 milyon 300 bin ton
luk ilâve tevsi ile ipraş 150 bin ton ile Ersan
eklenecek olursa ve yine 1972 de 3 milyon ton ile
faaliyete geçecek olan izmir rafinerisi ile ve
yine 1»72 de bitecek olan 1 milyon kapasiteli
Marmara rafinerisi devreye girdiğinde bu çok
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kısa bir zaman içinde 15 milyon ton kapasite
ye ulaşacaktır.
Karadeniz bölgesi rafinaj projesi ile 18 mil
yon ton kapasiteye baliğ olacaktır. Petro Kimya kompleksinin etilen ünitesi faaliyete ge
çirilmiş, diğer üniteler 1970 ve 1971 de tamam
lanmış olacaktır.
70 bin varil gün kapasiteli Batman - Dört
yol ile 16 bin varil gün kapasiteli Şelmo Bat
man boru hatları inşa ve ikmal edilerek hiz
mete açılmıştır. Boru hattı için Türkiye Pet
rolleri Â.O. lığı 360 milyon Tl. yatırım yapmış
ve bugüne kadar 413 milyon Tl. tahsilat yapmış
tır.
Ayrıca 65 bin ton DW tonluk Germik Tan
keri, millî tanker filomuza katılmıştır. Bugü
ne kadar yurda iki milyar liranın üzerinde
nakdî ve aynî sermaye yekûnu yabancı şirket
ler tarafından getirilmiş bulunmaktadır. Bu
büyük yatırım, ve faaliyetler A. P. iktidarı
hükümetlerinin bu işe verdiği büyük ehemmi
yetin bir kısmını göstermektedir. Bu kadar
mühim ve değerli büyük faaliyetleri çok az
bir personel kadrosu ile takibeden ve teknik
eleman noksanlığına rağmen büyük başarı gös
teren Petrol Dairesinin 55 kişilik kadro ve 34
kişilik yardımcı personelinin vatanperverane
çalışmaları ve gayretlerini takdirle belirtirim.
Bütçenin Büyük Türk Milletine, Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanlığımıza faydalı ve ha
yırlı olması dileğiyle huzurunuzdan ayrılıyo
rum. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Bingcl buyurunuz efendim.
İSA BİNGÖL (Muş) —- Vazgeçiyorum efen
dim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Şa
hısları adına söz talebeden sayın üyelerin ko
nuşmaları bitmiştir. Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sayın Avcı buyurunuz efen
dim.
Sayın Bakan Heyeti Umumiyenin karariyle cevap müddetiniz 1,5 saat olarak takyidedilmiş bulunmaktadır efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun
muhterem üyeleri;

C. Senatosu

B : 38

4 . 2 . 1970

O :3

Önemli faaliyetler sahalarından biri de, şüp
Bakanlığımız 1970 Bütçesinin Yüce Senato- I|
hesiz
su kaynaklarımızın geliştirilmesidir.
da müzakeresi vesilesiyle, sayın grup sözcüleri
—
Süratle artan nüfusumuzun beslenmesi,
nin ve sayın senatörlerin, kıymetli mütalâaları
giyinmesi,
zirai mahsul işliyen sanayiin ihtiyaç
için teşekkür eder ve bu mütalâaların gelecek
larının karşılanması, içme, kullanma ve sanayi
teki çalışmalarımız için bize büyük yardımlar
tesislerinin Su ihtiyaçlarının giderilmesi,
Bağlıyacağına olan inancımı belirterek mâruzâ
— Taşkınlıkların önlenmesi, bataklıklarını
tıma başlamak istiyorum.
kurutulması,
Hidro - Elektrik enerji üretilmesi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı;
gibi,
su
kaynakları
inkişafının başlıca mesele
Yurdumuzun petrol, maden, kömür ve su
leri daima üzerinde önemle durduğumuz husus
kaynaklarının geliştirilmesinden, sanayiin ve
lardandır.
diğer istihlâk sahalarının ihtiyacı olan elektrik,
— Elektrik enerjisi, memleketimizin ekono
kömür, akaryakıt ve benleri her türlü enerji
mik
ve sosyal kalkınmasında, şüphesiz en mü
nin temin ve tedarikinden, sorumlu bulunmak
him unsurlardan bilidir.
tadır.
Yurdumuzun karanlıktan kurtulması, endüst
Bakanlığımız bu faaliyetlerini kendisine bağlı I
rinin gelişmesi, büyük ölçüde elektrik enerjisi
ve ilgili kuruluşlar ile ve bizzat Bakanlığın
ne bağlıdır.
Merkez Teşkilâtı eli ile yürütmektedir.
Bu sebeple; bol, ucuz, devamlı ve emniyetli
Bu vazifelerin ifası sırasında; yapılan her
şekilde
elektrik enerjisi temini başlıca meşgaletürlü çalışmanın, Hükümet Programında açıkça
mizdii'.
ifade edilen anapolitika ve hedeflere uygun yü
Sayın senatörler; Enerji ve Tabiî Kaynak
rütüldüğü tabiîdir.
lar
Bakanlığının görev sahası, çalışma esas ve
Daha iyi bir değerlendirme yapılmasına im
hedefleri
hakkında böylece çok kısa bilgi arz
kân vereceği mülâhazası ile, ulaşmak istediği
ettikten
sonra
1970 yatırımlarımızı özetlemek
miz gayeleri özetle tekrar etmeyi faydalı müta
\ istiyorum.
lâa ediyorum.
1970 yılında;
— Memleketimizin petrol ve petrol ürünleri
Lira
ihtiyacının bir an önce tamamen millî kaynak
larımızdan karşılanması,
Devlet Su İşleri eliyle
2 131 715 000
— Petrol ithali için yabancı memleketlere
Elektrik Etüt İdaresince
58 500 000
ödenmekte olan paraların, her türlü imkândan
Etibank tarafından
1 653 590 000
faydalanmak suretiyle tasarrufu,
Türkiye Kömür İşletmeleri eliyle 151 100 000
Petrol Ofisi tarafından
61 200 000
— Memleketimizin kısa zamanda ham ve
Türkiye Petrolleri faaliyeti olarak 448 677 000
mamul petrol ihraceden bir memleket haline ge
(Petkim) Petro Kimya A. Ş. eli ile 285 500 000
tirilmesi,
Ve Maden Tetkik Arama Enstitüsü
Petrolle ilgili her türlü faaliyetin anahedefaaliyetleri ile ilgili
132 848 000
fini teşkil etmektedir.
olmak üzere
4 923 120 000
— Memleketimizin çeşitli ihtiyaçlarının kar
liralık yatırım yapılacaktır,
şılanmasında ve tediye muvazenesinde çok mü
him yeri olan madenlerimizin, kısa zamanda,
Gerek Bakanlığımızca ilgili kuruluşların iş
verimli şekilde işletilmesini sağlamak üzere;
tirakleri ve gerekse Bakanlığımız dışında ve fa
kat Bakanlığımız iştigal sahası ile ilgili yatı
— Modern tekniğe uygun şekilde aranması,
rımlar mütalâa edildiği takdirde bu sahadaki
istihsali, ham cevher yerine mamul ve yarı ma
yatırım toplammıii yaklaşık olarak yedi milyar
mul maden ihracı,
lira civarında olacağını ifade etmek mümkün
— Madenle ilgili her türlü muamelâtta, sü
dür.
rat, emniyet, güven ve serbest rekabet ortamı
Bağlı ve ilgili kuruluşlarımızın 1969 yatı
nın, yaratılması,
rım programı uygulamalarının, memnuniyet ve
Son derece önemli saydığımız bir faaliyet
rici ölçüde gerçekleştirilmiş olduğunu da he
dalının, madenle ilgili çalışmalarımızın mihra
kını teşkil etmektedir.
I men ifade etmek isterim.
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Çeşitli bütçe işlemlerinden sonra "bağlı ida j
77 600 Kw. takat
tesis edilerek yılda
reler 1989 yatırımları toplamı 2 019 734 000 Tl.
391 500 000 Kw./h. saat enerji üretecek olan
iki Hidro - Elektrik Santral ikmal ve işletme
ve ilg-ili kuruluşlar yatırım toplamı, 1 714 000 000
ye açılacaktır.
Tl. olmak üzere Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1969 yatırımları toplamı 3 733 734 000
Petrol :
liradır.
Malûmları olduğu veçhile petrol politikamı
zın esasları, memleketimizin petrol ve petrol
Bağlı idareler 9 aylık gerçekleşme oranları;
ürünleri ihtiyacını biran önce ve tamamiyle
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü için 9 ay
millî kaynaklarımızdan karşılamak, ham ve ma
lık gerçekleşme oranı % 73,5 dur,
mul petrol ihtiyacı için yabancı memleketlere
Maden Tetkik Arama Genel Direktörlüğü
ödenen paralan tasarruf etmek, Türkiye'nin
için % 84,9
ham
ve mamul petrol ihraceden bir memleket
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdür
haline getirilmesi, takibettiğimiz ve yukarda
lüğü için % 79,3 dür.
tekrar arz ettiğimiz petrol politikamızın esas
İlgili kuruluşlarımızın 11 aylık uygulama
larını teşkil etmektedir.
oranlan ise şöyledir;
Teshit edilen bu hedefe ulaşıncaya kadar ha
Etibank Genel Müdürlüğü
% 80,1
riçten ürün ithali yerine, memleketimize daima
Türkiye Petrolleri An onım \JTV2LK.tasarruf sağlıyacak millî rafineriler tesis etmek
lığı
% 83,5
suretiyle hampetrol ithalinin ve bunu rafineri
Türkiye Kömür işletmeleri
% 82,7
lerde
işlemeyi öngören bir millî politikayı takiPetrol Ofisi
% 67,9
betrnekteyiz.
Petro - Kimya
% 190,9
Yerli hampetrol üretimimiz gittikçe artan
Bu oranlar bize, 1970 yılı yatırımlarının ay
bir hızla gelişmektedir. Filhakika 1968 yık
nen gerçekleşmesinin mümkün olacağını ifade
10 ncu ayında üretilen hampetrol miktan 2,5
ve teyidetmektedir.
milyon ton iken, 1969 yılı 10 ncu ayında 2 mil
Şimdi Bakanlığımız iştigal sahasına giren
yon 900 bin tona baliğ olmuştur. Bu artış
önemli meseleler ve bâzı büyük projeler hak
% 16 dır. Bu üretimin 900 bin tonu TPAO, 1
kında mücmel olarak Yüce Senatoya bilgi arz
milyon 500 bin tonu Shell, 500 bin tonu Mobil
etmek isterim.
tarafından ve 40 bin tonu da Ersan Şirketi ta
Su kaynakları :
rafından gerçekleştirilmiştir.
Muhterem senatörler,
Daha evvel de ifade ettiğimiz .gibi 1970
1989 yılı tümü itibariyle 12 ay üretimini tah
yılında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
mini olarak koyarsak durum şöyledir :
2 131 715 000 Tl. yatırım yapacaktır.
Bu miktarın;
1 260 000 000 lirası tarım sektöründe
720 700 000 lirası enerji sektöründe
151 015 000 lirası hizmetler sektöründe
yer alan projeler ile ilgilidir.
Genel olarak tefrik edilen tahsisatın;
% 68,40 ı inşaat faaliyetinde,
% 9,83 ü inşaat ve etütle ilgili makina ; ta
şıt ve diğer satmalmalara,
% 2,87 si etüt plânlama faaliyetlerine ve,
% 18,90 ı da personel harcamalarına tah
sis edilmiş bulunmaktadır.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün 1970
yılı faaliyetleri sonunda;
92 727 hektar sulama şebekesi işletmeye
açılacaktır.
20 184 hektar saha taşkından korunacak ve,

1983 yılmın tüm ürelimi 3 milyon 104 bin
476 tona mukabil, 1989 yılında 3 milyon 568 bin
813 ton hampetrol üretilmiş olmaktadır.
Burada bir miktar da akaryakıt talebi., yani
sarfiyatı ile, rafinerilerimizin istihsalleri hakkın
da bilgi arz etmek isterim.
Bir yıllık sarfiyat olarak süper benzin 50 bin
ton, normal benzin 1 milyon ton, gazyağı 6C0
bin ton, motorin 2 milyon ton ve fuel - oil 2
milyon 700 bin tondur.
Buna karşılık rafinerilerimizin yıllık istihsali
süper benzinde 50 bin ton, normal benzinde 1
milyon tondan fasla, gazyağı 708 bin ton, mo
torin 1 milyon 900 bin ton ve fuel - oil 2 milyon
750 bin tondur.
Bu rakamları karşılaştıracak olursak 1970
yılı içerisinde üretim ve tüketim arasında ben-
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Petkim (Petro - Kimya) A.Ş. tesislerine ge
zin, gazyağı ve fuel - oilde bir miktar istihsal j
lince : 569 milyon 91 bin lirası dış olmak üzere
fazlalığı, buna karşılık motorinde ise bir mik
proje tutarı 1 milyar 873 milyon lira olarak baş
tar açık mevcuttur. Bu sebeple tüketimimizin
lanılmış olan bu tesislere, yeni ilâveler yapıla
maksimumda olduğu yaz aylarında 150 bin ton
rak 2 milyar 874 milyon liraya çıkarılmıştır.
civarında motorin ithali lâzımgelmektedir. Bu
1968 yılı sonunda yatırımın 589 milyon 719 bin
nun için de gerekli tedbirler alınmıştır, Bu se
liralık kısmı gerçekleşmiştir. 1969 yılı için 130
beple önümüzdeki yıl içerisinde her hangi bir
milyon lira olarak programlanan yatırım % 190
akaryakıt sıkıntısı bahis konusu olmıyacaktır.
fazlasiyle 248 milyon 178 bin lira olarak gerçek
Rafineriler :
leştirilmiştir. Bu gerçekleşme fizik yatırım ola
Sayın senatörler,
rak da aynı oranda tahakkuk etmiştir. Proje,
Yüksek malûmları olduğu veçhile, halen
hedefine uygun olarak yürütülmektedir.
memleketimizde Batman, îpraş ve Ataş rafine
rileri olmak üzere hali faaliyette 3 rafinerimiz
Petro - Kimya sanayiinin birinci ünitesi 1969
mevcuttur.
yılı Temmuzunda bitirilerek işletmeye açılmış
İzmir millî rafineri tesislerimiz inşa halinde
tır.
olup 1971 yılı sonlarına doğru inşaatı ikmal ve
Bugünlerde sanayiimizin önemli maddelerin
üretimde devreye girecektir. Bu tesis için 24
den polietilen istihsaline başlanmak üzeredir.
milyon 250 bin dolarlık kredi Sovyet Rusya'dan
Bu hayırlı ve müjdeli haberi ilk defa resmen
temin edilmiştir. Bundan başka özel teşebbüs ta
Cumhuriyet Senatosu huzurunda açıklamaktan
rafından inşasına geçilen Marmara, Ersan rafi
memnunluk ve gurur duymaktayım. Tecrübe
nerileri vardır.
mahiyetinde istihsal yapılmıştır. İstihsal numu
Ayrıca halen etüt safhasında olan Doğu nesi yanımısdadır. önümüzdeki hafta polietilen
Karadeniz rafinerisi üzerinde çalışılmaktadır.
istihsali devamlı olarak yapılacak ve sanayie
verilecektir. (Alkışlar)
Kurulmakta olan İzmir rafinerisi tahminen
1 milyar liralık bir yatırım icabettireeek ve üç
Diğer ünitelerin dış krediler 75 milyon 600
milyon ton hampetrolü işliyecek ve bunun ya
bin lira İngiliz Hükümetinden proje kredisi
nında 150 bin ton madeni ysğ üretecek tesislere
olarak, sentetik kauçuk ünitesinin dış para ih
sahibolacaktır.
tiyacı ise Avrupa Yatırım Bankasından temin
Keza Doğu - Karadeniz rafinerisi de 3 mil
edilmiş durumdadır.
yon ton hampetrol işliyecek kapasitede olacaktır.
Kömür :
İpraş rafinerisi tevsiine devam edilmekte
Muhterem senatörler, sanayiimisde primer
olup, tevsi projesi 1970 yılı sonuna doğru ta
enerji maddelerinden ve ısıtma maddelerimiz
mamlanmış olacaktır. Tevsiinden sonra kapasi
den biri olan kömürün önemli yeri vardır.
tesi 5 milyon ton hampetrole yükselecektir.
Türkiyemizde taş kömürü ve linyit kömürü
Batman rafinerisi halen kapasitesinin üze
cinsleri mevcuttur. Taş kömürü istihsalinde üre
rinde çalışmakta olup tevsi halindedir. Tevsii
tim hedefimiz yılda 7 milyon ton tüvenandan 9
sonunda kapasite 1 milyon ton hampetrol işlimilyon 430 bin tona çıkmıştır. Satılabilir kömür
yecektir.
olarak halen 4 milyon ton civarında olan üretim
Ataş tevslini tamamlamış olup, halen 4,4 mil
bu suretle 6 milyon tona çıkarılmış olacaktır.
yon ton hampetrol kapasite ile çalışmaktadır.
îstitraden burada hemen arz edeyim, kömür
Bu durumda 1970 yılı sonunda rafinerileri
deki kül nisbetlerinin düşürülmesi % 14 kö
miz kapasitesi 11 milyon tona ulaşacaktır. Bu
mürlü külden % 11 ve önümüzdeki çalışmalarda
kapasite 1971 yılı sonunda İzmir rafinerisinin
da % 9 a indirilmesi gayretleri olduğundan sa
devreye girmesiyle 14 milyon ton, Karadeniz
tılabilir kömür miktarında belM bir miktar
rafinerisinin ikmali halinde 17 milyon ton ola
azalma, fakat ona mukabil kalite yükselmiş ola
caktır. Buna özel teşebbüsün Marmara ve Ersan
caktır. Bunun için 126 milyon 500 bin lirası dış
rafinerileri de ilâve edilecek olursa, tahmini ka
finansman olmak üzere, 780 milyon liralık yapasite 18 milyon ton civarında olacaktır.
I tırım projemiz mevcuttur. Bu proje ile 1972 yılı
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sonuna kadar idame ve tevsi tesisleri yapılacak
tır. 1968 yılı sonu itibariyle 238 milyon 519 bin
lira harcanmıştır. 1969 yılında ise daha ziyade
idame yatırımlarına gidilmiş, 11 ayda 75 milyon
574 bin lira harcanmıştır. Projenin döviz ihtiya
cını karşılamak üzere 20 milyon 500 bin dolar
AİD kredisi msvcudolup bunun 2 milyon doları
harcanmıştır. İç para ihtiyacının karşılanması
üzerinde durulmaktadır.
Sayın senatörler, biraz sonra kısa da olsa
Sayın İhsan Topaloğlu'nun fuel - oil ile çalışan
termik santraller yerine linyitten istifade ile
yapılması lâzımge-len termik s antre İlerin müna
kaşasını yaparken belki beyan edeceğiz. Burada
arz edeyim : Görülüyor ki, kömür istihsalinden
önce büyük masrafları icabettiren ve uzunca bir
zamanı kapsıyan bir ön hazırlık çalışmalarına
ihtiyaç vardır. Bu müddetler içerisindeki yur
dun elektrik enerjisine olan ihtiyaçlarını karşı
lamak bakımından da hemen herkesçe çok iyi
malûmdur ki hidro - elektrik santrallerin ilk te
sisleri hem pahalı, hem de zaman alıcıdır. Ter
mik santralde kömür kullanma halinde de kö
mürün istihsaline geçmeden evvel ihzarat çalış
maları hem büyük yatırımları icabetmekte ve
hem de uzun zamanı almaktadır.
Bu müddet içerisinde devamlı gelişmekte olan
sanayiimizin ve şehirlerimizin gerek enerjide,
gerek aydınlatmada ihtiyacı olan elektrik ener
jisinin başka kaynaklardan da temin edilmesine
*bu sebeple de ihtiyaç olmaktadır.
Sayın senatörler, linyit istihsalinde ise hede
fimiz yılda 4 milyon 60G bin ton tüvenan linyit
istihsalidir. Bu hedefe ulaşmak için 9 milyon
lirası dış olmak üzere 201 milyon liralık proje
miz mevcuttur. Projenin 1972 yılı sonunda bit
mesi plânlanmıştır. Başlangıç yılı olan 1968 yı
lında 95 milyon 361 bin liralık kısmı geroekeştirilmiştir. 1969 yılı faaliyet programına gere
yürütülmüştür. Program yatırımı 40 milyon
olup, 11 ayda 30 milyon liralık kısım gerçekleş
tirilmiştir. 68 milyon liralık AİD kredisinin 65
milyon liralık kısmı 1969 Kasım ayı sonu iti
bariyle kullanılmıştır.
Linyit projelerimizde önemli bir husus ela
düşük kaliteli Kütahya - Seyitömer ve Maraş Afşin - Elbistan linyitlerinin termik elektrik
santrallerinde kullanmasıdır. Bunlardan Seyit
ömer tesisi projesi 95 milyon lirası dış olmak
üzere, toplam tutarı 236 milyon liradır, Hedef, [
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yılda 4,5 milyon ton tüvenan linyit üretimidir.
Bu program başlangıcı 1969 yılı olup, 1972 yılı
sonunda bitirilmesi plânlanmıştır. 1969 yılında
ancak 5 milyon liralık bir harcama yapılabimiştir. Döviz temininde müşkilât olmuştur. Gerekli
çalışmalar yapılmaktadır.
Afşin - Elbistan linyitlerine gelince, yapılan
aramalar ve sondajlar sonunda 3 milyar tonun
üzerinde rezerv tesbit edilmiştir. Kalorisi itiba
riyle düşük olan bu linyitler 70 metre derinlikte
olup sadece elektrik üretimi için termik santral
lerde yakıt maddesi olarak kullanılacaktır. Fi
zibilite raporları tamamlanmıştır. Yeraltı sula
rının yerüstüııe çıkarılması için etütlere devam
edilmektedir. Bu sulardan hem santralde soğu
tucu olarak istifade edilmesi ve hem de ovanın
sulanması düşünülmektedir. Yeraltı sularının
etüdü bitince proje ihalesi yapılacaktır. Buraıia
şimdilik 600 nıegovat güçte termik elektrik san
trali yapılması ve ileride 1 000 megovata tevsi
edilmesi mümkün görülmektedir.
Muhterem senatörler, elektrik enerjisinin,
üretim, iletim ve dağıtım imkânlarının daha
evvel arz ettiğim anahedef istikametinde geliş
tirilmesi ile ilgili olarak büyük yatırımlar ve
gayretler içinde bulunmaktayız.
Bu cümleden olarak :
Bütün yurdu kaplıyan, bir tek enterkonnek
te sistemin inşası ve böylece üretim imkânları
nın yurdun her köşesini beslemekte yekdiğerini
destekler hale gelmesi şeklinde tarif edilecek
olan, «Türkiye enterkonnekte sistemi» çalışma
larımızdan da kısaca bahsetmek uygun olacaktır.
Sayın senatörler, Türkiye'de mevcut bölge
sistemlerinin en büyüğü olup, Türkiye enterkon
nekte sisteminin nüvesini teşkil eden Etibank
enterkonnekte sistemi halen Trakya, Marmara,
Ege ve İç - Anadolu bölgelerini kaplamaktadır.
Bu sistem 1969 yılı itibariyle 154 Kw. olarak
4 496 Km. ve 154 Kw. dan düşük voltajda
10 515 Km. enerji nakil hattını ihtiva etmekte
dir.
Etibank tarafından işletilen bütün sistem
lerden 154 ü belediye, 59 İktisadi Devlet Teşek
külü, 586 köy, 83 Devlet teşekkülü, 224 sair sa
nayi ve aydınlatma müstehliki olmak üzera ha
len 1 306 müşteri faydalanmaktadır.
Bu sistem termik kaynaklardan % 62, hid
rolik santrallerden de % 38 nisbetinde beslen-
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mekte olup 1989 senesinde 6,023 milyar üretim
yapmıştır. Bu sistemin 1969 yılındaki puantı
1 083,9 Mw. (Megavat) olmuştur, üretilen
enerji halen Türkiye üretiminin % 76,9 unu teş
kil etmektedir.
Bu sistemin bütün Türkiye sathına yayılma
sı ve diğer küçük sistemlerle irtibatlandırılması
maksadiyle çeşitli enerji nakil hatları program
lara dâhil edilmiş bulunmaktadır. Artık Türki
ye'de demiryolu, karayolu şebekesine enterkonnekte elektrik enerjisi nakil şebekesi girmek
tedir.
Diğer sistemlerden :
— Almus sistemi 1970 başına kadar,
— Çukurova sistemi 1970 başına kadar,
— Doğu - Karadeniz sistemi 1970 yılı içinde,
— Çağ Çağ sistemi 1972 yılı içinde,
— Kepez sistemi 1970 yılı sonunda,
— Tortum sistemi ilâve kısmı 1970 yılı içinde,
— Kovada sistemi 1970 yılı sonunda,
— Van - Engil sistemi 1973 yılı içinde bu
enterkonnekte sisteme bağlanacaktır.
Bu maksatla programlanmış olan enerji na
kil hatları Türkiye'de ilk defa 380 Kw. olarak
2 873 Km., 154 Kw. olarak 3 975 Km., 154
Kw. tan aşağı voltajda olarak 5 451 Km. dir,
Ayrıca, bu programlanmış dönemde 413 kasaba
nın sisteme bağlanması da öngörülmüş bulun
maktadır.
Bu dönem zarfında:
Keban - Ankara - Gökçekaya - istanbul,
Keban - Ankara - Adapazarı - istanbul,
— Gökçekaya - Seyit Ömer - İzmir,
Keban - Doğukaradeniz,
Seyitömer - Seydişehir Alüminyum tesisleri
ne bağlanacak 380 Kw. lık hatlar plânda öngö
rülmüş bulunmaktadır.
Bunlara ilâveten Samsun'dan başlayarak bü
tün Doğu - Karadeniz sahilini kateden (halen
Türkiye'nin enaz elektrik enerjisi bulunan bel
gedir) 154 Kv/. lık enerji nakil hattı aynı zaman
da Erzurum üzerinden Keban'a da bağlanacak
tır. Diğer taraftan Keban sistemi Diyarbakır
üzerinden Batman, Siirt, Van ve Muş'a 154
Kw. lık enerji nakil hattı ile ulaşacaktır. Bu
hatlar yapılacak olan enerji nakil hatları m n
başlıcalarmı teşkil etmektedir. Bu arada işıiyen
sistemin bulunduğu bölgelerde de sistem işleyi
şini kolaylaştırıcı ve emniyet artıracak diğer
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hatlar da yapılacağı gibi programda bulunan
hatların yapımı ela gerçekleştirilecektir.
Türkiye'nin bütün vilâyetlerine bu sistemden
enerji verilmesinin öngörüldüğü, 3 ncii Beş Yıl
lık Plân dönemi sonunda nüfusumuzun 42 mil
yon olacağı, puant takatin 3 640 Mw olacağı,
nüfus başına üretimin ise 455 Kw/h a erişeceği
tahmin edilmektedir. 1989 senesinde bu miktar
230 Kw/h tir. Enerji üretiminin 19 milyar
Kw/h a ulaşacağı ve halen meveudolmıyaö
380 Kw. ve yukarısı enerji nakil hatlarının 5.500
Km. Halen 4 496 Em. olan olan 154 Kw. lık
enerji nakil hatlarının 9 200 Km. ye ve halem
10 515 Km. olan 154 Kv/. t;\n aşağı enerji nakil
hatlannm 36 C00 Km. ye 1069 ymnda 30 70a
Km. olan alçak gerilim şebekesinin 1Î3 62 500'
Km. ye ulaşacağı ve 9 102 Mw. olan trafo pos
taları takatinin 26 200 Mw. ya ulaşacağı tah
min edilmektedir.
Burada Yüce Senatoya üzüntülerimi de ka
tarak bir hususu arz etmek isterim. Bundan
bir süre önce Bulgaristan Halk Cumhuriyetleri
Enerji Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Hükü
meti ile Bulgaristan Hükümeti arasında enerji
nakil mübadelesi halkında bir anlaşma imza
ladık. 32 milyon nüfusa sahip Türkiye'mizde
1969 yılında eriştiğimiz seviye ortalama 7,5 mil
yar kilovat saat. 1977 de üçüncü Plân dönemi
nin sonunda erişmek için hedef aldığımız sevi
ye 19 milyar kilovat saat. O zaman nüfusumuz
42 milyona çıkacak. 8 milyon civarında nüfusu
olan Bulgaristan'ın pek de hidrolik santrallere
müsaidolmamasma rağmen bugün ürettiği elektirik miktarı 17 milyar kilovat saat.
Programa alınmış olan santraller:
50 Mw. lık kovada II,
50 Mw. lık Hopa,
24,6 Mw Doğankent,
410 Mw lık Ambarlı III, IV, V,
110 M w lık Seydişehir gaz türbinleri,
300 Mw lık Gökçekaya,
620 Mw lık Keban,
300 Mw lık Seyitömer,
70 Mw lık Kadıncık,
55 Mw lık Kadıncık II,
14 Mw lık Çıldır santralleri inşaa halinde
bulunmaktadır.
Sayın senatörler, umumi maruzatımı bü
yük projelerimiz hakkında kısa kısa malû
mat vererek izninizle tamamlamak istiyorum.
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Keban :
Dünyada 210 metre yükseklikte 12 nci.
31 milyar metreküp su rezervi ile 13 ncü,
üretici enerji bakımından 24 ncü olan Keban
projesine 1965 yılında derivasyon tünelleri in
şaatı ile başlanmış, 1987 yılı sonunda nehir
tünellerine çevrilerek baraj inşasına geçilmiş
tir.
Keban'da kurulacak olan 8 ünitelik eblıtrik santralleri ile yılda ortalama, 5,5 mil
yar kilovat saat elektrik üretilecektir.
Baraj ve hidro - elektrik santrali inşaatı
Fransız - italyan grupu bir firmaya 697 milyon
liraya ihale edilmiş olup, 135 milyon liralık
dış finansman ihtiyacı Keban Sendikası tara
fından sağlanmıştır.
1969 yılı başlangıcında
yapılan ikinci
keşfe göre, lüzum hâsıl olan ilâve krediler
den 20 milyon doların verilmesi kabul edil
miş, bundan 5 milyon dolarlık italyan kre
disi anlaşması 8 Ekim 1969 tarihinde im
zalanmıştır. Kalan kısım üzerinde Avrupa
Yatırım Bankası ile müzakerelere devam edil
mektedir.
Bugünkü duruma göre baraj, hidro - elek
trik santralleri, yollar ve istimlâkler olarak
proje maliyeti 3,5 milyar lira civarında olup,
1968 yılında 905 milyon lirası, 1939 yılında 207
milyon lira olmak üzere 1 milyar 112 milyon lira
harcanmıştır. Halihazırda tüm baraj inkaatmm
% 39 u tamamlanmıştır. Kati olmamak üzere
bugünkü bilgiler muvacehesinde barajın su
tutma tarihi 1 Ekim 1972 olarak görülmek
tedir. inşaatın tümünün tamamlanması, mü
him arızalar çıkmaması halinde 1973 yılı yaz
aylarında olacaktır. Yani Cumhuriyetimisin
50 nci yılından önce Keban tesisleri Türk Hal
kının hizmetine girmiş bulunacaktır.
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yon lirası dış olmak üzere 698 milyon 659
bin liradır. Bugüne kadar 358 milyon liralık
kısım gerçekleştirilmiştir.
Kovada II Hib.ro - Elektrik Santrali :
Proje maliyeti 19 milyon 318 bin lirası
dış olmak üzere, 101 milyon 333 bin liradır.
Halen 89 milyon lira 1 nci kısmı ihale edil
miş olup 1970 yılında işletmeye açılabilecek
tir. 53 Megavat güçte olan bu santral yılda
200 milyon kilovat saat elektrik üretecektir.
Doğan kent Hidro - Elektrik Santrali :
Proje maliyeti 11 milyon 771 bin lirası dış
olmak üzere 127 milyon 358 bin liradır. Ha
len 108 milyon 652 bin liralık harcama ya
pılmış, bu suretle tesisin Ekim 1970 tarihinde
tamamlanması programlanmıştır. Bu santraldan
yılda 74 milyon kilovat saat elektrik ener
jisi üretilecektir.
Termik Elektrik santralleri :
Ambarlı. 3 ncü ünite :
Ambarlı Elektrik Santralinde mevcut iki
üniteye bu üçüncü ünitenin ilâvesiyle mevcut
güç 220 Megovattan 330 Megavata yükseltil
miş olacaktır. Proje maliyeti 110 milyon
700 bin lirası dış olmak üzere 205 milyon li
radır. 1970 yılı Temmuz sonunda tamamlan
mış olacaktır. Ayrıca Ambarlı Santralına 4
ve 5 nci ünitelerin ilâvesi suretiyle 300 Megovatlık bir enerji artırımı olacaktır. Proje ma
liyeti 300 milyon lirası dış olmak üzere
409 milyon liradır. Uygulamaya Şubat 1968
tarihinde başlanmış olup, 4 ncü ünite 1970
yılı Ağustos ayında 5 nci ünite 1971 yılı Ocak
ayında tamamlanmış olacaktır, Montaj işleri
programa göre yürütülmektedir.
Hopa Termik Santrali :

Proje maliyeti 46 milyon lirası dış ol
Gökçekaya :
mak üzere 101 milyon liradır. Uygulamaya
1969 yılında başlanmış olup 77 milyon lira
1 milyar metreküp su toplıyacak ve yılda
harcanmış buulnmaktad;r. 1970 yılı Eylül
582 milyon kilovat saat enerji üretecek olan
ayında işletmeye açaılması mukarrer iken,
bu baraj inşaası ve tesislerinin tamamlanması,
jenaratör ve elektrik tesisatı Eskişehir gemi
1971 yılında öngörülmüş ise de, Ekim 1969
sinde çıkan yangında malesef hasar gördü
tarihinde derivasyon tünellerinde
vukubıüan
ğünden,
bir yıl kadar gecikme olmuştur. Bu
çökme neticesi inşaat aksamış olup, bugünkü
santral da yılda 300 milyon kilovat saat enerji
duruma göre tesis ancak 1973 yılı başında
tamamlanabilecektir. Çükmeden önce baraj in | üretecek, Kuzey Doğu - Anadolu bölgesinin
şaatının % 42 si santral binasının da % 28 si I elektrik ihtiyacının karşılanmasına medar olabitmiş durumdaydı. Proje maliyeti 289 mil I çaktır.
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Seyitömer Termik Santrali :
Düşük kaliteli linyit kömürlerimizi kullan
mak suretiyle yılda bir milyar 800 milyon ki
lovat saat elektrik üretilecektir. Proje ma
liyeti 360 milyon lirası dış olmak üzere 700
milyon liradır. Uygulamaya Temmuz 1987
tarihinde başlanmış olup, tesis 1972 yılı Mayıs
ayında ikmâl edilecektir.
Elektrik enerjisi :
1960 yılında tüm elektrik enerjisi üretimi
2 milyar 815 milyon kilovat saat, 1965 yılın
da 4 milyar 411 milyon kilovat saat iken 1969
yılında 7 milyar 830 milyon kilovat saate ulaş
mıştır. Hedefimiz 1972 yılında 12 milyar 400
milyon kilovat saat ve yukarda arz ettiğim
veçhile 1977 yılında ise 19 milyar kilovat
saat olacaktır.
Tüketimimiz ise 1965 yılında 4 milyar 202
milyon kilovat saatten 1969 yılında 6 mil
yar 768 milyon kilovat saate ulaşmış 1972
yılında ise 10 milyar 400 milyon kilovat saate
ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Seydişehir alimünyum tesisleri :
Büyük tesislerimizden sonuncusu :
Son olarak büyük yatırımlarımızdan ve
tesislerimizden biri olan Seydişehir Alümin
yum tesisleri hakkında kısa bilgi arz etmek is
terim.
660 milyon lirası dış olmak üzere, tah
minen proje maliyetinin tamamı 2 milyar
lirayı bulacak olan bu tesislere, 1967 yılı
Nisan ayında başlamış olup projenin tamamı
nın bitirilmesi 1973 yılı sonuna göre plânlan
mıştır.
1968 yılında 57 milyon liralık yatırım ya
pılmış, 1969 yılı için programlanan 80 mil
yon liralık harcama 11 ay sonnra 95 milyon
lira olarak gerçekleşmiştir. Bu proje için
62 milyon dolarlık
kredi Sovyet Rusya'dan
temin edilmiş ilâve olarak 80 bin ton in
şaat demiri ve koritrüksüyon çeliği de millet
lerarası piyasa fiyatı üzerinden yine Sovyet
Rusya'dan temin edilmiştir. 12 milyon dolar
tutarında olan bu çelik karşılığı klermg
voliyle üç yılda ödenecektir, inşaat, prog
ram gereğince yürütülmektedir. Önemli ak
sama yoktur. Tesis bitince yılda 200 bin ton
alümine, 60 bin ton alüminyum ve 34 bin ton
yarı mamul alüminyum üretilecektir.
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Sayın senatörler, buraya kadar Bakanlığım,
Bakanlığıma bağlı ve ilgili kuruluşların 1970
bütçesinin Yüce Senatoda müzakeresi vesile
siyle umumi ve özet malûmat arz ettim. 1970
bütçesiyle sarfına imkân vereceğiniz bu mille
tin paralarının nasıl harcanabileceği, hangi ga
ye ve hedefe ulaşmak için hangi projelerin ger
çekleştirilmesi ve bunların gerçekleştirilmesinin
imkân dâhilinde olup olmadığına bir misal ola
rak ve onu teyit için 1969 yılı bütçe ve iş prog
ramlarının gerçekleşme ııisbetlerini huzurunuz
da rakamlarla ifadeye çalıştım.
Şimdi izin verirseniz sayın grup sözcüleri
nin ve muhterem senatörlerin ileriye sürdükleri
hususları ayrı ayrı ve rakam, adedî bilgi istemiyen hususlarda burada cevaplanması hemen
mümkün olanlarına arzı cevabedeceğim, birta
kım rakam bilgiler ve cevaplanmasınm daha
sıhhatli, daha doğru olması bakımından bir ça
lışmayı icabettiren kısımlarını da ayırarak yine
kendileri de muvafık bulurlarsa yazılı olarak
kendilerine takdim edeceğim.
C. H. P. Grupu adına Sa3>ın îhsan TopaloğIv. konuşmacının "hasında her yıl bütçe müzake
relerinde tekrarlanan ve biran evvel Meclisle
re şevkinde zaruret ve fayda umulan kanunlar
dan bahis buyurdular. Ve arkasından da bu
günkü öğlen radyosunun yayınladığı haber dolayısiyle, Petrol Kanununun değişikliğine dair
tasarının şevkinden dolayı memnuniyetini ifade
ettiler,
Muhterem arkadaşlar, Türkiye Elektrik Ku
rumu Kanunu daha bir süre önce yeni bastan
gözden geçirilmiş, geçen dönemde Hükümetçe
Meclise sevk edilmiş olup bir geçici komisyon
da görüşülmüş ve üzerinde hayli çalışmalar ya
pılmış olan Türkiye Elektrik Kurumu Kanunu
kadük olduğundan Bakanlığımız yetkilileri ta
rafından bir kere daha gözden geçirildikten ve
Hükümette de bu değişiklikler müzakere edil
dikten sonra, biran önce T. B. M, M, ne sunul
muştur.
Maden Kanunu üzerinde halen Bakanlığı
mızda çalışmalar yapılmaktadır. Petrol Kanu
nu geçen yıl Hükümetimizce 25 Mart 1969 tari
hinde Parlâmentoya sunulmuş ve fakat üzerin
de komisyon çalınması dahi yapılamadan kadük
olmak talihsizliğine uğramıştır. Bu kanunu, ye
ni baştan Bakanlık olarak üzerinde çalıştık, ge-
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liştirdik ve bugün de Bakanlar Kurulunda mü
zakeresini tamamlıyarak imza muamelesinin te
kevvünü için gereken muameleye tevessül ettik.
Bakanlar Kurulunca kabul edilmiştir, doğru
dur. İmza muamelesi tekemmül ettirilerek belki
bugünkü tarihle, belki yarınki tarihle Parlâ
mentoya sevk edilecektir.
Petrol Kanunu üzerinde son çalışmalarımız
da bilhassa ve özellikle birinci, ikinci hükümet
programımızla îkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında petrolle ilgili hususlarda derpiş edilen ted
birler, yine Millet Meclisince geçen dönemde
teşkiline karar verilen Petrol Arattırma Komis
yonunun çalışmaları sonucu hazırladığı rapor
lardan igtirak ettiğimiz hususlarını, faydalı gör
düğümüz hususlarını almak suretiyle yeniden
geliştirdik vs bu şekliyle Meclise sevk etmek
üzereyiz. Elbette ki Petrol Komisyonunun, Arat
tırma Komisyonunun raporunda ve daha evvel
ki dönemde, dönemin daha evvelki senelerinde
komisyonda O, H, P. !i milletvekillerinin teklif
etmiş olduğu ve fakat nakıs olan kanun tasa
rısı üzerindeki müzakerelerden de doküman
olarak; done olarak faydalanmaya gayret et
tik.
Enerji üretiminde ithalâta veya dışa bağlı
olunuyor, kömür yerine petrol, fuel - oil ile ça
lışan elektrik santralleri yapılıyor diye bu hu
susu eleştirdiler ve C. H. P. sinin »Sayın Sözcü
sü tenkid ettiler,
Biraz önce umumi izahatım sırasında bilhas
sa ve özellikle üzerinde durduğum konulardan
dı. Seyitömer düşük kaliteli linyit kömürlerin
den termik santral, başlamıştır. Kömür projesi
ni geliştiriyoruz, santral yapıyoruz. Afşin - El
bistan düşük kaliteli linyit sahalarının rezerv
tesbitlerini yapmışız, fizibilite raporlarını ta
mamlamışız, 70 metre arzın altında olan 3 mil
yar ton tahmin edilen bu rezervden başka, sa
hada bugünün teknolojisiyle faydalanılması
mümkün olmadığından kömürle işliyen termik
santraller yapılması düşünülmüş ve fakat hali
hazırda su altında, su tabakalarının altta bu
lunan bu kömürlerin üzerindeki bu suyun dışa
rıya çıkarılması etüdedilmektedir. Umumi ma
ruzatımda da arz etmiştim. Bu sudan hem soğut
makta, hem de oradaki arazinin sulanmasında
faydalanılması düşünülmektedir. Su etütleri ta
mamlandıktan sonra santral projeleri ihale edi
I
lecektir.
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Kömür sahasının işletilmesi hususunda da
projeler geliştirilecektir. Bununla şunu arz et
mek istiyorum. Demek ki, Türkiye'de kömürün
olduğu yerde kömürden, taş kömüründen, lin
yitin olduğu yerde linyitten ve bilhassa linyitin
başka ısıtma ve sair hususlarda kullanılmasının
mümkün olmadığı cinslerinde termik elektrik
santrallerinde faydalanılmak yolunda çalışma
larımız vardır, projelerimiz vardır, daha önce
tesislerimiz vardır. Bunun yanıbaşında Fuel Oil ile termik santral yaparsanız dışa bağlılık
olur. Meseleye bu noktadan bakar, bu istika
metten yaklaşırsanız Sayın Topaloğlu'nu haklı
görmemek ve kendilerine hak vermemek müm
kün değildir. Ama meseleye biz o noktadan
bakmıyoruz. Türkiye'de hampetrol istihsali
nin aramasını geliştiriyoruz. Politikamız bu, ga
yemiz bu, hedefimiz bu. Türkiye'de hampetrol
istihsali geliştikçe onun yanında ve onun önün
de dışardan da mamul petrol ithali dah a çok
döviz vermek yerine hampetrol ithal etmek su
retiyle ve İkinci Beş Yıllık Plânda konulan hü
kümlere de muvazi olarak, paralel olarak millî
rafinerilerimizi ve onların kapasitelerini geliş
tirmek suretiyle memleketimizin mamul petrole
olan ihtiyacını bu yoldan temin etmek. Doğu Karadeniz rafinerisinin, rafineri tesislerinin de
ikmali halinde yılda 19 milyon ton kapasiteye
ulaşacak rafineri tesislerinde, Sayın Topaloğlu
da mesleki icabı, daha önce ifa ettiği vazife ica
bı çok iyi bilirler ki, bu rafineriler de hampet
rol rafineri, ameliyesine, rafinaj ameliyesine tabi
tutulduğu zaman bunun içerisinden fuel - oil çı
karılmasını bertaraf etmek mümkün değil. Tür
kiye'nin ihtiyacı olan motorini, gazı, benizni,
eritici gazını ve saireyi çıkarırken fuel - oil de,
en ağır madenî yağlar da, asfalta kadar hepsi
bunun içerisinden hampetrolden çıkacaktır. Biz
meseleye bu bakımdan kendilerinden farklı ba
kıyoruz. Öyle anlıyorum. Onun için bu memeselenin münakaşasını bu şekilde yapıyorum. De
mek ki, Türkiye'de kendi petrolümüzü, yerli
petrolümüzün üretimini artıracağız, kâfi gelme
diği zaman mamulünü dövizle getirmiyeceğiz
hampetrol getireceğiz, rafinerilerimizde işliyeceğiz. İşlediğimiz zaman aslında bugünkü tale
bin üstünde surpîus halde bulunan fuel - oili de
yukarda bilhassa genel izahlarım sırasında işa
ret etmiştim, hidro - elektrik santrallerinin ve
kömürle işletilecek termik santrallann inşaları-
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nm tamamlanmasına kadar ve Türkiye'nin ener
ji talebindeki açığı da kapamak maksadiyle bil
hassa kalkınmakta olan memleketimizde gelişen
sanayimizin elektrik enerjisine olan ihtiyacını
karşılamak maksadiyle ve bir unsuru daha ilâ
veten arz edeyim, yüksek malûmunuzdur, kö
mür, linyit primer enerjidir, fakat nakli güç ve
pahalıdır. Bulunduğu yerde elektrik enerjisine
tahvil ederek daha ucuz nakli mümkün olan
elektrik enerjisini sanayi bölgelerine ve merkez
lerine ve aydınlatmaya ihtiyacı'olan büyük mer
kezlere ulaştırmak. Politika bu, tatbik edilen
husus bu. Bu sebeple bu aradaki açığı kapamak,
müstacel ihtiyaçları karşılamak maksadiyle de
Türkiye'nin kendi rafinerilerinden istihsali za
ruri, istihsal edilmemesi gayrimümkün olan
fuel - oil den bu sebeple istifade imkânları araş
tırılmaktadır.
Irak'tan tabiî gaz ithali tenkid konularından
birisidir. Bir muhalefet partisi grupunun söz
cüsü olarak bir uyarma şeklinde telâkki ederiz.
Kendilerine teşekkür ederiz, Ama uyarmaları da
dâhil memleketin menfaatine olup olmadığı en
ince teferruatına kadar hesaplanmaktadır. - O
hesabın içerisine Sayın Topaloğlu'nun uyarma
larını da koyacağız. Müsterih olsunlar. Halen
müzakere safhasındadır. Irak'tan tabiî gazın
Türkiye'ye getirilmesi. Eğer yatırımı karşılığın
da sağlıyacağı fayda, maliyet, enerjide bize te
min edeceği açığı kapama bakımından lüzumluluk derecesi, hepsi hesaba konularak fizible olup
olmadığı, rantabl olup olmadığı, kendilerinin
de katıldığı ve benim de o fikrine katıldığım
çalışmalariyle, vatanperverlikleriyle, memleket
menfaatlerinin en ince tarafını gözetmekte has
sas oluşlariyle iftihar ettiğim, gurur duyduğum
Bakanlığımızın mensupları, mühendisleri tara
fından veya özel bürolarda çalışan, bu hususta
Hükümete boşlukları kapamak bakımından yar
dımcı olan özel mühendis firmalarının yapacağı
hesapların her birinden ayrı ayrı faydalanaca
ğız. Eğer memleketimizin menfaatine ise elbette
ki, ondan da yararlanacağız.
Elektrik üretim tesisleri plânlı değildir, şan
sa bağlıdır dediler. Bu kanaatine katiyetle ka
tılmıyoruz. Şansa değil, plâna bağlıdır, progra
ma bağlıdır.
C. H. P. iktidarının programladığı bir enerji
tesisinin yerini mi değiştirdik, kapasitesini mi
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değiştirdik, yoksa inşaat programından mı kal
dırdık diye bir haklı sual aklıma gelmektedir.
Zaman olur, Millet Meclisinde münakaşa ede
riz. Her hangi bir baraj, her hangi bir san
tralin inşaatından bahsettiğimiz anda, plânını,
projesini biz yaptık der, oradaki arkadaşları
nız. E, biz onu uyguluyoruz. Eğer plânsız,
programsız ise yapılan programlar yanlış. On
dan sonrasını da kendi yaptığımız programla
rı plân dairesinde yürütüyoruz, plânlıdır, prog
ramlıdır, şahsa bağlı değildir.
Keban ve Gökçekaya barajlarında gecikme
olmuştur diye buyurdular. Sebeplerini umumi
mâruzâtım sırasında arz etmiştim, Gökçekaya'da bir talihsizlik olmuştur. Deriyasyon tü
nelinde çökme olmuştur. Hattâ bu çöküş gaze
tede o zamanlar yayınlanmıştır. Bir tehlike
yaratmıştır. Hamdolsun 20 gün içerisinde teh
like bertaraf edilmiştir. Bugün inşaata devam
edilmektedir, ama bu yüzden bir yıl gecikme
olmuştur. Fennî bir şey, Keban'da da keza
temel arazide çıkan, önceden tahmin edilemiyen, önceden bilinmiyen bâzı sebeplerle bir
miktar temel değişiklikler dolayısiyle gecikme
olmuştur. EBASKO müşavir firmasının - is
mini telâffuz etmeden zannediyorum maksat
ları o idi - EBASKO Firmasına ihalesiz teknik
kontrol işinin neden verildiğini sormuşlardır.
Bunun cevabını arz etmek isterim. EBASKO
Firması, Keban ve Gökçekaya baraj ve hidro elektrik santrallerinin fizibilite ve katî proje
çalışmalarını, 6 firmanın iştirak ettiği bir iha
le sonunda almış ve yapmıştır, ihalesiz değil
dir. Kontrol firmanın proje yapan firma olması
uygun görüldüğünden teknik kontrollük hiz
meti de bu firmaya ihale edilmiştir. Keban ve
Gökçekaya baraiları teknik kontrollüğü yal
nızca EBASKO tarafından değil ve fakat dün
yada tanınmış ihtisas elemanlarından kurulu
ayrıca bir üst teknik heyet bu hizmeti EBAS
KO'mm da üstünde görmektedir.
C. H. P. sinin açık seçik görüşünü sayın
sözcü ifade ediyorlar. Maden ve petrol Devlet
eli ile aranıp Devlet eli ile işletilecektir, di
yorlar. Bunun münakaşasını petrol araştırması
vesilesiyle Millet Meclisinde de yaptık. A. P.
nin açık seçik görüşü de Anayasanın 130 ncu
maddesinde tedvin edildiği gibidir. Devlet
eliyle, Devlet ile özel teşebbüsün karma, yani
karma teşebbüs eliyle ve özel teşebbüs eliyle
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bizim açık seçik görüşümüz de budur, Hükü
met programımız da budur, tatbikatımız da
budur.
«50 milyon dolarlık petrol ithal ediyoruz.»
doğrudur. 3,5 milyon ton, aşağı - yukarı, o
miktara baliğ olur. 1954 Türkiye'sinde de 50
milyon dolar - Petrol Kanununun gerekçesinde ithal etmektedir.
Bu ithalâttan tasarruf etmek maksadiyle ka
nunu çıkarıyoruz denilmiş idi, aradan 16 sene
geçtiği halde görülüyor ki yine 50 milyon lira
lık petrol ithal ediyoruz.» diyorlar, benim tesbit edebildiğime göre sayın sözcü. Eh, 1954
Türkiye'sindeki 50 milyon dolarlık ithalât ile
1970 Türkiye'sinin petrol talebi ve onun kar
şısında sadece fiks rakam 50 milyon dolarlık
ithalât yapıyorsak 16 senede iyi bir noktaya gel
mişiz. iyi bir sonuç almışız denilebilir, sizin
yaptığınız hesap sonucu.
«Petrol Kanununda yapılacak değişikliği
kâfi görmüyoruz.» Değişikliğin nelerden ibaret
olduğu, eğer sadece geçen yıl sevk edilmiş ka
nundan bahsediyorsanız ondan farklı değişik
likler de olmuştur. Burada gecenin bu saatinde
daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. Pet
rol Kanunundaki değişikliklerin özelliklerini
arz edebilirim. Ama izin verirseniz bunun mü
nakaşasını bir geçici komisyon kuralım, Petrol
Kanununu erken erken Meclisten Senatoya ge
çirelim ve o zaman burada yapalım.
«A. P. iktidarında Türkiye Petrolleri Ano
nim Ortaklığının arama faaliyetlerinde gerile
me olmuştur.» Bu münakaşayı Millet Meclisin
de de yaptık, Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığı kurulduğu günden bu tarafa gelişmek
tedir. inkişaf etmektedir. Sermaye artırılmak
tadır. 500 milyon lira sermaye ile aldık, bir
milyar lira ile tezyidi sermaye yaptık. Malî ba
kımdan güçlendirdik.
Faaliyetlerinde gireleme olmuş mu? En mü
him faaliyet herhalde arama ve istihsal olmalı;
Aramada ne yapmış? 1964 yılında jeolojik iti
barı ile ekip ay olarak; 19; jeofizik itibariyle
ekip ay olarak 18 ve sondaj 20 505 metre, 1965
yılında sondaj 19 561 metre, 1966 da 30 051
matre, 1967 de 18 938 metre, şimdi 1966 da 30
bin metreden 1967 de 19 000 metreye düşmesi
nin bir izahını ve bir de 1964 yılında da böyle
bir düşüş olmuştur, onunla mukayesesini ve sa
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yın Topaloğlu'nun da zannediyorum, hak vere
rek iştirak edeceği şekilde arz edeceğim.
Muhterem senatörler, petrol aramada da ma
den aramada da jeolojik etütler jeofizik etüt
ler tam ve kâmil yapılmadan arzı delmek isa
betsiz oluyor. Hazırlık iyi yapılmamışsa bâzı
senelerde jeofizik etütlere daha fazla önem ve
riliyor ve o yıl sondaj dediğimiz arzı delme ame
liyesi biraz geriliyor. Bu 1966 ya nazaran 1967
yılında böyle olmuştur. 1963 e nazaran - eli
mizde bir kitap vardır buraya getirmedim 1964 yılında da buna benzer bir gerileme ol
muştur. Aslında doğru bir ameliyedir. 1968 yı
lında 26 427 metre - teyidediyor rakamlar bizi 1969 yılında 32 836 metre, Ee, demek ki Tür
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığının petrol ara
ma ameliyelerinde gerek jeolojik etüt ekip ay
itibari ile gerek jeofizik etüt ekip ay itibari ile
daima yükselme var, sondajda da yalnız bir yıl
gerileme ve ertesi sene telâfi ve ileriye doğru
bir gitme var. Geriye gitme yok.
Aramalarda Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının yabancı şirketlerle ortaklık kurması,
son sözcünün beyanına göre, çok yanlıştır. Bir
iki denememiz vardır, basımda da çıkmıştır. Karadenizde karasularımız dışında Bulgaristan
hududundan Karadeniz Ereğlisine kadar olan
sahada Wested firması ile Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı ortaklaşa bir petrol arama
ameliyesine, faaliyetine geçmiştir. Buna müsaa
de ettik. Bizim Türkiye Petrolleri Anonim Or
taklığının, hattâ meselenin teknik kişisi değilim,
bana verilen bilgiye göre ki - onun doğruluğuna
da inanıyorum dünyada dahi az firmaların elin
de bulunan bu denizaltı petrol aramasına elve
rişli gemi ve ekipman çok pahalı malzemedir,
bu firmanın elinde vardır veya kiralamıştır,
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı hiç arama
masraflarına katılmadan orada petrol arama
ameliyesi yapacak, jeofizik, jeolojik etütlere
başlamıştır, şimdi aslında başka bir şey yapıl
mıyor. Sismik çalışmalar etütler yapıyorlar,
deniz suyunun titreşiminden petrol olup olma
dığını anlamak için emareler alacaklar, eğer
bunlar müspet netice verirse denizaltında son
daja geçecekler, petrol anyacaklar, petrol bul
mazlarsa Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
na veda edecek, allaha ısmarladık diyecek gi
decek, bir şey istiyeoek değil. Petrol bulursa
yarı yarıya istihsale girecek «Rafineri kuruluş488 —
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lan A. P. iktidarı zamanında hesapsız kitapsız r oldu, insana bunu hatırlatıyor. Fakat mazide çi
bir şekilde geliştirilmiştir.» deniliyor. Katiyen mento için, elektrik için buna benzer söylenen
bu kanaate de iştirak etmiyoruz. A. P. iktida sözler daima A. P. nin yapıcı yoldaki faaliyet
rında geliştirilen rafinerilerin yerlerini, kapa lerini haklı kılmıştır. Biz bu rafineri tesisleri
sitelerini, mevcut rafinerlerden tevsii yapanla nin de önümüzdeki yıllar Türkiyesinin talebirın da isimlerini, tevsi kapasitelerini arz ede rdn karşılanması bakımından lüzumlu, ölçülü,
yim.
I hesaplı olduğuna kaniiz; programımızda, plânı
Yeni rafinerlerimiz millî rafineridir. Onu da mızda olanları yapmaya devam edeceğiz.
Sayın Topaloğlu «Maden Tetkik Arama,
arz ettim. Mamul petrolü dövizle ithal etmek
petrol
sondaj faaliyetlerini durdurdu, netice
yerine Türkiye'nin ihtiyacı olan petrolü hamalamadı»
dediler. Tesbit ettik, Maden Tetkik
petrol olarak alıp rafinerlerimizde işlemek her
Arama
Enstitüsü
Erzurum'da, Pasinler'de son
halde kârlı, faydalı. Ama buradan hampetrol
daj faaliyetine devam etmiştir.
fiyatlarına ve oradan rafineri çıkış fiyatlarına
Darende - Gürün - Akçadağ bölgesinde kış
tekrar temas ettiler. Eğer vaktin darlığı dolamevsimi
dolayısiyle sondaj durdurulmuş, Gü
yısı ile mevzua giremedi de maksatları bu ise,
rün
ve
Akçadağ'da
yakında tekrar petrol son
bu meselenin münakaşasını Millet Meclisinde
Petrol Araştırma Komisyonunun kurulup ku dajlarına başlanacaktır.
rulmaması hususundaki müzakerelerde yaptık
Hükümetimizin de Parti Grupumuzun da iştira
kiyle kurulmuş olan Petrol Arattırma Komis
yonu faaliyetlerine başlamıştır. Her türlü doku
manı kendilerine tevdi ediyoruz, çağırdıkları
züman huzurlarında ve emirlerinde olacağız,
meseleleri izah ve münakaşa edeceğiz. Sonunda
rapor gelecektir. Bunun derinliğine ben de ken
dileri gibi vakti iyi kullanmak maksadı ile
fazla girmiyorum. Ama bilmiyorum ne kadar
petrolü var, rafineri tesislerini her geçen yıl
artırmak suretiyle dünyanın çeşitli bölgeleri
ne mamul petrol ihraceden italya, misalini de
kendilerine hatırlatmak isterim.
(Sonra bu Türkiyenin kaderindedir. Hangi
tesis yapılırsa evvelâ ona muhaleeftten bir ret
cevabı gelir, bir veto gelir. Ben hazırlarım
1962 - 1963 plânının ve bütçesinin müzakeresi
sırasında yine böyle şimdi Sayın ihsan Topaloğlu - kendisini çok eski yıllardan beri tanıyoıum - bir petrolcüdür. «Petrol rafinerileri ve
tesisleri gelişigüzel yapılıyor» dediği gibi, o
bütçe müzakerelerinde «Türkiyenin çimento fab
rikalarının Türkiye ihtiyaçlarının üstünde oldu
ğu yeni çimento fabrikalarına veyahut mevcut
fabrikaların tevsiine lüzum olmadığını» söylen
miş idi. Soma termik Santralinin de lüzumsuz
luğu söylendi. 40 kilovat 20 lik boş yere duru
yor. Bugün de halk elektriksiz ve termik sant
ralin 100 megavata çıkarılmasını, ben oraya se
yahat ettiğim zaman, işitiyorlardı. Gerek tek
nisyenler, gerek civar halk, bunlar mazide de

Yabancı mühendis firmalarına proje yap
tırılması ve döviz verilmesi, tenkid edilmekte
dir. Her halde proje >etüt işlerini karşılayacak
kadar mühendisin, Türk mühendisinin bulun
ması Ihalinde biz de kendisiyle beraber oluruz.
O projede tecrübe ve ehliyet sahibi denenmiş
firmalar olmak şartiyle. Zaten olanı kadarın
dan bizim Bakanlığımız da Hükümetin diğer
kolunda, diğer departmanların başında olan
Bakan arkadaşlarımız da tercihan faydalanma
istikametinde aynı tatbikatı yapıyorlar, idare
leri de aynı tatbikatı yapıyorlar.
Petrol ürünleri dağıtım işleri, Petrol Ofis
Kanunu:
Muhterem arkadaşlar; 1963 yılında hazır
lanmış kısa bir Petrol Ofis Kuruluş Kanunu
vardır. Petrol Ofisi bir Kuruluş Kanununa ka
vuşturmak bizim de gayemizdir, çalışmalarımız
içindedir. Ama Anapetrol Kanununun görüşme
leri bitip ona bir şekil ve istikamet verdikten
sonra o Petrol Kanunu içerisinde Petrol Dairesi,
İd o petrol Kanununun nâzım tatbikatçısıdır,
yüksek seviyede tatbikatçısı bir dairedir; onu
güçlendirdikten, onun mevkiini, vazifelerini, selahiyetlerini tâyin ve tesbit ettikten sonra ve
yine Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ki
yeni getirdiğimiz kanunun mühim değişiklikler
den birisi o oluyor söz buraya gelmişken arz
edeyim. Petrol Kanununda petrol hakkı sahi
bi olabilmek şirket olmaya bağlı. Yeni getirdi
ğimiz kanunda şirket değil bütün Devlet kuru
j luşları - tabiî diğer şartları yerine getirmek
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şartı ile - petrol hakkı sahibi olabilecek. Şimdi
Anapeitrol Kanununu bir kere çıkaralım Petrol
Dairesinin yerini, yetkisini tesbit edelim, bunu
daha geniş salâhiyet ve imkânlarla teçhiz ede
lim, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının
halklarını orada görelim arama, işletme, rafinaj
dan sonra gelen, sırada öyle gelen, ama tafciatiyle bugün Türkiyede ve dünyada her yerde
devam etmekte olan bu .nıarketing', pazarlama
meselesini yürüten Petrol Ofise de nasıl bir
veçhe vereceğimiz üzerine de şimdiden etütleri
miz vardır. Fakat henüz karar safhasına getir
miş değiliz.
Bunu 'bir İktisadi Devlet Teşekkülü haline
getirmek mümkündür, iktisadi Devlet Teşek
külleri reorganizasyon komitesi nevi şahsına
münhasır bir kurum olarak
nitelenmektedir.
O da mümkün. Bir anonim şirket haline ifrağı
da mümkün. Diğer şirketlerle yabansı şirket
lerle rekabeti bakımından Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığını filyal şirketi haline de ge
tirmek mümkün, ama o hali Sayın Topaloğlu
kendileri Umum Müdürken uygun görmüş, o
zamanın Hükümeti benimsemiş, sevk etmiş ay
nen 'benimsemeye mecbur değiliz. O kanun ta
sarısı gerekçesi ve o kanun tasarısı üzerinde
söylenmiş bütün mütalâalar ve sözler elimizde
dokuman olarak mevcut, istifade edilmesi müm
kün olan her yerinden istifade ederiz. Bu tasa
rı falan kimsenindir, bundan parça almayış di
ye bir taassubun içinde değiliz. Ama hçr.iiz me
seleyi o noktaya g'etirmiş değiliz.
Petrol Ofisin 1289 satışını öğrenmek müm
kün olamamıştır, diyor. Efendim, arz edeyim.
Türkiye'nin tüketimi 1985 yılında 2 153 S^7 ton
dur. Petrol Ofisin satışı 817 195 ton, Türkiye
tüketimi içindeki nisbeti % 28. 1988 yıîı:ıda tü
ketim 2 331 183 ton, Petrol Ofis satışı 653 573
ton, tüketim içindeki nisbeti % 23,8; 1937 yı
lında tüketim 2 568 538 ton, Petrol Ofisin satı
şı 712 575 ton, yüzie nisbeti % 29. 1953 yılında
2 825 048 ton, Petrol Ofisinin satışı 005 £23
ton, nisbeti % 39. Eu, aynı zamanda Sayın
Pırıltımın da sorduğu bir sualin cevabını teş
kil etmektedir, öğrenemediğimz 1889 yılı 3 mil
yon 70 bin ton tüketim. Petrol Ofisin .•sattığı i
milyon 141 ton. Satıştaki nisbeti % 37. Demek
ki, rakamlara bakmadan geriye gidiyor, gerili
yor, ne olmuştur şeklindeki beyanlar, rakamlar
ortaya çıktığında teeyyüdetmiyor.
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Sulama işleri toprak reformu tamamlanmadık
ça faydalı olmıyaeak ; diyor. Bisirn anladığımız
zirai reform mânasında anlaşılıyor ise, sulama
zirai reformun içerisinde vardır. Elbetteki ol
malıdır. Batı Almanya'da, Japonya'da ve Formoza'da zirai reformu ve tevhidi araziyi uygu
lanan yerleri gezmiş bir arkadaşınız, görmüş,
tetkik etmiş bir arkadaşınız olarak huzurunuz
da arz ve ifade edeyim ki, hakiki zirai reform
şümullü, zirai reform köyün imarı ile, iskân ile
her şeyini içine alan okulun, sağlık tesislerini
içine alan bir reformdur. Oralardaki tatbikatı
budur. Almanya'daki Fulbrayn denilen tevhidi
arazi çalışmadan Formoza'da aksi feodal kalın
tıdan büyük arazi parçalarının bölünmesi, Ja
ponya'da pederşahi aile veliaht sistemi, büyük
oğula kalıyor miras, parçalanmıyor. O sebepten
parçalanmış olanları da varsa onlara da topar
lama, yani tevhidi arazi kısmen tatbik edilmek
tedir. Buna bir ölçüde yardımcı olacak Toprak
Su Birlikleri kanun tasarısı geçen dönem Hükü
metimizce Meclise sevk edilmiş idi. Fakat kadük oldu, yeniden iyi hatırlamıyorum, zannedi
yorum gene sevk edilen kanun tasarıları ara
sındadır.
Sayın Pırıltı, Korkuteli Barajı için vaki te
reddütlerden kurtulmalıyız, diyorlar. Korkut
eli Barajı kastik bir sahada inşa edileceği cikstle rezervuarın su tutarlik bakımından çok
sıhhatli tetkiki zorunluğu vardır. Hazinenin
su kaçırmaz olduğu kesin şekilde tesbit olunun
caya kadar çalışmalara aralıksız devam oluna
caktır.
Sayın Pırıltı reklâma kaçan harcamaları kı
nıyoruz derler, sonra da Korkuteli barajından
pek korkmıyalım yapılır derler. İşte etüdü ta
mamlamadan yaparsak sonra reklâm barajı
olur, biz de daha fazla etüt etmek istiyoruz.
Petrol Kanununun kapsamı plândaki hükümle
ri kavramaktadır.
«Güven Partisi petrolle ilgili millî kuruluş
ların malî kaynaklarının artırılmasını
arzu
eder* deniliyor. Aynı arzuya, aynı şekilde iş
tirak ediyoruz. İştirak ettiğimiz içindir ki,
biraz önce arz ettiğim gibi, 500 milyon lira
dan bir milyar liraya sermayesini çıkarttık.
Tüketimleri arz ettim, bayilerde % 6,9 ar
tış olmuştur, aoaba satıştia da artış olmuş
mudur, rakamları arz ettim. Ayrıca bir husu-
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su da nazarı dikkate almak lâzım. Dikkat
nazardan uzak tutmamak lâzım. Petrol Ofis
aynı zamanda bir kamu hizmeti görmektedir.
zaten Millî Korunma Kanunu ile, Bakanlar Ku
rulu kararı 'ille kuruluş maksadı da odur. Bugün
bir kanunu yoktur, ama asıl maksadı odur,
çokça istihlâkin olmadığı, çokça trafiğin olma
dığı ve fakat kamu hizmetinin görülmesi bakı
mından tevziatın, satış istasyonlarının götürül
mesi lâzımgelen hücra köşelerimize; elimizde ve
emrimizdeki bir müessese olması bakımından,
Petrol Ofisi zorluyoruz. O bakımdan Petrol
Ofisin bayilerinin artması nisbetinde satışının
artmasını da hemen beklemek mukayese bakı
mından pek haklılık vermez.
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, A. P. Grupu
adına yapmış olduğu konuşmada Bakanlığımız,
Bakanlığımıza bağlı müesseselerde çalışan arka
daşlarımız hakkında çok sitıayişkâr, teşvikkâr
sözler ifade ettiler, yeni çalışma yılımızda bizi
ve arkadaşlarımızı hamleye teşvik ettiler, te
şekkür ederim.
Sayın Topaloğlu ikinci konuşmalarında Etibankca madenlerimizin halka açık anonim şir
ketler haline getirilmesi mevzuuna temas etti
ler. Bu, basında da münakaşa oluyor. Bu,
1970 programının bir tedbirler bölümündeki
kısımdan doğmaktadır.
A. P. Grup Sözcüsü Sayın Karaağaçlioğluda
aynı istekte bulundular. Madenlerimizin halka
açık anonim şirketler haline getirilmesi yolun
daki çalışmalar geliştirilecektir. Programdaki
hüküm, «böyle bir projenin geliştirilmıesi bir
etüde ihtiyaç gösterir. Bu meseleyi etüt edin,
A. P. Hükümetinin programında olduğu gibi,
yeni bâzı maden sahalarını halka, halka açık şir
ketler haline getirerek îkaynak yaratmanın
mümkün olduğu yerler var ise, bu projeyi ger
çekleştiriri» diye bir program hükmüdür, henüz
etüt safhasındadır, etüdün sonunda bu istika
mette de karara varılabilir. Aksi istikamette
de karara varılabilir. Burada gayet sarahatla
ve açıklıkla bir hususu ifade edeyim. İktisadi
Devlet Teşekküllerinin ve bâzı tesislerin özel
teşebbüse ve halika satışı devri Türkiye'de
muhtelif devirlerde zaman zaman münakaşa
edilmiş, ortaya atılmış konulardandır. Ama,
hepsi hemen gerçekleştirilemezdi. Bu bir etüt
işidir, etüdün sonunda eğer bu sonuca varır
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sak bizi o sonuca götüren esbabı mulcıbeler de
olacaktır. O zaman o esbabı mucibelere daya
narak meselenin münakaşasını yaparız. O so
nuca varmazsak, münakaşa mevzuu kalmaz.
Bu vesile ile Atatürk'ün bıraktığı Etibankı
Sayın Topaloğlu elimizden almak istedi. Biz
Atatürk'ün hiçbir mirasını, hep birlikte, hiç
kimseye vermeyiz.
Maden Dairesi imkân ve salâhiyetleri geliş
tirilmeli, derler. Maden Kanunu ile yeniden bir
düzenleme yapılacaktır, bu kanaatteyiz.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında ve hat
tâ sayfası hatırımdadır, 362 nci sayfasının
(B) bendinde vardır. Esasen bizde bu kanun
üzerinde çalışmamızı yapıyoruz. Halihazırda za
ten TEK Kanununu sevk ettik, Petrol Kanu
nunu sevk etmek üzereyiz, Teşkilât Kanunu
üzerindeki çalışmalar son safhaya yaklaşmıştır.
Onun arkasından Maden Kanunu ve arkasından
Su hakları Kanunu üzerinde devamlı çalışma
yapacağız.
Karadeniz Bakır tesisleri üretim maiyeti
yüksektir, buyurdular. Karadeniz Bakır tesis
leri üzerinde de Cumhuriyet Senatosunda bir
Araştırma Komisyonu teşkil edildiğinden de
rinliğine münakaşasını yapmıyacağım, rapor
üzerinde konuşuruz. Daha önce de konuşul
muştur. Pakat şu yabancı şirketlerin tekrar
edilmesinin sebebini bir türlü anhyamıyorum.
Mütaaddit kereler Hükümet programı vesile
siyle, yıllık bütçeler vesilesiyle araştırma ve
silesiyle getiririz, çıkarırız hisse senetlerini ko
yarız, burada yabancı şirket nerde var, de
riz. Ama her seferinde de Karadeniz Bakır
kompleksi tesislerine yabancı şirket takılır. Ka
radeniz Bakır tesisleri üretim maliyeti yüksek
tir. Karadeniz bakır tesislerinin son bakır fi
yatlarının. yükselmesi M, libre 77 cent olmuş
tur. Senelik kârı 50 milyon lira olacaktır.
Bor mineralleri, kendileri de ifade ettiler
burada araştırma açılmış ve araştırma üzerin
de de müzakereler açılmış; ama belM Cum
huriyet Senatosu Araştırmasında vaktin dar
lığı sebebiyle kısa konuşulmuş olabilir. Fakat
ben o konuşmaları zabıtlarda tetkik ettim, kı
sa değil. Bor mineralleri hakkında kâfi ve ge
rekli malûmat verilmiş, söylenmiş. Tekrar
derinliğine girip o zabıtları ve o zabıtların me
hazını burada tekrar tekrar okumak da iste
miyorum.
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Sayın Hazerdağlı'nm Keban istimlâki ile
ilgili isteğini esasen Bütçe Komisyonunda yap
mış olduğumdan cevabımız Bakanlıkta hazır
dır, yazılı olarak takdim edeceğiz.
Sayın Hüsnü Dikeçligil; enerji meselesine
çok önem verilirken sulama işine biraz az
önem veriliyor demişlerdi ve aşağı Fırat Me
zopotamya ovasından bahsedilmişti. Keban
projesinden sonra gerçekleştirmekte olduğu
muz Karababa, Kartalkaya barajları ve sulama
şebekesi tahminen 25 milyar lira maliyete ula
şacak bir büyük projedir. Bu proje üzerinde
çalışmalar devam etmektedir. 700 000 hektar
arazi sulanacaktır. Bundan başka enerji me
selesine önem verilirken, sulama işine az önem
veriliyor iddiası da doğru değildir. Plândaki,
sektörler arasındaki denge ve plânın bize ver
diği imkânlar nisbetinde sulama işine önem ve
riliyor. Umumî maruzatımda da Tarım Sek
törüne Devlet Su İşlerinden ne kadar para ay
rıldığını ve bu yıl ne kadar sahanın sulamaya
açılacağını arz etmiştim.
BAŞKAN — Sayın Bakan 1,5 saatin dolma
sına 5 dakikanız var efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Efen
dim benim de notlarımı bitirmeye yalnız bir da
kikam var. Notlarımı iyi ayarlamıştım.
Sayın Pestilci Zonguldak'ta kömür havza
sında artan ölümle neticelenen iş kazalarından
bahsettiler. «Daha çok ta Karadon bölgesinde
oluyor» dediler. Burada seneleri ve ölümle ne
ticelenen iş kazalarını okuyacağım. Hemen bu
rakamları okumadan, bu ölümle neticelenen iş
kazaları ve onun yanında bir parmak sıyrıl
ması şeklinde tecelli eden iğ kazaları dâhi bizi
elbette ki son derece üzer. Son derece mü
teessir eder. Ama bilhassa denizden 400 - 500
metre - deniz seviyesinden aşağıda - çok gayrimüsait şartlarda, çok ağır şartlarda, - oranın
şartları odur - çalışan işçilerimizde de iş kaza
ları olmaktadır. Bunlar her türlü tedbire rağ
men olmaktadır. Bunları azaltmak için daha
çok dikkatli, daha çok tedbirli olmaya çalışıyo
ruz. Bu kazaları takibeden günlerde Zonguldak'ın bütün yöneticilerini Ankara'ya çağırıp
ve ondan evvel de bizzat mahalline gidip 2
bün, 3 gün gerekli direktifleri de verdik. Buna
rağmen kazaları maalesef önlemek mümkün
olmuyor. Fakat bir hususta rakamlarla ortada
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dır M, kazalar artmıyor. Eksilmek, eksiltmek
bizim de gönlümüzün arzusu. 1964 de 66 ölüm
lü kaza, 1965 de 75 ölümlü kaza, 1966 da 64,
1967 de 65, 1968 de 64, 1969 da da 66. Yani
sanki standartmış gibi 64 - 66 arasında değiş
mektedir. İnşallah Zonguldak'ta çalışan ve iş
güvenliği sağlamakla mükellef vazifeli arka
daşlarımızın bundan sonra daha müdebbir, da
ha dikkatli olmaları sayesinde bu iş kazaları da
her yıl aşağıya doğru inecektir. Bunu tabiatiyle biz de gönülden arzu ediyoruz.
Sayın Başkan, muhterem senatörler, bu
suretle gerek grup sözcülerimizin, gerek şa
hıslan adına konuşan muhterem senatörle
rimizin vâki temennilerini ve sorularını da bu
ölçü içerisinde cevaplamış bulunuyorum. Ar
kadaşlarımızın ortaya koyduğu meselelerden
iştirak ettiğimiz hususlarda, tamamiyle ken
dileriyle mutabık olduğumuz hususlarda önü
müzdeki yıl çalışmalarında bunlardan âzami
faydalanmak yoluna gireceğimize inanmaları
nı, kendileriyle mutabık olamadığımız husus
larda da elbette her konuda mutabık olma
manın, olamamanın demokratik parlömanter
sistemin tabiî bir icabı olduğunu kabul etme
lerini istirham eder, bu konuda bize de açık
lamalara fırsat verdiklerinden dolayı şükran
larımızı. sunarım. Yüce Senatoya saygılar su
narım. (Şiddetli alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan Teşekkür ede
rim. Yalnız sual irad ediyorlar. Sualleri ce
vaplamanızı rica edeyim efendim.
Sayın Mumcuoğlu buyurunuz efendim.
HAYRİ MUMCUOĞLU (Tekirdağ) — Efen
dim ben sorularıma yazılı cevap rica edeceğim.
Hemen suallerime geçiyorum.
1. Bir taraftan Türkiye Elektrik Kurumu
kanun tasarısı ile bütün elektrik santrallarının
bir elde toplanması gayesi güdülüyor. Diğer
taraftan Kepez Santralı satılıyor. Bu tezadı izah
ederler mi?
2. Saray ilçemizde büyük emek ve masraf
larla ve Savın Bakanın selefi zamanında büyük
törenlerle açılan ve kısa zaman sonra kapanan
bir linyit işletmemiz vardır. Kapatma sebeple
rini gidermek için çalışmalar yapıyor musunuz?
3. Trakya linyitlerinden geniş ölçüde sa
nayide yararlanma düşünülüyor n\u?
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4. Hayrabolu Ovasını su taşkınlarından ko
ruyacak tedbirler üzerindeki çalışmalar ne hal
dedir?
5. Tekirdağ'da inşası düşünülen iğne
cik, Tefecik, Karaiğneli barajları inşaatı ne za
man gerçekleşecektir?
6. Ergani'nin ıslahı konusundaki çalışma
lar ne safhadadır?
BAŞKAN — Efendim teşekkür ederim. İn
şallah mümkün olur efendim. Sayın Bakan, Sa
yın Mumcııoğlu cevaplarını yazılı olarak istiyor
lar efendim.
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Bir
sorum var efendim.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz sizden ev
vel Sayın Kavak isimlerini yazdırdılar. Sayın
Kavak buyurunuz efendim.
ABDURRAHMAN KAVAK (Siirt) — Sayın
Bakanım, izahlarınızı zevkle dinledim. Sordu
ğum suallere yazılı olarak cevap vermenizi is
tirham edeceğim. Şirnak ilçesinin tesbit edilen
linyit kömürü rezervi 17 milyon olarak tesbit
edilmiştir. Halbuki 100 milyonun üstünde bir
kömür olduğu söylenmektedir. Bu kömürlerde
kıymetli minarel tozları mevcuttur. Bir ecnebi
şirket tarafından etüt yapılmaktadır. Böyle ise
bunun için bir tesis düşünülmekte midir?
2. Rezerv durumuna göre elde edilen kö
mür pek azdır. Güçlü ve kuvvetli olan T. K. i.
nin bu çalışmaya güç katması mümkün mü?
3. Pervari hududu içinde bulunan Bidar
Barajı ve Eruh'un içinde bulunan Karakaya ba
rajlarının inşaatlarının ne zaman yapılacağı?
4. Diclenin kolları olan Batman, Garzan ve
Basur nehirlerinin üzerlerinde sulama bakımın
dan baraj kurulmasının düşünülüp, düşünülme
diğinin yazılı olarak cevaplandırılmasını istir
ham ediyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka
vak. Sayın Gürsoytrak buyurunuz efendim.
SUPHİ
GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) —
Efendim benim iki sorum var.
1. Sayın Bakanım Maden Kanununu muh
temelen Meclise ne zaman sevk etmeyi düşün
mektedirler?
2. Bor mineralleri üzerinde izliyeceği poli
tika, bundan evvelki Bakan zamanında izlenen
politika şeklinde mi olacaktır? Yoksa bir deği
şiklik düşünülmekte midir? Bunu öğrenmek is
temekteyim.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Bakan buyurunuz efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Sayın
Başkan. Kanunların Meclise savkini sırası ile
üzerinde yaptığımız çalışmalara göre arz et
miştim. Bahsettiğim 5 önemli kanunu bu devre
Meclislerine kanuniyet kesbedecek şahsa mâlik
olacak bir devrede sevk edeceğiz. Yani devre
nin sonuna getirip kadük olma şansızlığına uğratmıyacak bir devre. Ama Maden Kanununun,
şu anda sevk tarihini vermek imkânından mah
rumum. özür dilerim. Çalışıyoruz. Bu yıl sevk
ederiz. Ama zaman olarak bir şey diyemem.
Bor mineralleri üzerinde Etibanka benden
önceki Bakan arkadaşımız tarafından verilmiş
olan arama, işletme ruhsatları, 2 si Danıştaydadır, 2 si de Danıştaya dâva açılmak üzere ha
zırlıkları Bakanlığımızca tamamlanmıştır. 2 ta
nesi de ihtilaflı olduğu halde Etibanka araştır
ma ruhsatı verilmiş ve diğer şirketin ruhsatı
iptal edilmiştir. Burada varılacak hukukî, netice
yani karar sonucu tatbik edeceğimiz politikada
müessir olacaktır.
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim
efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Teşek
kür ederim Sayın Başkan. (Sürekli alkışlar.)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve ona bağlı Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü ve Petrol Daire
si Başkanlığı bütçelerinin tümü üzerindeki gö
rüşmeler bitti.
İSA BİNGÖL (Muş) — Efendim
ben
deniz son sözü sırf, sadece vakit kazanabilmek
kasdı ile feragat etmiş bulunuyorum. Sayın Topaloğlu kendi grupu adına 2 defa çıkıp konuş
tular. Muhterem Bakanımız yarın vazifede ola
caklar. Gelin bunu bitirelim.
BAŞKAN — Müsaade ediniz. Bir dakika.
Sayın Topaloğlu ne buyuracaksınız efendim.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Şimdi
Sayın Bakanın güzel konuşmasına müteşekki
rim. Bâzı noktalarımın yanlış anlaşılmasını izah
edeceğim. Böyle tatlı bir müzakerenin, tatlı bir
şekilde sonuçlandırılması imkânını vermenizi
rica edeceğim.
BAŞKAN — Efendim bu hak sizindir. Yal
nız arkadaşımız vaktin tasarrufuna ihtiyacı-
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mız olduğunu beyan ettiler. Buyurdunuz efen
dim,.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım; kıymetli zama
nınızı aldığım için hakikaten üzgünüm. Ancak
şimdiye kadar 4 senedir yapmış olduğum ko
nuşmalardan sonra olumlu bir hava içinde ilk
defa bir konuşma dinlediğim için Sayın Bakana
bâzı açıklamalarda bulunarak, faydalı olmak
ümidi ile ısrar ettim.
Evvelâ kendisine açık konuşmasından do
layı teşekkür ederim. Bâzı noktalarda tam
bilgi almadığı kanaatindeyim. Bâzı hususlar
da banim izahımın yanlış, olmadığı hususunu
açıklıyacağım.
Şimdi Sayın Bakan yatırımlar hakkında
bilgi verdiler. Yatırımların yüksek olması so
nucu gelişen plânlama meselelerinin sonucu
olarak kabul ediyorum. Yani, bugün 2 nci 5
yıllık Plânın ilerlemiş bir devresindeyiz. Te
şekküller tecrübe kazanmıştır. Arkadaşlar ta
bii gayret sarfediyor.
Rafineri kapasiteleri konusunda bilgi ver
diler. Daha sonra 19 milyon tona varacağın
dan bahsettiler. Bu geçen sene benim hazır
lamış olduğum bir broşürde uzun, uzun mü
nakaşa edildi. Kendilerine bir tane takdim
edeceğim. Lütfedip okurlarsa belki bir hiz
met etmiş olurum. Rafineri kapasitelerinin,
petrol tüketiminin Türkiye'de teşvik ©dilme
si aleyhindeyim. Petrol ithal edildiği müd
detçe, döviz ödeme bakımından muayyen sü
ratte petrol ithal edildiği zaman Türkiye'nin
ödiyemiyeceği miktarları bulması ihtimali
de vardır. Tabiîdir ki bundan çıkacak Fuell Oil'leri kullanmak icabeder. Fuell - Oil dö
küntü maddesi olarak değerlendirmek mecbu
riyetleri doğar. Ama biz en iyi enerji, opti
mum enerjiyi memlekete arzuladığımız zaman,
Fuell - Oil çıkanları kullanmak veya bir mik
tarını ihracetmek mecburiyetinde kalabiliriz.
Benim Fuell - Oil ile linyit münakaşasını yap
mam, 1969 yılı programında Fuell - Oil ithal
edileceğinin yazılmasından doğmuştur.
Bu seneki bütçede linyit kullanılacağını
bahsettiği zaman da onu açıkladım ve teşek
kür ettim. Yani, Fuell - Oil meselesindeki has
sasiyetim bilhassa geçen seneki programda
Fuell - Oil ithal edilecek ve kullanılacak ha
vası içinde idi.
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Bunun yanıbaşmda Seyitömer Santralleri
nin niçin geciktiği hakkında bir tetkikat buyurulmasmı isterim. Bu uzun münakaşa ko
nusudur. Ambarlı santralinin Fuell - Oil yapıl
ması veya Seyitömer Santralinin kullanılma
sı. Bu bakımdan bir gecikme olduğu kanaati
ile söylemiştim. Eğer, linyit elde edilecek ve
bu değerlendirilecekse, Sayın Bakana teşekkür
etmekten başka yapacak bir şeyim yoktur.
50 milyon dolar meselesine dokundular.
50 milyon dolar meselesinin bir tesadüf eseri
olarak olduğunu söyledim. Memlekette bir
miktar petrol istihsali artmaktadır. Ama, Pet
rol Kanununun vaadettiği ihracatı bir mem
leket durumuna gelmediğimiz de bir vakıadır.
Bugün halen % 50 sine yakın bir miktarı ithal
etmekteyiz.
Arama meselesinde rakamlarla bir nokta
da - söylenmişti burada birkaç defa - orada
pek anlaşamıyoruz. 1955 - 1965 yılındaki Tür
kiye Petrollerinin sondaj kapasitesi ile, 1965
den sonraki sondaj kapasitesinde hemen he
men % 100 fark vardır. Beş yeni makina alın
mıştır. Ve aramaları süratlendirmek için 66
programı 1965 yılında ben orada iken hazırlan
mıştır ve aramalar süratlenmiştir. Ama ondan
sonra tereddütlü bir devreye girilmiştir. Ben
bizim teknik seviyemizin kâfi olduğuna ina
nan bir insanım. Ama öteki şirketlerle % 100
aynı olduğunu söylemek mümkün değildir.
Açığı kapatmak için cesur sondaj yapılması
kanaatinde olan bir insanım. Onu ifade etmek
istedim.
Çok tereddütlü olduğumuz zaman bunun
faydaları olur. Aramalarda yabancı şirket
lerle jeofizik ortaklık kurulmasını doğru
bulmam. Çünkü, petrol bulunduğu zaman or
tak olma meselesi bence daha zararlı bir ko
nudur. Jeofizik aramaları Türkiye Petrolleri
tarafından ücret mukabili yaptırılmıştır. Bun
dan sonra da öyle yapılması temenniye şa
yandır.
özetle Petrol Ofisinin üzerinde durmaya
geldim. Rakamlar 1968 yılına kadar Sayın
Bakanın rakamları benimle tetabuk eder.
1969 yılındaki artış, zannederim benim ko
nuşmamı orada dikkatle dinliyememişler. Bu
sene rafinerinin durması dolayısiyle - 1969
yılında - Petrol Ofisinin yaptırılan ithalât
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dolayısiyledir. O % 7 artışı geçici bir şey ola
rak düşünmek daha ihtiyatlı olur. Çünkü, Tür
kiye Petrollerinin devretmiş olduğu 250 is
tasyon, 1968 de devredildiği zaman % 6 ya
varan Türkiye satışında bir orana varmıştır.
Eğer, ikisini beraber alacak olursak Petrol
Ofisinin bunun % 9 u karşılaması kendiliğin
den lâzımdır. O zamandan bu zamana kadar
Türkiye Petrollerinin istasyonları devredil
memiş olsa idi, tahmin ederim M, bugün % 10
civarına ulaşacaktı. Binaenaleyh, satışları
mızda bir gerileme olmuştur. Beni mazur gö
rün, bunları açıklamam belki faydalı olur
ümidi ile söylüyorum. ,
Diğer birçok konulara dokundular, hepsine
dokunmak istemem. Eğer, arzu buyururlarsa
kendilerini hususi olarak görür ve birçok not
ları açıklıyabilirim.
Diğer bir konu, Sayın Bakanın ve Sayın
Adalet Partisi Sözcüsünün üzerinde durduğu
bir konudur.
Konuşmalarında 1965 yılından itibaren bir
petrol dâvasının yaratıldığını ileri sürdüler.
Değerli arkadaşlarım, itiraf edeyim ki
grup konuşmaları haricinde petrol konusunda
zannederim kendi şahsım namına ilk defa kür
süye çıkmış bulunuyorum. Ve meselenin için
de bulunan bir arkadaşınız olarak şunu söyliyeyim ki, bu mesele 1965 den değil, daha çok
evvelinden millî bir mesele olarak ortaya çıktı.
Sayın Bakanı şahit olarak gösteririm. 1963 1964 yılında o koalisyonlarda bakan olan,
yani Halk Partisinin bakanı olan bir - iki şah
sa karşı yaptığımız mücadelede Sayın Bakan
bize yardımcı olmuştur. Binaenaleyh, hareketi
Adalet Partisine karşı göstermek doğru de
ğildir. Ancak, Adalet Partisi sözcülerinin dai
ma bu meseleyi kendilerine karşı olmuş gibi
göstermekte bir itina içindedirler. Bunun da
ben mânasını hakikaten anlıyamamaktayım.
Çünkü, 1965 den evvel daha 1960 da Petrol
Ofisinin devri meselesi ortaya çıktığı zaman
bu mesele başladı. 1962 yılında petrol ithalâtı
dolayısiyle Batman Rafinerisinin durma teh
likesi karşısında bu konu münakaşa edildi. On
dan sonra iki Halk Partisi üyeleri arasında
yazılarla basma intikal etti. Uzadı gitti. Bi
naenaleyh, ben bu meselede Adalet Partisinin
1965 yılından sonra karşısına çıkarılmış bir
mesele olduğuna kaani değilim.
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BAŞKAN — Sayın Topaloğlu iki dakikanız
var hatırlatırım.
İHSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Hat
tâ şunu söyliyeyim o zaman Adalet Partisi
başında olarak petrol konusunun partilerüstü bir dâva olduğuna inanan bir insan olarak,
o zamanki Adalet Partisi Koalisyon Hüküme
tinin temsilcisi olan Başbakan Yardımcısı
Akif Eyidoğan'a yardımcı olmasını ve bunu
pariilerüstü tutulması lüzumu hakkında bir
çok ziyaretlerim olmuştur. Ondan sonra her
parti grup başkanına bunu anlatmaya çalış
tım. Binaenaleyh, bu meseleyi bir Adalet Par
tisine karşı olan bir mesele gibi göstermenin
yine tekrar ediyorum bir mânasının olduğuna
kaani değilim.
Saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Muhterem senatörler, görüşmeler bitti.
3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/7; Cum
huriyet Senatosu 1/1046) (S. Sayısı : 1292)
(Devamı)
BAŞKAN — Tümü Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı bütçesiyla birlikte görüşül
müş bulunan Devlet Su işleri Genel Müdürlü
ğü bütçesinin maddelerine geçilmesini oylarını
za arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir efendim.
Birinci maddeyi okutuyorum.
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe kanunu
Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, cari harcamaları için (A/l) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere 60 369 003 lira, ya
tırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 2 371 715 000 lira, sermaye
teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 549 658 289
lira ki, toplam olarak 2 981 742 292 lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — Muhterem senatörler, (A/l),
(A/2), (A/3) cetvellerinde mevcut bölümlerin
tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
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1 nci maddeyi (A/l), (A/2) (A/3) cetvel
leri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün giderleri, bağlı (B) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 2 981 742 292 lira olarak
tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetveldeki bö
lümlerin tümünü oylarınıza arz ediyorum...
Kabul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 3. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı gelirlerin tarh ve tahsiline 1970
bütçe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (O) işaretli cetveli
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı
Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gös
terilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Ba
kanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek
tertipler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösteril
miştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu ta
sarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine su
nulur. Bunların eldeki kadrolara ek olmaması
şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün kuruluşu hakkındaki 18 . 12 . 1953 ta
rih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cet
velde gösterilenler 1970 bütçe yılında kullanıla
maz.
BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
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a) 1969 yılı Bütçesindeki tertibinde karşı
lığı bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet ter
tiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 Bütçe yıllarına aidolup da
Muhasebe! Umumiye Kanununun 93 ncü mad
desine göre zamanaşımına uğramamış ve karşı
lıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar,
1970 yılı Bütçesinin ilgili hizmet tertipleri ve
ya (Aylık ve ücretleri kesimleri hariç) (A/l),
(A/2) ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden
(Geçen yıllar borçları) maddelerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri)
bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretli cet
velin (Kamulaştırma ve satmalmalar bölümü ile
(31.310) ncu (Mukavelenin feshi münasebetiyle
Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine ödenmek
üzere) maddesine aktarma yapmıya Maliye Ba
kanı yetkihdir.
BAŞKAN — Muhterem senatörler, maddeyi
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli, cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 8 nci
madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum
efendim.
Cumhuriyet Senatosu Yüce Başkanlığına
1970 Malî yılı Genel Bütçe tasarısının (R)
cetveline bağlı (Yatırım harcamaları) kısmında
ki 21.000 bölümünün (Etüt ve proje giderleri)
formülünün 4 ncü fıkrası ile 22.000 bölümünün
(Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) formü
lünün 5 nci fıkrasında yalnız arazi, şantiye ve
atelyelerdeM yatırımlarla ilgili yönetim masraf
larım kapsamına almakta, merkez ve idare binalarındaki yatırımlarla ilgili harcamaların bu
bölümlere dâhil maddelerden yapılmasına ce
vaz ve imkân verilmemektedir.
DSİ Genel Müdürlüğünün faaliyetleri ile ya
kından ilgili olan sözü geçen (R) cetveli hüküm
leri bu hali ile kaldığı takdirde meydana gele
cek ciddî mahzurlar Bütçe Karma Komisyonu
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müzakereleri sırasında izah edilmiş ve formül
lerden (merkez ve idare binaları dışında) ka
yıtları çıkarılarak yatırımlarla ilgili harcama
ların yapılmasını mümkün kılacak şekilde de
ğişiklik yapılması hakkındaki önerge, Bütçe
Komisyonunca kabul edilerek (R) cetvelinin
bahis konusu kısımları bu şekilde DSİ bütçesi
nin (R) cetveline ilâve edilmişti.
Sonradan Maliye Bakanlığı Bütçesinin ay
nı Komisyonda görüşülmesi çırasında tekriri
müzakere yapılarak sözü geçen (R) cetvelleri
formülleri DSİ bütçesinden çıkarılmış ve eski
halini almıştır.
Bu müzakereler sırasında adı geçen bütçe
ile ilgili Bakanlık temsilcilerinin bulunmaması
sebebiyle tekriri müzakere sonunda değiştirilen
bütçe formüllerinin yeni şekliyle mahzurlarının
yeteri derecede aydınlatılmadığı anlaşılmakta
dır.
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Bu tarihe kadar cari tatbikatta merkez dai
relerinin yatırımlarla ilgili' yönetim giderleri,
yatırımlarının ilgili maddelerinden ödenmekte
idi. Bu imkân ortadan kalkınca idareyi zor du
ruma düşüren bir problem meydana gelmiş bu
lunmaktadır.
Bu mahzurların önlenmesi için Bütçe Ko
misyonunda önce derpiş edilen değişikliklerin
yapılması zorunlu bulunmaktadır.
Bu sebeple merkez ve idare binalarında ya
tırımla ilgili olarak yapılan masrafların öden
mesini mümkün kılan değişikliklerle birlikte sı
raya konulan diğer maddeleri de ihtiva eden
(R) cetveli yeni şekli ilişkte sunulmuştur.
Kabulünü arz ve teklif ederim.
Afyon
Kâziîn Karaağaçlıoğlu
BAŞKAN — (R) cetvelini okutuyorum.

R - CETVELİ
1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeld formüller bu bütçe için de uy
gulanır. Ancak yatırım harcamaları ile ilgili 21.000 nci (Etüd proje giderleri) ile ilgili formülün
4 ncü fıkrası ve 22.000 nci (Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri) formülünün 5 nci fıkrası aşa
ğıdaki değişik şekilleri ile uygulanır.
Bölüm Madde
12.000

16.000

21.000

22.000

Personel giderleri :
12.520 Kasa tazminatı :
7398 sayılı Kanunla DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve
kıymet muhafızı vazifelerini gören muhasebe müdür ve muavinleriyle mesul mu
hasiplerine ve tâyinleri Maliye Bakanlığınca yapılan muhasebe memurlarına ait
kasa tazminatı 12.520 nci maddeden ödenir.
Çeşitli giderler :
16.730 Tören giderleri :
DSİ ve yatırımcı kurumlarca yaptırılacak önemli nitelikteki tesislerin gerek ya
pım öncesi ve gerek yapım sonrası tören hazırlıkları ve tören sırasında yapıla
cak her türlü giderler bu tertipten ödenir.
Yatırım harcamaları
Etüt ve proje giderleri :
(Etüt ve proje çalışmalarına münhasır olmak üzere bu çalışmaların yapıldığı yer
lerin ulaştırma, taşıt işletme ve onarma, su, temizlik ve aydınlatma giderleri) Bu
bölümün ilgili maddelerinden ödenir.
21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüt
masrafları ve her türlü giderler 21.114 ncü maddeden ödenir.
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri :
(Yatırım çalışmalarının yapıldığı yerlerin 13.000 (Yönetim giderleri) bölümünün
(Kırtasiye alımları ve giderleri), (basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri), ya— 497 —
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Madde
tırım hacmi ve süresi ile oranlı olarak en as ölçü gözetilmek şartiyle (Döşeme ve
demirbaş alımları ve giderleri), (Yakacak alımları ve giderleri), (Su giderleri),
(Temizlik giderleri), (Aydınlatma giderleri), (PTT giderleri), (Mevzuatın gerek
tirdiği hallerde yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri), (Griyim, kuşam
alımları ve giderleri) maddelerine ilişkin giderlor bu bölümün ilgili maddelerin
den ödenir.
Makina - Teçhizat ve taşıt alımları va onarımları :
23111 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları,
23.112 Taşıt alımları.
23.612 Taşıt alımları. (Trafik kasaları ile ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir.)
Etüt ve proje giderleri :
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri :
Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımlar.ı :
Vasıfları itibariyle 4/10195 sayılı Kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı
olarak istihdam edilen teknik personelin geçim görev yollukları bu bölümdeki
teknik personel geçici görev ye]Iııklan tertibinden ödenir.
Borç ödemeleri :
38,720 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kredinin y:ILk fam ve resûlmal itfa kargı
lığı (İç ve dış borçları; borcun doğuş yılma bakılmaksızm bu tertipten ödenir.)

BAŞKAN — Sayın Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı, önerge hakkındaki görülünüz efen
dim?...
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
— Müsaade ederseniz kürsüden arz edeyim.
BAŞKAN —• Muhterem efendim, 88 nci mad
de gereğince mümkün değil, izahat vermek; evet
veya hayır efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Artvin Milletvekili)
- - Efendim, bu. (E) formülü şimdi değişik şekli
ile bu seneye kadar tatbik edilegelmiştir. Bu
sena (E) formülünde Devlet Su İşleri merkez
binası yeni yapıldığı, taşındığı için çıkarılmış
tır. Aksine çıkarılmaması lâzımgelen bir sene
dir. Bütçe Karma Komisyonunda müdahale
mizle CR) formülü simdi değişikliği teklif edilen
şekilde kabul edilmiş, Ve fakat bilâhara bizim
Bakanlığımız bütçesi kabul edildikten sonra ve
bizim malûmatımız dışında bütçenin sonunda
tekriri müzakere ile bu hale getirilmiştir. Deği
şikliğe uyuyoruz efendim.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz, Sayın Komis
yon?,.. Katılıyorlar efendim.
MALİYE TEMSİLCİSİ HÜSEÜ GÖNÜLAL
— Müsaade ederseniz bir mâruzâtım var efen
dim.
— 498

Şimdi efendim, Bütçe Komisyonunda verilen
önerge genel bütçe kanununa bağlı (R) işaretli
cetveline eklenmesi talebediliyordu. O itibarla
genel bütçe sonunda müsakere edildi. Müzakere
neticesinde,..
BAŞKAN — önergede bunların hepsi izah
"dilmiş efendim. Evet veya hayır...
MALİYE TEMSİLCİSİ HÜSNÜ GÖNÜLAL
(Devamla) — Şimdi efendim, kısaca mâruzâ
tımı arz edeyim.
BAŞKAN — Hayır efendim.
MALİYE Tr T !!İLÖİSÎ HÜSNÜ GÖNÜLAL
(Devamla) — ' ; imcb efendim, bu talebedilen
teklif, cari hy:?amalarda öngörülen masraflar
dır. (R) formülünün başında sayfa 67; 1970 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı ( A / l ) işaretli cari
harcamalar, (A/2) işaretli yatırım, harcamaları
ve (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer
harcamaları cetvellerinde yer alan tertiplerdeki
ödenekler aşağıdaki esaslar dairesinde kullanılır.
Ancak, cari harcamalar için, yatırım, harcamala
rında ve yatırım har şamaları içinde cari harca
malardan gider yapılmaz. Şimdi; biz bu öner
geyi kabul ettiğimi* takdirde yatırımcı daireler
bu yola gidecektir. Biz yıl içinde cari harcama
larda aktarma yapmak suretiyle gereken ihtiyacı
karşılarız. Yetmediği saman da ek ödenek ver-
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meye her zaman hasırız. O itibarla önergeye iş | diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cet
tirak etmiyoruz efendim.
velinde açılacak özel maddelere Maliye Bakan
BAŞKAN — Muhterem senatörler, Sayın
lığınca ödenek kaydolunur. Devlet Su işleri
Bakan ve Sayın Komisyon iştirak ediyorlar; Ma
Genel Müdürlüğü isin gerektirdiği ahvalde gelir
liye Temsilcisi iştirak etmiyorlar. Oylarınıza
ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A/2)
arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli harca
önerge kabul edilmiştir efendim.
mayı yapabilir. İşin hitamında yapılan kesin
8 nci madde önergede derpiş edilen hususta
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili
(E) cetveli düzeltilecektir efendim.
ezel maddesindeki ödenekten harcama yapılan
8 nci maddeyi (E) cetvelindeki değişikliği ile maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilrniyen
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler.,. Et
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
miyenler... Kabul edilmiştir efendim.
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.
Madde 9. — Devlet Su işleri Genel Müdür
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
lüğünce, gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rum: Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul
rişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli
edilmiştir efendim.
cetvelde gösterilmiştir.
Madde 12. — Devlet Su isleri Genel Müdürlü
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveli ile
ğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kullanıl
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
mak üzere bono ihracına yetki verilmesi hakkın
ler.. Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim,
daki 297 saylı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hü
Madde 10. — Baraj ve hidro - elektrik sant
kümleri 1970 bütçe yılmda uygulanmaz.
ralleri inşadı doîayısiyle yerlerinin değiştiril
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
mesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryolla
rum: Kabul, edenler... Etmiyenler... Kabul
rının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu atfbi yer
edilmiştir efendim.
lerde ulaşımın süratle temini maksadiyle bava
Madde 13. — (A/'3) (Sermaye tenkili ve
meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve barai, göl
tranpfer harcamaları) cetvelinin 32 200 ^Keban
sahalarında kalan akar - yakıt boru hatlarının
iskân ve istihdam giderleri) maddesin? konmuş
varyantı için Devlet Su Meri Genel Müdürlümü
olan ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen kıs
Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görüle
mım ertesi yıl bütçeline devren yeMv ve ödenek
cek miktarın Bayındırlık Bakar-.hğı ve Karayol
kaydetmiye Maliye Bakanı yetkilidir.
ları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
cetvellerin iMli tertiplerine aktarmak için ge
rum: Kabul, edenler.,. Etmiyenler... Kabul
rekli işlemleri yanmıya Maliye Bakanı yetkili I edilmiştir efendim.
dir. Yatırım, tertiplerinde yer alan proie kredi
Madde 14, — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
lerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (Mad
de yürürlüğe girer.
de altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyoBakanlığı ve Karayolları Gene! Müdürlüğüne I rum: Kabul, edenler,., Etmiyenler,.. Kabul
devri için gereken işlemleri yapmış/a Maliye Ba I edilmiştir efendim.
kanı yetkilidir.
Madde 15, — Bu kanunu Maliye ve Enerji
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
rum.: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
edilmiştir efendim.
rum: Kabul edenler.,, Etmiyenler.., Kabul
Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle
edilmiştir efendim.
kamu tüzel İrisleri, dernekler ve diğer kurum
1970 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
lar ile özel kişiler tarafından veya dış yar j
dımlardan 6200 sayılı. Kanunun şümulüne giren j Bütçesinin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler'.,. Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
yeraltı, yerüstü suları etüt, proje ve inşaat
dim.
yaptırılması maksadiyle, Devlet Su İşleri Genel
Bütçe 39 nen Birleşimde açık oya vas'edileMüdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B)
işaretli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir; I oektir. Bütçenin Devlet Su işleri Genel Müdür 499 ~-
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lüğüne hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim efen
dim.
4. —• Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyo
nu raporu (Millet Meclisi 1/19; Cumhuriyet Se
natosu 1/105i) (S. Sayısı : 1304) (Devamı) '
BAŞKAN — Tümü Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı Bütçesinde görüşülmüş bulunan
1970 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesinin
maddelerine geçilmesini oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler.... Kabul edilmiştir
efendim.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe
Kanunu
Made 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari
harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere 2 675 993 lira, sermaye teşkili ve
transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 93 341 lira ki, toplam olarak
2 769 334 lira ödenek verilmiştir.
BAŞKAN — ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaretli
cetvellerde mevcut bölümlerin tümünü oylarını
za arz ediyorum: Kabul edenler... Etmiyenler...
Kabul edilmiştir efendim.
1 nci maddeyi ( A / l ) , (A/2), (A/3) cetvel
leri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının ge
lirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere 2 769 334 lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN —- (B) işaretli cetvelde mevcut
bölümlerin tümünü oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetveli ile birlikte
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde ya
zılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında
da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (O) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 4. — Petrol
30 . 6 . 1339 tarihli ve

Dairesi Başkanlığının
3656 sayılı Kanunun
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19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kad
rolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince
geçici mahiyetteki hizmetler için Bakanlar Ku
rulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile Tür
kiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının
kuruluşu hakkındaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 6326
saplı Kanunla Petrol Kanununun bâzı mad
delerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar
ekliyen 21 . 5 . 1955 gün ve 6558 sayılı Kanunla
eklerine bağlı, cetvellerde yazılı kadrolardan,
bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970
yılında kullanılmaz.
BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetveli ile
oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı
sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işa
retli cetvele gelir, diğer taraftan (A/3) işaretli
(Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cetve
linin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca öde
nek kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Madde 7. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılı
ğı bulunan borçlar ilgili oldukları tertiplerden
bu maddelere,
b) 1954 - 196S bütçe yıllarına aidolup da
Muhasebei Umumiye Kanununun 93 ncü madde
sine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) ve
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen
yıllar borçları) maddelerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten
ödenir.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Madde 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (R) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihin
de yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Madde 10. — Bu kanunu, Maliye ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza, arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
1970 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi
nin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efen
dim.
Bütçe 39 ncu Birleşimde açık oylarınıza arz
edilecektir efendim.
1970 yılı Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi
nin Petrol Dairesi Başkanlığına ve Aziz Milleti
me hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim.
Sayın Bakan, Sayın Bakanlık erkânı cümle
nize teşekkür ederim efendim.
Muhterem senatörler, Devlet Üretme Çift
likleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun
tasarısında açık oyunu kullanmıyan sayın üye
var mı?...
Oylama muamelesi hitam bulmuştur, efen
dim.
8) Turizm ve Tanıtma Bakanlığı Bütçesi :
BAŞKAN — Muhterem senatörler, progra
mımız gereğince Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesinin müzakeresine başlıyoruz.
Sayın Bakanı ve Bakanlık erkânını salona
davet ediyorum efendim.
Muhterem senatörler, Sayın Balkan salonda
lar, Sayın Komisyon salondalar, Sayın Maliye
temsilcisi 'salondular. Müzakerelere başlıyoruz
efendim.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı [Bütçesinin tü
mü üzerinde grupları adına söz talebeden sa
yın üyeleri sırası ile takdim ediyorum efendim.
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C. H. P. adına Sayın Sadık Artükmaç, Gü
ven Partisi Grupu adına Sayın Necip Seyhan,
Adalet Pafrtisi Grupu adına Sayın Fevzi Halıcı.
Sayın Artükmaç buyurunuz efendim.
G. H. P. GRUPU ADINA OADIK ARTÜK
MAÇ (Yozgat) — Sayın Başkan, sayın senatör
ler;
Turizm ve 'Tanıtma Bakanlığının 1970 malî
yılı Bütçesi üzerinde, Cumihuriyet Halk Partisi
Senato Grupu adına mâruzâtta bulunmak üze
re, huzurlarınızdayım. Hepinizi grupum ve şa!hsım adına saygı ile selâmlarım.
Muhterem arkadaşlar;
Turizm; çeşitli iklimlerde yaşıyan insanla
rın birbirlerini tanıyarak gelenek, düşünce ve
mizaç farklarını törpüliyen sosyal bir hareket
tir.
Turizm; insanları birbirine ısındıran, alıştı
ran, insanları birbirinden ayıran sedleri yıkan
ve netice olarak barışa hizmet eden sosyal bir
harekettir.
Turizm; sanatın, mimarinin, dekorasyonun,
fikrin ve ilmin mübadelesine 'hizmet eden ve pa
zarlamanın gelişmesini sağlıyan 'sosyal ve kül
türel bir harekettir.
Kısaca, turizm, memleketin maddi ve mâne
vi kalkınmasına büyük katkısı olan 'sosyal bir
olaydır. Böyle çeşitli yönleri bulunan bu olay
la ilgilenmemek, hele bizim gibi çeşitli turizm
kaynakları ve imkânları olan bir ülke için, müm
kün değildir. Nitekim, ülkemizde, turizm ala
nındaki ilk adım; bundan 36 yıl önce yani 1934
yılında atılmıştır. O tarihte, turizm politikamı
zın sorumlu yürütücüsü olarak ve turizmi teş
vik maksadiyle; iktisat Vekâletinin dış ticaret
Dairesine bağlı ufak bir büro kurulmuş ve bu
büro 1937 yılında bağımsız bir hale getirilmiş
tir. Bu suretle, bugünkü teşkilâtın temeli o ta
rihlerde atılmıştır.
Bu büro, 1939 yılında kurulan Ticaret Ve
kâletine, 1940 yılında Başbakanlığa bağlı Ba
sın Yayın Umum Müdürlüğüne, 1949 yılında ise,
yine Başbakanlığa bağlı Basın Yayın ve Turizm
Genel Müdürlüğüne bağlanmıştır.
DaJha sonra, bu büro; 1957 yılında kurulan
Basın Yayın ve Turizm Bakanlığı bünyesi içe
risine alınmıştır. Ancak, o tarihlerde, bu ba
kanlık sadece bir bakandan ibaret kalmıştır ve
Basın ve Yayın ve Turizm Genel Müdürlüğü yi
ne fiilen Başbakanlığa bağlı kalmıştır.
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Nihayet, bu anormal durum 1963 yılında
değişmiş ve 265 sayılı (Kanunla bugünkü Turizm
ve Tanıtma 'Bakanlığı kurulmuştur. Bu kanun
la yeni bir hüviyet almış olan teşkilâta: «Tu
rizmi millî ekonominin verimli sektörü haline
getirmek için yurdun turizme elverişli bütün
imkânlarını değerlendirme» görevi verilmiş
tir.
Burada, «Yurdun turizme elverişli (bütün im
kânlarını değerlendirme» deyimini ele alacak
olursak, Turizm ve Tanıtma (Bakanlığının; he
men her bakanlıkla yakın ilgisinin bulunduğu
ve onlarla koordone bir çalışma düzenine girmek
zorunda olduğu meydana çıkar. Bu açıdan, Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığının; diğer bakanlık
larla ve özellikle Millî Eğitim, Bayındırlık, Ulaş
tırma, Gümrük ve Tekel, içişleri ve Maliye bakanliklariyle özel bir ilişkisi ve bunlarla koor
done çalışma zorunluğu vardır. Gerçekten,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı:
1. Eski eserlerin, tarihî yapıların ve mabet
lerin değerlendirilmesi; okullarda kalifiye ele
man yetiştirilmesi bakımından Millî Eğitim Ba
kanlığı ile ilgilidir.
2. Turizmin başta gelen problemlerinden
olan yol işinden dolayı Bayındırlık Bakanlığı
ile ilgilidir.
3. Uçak, tren ve vapur işlerinden dolayı
Ulaştırma Bakanlığı ile ilgilidir.
4. Turistlerin gümrük işlemlerinden do
layı Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile ilgilidir.
5. Emniyet ve asayiş, trafik ve pasaport
işlerinden dolayı İçişleri Bakanlığı ile ilgilidir.
6. Para ve döviz meselelerinden dolayı Ma
liye Bakanlığı ile ilgilidir.
Görülüyor ki, koordinasyon şarttır. Hizmet
ler, ancak bu sayede, turistik bölgelerde daha
tesirli ve verimli bir hale gelebilir.
Sayın senatörler;
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânımızda, izle
necek turizm politikasının ve yatırımların ne
ler olacağı (sayfa 600 - 601) etraflıca belirtil
miştir. Bunları burada tekrarlamaya lüzum gör
memekteyim. Ancak, dış turizm gelirleri ve tu
rizm gelirlerinin istenilen ölçüde artmaması ne
denleri üzerinde durmak istiyorum.
Muhterem arkadaşlar;
Ülkemizde; dış turizm gelirleri ile, ithalât
kapasitesini genişletmenin ve dış ticaret açığı
nı kapatmanın mümkün olacağı görüşü bâzı çev |
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relerde hâkimdir. Ancak, son yıllarda elde edi
len fiilî sonuçlar; dış turizm geüirlerinin, arzula
nan oran'da artmadığını; buna karşılık, turizm
giderlerinin, plânda öngörülenden daha hızlı
arttığını ve turizmin, ödemeler dengesi açığını
kapatmak bir yana, menfi bakiye verdiğini or
taya koymuştur. Başka bir deyimle; Türkiye'
nin dış seyahatler dengesindeki açık devam et
mektedir ve bütün çabalara rağmen dış turizm,
ödemeler dengesinde henüz bir gelir kaynağı
haline gelememiştir.
Gerçekten, turizm gelirleri; çok mütevazi
olan plân hedeflerine dahi ulaşamamıştır. Plân
da öngörülen dış turizm gelirleri ile fiilen ger
çekleşen gelirler, mukayeseli olarak, şöyledir :

Yıllar
1967
1968
1969

Plânda
Fiilen
öngörülen
gerçekleşen
Milyon dolar Milyon dolar
41.5
45.0
55.0

11.7
21.8
32.0

(Tahmini)

Görülüyor ki, turizm gelirlerimizde, 1968
yılında, bir önceki yıla kıyasla önemli bir artış
vardır. Ancak bu artış; yabancı turist tanımın
da kapsamı genişletici yönden yapılan değişik
liklerden ve turist dövizlerinde vergi iadesi uy
gulamasından ileri gelmiş bulunmaktadır.
Bilindiği gibi, Mart 1968 de alman bir ka
rarla; turist dövizlerme % 33,3 oranında vergi
iade edilmeye başlanmış ve buna ilâveten harca
maları vergi iadesine tabi tutulan yabancı elçi
lik mensuplarının Merkez Bankasına intikal
eden dövizleri de turizm geliri olarak kabul edil
miştir. 1968 yılında yabancı elçilik mensupları
nın Merkez Bankasına intikal eden ve turizm
geliri olarak kabul olunan 7.7 milyon dolar tu
tarındaki harcama, turizm gelirlerinden tenzil
edildiği takdirde, 1968 yılında gerçek turizm ge
lirinin ancak 14 milyon dolardan ibaret olduğu
görülür.
Şu halde, 1968 yılındaki turizm geliri; bir
taraftan vergi iadesi, diğer taraftan yabancı el
çilik mensupları harcamalarının turizm geliri
olarak kabulü gibi iki önemli faktörün etkisi al
tında mübalağalı bir şekilde gösterilmiştir. Bu
iki faktörün etkisi giderilmeden, 1968 rakamla
rı, geçmiş yıllarla mukayese edilerek bir sonuca
varılamaz. Görülen artış, gerçek bir artış değil-
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dir. Zahirî bir artıştır. Bu durum, yabancı tu
rist tanımını genişletmenin, yabancı elçilik men
supları harcamalarını da turizm geliri olarak
kabul etmenin bir sonucudur.
Bütün bunlara rağmen, yine de 1968 yılında
plân hedeflerine ulaşılamamış, plân hedefi ile tu
rizm gelirleri arasında 23.2 milyon dolar aleyhe
fark olmuştur.
Değerli senatörler;
Turizm gelirlerindeki artışların; plânda ön
görülen oranlarda gerçekleşmemesi, yıllık prog
ramlarda, bu hedeflerin değiştirilmesine yol aç
mıştır.
Plân hedefleri gerçekleşmeyince, yıllık prog
ramlar; zaruri olarak, bu hedefleri daha mütevazi rakamlara indirmektedir. Plânda öngörü
len hedeflerle, yıllık programlarda öngörülen
hedefler mukayeseli olarak şöyledir :

Yıllar
1967
1968
1969
1970

Plân
Yıllık program
Milyon dolar Milyon dolar
41.5
45.0
55.0
77.0

24
24
32
41

Görülüyor ki, İkinci Beş Yıllık Kalkınma
Plânı, 1968 yılı için 45,0 milyon dolarlık bir dış
turizm geliri öngördüğü halde; yıllık program
da, bu 24 milyona indirilmiştir. 1969 yılı için
plânda öngörülen 55.0 milyon dolara karşılık
yıllık programda öngörülen 32 milyon dolardır.
1970 yılı için plânın 77.0 milyon dolarlık dış tu
rizm gelirine karşılık, program hedefi 41 milyon
dolardan ibarettir.
Netice olarak; plân hedeflerinin dış turizm
gelirleri konusunda gerçekçi olmadığı bizzat
yıllık programlarla da kabul edilmiş ve gelir
tahminleri revize edilerek indirilmiştir. Buna
rağmen, fiilen gerçekleşen turizm gelirleri dahi,
program tahminlerinin altında kalmıştır.
Muhterem arkadaşlarım;
Dış seyahat açığı, ödemeler dengesinde de
devam etmektedir. Dış seyahat açığının yıllar
itibariyle göstermiş olduğu seyir şöyledir :
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Yıllar

Dış seyahat açığı

1965
1966
1967
1968
1969

11
milyon dolar
14
»
»
14
»
»
9.3
»
»
4
»
»

Dış turizm giderlerimizin hızla artışı, dış se
yahat açığının kapanmasına imkân vermemek
tedir. Plâna göre, 1968 yılında dış seyahat açı
ğının sıfıra inmesi, 1969 yılında ise, dış seyahat
lerin beş milyon dolârlı'k müspet bakiye vermesi
gerekmekte idi. Ancak, bu amaçlar gerçekleşe
memiştir. Net dış seyahat açığı 1968 yılında 9.3
milyon dolar olmuş, 1969 yılı içinde ise bu açık
dört milyon dolar olarak tahmin edilmiştir.
Turizmin, ödemeler dengesi üzerinde etkisi
incelenirken, yalnız dış seyahat gelirleri ile dış
seyahat giderlerinin karşılaştırılması yeterli de
ğildir. Turizm yatırımlarının sebebiyet verdiği
ithalât artışı da göz önünde tutulmalıdır. Bu
takdirde, turizm yatırımlarının ödemeler denge
si üzerindeki menfi etkisinin daha da fazla ol
duğu görülür.
Pek muhterem arkadaşlar,
Turizm gelirlerimizin istenen ölçüde artmamasmın çeşitli nedenleri vardır :
1. Memleketimizde; kütle turizmine imkân
verecek, asgari sağlık şartlarını haiz ucuz tesis
ler yoktur veya yetersizdir. Turistik olarak
nitelendirilen tesisler, orta ve dar gelirli kütle
ler için pahalı olmaktadır. Lüks tesisler, turiz
min canlı olduğu mevsimlerde dahi % 50 kapa
sitenin altında çalışmakta, teşvik fonlarından
yararlanarak kurulmuş tesisler müşterisinin ek
seriyetini ise Türkler veya Türkiye'de görevli
Amerikalılar teşkil etmektedir.
2. Turizm alanında eğitim yetersizdir. Ge
rek turistik tesisleri yönetecek, gerek bu tesis
lerde çalışacak personelin ciddî bir eğitimden
geçmesi zorunluğu vardır.
3. Bâzı turistik bölgelerde altyapı yatırım
ları yetersizdir. Bu bölgelerde yollar, liman ve
iskele tesisleri yetersiz kalmakta ve bâzı haller
de enerji ve su temini, problem halini almak
tadır.
4. Trafik düzensizdir. Bu konu, gelen tuı ristlerin haklı şikâyetine sebebolmaktadır.
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Turizm, bu haliyle, ödemeler dengesi açığını
5. Gümrük formaliteleri uzundur ve bu for I
kapatacak,
kalkınmayı hızlandıracak bir güç
maliteler turisti memleketimizden uzaklaştıra
olarak görülmemektedir.
cak niteliktedir.
Muhterem arkadaşlarım huzurunuzda, «"Kü
6. Türkiye'nin, Batı - Avrupa ve Amerika
çük Menderes havzası turistik yerleşme plânla
Birleşik Devletleri ile ulaşım bağlantısı zayıftır.
ması uygulama projelerinin çizimi» işine de 'kı
Bâzı turistler; uçak bulmanın güçlüğü nedeniy
saca değinmek isterim.
le, arkadaşlarının Türkiye'ye gelmekten vazgeç
tiklerini ifade etmişlerdir.
Amerikan Litton Şirketi; «Küçük Menderes
havzası turistik yerleşme plânlaması ön çalış
7. Dış turizm bürolarımız, gerektiği şekil
ması» nı tamamladıktan sonra, raporunu Dev
de faydalı çalışma göstermemektedir. Millî Pro
let Plânlama Teşkilâtı müsteşarlığına sunmuş
düktivite Merkezi tarafından yapılan bir araş
ve uygulama projelerinin çizimi işine, bir mil
tırma; dış turizm bürolarımız faaliyetlerinin
yon dolar karşılığında tâlibolduğunu bildirmiş
Türkiye'ye gelen turistlerin kararlarını etkile
tir. Müsteşarlık; keşif (bedeli 300 bin dolar olan
mediğini ortaya koymuştur. Hiçbir turist, dış
bu işi, 800 bin dolar üzerinden sözü geçen şir
turizm bürolarımız faaliyetlerinin etkisi altında
kete ihale etmiştir.
memleketimize gelmiş olduğunu ifade etmemiş
tir.
Bunun üzerine, mimarlar ve mühendisler
Yine bu araştırmada; dış bürolara başvuran
odası yetkilileri; Türkiyede bu işi başaracak
bâzı turistlerin yeterli ilgiyi görmedikleri, ge teknik gücün mevcudolmasına rağmen, bu işin
rekli bilgileri bu bürolardan sağlıyamadıklan
Türkiye mimarlar ve mühendisler odasına hiç
teslbit edilmiştir. Türkiye ile ilgili reklâmların
bir zaman duyurulmadığını ve bu sebeple Lit
mevcudolmaması veya diğer Akdeniz ülkelerine
ton Şirketine yaptırılan turistik uygulamanın
kıyasla cılız ve yetersiz oluşu yine turistler ta
ınsangüoü ve diğer 'giderlerle yüz milyon doılâr
rafından ifade ve bizzat tarafımızdan da müşa
(bir milyar Türkiye Lirası) döviz kaybına
hede edilmiştir.
meydan verdiğini ifade ve beyan etmişlerdir.
8. Komşu ülkelerle yakın bir işbirliği yapıl
Basına bu şekilde intikal eden bu olayın,
mamakta veya yapılamamaktadır.
Yüce Senato huzurunda, Sayın Bakan tarafın
dan vuzuha kavuşturulmasını C. H. P. grupu
Pek sayın arkadaşlarım; bu mâruzâtımla,
olarak istemekteyiz. Hâdise doğru mudur?
-turizm problemlerinden bâzılarının kısa vâde
Doğru ise :
de çözülebilecek nitelikte olmadığını ifade et
1. Turizm plânlaması işleri ile Turizm ve
mek istedim. Bu durumda, turizm gelirlerine
Tanıtma Bakanlığı meşgul olduğu ve hattâ bu
•büyük ümit bağlamak ve ödemeler dengesi prob
bakanlıkta bir «Fiziksel Plânlama Dairesi» ku
leminin turist sayısında çözülebileceğini bekle
rulduğu ve faaliyete geçirildiği halde; Küçük
mek aşırı iyimserlik olur.
Menderes havzası turistik yerleşme plânlaması,
Geçen yıllar uygulaması göstermiştir ki, tu
riçin, istişarî bir organ olan Devlet Plânlama
rizm gelirlerinin, ödemeler dengesi içerisindeki
Teşkilâtı tarafından yürütülmüştür? Ve bu hal,
yeri önemsizdir, önemi de, çabalara rağmen,
I lurizm ve Tanıtma Bakanlığının mevcudiyeti
artmamaktadır.
[ ile ne şekilde hağdaştırılmaktadır?
2. Teknik gücümüz müsait değilse, Site
Bize göre turizm; kalkınmamızda büyük
turistik yerleşme plânlaması niçin Turizm ve
önemi olan, ağırlık verilmesi gereken stratejik
Tanıtma Bakanlığına verilmiştir?
bir sektör değildir. Türkiye kalkındıkça, bu
3. Bu işin, mimarlar ve mühendisler odasınun bir yan ürünü olarak, turizm de gelişir.
ııe duyurulmamış olması sebebi nedir?
Türkiye kaynaklarım, en iyi şekilde kullan
mak mecburiyetinde olan bir ülkedir. Kaynak
Değerli senatörler; son günlerde basma in
tahsisi yaparken, bu kaynakların alternatif
tikal etmiş olan diğer bir konu da, Turizm ve
kullanış yerlerini nazara almalıdır. Turizm
Tanıtma Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlü
planına kaynak tahsisi yapılırken, bunun diğer
ğünce ihaleye çıkarılmış olan ve bütçeden üç
lektörlere tahsis edilebilecek kaynakları azalttı
milyon liraya yakın bir para sarfını gerektiren
ğı göz önünde bulundurulmalıdır.
j ci ört kalem basım işidir.
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Bu işde, mahdut ve muayyen bir iki basımevini kayırmak yoluna gidildiği; diğer basımevk r i tarafından iddia ve isbat edilmiştir. Bu
nun üzerine 25 . 12 . 1989 tarihinde yapıl
ması kararlaştırılmış olan ihale, pek haklı ola
rak, aynı gün, Sayın Başbakanımız tarafından
durdurulmuştur. Şu duruma göre :
1. Aynı iddiaları daha önce dinliyen ve
inceliyen değerli Turizm ve Tanıtma Bakanı
mızın, ihaleyi durdurmaması sebebi nedir? Sa
yın Başbakandan önce durdurmaması sebebi
nedir?
2. İhalenin durdurulması, yolsuzluğun mev
cudiyetini ortaya koyduğuna göre; bu suçun
esas failleri kimlerdir va bunlar hakkında ba
kanlıkça ne muamele yapılmıştır?
Muhterem arkadaşlarım;
Bâzı kimseler, turistik müesseseler kurmak
için, ilk önce, Bakanlıktan izin almaktadırlar.
Bilâhara, uzun vadeli ve düşük faizli kredi is
temektedirler.
Bakankk, bu şekilde, birçok kimselere kre
di açmıştır. Yerinde ve ölçüsü içerisinde açılan
kredilerin yanında, ölçü dışına çıkan ve özel
bir himaye maksadını güden krediler de veril
miştir.
Bu paralar verilirken ya da kullanılırken
çeşitli yönlerden yolsuzluklar yapıldığı; tevatüı halime gelmiştir.
Söylentilere son -vermek ve durumu vuzuha
kavuşturmak gerekmektedir. C. H. P. grupu
olarak biz, aşağıdaki sorularımızın Sayın Bakan
tarafından cevaplandırılmasını rica etmekteyiz:
1. Şimdiye kadar, bu nâmlar altında kim
lere ne miktar para verilmiştir? (A. P. sıra>
rmdan «yazılı cevap versin» sesleri).
2. Bakanlık; bu şekilde kredi olarak veri
len ve tutarı milyonlara baliğ olan bu para
ların, ihtiyaç ölçüsünde verildiğini ve yerinde
kullanıldığım kontrol etmiş midir ve etmekte
midir? Sayın arkadaşlarımdan birisi yazılı ol
un buyurdular. Bu hususu Sayın Bakanın tak
dirine bırakıyorum. Yazılı da cevap verebilir
ler. Bu hususu da arz etmek isterim.
Sayın senatörler; Maruzatıma burada son
verirken Turizm ve Tanıtma Bakanlığı 1970
bütçesinin memleketimize ve milletimize ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni eder, hepinize
saygılar sunarım. (Alkışlar).
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BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
yın Seyhan buyurunuz efendim.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA NECİP
SEYHAN (Hakkâri) — Sayın Başkan, sayın
senatörler; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının
İ970 malî yılı Bütçesi üzerinde Güven Partisi
Grupunun görüşünü arz etmek için huzurunuza
çıkmış bulunmaktayım.
Konuşmama geçmeden önce bir hususu açık
lamak isterim. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki konuşma bir başka arkada
şımıza tevdi, edilmişti. Ancak bu arkadaşımı
zın ârii olarak yurt dışına çıkması zorunluğu
ılrarşısında bu vazife, çok kısa bir zaman evvel,
bendenize verildi. Bu bakımdan tatminkâr ola
mazsam peşinen özür dilerim.
Değerli arkadaşlar, Turizmin hammaddesi
ne büyük nisbette sahibolan Türkiyemizde ko
nunun önemi maalesef çok geç anlaşılmış ve
1963 te çıkarılan 265 sayılı Kanunla Turizm
mevzuu modern şekliyle ele alınmış bulunmak
tadır. Bilhassa iktisaden geri kalmış memleket
lerde turizmden elde edâlen gelirlerin memle
ket iktisadiyatını ve dış tediye dengesini kısa
zamanda olumlu hale getirdiği bir gerçektir. Biz
Güven Partisi olarak turizmi dış ödeme denge
sinin sağlanması, ekonomik bünyemizin hayati37et kazanması, sosyal ve kültürel bilgi ve gör
günün hızlandırılması yurdun sistemli bir tarz
da imarı ve milletlerarası tanışma ve dayanış
manın geliştirilmesi yönlerinden çok önemli say
maktayız.
Turizmin ehemmiyetini belirtmek için mil
letlerarası turizm hareketlerine kısaca temas et
meyi ve bu arada memleketimizin de yerini be
lirtmeyi lüzumlu görmekteyiz. Bu kıyaslama
yı 1969 yılı kesin neticeleri henüz belli olma
dığından 1968 yılı rakamlarına göre yapacağız.
Milletlerarası turizm 1968 de 141 milyon insana
ve 14 400 milyon dolarlık bir kapasiteye ulaş
mıştır. Milletlerarası turizm hareketlinin en ke
sif olduğu bölge Türkiyenin de dâhil olduğu ik
tisadi işbirliği, yani OECD memleketleridir.
OECD ülkelerine yabancı turist ziyareti 1968
de 113,8 milyonu bulmuştur. İktisadi işbirli
ğinin Avrupalı üyelerinin geliri ise aynı yılda
8,1 milyar dolara ulaşmıştır. 1968 yılında İtalyanın 1 467 000 000 İspanyanın 1 179 000 000
Fransanın 954 000 000, Avusturyanm 687 000 000
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yük faydalar. sağlıyacağma inanıyoruz. Dış
memleketler hava alanlarına ve istasyonlarına
çok pratik el arabaları koymak suretiyle ha
mal meselesini kökünden halletmişlerdir. Tu
ristler eşyalarını bu arabalarla taşımak .suretiy
le. hamalların izaç edeceği fazla para koparmak
isteklerinden kurtulmuşlardır. Bizde de bu
usulün ihdası pekâlâ mümkündür.

İFviçrenin de 592 000 000 dolarlık bir turizm ge
lirine ulaşmış olmaları bu alanda ne büyük bir
imkânın yatmakta olduğunu açıkça göstermek
tedir.
Bu yıl içerisinde yurdumuza gelen turist
f.dediyle elde edilen gelir ise şöyledir: Türkiye
1963 de 383 bin turist çekebilmiştir. Bu aded
1067 yılına nishetle bir miktar artış göstermiş
tir, ki 1987 rakamı 379 bindir. 1958 yılında
yurdumuza gelen turistlerin bıraktığı döviz
miktarı ise 29 milyon dolar civarındadır, Şurası
muhakkak ki, Türkiye turisitik değerlerinin lây?k olduğu turist adedine ve döviz gelirine ula
şamamıştır. ülkemiz Akdeniz bölgesine gelen
yabancı turistlerin sadece % 1 ini çekebilmiştir.
Bu nisbet İspanya ve İtalya'da % 72 Yunanis
tan da ise % 2 dir. Akdeniz bölgesine gelen tu
rist miktarının 1972 yılında 80 milyona çıka
cağı kuvvetle muhtemel bulunduğuna göre,
bunun % 2 sini dahi memleketimize çekebilmek
kalkınma plânımızın tahakkuku için geniş kay
nak teşkil edecektir.
Değerli arkadaşlarım, bugün bütün memle
ketler turizm sanayiini en ileri derecede ge
liştirmenin yanında turist celbetmek için de
çeşitli yollar aramışlar ve turistlere birçok im
kân sağlamışlardır. Meselâ Amerika gibi ikti
sadi alanda çok ileri bir ülke dahi turizm geli
rinden müstağni kalamamış ve turist celbetmek
için onlara muhtelif kolaylıklar sağlamıştır.
Bu cümleden olarak yabancı turistlere otel ve
motellerde % 40, demiryolarmda % 75, iç uçak
servislerinde % 50 otobüs servisinde % 30 in
dirim yapıldığı gibi dış uçak servisinde % 25,
dıs vapur servisinde ise % 35 tenzilât yapıl
ır aktadır, Bundan başka gelişte turistlere veri
len misafir kartiyle alış verişlerde dahi indirim
ler yapıldığını da ilâve edebiliriz. Bugün mem
leketimizde yabancı turistlere geniş mânada im
kânlar sağlandığı elbette ki iddia edilemez. Hat
tâ bâzı alanlarda yabancı turisti kaçırmak için
bütün gücümüzle çalıştığımızı da söyîiyebiliriz.
Hamalından şoförüne, otelcisinden lokantacısına
kadar birçok çevreler yabancı turisti maalesef
sağmal inek olarak kabul etmekte ve davranışlariyie de bu yolu tutmuş bulunmaktadırlar.
Kendi vatandaşımız için dahi bir üzüntü kay
nağı olan hamal ve taksi meselesini en kısa za
manda kesin olarak halletmenin turizm için bü
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ikinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında tu
rizm politikasının temel ilkeleri teısbit edilmiş
ve 1968 - 1972 yılarında 2 600 000 000 yatırım
yapılması öngörülmüştür. Bu rakama özel sektöî yatırımları da dâhildir. Vaktinizi almamak
için bu temel ilkelerden ve bu ilkelere uygun
olarak alınmış, alınması gereken tedbirlerden
bahsedecek değilim.
göre 1972 yılında, yani İkinci Beş
Yıllık Kalkınma Plânının son dilimi olan 1972
yılında turist sayısının % 25 artışla 1 435 e
ulaşacağı ve turizm gelirlerinin de 135 milyonu
bulacağı tahmin edilmiştir. Ancak aynı yıl içe
risinde yurt dışına çıkacak vatandaşlarımızın
da 65 milyon dolarlık harcamaları nazara alı
nırsa safi dış turizm gelirimiz 70 milyon dolar
olacaktır. Bu miktar elbette ki bizim için ye
terli değildir. Turizm potansiyelimiz çok daha
büyük rakamlara elverişlidir. Ancak bizi mem
nun eâzn cihet, şimdiye kadar aleyhte olan ge
lirin 1903 yılında lehimize dönmüş bulunmasıchv. 1957 yılının ilk 10 ayında turizm dengemiz
8 772 G00 dolar ve 1968 in en ayında ise
6 638 000 dolar açık verirken, 1969 un 10 ayın
da bu denge 1 979 000 dolar lehimize bir ge
lişme kaydetmiştir. Bu durumdan da anlaşıla
cağı veçhile dış turizm gelirini artırmak çahaFnıın yanında dış ülkelere gidecek turizm dö
vizinde de çok titiz davranmamız lüzumu or
taya çıkmaktadır. Dışarıdan ffeien döviz vai
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taydaşlarımız tarafından aynı miktarda dışarı
çıkarılırsa yurdumuz bundan belki bâzı fayda1ar sağlar, ama iktisadi kalkınma yönünden kasancımız olmaz. Bu bakımdan dış gezilerde bâ
zı kısıtlamalar yapılması lüzumuna da inan
maktayız. Mevzuatımıza göre her sene her istiypîi vatandaş senede bir defa yurt dışına çıka
bilmektedir. Çeşitli hilelerle senede birkaç defa
çıkanların da mevcudolduğunu gazetelerden
okumakta ve duymaktayız. Filân hanımın kış
lı:: gardrobunu tamamlamak için veya cihazı-
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m düzmek için yurt dışına gittiğini basından ı
Bu arada turistik tesisler için verilen kre
öğrendiğimiz zaman da çok üzülmekteyiz. Ya
dilerin isabet derecesi üzerinde de durmak lâ
bancı dövize çok ihtiyacımız olduğu bir dev
zımdır. Bugün Türkiye'de turizm yönünden fi
rede binbir müşkilâtla eMe ettiğimiz dövizi
zikî plân noksanlığı vardır. Ve bu yüzden veri
hovardaca harcamak bizi iktisaden kallkındırlen krediler verimli sahalara intikal ettirilmerıaz. Hükümetin bu hususta âcil tedbir almasını
mektedir. İsabetsiz turistik tesisler yüzünden
ve dış gezilerin mücbir sebeplere inhisar etti
hem vatandaş mağdur olmakta ve hem de ve
rilmesini temenni ediyoruz.
rimli kredi imkânları daralmaktadır.
Değerli arkadaşlarım; mevzu açılmışken bir
Değerli arkadaşlarım; sözlerime son verme
'hususa da işaret etmeyi faydalı bulmaktayız.
den evvel birkaç hususa da temas etmeyi lü
Biz Güven Partisi olarak dinî inançlara say
zumlu görmekteyim. Malûm olduğu üzere tu
gılıyız. Bu sebeple islâmın Beş şartından birisi
rizm Türkiye'nin kalkınması için başta gelen
olan Hac farziyesine de inanıyoruz. Ancak bu
bir unsurdur. Turisti Türkiye'ye getirebilmek
hakkın suiistimal edillmesiine de karsıyız, is
için milletçe hazırlıklı olmamız icabeder, Turist
lam Dininde Hac bir defa için farzdır. Duy
gittiği yerde pasaport ve gümrük kolaylığı is
duğumuza göre 5 - 6 defa Hicaza gidenlerin sa
ter. Pasaport ve gümrük muamelesi için saat
yısı az değildir. Diyanet İşleri Başkanlığında
lerce beklerse hele bu Kapıkule'de olduğu gibi,
bu hususu müteaddit tamimlerle teşkilâtına
arabalı turistler günlerce beklerse o memlekete
duyurdu ve vâızlar vasitasiyle vatandaşa inti
turist gelmez.
kal ettirdiği halde bunun önüne geçilememiş
Turist, gittiği yerde temiz bir otel, kaliteli
tir. Birden fazla gidişlerin sebebi üzerinde du
yemek ister, ucuz eğlence ister, yol emniyeti,
racak değiliz, ama bu akışkanlık büyük çapta
can, mal, ırz emniyeti ister. Alış - verişte alda
döviz ziyama sebebiyet vermektedir. Hüküme
tılmamak ister. Bu imkânların sağlanması el
tin oy endişesini bir tarafa bırakarak çok basit
bette büyük mikyasta Hükümete ait bir iştir.
tedbirlerle buna mâni olmasının zamanının gel
Ama, şahıs olarak bütün vatandaşların da, her
diğine inanmaktayız.
mevzuda olduğu gibi, turizmde de Hükümete
Değerli arkadaşlarım, 265 sayılı Kanun Tu
yardımcı olması gerekir.
rizm ve Tanıtma Bakanlığına büyük vazifeler
Şu hususu memnuniyetle ifade edeyim ki;
tahmil etmiştir. Bakanlık turizmi millî ekono
son yıllarda turizm sanayiinde ilerlemeler kay
minin verimli sektörü haline getirmek için
dedilmiştir. Ancak yukarda da arz ettiğimiz
yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını degibi plânın öngördüğü tedbirler noksansız ola
ğerlendirmekle mükelleftir. Bu mükellefiyeti
rak alınmalı ve lüzumlu mevzuat kısa zamanda
yürütebilmesi için diğer birçok Bakanlıkların
çıkarılmalıdır. Bu arada yabancı turistlere kar
yardımına muhtaçtır. Turizm sanayi her şeyşı. işlenecek suçların ağırlaştırılmasının lüzu
een evvel kalifiye eleman ve eğitim meselesidir.
muna da işaret etmek isterim.
Eski eserlerin, mabetlerin değerlendirilmesi,
Değerli arkadaşlarım; maruzatımı bitirmiş
yol meselesi, vasıta meselesi, can, mal ve ırz
bulunmaktayım. Güven Partisi Grupu adına say
emniyeti, trafik emniyeti, gümrük pasaport
gılarımı sunarım. (Alkışlar)
it eseîesidir. Bu faktörler turizmin can damarBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
rıdır. Türkiye'mizde bu mevzular Millî Eğitim
yın
Halıcı buyurunuz efendim.
Bayındırlık, Ulaştırma, İçişleri ve Gümrük Te
ke] BakanlrJlarınm vazifeleri meyanındadır. O
A. P. GRUPU ADINA FEYZİ HALICI (Kon
balde bu bakanlıklar arasında sıla bir işbirliği
ya) — Sayın Başkan, sayın senatörler, Turizm
olması icabeder. Halen böyle bir koordinasyo
ve Tanıtma Bakanlığının değerli mensupları, ta
nun mevcudolduğunu iddia etmek mümkün
rihin, coğrafyanın, kültürün, tekmil güzel sanat
değildir. Vakıa 2 nci 5 Yıllık Plân devresinde
ların, en kutsi inancın ve doyumsuz yaşama se
turizm politikasına uygun olarak bâzı tedbir
vincinin asırlar boyu çepeçevre kuşattığı güzel
lerin allmacağı öngörülmüştür. Ama, bu tedbir
yurdumuzun turizme konu olan bütün imkân
lerin (gerçekleştiği hakkında bir belirtiye şalarını gün ışığına çıkarmak, gerçek değer ölçü
hidolamamaktayız.
| sü içinde ve ihtişamı terennüm eden bir sade— 507
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lige bağlı kalarak bu «var oluşu» nadide bir
ziynet eşyası, müstesna bir koleksiyon gibi en
güzel, en veciz, en manalı bir şekilde ve en
anında sunmayı biricik çalışma gayesi bilen,
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970 yılı Büt
çesi hakkındaki görüş ve temennilerimi Cumhu
riyet Senatosu Adalet Partisi Grupu adına sun
madan önce hepinizi saygıyla selâmlarım.
İlçeler, şehirlerarası, memleketlerarası, kıta
lararası, gezegenlerarası turizmin geçerli oldu
ğu, turizmin sereserpe bir nefes sıhhat gibi gün
lük hayatımıza karıştığı ay çağında, uzay çağın
da yaşıyoruz.
«Yaratılanı hoş gör yaratandan ötürü» mısramm mâna duyarlığı ve ince felsefesi içinde
«gel yine gel, yine gel» çağrısiyle yedi yüz yıl
önce insan sevgisini gerçek turizm anlayışına
ve sevgisine bir asma köprü gibi bağlıyan gö
nül mimarlarının yaşadıkları bir beldenin ev
lâtları olarak turizme, madde ve mâna turiz
mine dört elle bir cankurtaran simidi gibi sarıl
mamız lâzımgeldiği inancı içindeyiz. Nasıl olma
sın ki, tekâmülü, çalışmayı ve örnek ahlâkı tel
kin eden İslâmiyetin beş şartından üçüncüsü
Hac müessesesiyle, yani turizmle ilgilidir. «İlim
Çin'de bile olsa gidip öğreniniz» hadisi bilimsel
turizmin en güzel örneğidir.
Turizm çalışmalarının sınırı, süresi, başı, so
nu yoktur. Her yeni teşebbüs, her yeni hamle
bir başlangıçtır. Turizme kendisini adıyan şa
hıs ve kuruluşlar daima bir arayış içindedir ve
öyle olmaya mecburdurlar. Günümüzdeki görü
nüşüyle turizm, ekcnomi gerçeğini nakıs nakış
bezeyen ve onu güzel bir şiir gibi sevimli göste
ren yepyeni bir sanat dalıdır. Bu sebeple turizm
daima yenilik ister, üslûp ister, değişen muhte
va ister.
Dünyada turizm hareketleri, özellikle kütle
turizmi 50 - 60 yıllık bir geçmişe sahiptir. Tu
rizm bu tarihten önce zengin kimselerin ilgilen
dikleri lüks ve pahalı bir konu idi. Birinci
ve İkinci Dünya savaşlarından sonra meydana
gelen bunalımlar, insanların kendilerini alabil
diğine işe güce vermeleri, bir yandan hızlı bir
teknik ilerleme, dolayısiyle refah, bir yandan
madde ve eşya ile haşır neşir olan insanların
âdeta makineleşmeleri ve eşyaya esir olmaları
onları biteviye çalışmaktan, monotonluktan kur
tulup çevrelerini görmeye, tanımaya bir çeşit
kendilerini yeniden arayıp bulmaya kadar çekip
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götürdü. Zamanla ucuz, rahat ve süratli ulaşım
temini, konaklama tesislerinde uygulanan ucuz
latıcı tedbirler, insanların gezme, görme, bilme
merakları, turizm hareketlerinin orta sınıf halk
tabakaları arasında, benimsenmesine yol açtı.
Günümüzde turizm, ekonomik hayatın en
verimli unsurudur. Milletlerin turizm konusun
da aldıkları nice nice tedbirler, geniş propagan
da, reklâm ve rekabet, turizmin insanın gün
lük hayatını etkiliyen mühim bir faktör olma
sını sağlamıştır.
Her çeşit turizm faaliyetlerinin anakaynağı
olan ve Milâttan önce 8 000 yıla kadar inen
onbin yıllık turfanda bir turizm envanterine
sa,hip Türkiye'mizde turizm faaliyetleri yakın
yıllara kadar hiç denecek kadar azdı. 1963 yı
lında yeni bir teşkilât kanuniyle kurulan Tu
rizm ve Tanıtma Bakanlığına, «Turizmi millî
ekonominin verimli sektörü haline getirmek,
yurdun turizme elverişli bütün imkânlarını de
ğerlendirmek, görevleri verilmişti. İkinci Beş
yıllık Kalkınma Plânında, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığının, sadece turizm işleri ile ve yalnız
turizm tanıtması ile uğraşması öngörülmüştür.
Memleket turizmine her zaman en büyük
ilgiyi gösteren Adalet Partisi Hükümeti 1969
Hükümet Programında turizm faaliyetlerine en
büyük hizmet dilimini ayırmıştır. Programın
başlangıcında «Turizm tarım ve sanayi dışında
bir çok şehir, kasaba ve köyümüz için yepyeni
ufuklar açan, iş ve pazar sahaları yaratan ge
niş imkânları ve modern hayatın bütün veçhe
lerini beraberinde getiren bir ekonomik hare
kettir.» denilmektedir. Turizm, hem kalkınma
mız için gerekli hem de dışardan gelecek yatı
rım maddeleri için lâzım olan dövizin elde edil
mesini bir an< önce ve kolaylıkla sağlar, dola
yısiyle dış ödeme dengemize önemli katkıda bu
lunur, hem de turizmle ilgili iş kollarının ve
turizm sanayiinin, memleket içinde doğmasına,
yayılmasına sebebolur.
Belirli bir zamanı ve parası olan ve yaşadığı
muhitten başka bir yere gidip dönen insan ya~":
turist, turizm endüstrisinin belli başlı prensip
ve kuruluşlarına bilhassa önem verir. Bir tu
rist istediği yere gidebilmek için önce ulaşım
yollarına ve vasıtalarına ihtiyaç duyar. Turist
gittiği yerde yeme - içme, yatma için konakla
ma tesislerini düşünür. Turiste, gideceği yer
508 —

C. Senatosu

B : 38

konusunda bir tercih yapabilmesi için gerekli
reklâm ve propagandanın en güzel şekilde yapıl
ması, daha doğrusu iletilmesi lâzımdır. Önemli
olan husus bir geziye çıkan turistin ikamet et
tiği yerden memnun olarak dönmesidir. Turizm
propogandasmda bir turist bin turist getirir sö
zü daima geçer akçe olmalıdır. Turizm çalış
maları çeşitli konuları kaplayan çeşitli prob
lemleri olan faaliyetlerin bütünüdür. Bakanlık
lar ve çeşitli kuruluşlar arası bir koordinasyo
nu gerektirir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970 malî
yılı bütçe modeli ve çalışma programı bu dü
şüncenin ışığı altında arz ve talep konularına
uygun olarak turistik bölgelerin önemi derece
sine göre bir hazırlanış mümkün olduğu kadar
sade fakat güzel ve memnun edici bir sonuç ve
bu gerçeğin en iyi şekilde duyuruş olarak en
kısa zamanda en iyi neticeyi sağlama gayesini
taşımaktadır.
Milletlerarası turizm faaliyetleri her geçen
yıl baş döndürücü bir süratle gelişmektedir.
1988 yılında 141 milyon inıanın 14 milyar do
lar sarf ettiği bir milletlerarası turizm faaliyeti
göze çarpmaktadır. Dünyada turizm hareketi
nin çoğunluğu Türkiye'nin de arasında bulun
duğu Avrupa İktisadi İşbirliği Kalkınma Teş
kilâtına dahil ülkelerde geçmektedir. Bu mem
leketlere gelen yabancı turistlerin sayısı 1967
de 112 milyon iken 1968 de 113 milyonu bulmuş
tur.
Dünyanın en çok turist çeken bölgesi olan
Akdeniz havalisini ziyaret eden turistlerin
% 72 si Amerikalı, sonra sırası ile İngiliz,
Fransız, Alman turistleridir.
1968 yılında ekonomik kısıtlamalar, siyasi
sebepler turistleri tereddüde sevk etmiş, bu yüz
den turist çekmek istiyen devletler büyük bir
rekabete girişmişlerdir. Bilhassa bu rekabet ha
va yolu ulaşımında, konaklama fiyatlarında
kendini göstermiştir.
1968 yılında memleketimize 385 000 civarın
da turist gelmiş ve turizm gelirimiz 29 milyon
dolan bulmuştur. Hesaplar sonucu 1969 yılı tu
rizm gelirimizin 50 milyon dolan bulacağı anla
şılmaktadır. Turizm gelir ve gider dengesinde
de 1969 yılında olumlu bir gelişme göze çarp
maktadır. 1969 un ilk 10 ayında denge 1 milyon
979 bin dolarla lehimize dönmüş bulunmaktadır.
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1969 yılında memleketimize gelen yabancı tu
rist sayısı 500 000 i geçmiştir.
On iki ay, turisti çekebilecek coğrafi, tabiî,
tarihî bir güzelliğe, müsait bir iklime ve özel
likle orta halli turistlerin konaklama, yeme, iç
me bakımından hoşlarına gidecek bir ucuzluğa
sahip Türkiye'mize gelen turistlerin sayısını ar
tırmak elimizdedir. Aknenize gelen turistlerin
sadece % 1 i memleketimize gelmektedir. Bu
miktarın % 2 sinin memleketimize gelmeleri
plân hedeflerine erişmemizi, hattâ geçme imkânlannı bize sağlıyacaktır. Avrupalı turistler için
Türkiye uzak bir ülke sayılabilir. Avrupalı tu
rist orta hallidir. Bunlann yıllık izinleri 15 - 22
gün arasında değişmektedir. Bunlann % 50 den
fazlası arabalan ile seyahat etmektedir. Bu tak
dirde sadece geliş - gidiş yol bir haftayı bulmak
tadır. Turiste memleketimizde tabiatla, tarihle
başbaşa kalması için bu kadar ölçülü ve sınırlı
bir süre içinde mümkün olduğu kadar boş za
man bırakmaya mecburuz. Gümrüklerde ve sı
nırlardan kolay ve çabuk geçme imkânı Batı
standardına uygun yol, akıcı bir trafik düzeni
ve emniyeti sağlanmalı. Büyük şehirlerdeki bit
mez tükenmez trafik tıkanıklarından turistin
yakasını kurtarmalıyız. Avrupa ve Asya kıtala
rını karayolu ulaşımına bağlıyan İstanbul köp
rüsü projesinin turizm bakımından da büyük
önemini ve lüzumunu ve memleketimize sağlıyacağı ekonomik faydayı burada bir defa daha be
lirtmeyi borç bilirim.
Zaman yol ve hız arasındaki turizm dengesi
ni fizik kanunu dengede tutar. Arabalı turistler
için yol sabittir değişmez. Hız arttıkça yolda ge
çecek zaman azalır. Mühim olan da budur. Ak
deniz havalisine gelen turistlerin beşte dörde
yakm bir miktan Amerikalı turistlerdir. Ve
bunların yaptıklan harcama 3 milyar dolan bul
maktadır. Amerikalı turistler gezilerini uçakla
yapmaktalar. 20 gün önce ilk deneme seferini
New - York'la Londra arasında yapan ve bu me
safeyi 6,30 saatte alan Jumlbo jet uçaklannın
devamüı servise konmalan ile Akdeniz havalisi
ne gelen turist sayısında önemli bir artış ola
caktır. Avrupalı turistin aksine bir Amerikalı
turistin İtalya, Yunanistan, hattâ İspanya'ya
uçakla gelmesiyle Türkiye'ye gelmesi arasında
zaman ve masraf baJkımıridan önemli bir fark
olmıyacaktır. Ulaşım giderlerinin Avrupalı tu
rist için pahalı sayılabileceği Türkiyeliniz, Ame-
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rikalı turistler için ucuz bir ülke sayılabilecek- '
tir. Zengin turist niteliğini Avrupa'da muhafa
za eden Amerikalı turisti Türkiye'ye çekme im
kânlarını araştırmalıyız. Yurt dışı turizmiyle
tanıtma bürolarında turisti bilgi sahibi kılmak,
memnun ve ikna etmek bakımından çok önemli
görevler düşmektedir.
265 sayılı Kanunla yurt dışı turizm ve tanıt
ma büroları gerekli görülen yerlerde Bakanlar
Kurulu karariyie kurulur. Halen önemli dış mer
kezlerde 14 büro vazife görmektedir. Bakanlık
tam mânasiyle yetkisini kullanıp bu bürolara
asaleten memur tâyin edemez bir duruma gir
miş geçici görevlerle eleman göndermek mecbu
riyetinde kalmıştır. 265 sayılı Kanunun bu hu
susla ilgili 20 nci maddesinin en kısa zamanda
tadilini temenni ederiz.
İkinci Beş Yıllık Plânda turizm yatırımları
turistik potansiyeli yüksek bölgeler içindeki
belli yörelerde yoğunlaştırılacak kütle turizmi
ne uygun konaklama ve ulaşım imkânları sağ
lanacak denmektedir.
Adalet Partisi Hükümet programında Türki
ye'yi turizm açısı bakımından bir bütün olarak
ele almakta kütüe turizmine bir yöneliş içinde
yılların verdiği ihmali en kısa zamanda gidere
rek turizm imkânları ile müreffeh bir Türkiye
tablosunu canlandırmak yolunda büyük gayret
ler sarf etmekte, en kısa zamanda meyvalarmı
alacağımız hayırlı hizmetlerde bulunmayı kudsi
bir görev bilmektedir.
2 - 6 Eylül 1969 tarihleri arasında izmir'de
tertiplenen «Türkiye'de turizmin geliştirilmesi»
Seminerinin faydalı mesaisi sonunda yayınla
nan bildiride, üzerinde önemle durulan, tar
tışmalar yapılan ve turizm kalkınmamızda ön
celik taşıması gereken tek konu kütle turizmi
olmuştur. Konuşmacılar, kütle turizminin ge
rek döviz gelirlerini artırıcı, talebi yükselti
ci, gerekse tatil turizmini sağlayıcı, turizm
yatırımlarını optimal verime ulaştırıcı ve toplu
bir arz kapasitesi kurmaya imkân veren bir
hedef olduğunda birleşmişlerdir.
Yurdumuzda kütle turizminin Batıya açılan
ilk penceresi olarak Side projesini görmekte
yiz. Bu büyük ve muhteşem bir projedir. Tür
kiye'mizin turizm bakımından mutlu geleceği
bu projenin gerçekleşmesiyle garanti altına
alınacaktır. 12 000 yataklı otel, motel, tatil
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evleri ve yardımcı tesisi havi, turistik şehir
hüviyetini taşıyan sitenin işletmeye açılması
gurur duyacağımı^ bir hizmet olacaktır. 171
proje içinden, milletlerarası bir jürinin birinci
olarak seçtiği projenin üç genç Türk mimarı
na aidolması sevincimizi artırmaktadır.
Turistik potansiyeli havi Marmara, Ege ve
İç Anadolu bölgelerimizin böylesi site zinciriyle
birbirlerine en kısa zamanda bağlanması lüzu
muna işaret etmeden geçemiyeceğim. Akdeniz
havalisine gelen turistlerin memleketimize uğrıyan % 1 ine dahi konaklama tesisleri bakı
mından bugünkü imkânlarımızla yeterince ce
vap veremediğimiz bir gerçektir. Turist sade
lik ister, temizlik ister, ihtiyacını karşılıyacak derecede bir konfor ister.
Kendi kendimize vereceğimiz hükümlerin
dışında, turizm yönünden, durumumuzu yur
dumuza gelen turistlerden sormalıyız. Onların
tenkidlerine, uyarmalarına göre hareket et
meliyiz. Bunlar küçücük, yerine getirilmesi
masrafı gerektirmiyen şeylerdir. Ama bir tu
rist için çok önemlidir. Millî Prodüktivite
Merkezi turizm meselelerimizle ilgili olarak 1968
yılı Yaz sezonu bir araştırma yaptı. Gelen
turistlere turizmle ilgili sorular sorarak aldı
ğı cevapları değerlendirdi. Mülakat yapılan
776 turistin 183 ü Fransız, 140 ı Alman, 63 ü
Belçika, 58 i ingiliz, 57 si Amerikalı, 56 ısı
Holandalı, 47 si İsviçreli, 40 ı isveçli, 31 i
Avusturyalı geri ıkalan 101 i diğer milletlere
mensup. Araştırmayı yapanlar; «Fransız tu
ristlerin f azlalığı dikkatimizi çekti» diyor. Bu
nun sebebi Paris'teki Turizm ve Tanıtma Büro
muzun tahminlerin üstünde başarılı çalışması
dır. Türkiye'ye ait turizm değerlerini Fran
sızlara yaym, broşür ve faaliyet olarak iyice
tanıtılması bu neticeyi sağlamıştır. Tuhistlerin
Türkiye'ye geliş sebepleri de ankette belirtil
miştir. Büyük kısmı tarihî eserlerimizi görmek
gayesiyle geldiklerini söylüyor. Ondan sonra
tabiî güzellik rol oynuyor. Türkiye'miz, Miat
tan önce sskizbin yıla kadar uzanan bir zaman
aralığında çeşitli medeniyetlere sahne olmuş,
nice sanat eserlerini bağrında saklıyan bir bel
dedir. Beş altı yıl önce Çumra'da Çatalhöyük'te yapılan kazıda tarihte ilk olarak mesken
hayatına geçen neolitik çağı insanın sanat eser
leri bulununca dünyada yer yerinden oynadı.
İlim adamları gazeteciler, televizyon ekipleri
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Konya'ya koştular, bu kazıdan sonra Konya'yı
ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı başdöndürücü bir hızla arttı. Sadece bu yıl gelen ya
bancı turistlerin sayısı 25 000 i geçti.
Türkiye tarihî Anadolu medeniyetinin bü
tününü kablar her çağ, her devre ait sanat
eserlerinin en nadide, en paha biçilmez örnek
leri Türkiye turizm envanterinin yüz akı, sevin
ci ve teminatıdır. Millî turizm politikamız Ana
dolu medeniyetinden Tünkiye medeniyetine bir
geçiş ve o mânada bir sunuş esprisi içinde güc
ve kuvvet kazanacaktır. Kütle turizminin tu
rizm potansiyelini üzerinde toplıyacak ve tu
rizm akımına yön verecek merkezlerini bir bir
tesbit ederken Türk - islâm, Selçuklu ve Os
manlı sanat eserlerini de yabancı turistlerin
görmelerine imkân sağlıyacak, hattâ bunu zo
runlu kılacak her türlü tedbirin alınması fay
dalı ve gereklidir.
Yabancı turistler bizi, kendi mahallî değer
lerimiz, hususiyetlerimiz, günlük yaşayışımız
içinde görmek, tanımak isterler. Folklorumuz,
el sanatlarımız, güzel sanatlarımız, örf ve âdet
lerimiz, inançlarımız, turistler için enteresan
dır. Tarihî akışı içinde bugün sahibolduğumuz
maddi ve mânevi değerlerimizin bütünü yani
kültürümüzün turizm açısında nasıl paha bi
çilmez bir değer olduğunu yabancı turizm mü
tehassıslarından dinlemekte fayda var. Belçi
ka Turizm Komiseri Arthur Hanlant; «Turizm
çalışmalarımızda asla Batıya özenmeyin, Ba
tıyı taklit etmeyin, kendinizi olduğu gibi ma
hallî hususiyetleriniz içinde Batıya göstermeye
gayret edin» diyor, isviçre Turizm Federasyo
nu Müdürlüğünü yapmış olan Prof. Kurt
Krapf'm sözleri; «Turizm konusunda en büyük
kozunuz arkeolojik ve tarihî eserleriniz, tarihî
kalıntıları böylesine güçlü memleketler nadir
dir. Neolitik ve Paleolitik çağdan modern za
mana kadar gelen medeniyetleri Türkiye'de bir
bütün halinde görüyor insan. Bir gelenek mem
leketi olan Türkiye teknik ve kültürel başarılariyle modern bir hüviyet kazanmıştır. Güney
Afrikalı bir ilim adamı ismail Abdürrezzak'ın
düşünceleri; «Bütün dünyaya gönül turizmini
ve insan sevgisini islâmiyetin geniş toleransı
içinde mısra mısra sunan M. Celâlettin'in eser
lerini niçin bütün dünya dillerine tercüme
edip yaymıyorsunuz? Bunu yaptığınız gün Tür-
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kiye'ye gelecek turistlerin sayısı hızla artacak
tır.»
Bir de tanınmış filim artisti Tony Curtis'i
dinliyelim : «Türkiye tarihî eserler bakımından
korkunç bir güzelliğe sahip. Ben bir Türk ol
saydım memleketimle iftihar ederdim.»
Onbeş gün önce gazetelerde izmir mahreçli
bir haber yer almaktaydı. «1970 turizm sezonu
için Ege bölgesinde bütün otellerin dolduğu
Avrupa'dan gelecek turistler için yabancı seya
hat acentalarınm şimdiden avans ödiyerek bağ
lantılar yaptığı, Ege'ye gelecek turist sayısı
nın ikiyüzbine yaklaşacağı yazılmaktaydı. İlk
tesir tesirdir ve önemlidir. Yabancı turistlerin
konaklama tesislerimiz hakkında çok iyi bir
kanaate sahibolmaları için gereken gayreti gös
termeliyiz. Halen Türkiye'de turistik belge sa
hibi 804 turizm işletmesi bulunmakta, 1970 Ha
ziranında turistlerin hizmetine verilecek yatak
sayısının 38 000 e ulaşacağı bildirilmektedir.
Turizm belgesi olan müesseselerde bakanlığın,
altı kişilik denetim kadrosuyla 780 denetim
yapması insanüstü bir çalışma sonucu olsa
gerek. Turizmin belli başlı problemlerinden bi
risi de denetim müessesesinin iyi ve etkili bir
şekilde işlemesini sağlamak ve müspet neticeler
almaktır. Kanaatimce 6 kişilik denetim kad
rosu çok azdır. Vilâyet, belediye, Maliye kuruluşlariyle bakanlığın sıkı bir işbirliği yapa
rak turizmle uzak, yakın ilgili bütün müessese
lerde sıkı bir denetime geçilmesini temenni ede
rim.
Arabalı turistler daima kampinglerde kal
mayı tercih ederler. Turizm potansiyeli yüksek
bölgelerimizde kamping tesislerinin kurulması
teşvik edilmeli, kredi imkânları sağlanmalıdır.
Bu arada BP Kervansaray mocamplarından
takdirle bahsetmeliyim. Beş ay önce izmir'de
kaldığım BP Mocampınm mükemmel tesisleri
ni, turistlere gösterilen alâkayı ve güzel servis,
Avrupa'nın birçok şehirlerindeki kampinglerde
göremediğimi söylemeliyim. Aynı hafta içinde
Pamukkale'de Türk mimarî estetiğinden uzak,
Batı taklidi bir motelde fiyatı da bir hayli pa
halı olmasına rağmen karşılaştığım eksiklik
ve kusurlar karşısında acı düşüncelere daldığı
mı hatırlıyorum.
Turizmin her yaşta ve her kademedeki va
li zındaşlarımızca günlük yaşayışımızın taibiî bir
icabı olarak benimsenmesi ve ona göre hareket
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edilmesi lâzımdır. Turizm her şeyden önce Eği
tim demektir. Yakın "bir tarihte okullarımızda
Turizmin mecburi ders olarak okutulacağını
ümidetmekteyim. Halk eğitiminde de ilk en
önemli konu turizm olmalıdır. TRT turizme ge
rekli önemi fazlasiyle vermelidir. Radyoda ve
Televizyonda yurdumuzun güzellilklerini, tarihî
eserlerimizi dile getiren, turistik bölgelerimizi
canlandıran programlar sık sik yer almalıdır,
Turistler ve halkımız günlük hava durumunu,
meteoroloji haberlerini günü gününe, hattâ saa
ti saatine radyodan duymak ve dinlemek ister
ler. Bilhassa geniş turist çeken ve zirai mahsul
yetiştiren şehirlerimizin günlük hava durumları
radyodan okunmalıdır.
Devlet Plânlama Teşkilâtının «Turizm Sek
törü» raporunda yer alan Diyanet İşleri Baş
kanlığı kanaliyle, din adamlarımızın vatandaş
larımızı turizm bâkımmdan aydınlatmaları hu
susu önemlidir. Haç seferlerinin gerek dış, ge
rek iç turizmimize büyük katkıları olmaktadır.
Mânâ turizmi Türkiye içinde mânevi değerleri
ziyaret etme bakımından şimdilik Ankara,
Konya ve Tarsus'u içine alan bir daire boyun
ca yoluna devam etmekte iç turizmimize maddi
bakımdan bir hareket ve canlılık getirmektedir.
Mâm âlemi ve Arap ülkeleriyle Turizm ilişkile
rimizi süratle geliştirmeli.
Bu ülkelerle yaptığımız anlaşmaları işler
bir vaziyete getirmeliyiz. Hacca giden her va
tandaşımızı islâm âlemini Türkiye'ye çekecek
birer iyi niyet elçisi olarak turizm bilgisiyle
teçhiz etmeliyiz. Kuveyt'le bir Turizm ve Tanıt
ma Bürosunun açılması gayet yerindedir. Tür
kiye iklim mesafe ve kültür bakımından zen
gin arap turistlerinin ilgisini çekecek bir husu
siyete sahiptir. Cidde ve Kuveyt bürolarımıza
bu bakımdan çok iş düşmektedir.
Tıbbi turizm konusunda dünyada hiçbir mil
lete nasibolmıyacak zengin kaynak ve imkân
lara sahibiz. Kaplıcalar, şifalı sular, içmeceler,
şifalı mağaralarımıza yurd dışından yılda
4 000 - 5 000 civarında turist gelmektedir. Bu
miktarı en kısa zamanda on beş yirmi misline
çıkarabiliriz. Biraz ilgi, biraz reklâm ve propa
ganda bu işi gerçekleştirir kanaatindeyim.
Batıda gençliğin turizm faaliyeti ilkokuldan
sonra izcilikle, kamp çalışmaları ve memleket
içi turlarla başlar. Otostop gençlik turizmiyle,
öğrencilerle ilgili bir terimdir. Bizde bu konu
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da çalışmalar çok geç kalmış, yeni yeni başla
maktadır. Halen bakmışız durumda olan eski
yapıların Hotel olarak işletilmesine geçilmesi,
ve gençlik turizminin gelişmesi için gerekli ted
birlerin alınmasında büyük faydalar vardır.
Gençliğe turizm şuuru ve sevgisini tam olarak
vermeye mecburuz. Üniversite gençliğinin yüz
de ikisini dahi teşkil ve temsil etmiyen anarşi
nin adını devrimciliğe çıkaran bir avuç macera
perestin Turizm potansiyeli yüksek bir şehirde
insanlara, otobüslere ve seyahat hürriyetine
karşı tesbit ettiğimiz fecî davranışlarının Tu
rizm yönünden nasıl aleyhimize işliyebileceğini
üzülerek hesabetmeye mecburuz.
Yurt içinde ve dışında fuarlara, festival
lere katılmak, folklor gösterileri yapmak, mem
leket turizmi bakımından ilginin doğmasına ve
turist akımına vesile olmaktadır.
Turizm demkelerinin yurt içinde düzenle
dikleri kültür ve sanat şölenleri, anma törenleri
olumlu sonuçlar sağlamaktadır. ıMevlâna anma
törenlerinde olduğu gibi yabancıların bu tören
lere katılma oranları her yıl artmaktadır. Fran
sa'ya giden heyet iki yıldır Türkiye'ye ve Kon
ya'ya binlerce Fransız turistin gelmesine zemin
hazırlamıştır.
Yurdumuzun turistik varlığını ve ulusal de
ğerlerini ortaya koyan broşür, yol haritaları ve
tanıtıcı kitapların nefis bir baskı ve mizanpaj
düzeni içinde çeşitli •dillerde ve renkli olarak
yayınlanıp dağıtılmasının faydaları pek çok
tur.
Tanıtıcı yayınların baskı işleri hakkında
matbaacılar arasında bir huzursuzluk havası
esip durmaktadır. Her yıl ayrılan tahsisat bir
matbaa kurup işletmeye yetecek güçtedir. (Ta
nıtıcı yayınlar) in baskı işleri konusunun ba
kanlık yöneticileri tarafından iyi bir tetkikle
iyi bir neticeye bağlanacağını ümidederim.
Müspet ve yerinde hamlelerle memleket eko
nomisine büyük imkân ve gelir sağlıyaeak Tu
rizm çalışmalarının örnek temsilcileri turizm ve
Tanıtma Bakankğı mensuplarını Sayın Bakanın
şahsında sevgi ile saygı ile selâmlar 1970 yılı
bütçesinin memleketimiz ve milletimiz için ha
yırlı ve uğurlu olmasını temenni ederim. Saygı
larımla. (Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Muhterem senatörler, sayın üyeler grupları
adına konuşmalarını bitirdiler. Şahısları adma
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söz talebeden sayın üyeleri takdim ediyorum
Arkadaşlar beni en çok üzen bir nokta var
efendim : Sayın Gülek, Sayın Sarlıcalı, Sayın
dır. Arkadaşımın belirttiği gibi, emin olunuz
Türkmen, Sayın Dikeçligil, Sayın Artukmaç,
yeryüzünde bu kadar tarihî güzel eserler yok
Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Yeşilyurt, Sayın
tur. Turistleri gördük. Nerede olursa olsun, ken
Ura!,
dilerinden olan şeylere değil de, bir Selimiye, bir
Sayın Gülek?... Yok, Sayın Sarlıcalı?... Yok.
Sultan Ahmet camilerinde hayran hayran kalı
Sayın Türkmen?...
yorlar. Türk eserlerine, ona, bakıyorlar. Öbür
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Benden ev
leri kendilerinde esasen var. Şimdi, turistten
vel konuşan arkadaşlar söylenecekleri söyledi
bize para gelsin, diye benim içimi rencide eden
ler. Binaenaleyh, vas geçiyorum.
bir hâdise oluyor. Sait Halim Paşanın Köşkünü
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Sa
kumarhane yapmışızdır. Böyle bir gelir ne dev
yın Dikeçligil, buyurunuz.
lete faydalı, ne millete faydalı. Ondan sonra dolayısiyle bir tarihî eserin böyle değerlendiril
HÜSNÜ DlKEÇLÎGİL (Kayseri) — Efen
mesi de doğru değil. Sait Halim Paşa Köşkünün
dim ben, Feyzi Halıcı arkadaşıma teşekkür ede
işlemesi durumunu gelip ve görseler onun içe
rim. Öteden beri biz de bu Bakanlığın bütçe
risinde ona lâyık tarihî eserleri koysalar. Tu
sinde konuştuğumuz zaman turistlerin, bizim
ristler buna çok daha hayran olur. Ahşap bir
memleketimize tarihî eserlerimiz, denizlerimiz,
binayı koydunuz... Kumarkeşin biri oyun oynar
iklim güzelliğimiz, tabiî güzelliklerimiz dolayıken
bir sigarasını attı yandı, tarihî eser orta
siyle gelebileceğine kaaniiz ve bu böyle. Allah
dan
kalktı.
Sonra Devletin vazifesi nedir? Tür
bize her türlü imkânları vermiş. Bu imkânları
iyi kullanmak tabiî Turizm Bakanına, dolayı- i kiye'nin çok güzelliği vardır. Bunlardan fazlasiyle faydalanılabilir. Oraya kim gelebilir? Yıl
siyle Türk Milletine düşüyor.
başında gazetelerde okudum, Amerika'dan bir
Ben bu yaz gezdiğimde bâzı meseleler gör
kaç tane milyoner gelmiş. Bunlar hiçtir ve mem
düm, onu aktaracağım. Meselâ Turizm Bakan
lekete bir şey getirmez. Bunu ilericilik olarak
lığı Marmaris'te bir tatil köyü yapmaya kalkış
kabul edenler, medenileştim diye kabul edenle
mış. Buna başlamış. Gördük. Binalar yapılmış.
rin ben aklına şaşarım. Türkiye'yi Monte CarGayrifaal halde duruyor. Eğer bu vaktiyle açıl
lo'ya çevirmeye kimsenin hakkı yok. Olamaz
mış olsaydı; emin olunuz bu masrafını çıkara
da. Bu, memleketimizde kumarı da teşvik eder.
bilirdi. Ne olmuş? Mütaahhitie aralarında bir
Öyle duyuyoruz ki; gayet kolay olan, asri
geçimsizlik olmuş da uyuşamamışlar da, filân.
kumarhane olan şehir kulüpleri de kolay
Bilhassa böyle turizmi teşvike kalkışan ve dün
para kazanıyor. Binler dönüyor. Bu mem
yada böyle güzel bir memleket bulunmıyan bir
lekete bir şey kazandırmıyor. Bilâkis mem
yerde tatil kampının, tatil köyünün iki seneden
leketin ahlâkını da dejenere eder. Düşü
beri âtıl, bâtıl kalması cidden yürekler acısı.
nünüz, dar gelirli bir insan, bir gecede eğer
Şahsan Bakanlığın bu meseleyle uğraşan hangi
3 bin lira, 10 bin lira para veriyorsa bu
müdüransa bunun üzerinde hassasiyetle durma
adam hırsızlık yapar. Devletin, Hükümetin va
sı lâzımdır. Bunda ben şahsan mazeret kabul
zifesi ise hırsızlıkların önüne geçmesi. Bakıyor
edemiyorum, bu bir.
sun bir yerde bir tüccar 8 bin liraya karşı 800
bin
lira kaybetmiş. İnsanın buna deli olacağı
İkinci bir mesele de. şunu da değerlendirme
geliyor. Çünkü, bunları önliyecek Hükümet,
li. Gördük, Yunanlılar Rodos'tan kalkıyorlar.
Türkiye'nin
içerisinde turizm yoliyle, kumar yoGemilere bindiriyor, geliyor Marmaris'e. Yiye
liyie
para
kazanma
sevdasına düşerse hem A.P.
cekleri de oradan geliyor. Hiç 5 para vermeden
Hükümetine
yakışmaz,
hem de bir tarihî eserin
çekip gidiyorlar. Ağam, buna tedbir alacaksın.
değerini
bu
şekilde
düşürmeye
bence hak, hu
Benim memleketimin güzelliğini seyrediyor.
kuk yok. Nitekim, Allah rahmet eylesin Konyalı
Parasını oraya bırakıyor. E. buna nasıl müsaa
olan rahmetli neydi?... Milliyette yazardı, şimdi
de edebilirsiniz? Yani bu Türkiye'nin, imkân
hatırıma
gelmedi. (Ulunay sesleri) Ulunay ve
larını bu kadar cömertçe, bonkörce harcamala
benzeri
yazarlar
bunu şiddetle yerdiler. Onun
rına fırsat vermemek lâzım. Bu da hatalı. Bu
için
bu
doğru
değil.
alınacak tedbirlerden birisidir.
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Diğer bir mesele şu : Bizim tarihî eserlerimiz
restore ediliyor. Bir kısmı değerlendiriliyor. Fa
kat diğer bir kısımları değerlendirilmiyor. Me
selâ, kervansaraylar var, restore edilmiştir. Ker
vansaraylar da bilirsiniz yollar üzerinde kurul
muştur. Türkiye karayollarının kavşağıdır. Es
ki ipek yolu, baharat yolu Türkiye'den geçer.
Bu yolların üzerine kurulmuş. Şimdi bu yollar
dan yine asfaltlar geçiyor. Meselâ, Sivas yolu
nun üzerinden Sultan Hanı, bizim orada Kara
Tayhanı da restore edilmiş. Bunlar boş duruyor.
Halbuki o zamanın özelliklerine göre bu hanlar
eîe alınsa, dolayısiyle o zamanın değerine göre
yataklar konsa, o zamana göre içerisinde yemek
ler pişirilse elbette kendilerinde olmıyan bir şe
yi gördüğü vakit turistin hoşuna gidecek. Nite
kim Konya'da da böyle hanlar var. Esas itiba
riyle turistin hoşuna gidecektir. Onlar biraz
macera arıyor, kendilerinde olmıyanları arıyor.
Nitekim Avrupa memleketlerinde böyle eski
tarihî eserler turistlerin zevkle kalabileceği bir
stille döşenmiştir. Kendi eski, ne bileyim ben,
o stilleri ne ise, oturmaları, sandalyeleri filân
filân neyse, eski usule göre döşenmiş daha zevkli
bir hale sokulmuşlardır. Bizim memleketimizde
de bunu bu hale sokmalı.
Diğer bir mesele : Ben, diğer Bakan arka
daşım olsa da bunu söylerim. Türkiye'de turistik
saha deyince Ege bölgesi hatıra geliyor. Şimdi
ye kadar Ege bölgesi hatıra geldi. Değil. Ana
dolu'nun pek çok tabiî güzellikleri vardır. Tu
rist bu Anadolu'nun tabiî güzelliklerinde pekâlâ
kalmak ister. Gider bir Muzurlu suyunun ora
sında kampını bulur, pekâlâ balığını da avlıyabilir ve hiç olmıyan alabalıkları avlar. Ondan
sonra diğer Doğu - Anadolu'nun fevkalâde gü
zel tarihî eserleri vardır. Biraz da turistleri bu
raya doğru çekmek, orayı faal hale getirmek,
oranın reklâmını yapmak elbette yeridir. Niçin?.
Bu, gelişmeye de meydan verir. Çünkü halk?
gelen turistlerle temas edip gördüğü vakit, on
larla temasla, gelişmelerine görgülerinin artma
sına, dolayısiyle onların da seyahate doğru
sevk edilmelerine sebebiyet verir.
Meselâ, Sayın Bakanın memleketi olan Urfa'daki Aynır Zeliha, Bu öteden beri bir de
ğer taşıyan, efsanevi olan bir yerdir. Ondan son
ra memleketimizin diğer bölgelerinde sayılabilir
yerler vardır. Meselâ Afşin'de Eshabülkehf.
Bunların, tarihî değerleri vardır. Hattâ Meryem
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Anaya nazaran, ona bakarsan Meryem Ana had
di zatında biraz uydurmadır. Meryem Ana sa
bittir.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Aman, aman.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Yok
bakmayın siz. Yeni doğum itibariyle delilleri
filân. Gelir gelmez zaten deseniz de demesenizde onların canına minnettir o. Ama burada,
gelir ona bakmayın siz, olmuştur. Tarihi hâdi
seyi söylemek bizim vazifemizdir. İlle olmaya
nı olacak diye söyletecek değilsiniz bana. Ama
tununla beraber bu söylediklerim esastır. Ha
kiki kaynaklarla tanıtılandır. Demek istediğim
şu: Yani turizm sahası, turistin gelebileceği yer
sadec? muayyen bölgeler değildir. Türkiye'nin
değişik iklimleri değişik hususiyetleri tanıtıldığı
takdirde Anadolu'nun muhtelif yerlerine yayı
labilir. Meselâ Bitlis'e, Oliver gelmişti, orada
güzel bir bina var. Bir depoydu. Karşısına
geçmiş, saatlerce güzelliğine bakmıştır ve Bit
lis'in o içme suları, hayranlıkla turistin hoşuna
gidecek bir yerdir.
Hulâsa demek istediğim renklilik yalnız Eğe
de değildir. Türkiye'de her tarafta vardır.
Onun için Turizm. Bakanlığı bir bölgeyi değil,
Türkiye'nin muhtelif yerlerinin güzelliklerini
turistlere tanıtmak ve reklâmını yapmak mec
buriyetindedir, kalmamalıdır.
Arkadaşıma çok teşekkür ederim. Tabiî ben
de öteden beri bunu defalarca savunan bir insa
nım; İslâm memleketleri meselesi. Niçin gelmi
yorlar diye bizim arkadaşların tuhafına gider;
ben gecen sene konuştum.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, iki dakikanız
var efendim.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Sayın
Başkan, bağlıyorum. Zaten Ondan başka dü
şüncem yoktur.
Şimdi, gazetecilerimize bunu izah etmek lâ
zım. Gelmiş... Hoş gereceksin, herkesin bir kı
yafeti var. Kıyafetle medeniyet de ölçülmez
zaten, iklim şartları onu öyle giyinmeye zorla
mıştır. Geldi mi, burada rahatsız oluyorlar.
Resimlerini çekme, bilmem ne filân. Zaten Av
rupalılar onları bizden uzaklaştırmak istiyor.
Eskiden Osmanlı İmparatorluğu zamanında yay
la olarak buraya çıkarlardı. O halde onları
rahatsız edici hareketlere girişmediğimiz tak
dirde Avrupa memleketlerine gidecekleri yerde,
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nitekim oraya gidiyorlar, orada rahat buluyor | ri haline getirmiş olan memleketlere nazaran
lar. Onları, orada rahatsız etmiyorlar, tabiî
hangi seviyede bulunmuş olduğunu gayet güzel
karşılıyorlar, paralarını orada yiyorlar. E, bi
idrak etmekteyim.
zim memleketimize gelmiyorlar. Gelmemelerinin
Muhterem arkadaşlarım, Türk turizminin
sebebi bu. Cidde'deki ben milletvekilliği yapmış
henüz daha emekleme safhasında olduğu bir ha
arkadaşımla görüştüm, ondan sonra orada ataşe.
kikattir. Bütün çabalara, bütün gayretlere rağ
Elinden gelen gayreti yapabiliyor. Elbette bu
men, iyi niyetlere rağmen, bütün imkânlara rağ
dertlerini de bize aksettiriyor. Bunu genel ola
men Türk turizmi kendisinden beklenen netice
rak bilmemiz lâzımdır. Ama bizden olan, doleri verememiştir. Batıda sadece Endülüs Müs
layısiyle bize çok yakınlık hisseden insanları
lüman Tarihinin kalıntılarını ve tabiatın güzel
gördük. Nitekim yukarda, ben bu Orta - Şark
liklerini, coğrafi güzelliklerini teşhir etmek su
meselesini anlattığım, vakit İhsan Sabri Bey şöy
retiyle Avrupa'nın birinci derecede turistik
le cevap verdi; Hariciye Vekilimize Libya'da
memleketleri haline gelen İspanya ve onun ya
«Her gelen bizden götürdü; ama siz çok eserler
nında onu takibeden S-oma'nın bütün zenginlik
bıraktınız.» demişler. Dedelerimizin mirasını
lerine sahibolmasma rağmen İtalya bunun öte
iyi kullanmak lâzım. Dedelerimizin mirasını biz
sinde Akdenizin bir kenarında bulunan ve 8 000
şöyle olduk diye onları hovardaca yemeğe bi
senelik tarihten evvel, 1 900 senelik tarihten
zim hakkımız yoktur. Onları bize doğru çek
sonraki devirlerinde Ege medeniyeti, Roma me
mek, bize doğru bağlamak, dolayısiyle her yön
deniyeti, bütün medeniyetleri, islâm medeniye
den iktisadi ve siyasi, ondan sonra diğer gelir
tini bünyesinde toplıyan tabiatı, güneşi, iklimi
sağlama bakımından da yerinde olur. Onla
ve misafirperver insanları ile Türkiye hâlâ tu
rın zenginleri bize gelir. Avrupalılardan da
rizmde bir emekleme devrinde. Bunun sebeple
çok daha bırakır. Buna emin olun, bonkördür
ri gayet basit. Marifet iltifata tabidir derler.
bu memleketin insanları.
Turist de geldiği yerde güzel bir alâka, sıcak
bir alâka, imkân, rahatlık, emniyet ve bütün
BAŞKAN — Böylece ikmâl ettiniz Sayın
bunların içerisinde gönül rahatlığı ile eğlenebi
Dikeçligil.
leceği bir yer ister. Türkiye'de tarih var, sa
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Bağ
nat var, Türkiye'de tabiat var, güneş var; fakat
lıyorum. Onun için bunun üzerinde de hassasi
Türkiye'nin yol, turistik yol dâvası, arkadaşla
yetle durulması yerinde olur.
rımın da ifade ettiği gibi, kalacağı yerler, tu
Bütçenin hem Bakanlığa, hem de Memleke
ristik tesislerin pahalı oluşu ve turistin aramış
timize hayırlı olmasını Allahtan dilerim. Bütün
olduğu trafik rahatlığı maalesef memleketimiz
arkadaşlarımıza da hayırlı sabahlar niyaz ede
de yoktur. Bütün bunları önümüzdeki devre
rim. Hürmetlerimle. (Alkışlar)
ler içerisinde Hükümetin, Plânın öngördüğü is
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim.
tikamette yerine getireceğine kaniim. Yalnız
Sayın Karaağaçlıoğlu buyurunuz efendim.
Plân sonunda 140 milyon civarına varan turist
gelirlerinin
de temin edilemiyeceği kanaatinde
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Af
yim.
Zira
turisti
celbetmek için evvelâ onun
yon Karahisar) — Muhterem. Başkan, çok sev
propagandasını
yapmak,
alt yapı tesisine muva
gili arkadaşlarım, sabahın bu saatinde uzun
zi
olarak
diğer
bütün
tesisleri
meydana getir
boylu konuşmak her halde pek hoş değil. Çün
dikten sonra gerek Side, gerekse Ege mıntakakü, geceden beri yorgunsunuz. Yalnız birkaç
smda, Marmara mıntakasında, İç - Anadolu'da
kelime ile duygularımı ifade etmek istiyo
tesisleri
kurmaya muvazi olarak bizim turist
rum.
beklediğimiz bölgelerde bulunan turistik büro
Muhterem arkadaşlarımın Türk turizmi hak
larımızın, bunlan-buraya getirecek şekilde pro
kındaki kanaatlerini, düşüncelerini temennilerini
pagandaya girişmiş olmaları lâzım. Memleke
ve bilhassa içli duyguların ifadesi olan çok sev
timize gelen turistlerin büyük bir kısmı Ameri
gili arkadaşımız Fevzi Halıcı'nın ifadelerini şöy
kalıdır. Amerika'da bizim öyle tahmin ediyo
le zihnimde toparladığım zaman, Türkiye'nin tu
rum ki, sadece New - York'ta ve Washington'da
rizm yolunda neler yapması lâzımgeldiği, mer
tebesi itibariyle henüz Batıda turizmi bir endüst- I turistik bürolarımız vardır. Halbuki Amerika
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çok büyük bir memlekettir, ülkedir. Bir basın
dan bir basma beş ilâ sekiz bin kilometre arasın
da değişen bir mesafe vardır. Binaenaleyh,
Batıda da San Fransisko'da da o civarda otu
ran Amerikalıların Türkiye'ye gelmelerini, Ja
ponya yerine Türkiye'ye gelmelerini temin ede
cek ve bizim tarihî zenginliklerimizi, turistik
zenginMklerimizi Amerikalılara tanıtacak bir
büro açılmasında büyük faydalar görmekteyim.
Bilhassa genç ve enerjik Bakanımızdan turizm
de bir şeyler yapmak gayret ve çabasında bulu
nan, samimî çabasında bulunan Vekilimizden
Amerika'nın bu Batı mıntakalarmda münasip
görecekleri bir yerde bir turistik büro açması
nın zaruretine işaret ediyorum. İnşallah bu 1970
yılı Bütçesi içerisinde bu tahakkuk eder.
Muhterem arkadaşlarım, ben daha fazla konuşmıyacağım. Vakit geçti, sabah oldu. Sözleri
mi burada bitirirken İnşallah ümidettiğimiz tu
ristik seviyeye ve bacasız endüstri dediğimiz
turist gelirlerini Türk ekonomisinin dış tediye
muvazenesi içerisinde önemli bir rol oynayacak
seviyeye getirecek imkânlara en kısa zamanda
kavuşuruz.
Turizm Bakanlığı Bütçesi Türk Milletine,
Turizm Vekâletine hayırlı uğurlu olsun. Hepi
nizi hürmetle selâmlarım, hayırlı sabahlar. (Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Karaağaçlı... Sayın Yeşilyurt ... Yok. Sayın Ur al.
SAFFET URAL (Bursa) — Sayın Başkan,
muhterem arkadaşlarım; ben sadece bir temen
nide bulunmak üzere kürsüyü işgal etmiş bulu
nuyorum. Temennim de şudur: Bakanlığın
bütçesinde turizm ve tanıtma derneklerine yar
dım faslı vardır, 35.000 nci bölüm, onun 720 nci
maddesinde. Geçen sabahki bir görüşmemizde
burada epey Kayseri methiyesi duyduk. Bu sa
bah da şair Konyalı senatör arkadaşımız bizi
şair ruhuyla ve turizm sevgisiyle, bilgisiyle dol
durdu. Ben onların söylediklerine çok teşek
kür ederim. «Zevkle dinledik, yalnız bir ma
ratonu bize yüz metre süratiyle koşturdu. Keş
ke kısıtlama olmasaydı da zamanca yavaş ya
vaş dinleseydik.
Temennim şudur efendim. Bizim Bursa'nm
tarihî ilçelerinden İznik'imiz var. Burayı ta
nıtmak üzere bir turizm ve tanıtma derneği
var. İznik'te ilk hıristiy anlığın egemenlik kon
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seyi toplanmış, eski bir Ayasofya Kilisesi var,
tarihî surları var, ço!k güzel, gölü var, resto
ranları var, şeyi var. Ve bu dernek görebil
diğim kadariylie böyle küçük bir ilçede çalış
mış olanların en güzel örneklerini veren bür
demektir. Her sene İznik'te 21 - 22 ve 23 Ey
lül günlerinde bir üzüm bayramı festivali tertibeder, ki yolu düşen, imkân bulan arkadaşla
rımın burada bir bayram idrak etmelerini can
dan temenni ederim, davet ederim şahsan. Sa
yın Bakanımızı da böyle bir üzüm bayramında
bulunmak üzere İznîk'imize davet etmekten şe
ref duyuyorum. Bu derneğe koalisyonlar dev
rinde senede 10 - 15 biner lira yardım yapılır
dı. 1966 dan bu yana hiçbir yardım yapılma
mıştır. Derneğin cidden ihtiyacı vardır. Sa
yın Bakanımdan bu yardımı dağıtırken müteva
zı İznik kasabamızı da nazarı itibare almasını
rica ve istirham ediyorum. Bütçenin Bakan
lığa ve Büyük Milletimize hayırlı, uğurlu, ol
masını temenni eder, Yüce Senatoyu saygılarla
selâmlarım. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Muhterem
senatörler, Devlet Üretme Çiftlikleri Genel
Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanun tasarısına 93
sayın üye katılmış, 89 kabul 4 ret oy kullanıl
mıştır. Böylece tasarı Cumhuriyet Senatosu
tarafından kabul edilmiş bulunmakta, Millet
Meclisi Başkanlığına gönderilecektir efendim.
Muhterem senatörler, Turizm ve Tanıtma
Bakanlığı bütçesinin tümü üzerinde sayın üye
ler grupları arlına ve şahısları adına (konuş
malarını bitirmiş bulunmaktadırlar. Şimdi sıra
Sayın Bakanın cevaplarına gelmiş bulunmakta
dır. Turizm ve Tanıtma Bakanı Sayın Cevheri,
buyurunuz efendim. Sayın Bakan cevaplar için
Heyeti Umumiyemizin almış olduğu kararla 1,5
saat müddetle konuşabileceksiniz efendim.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Urfa Milletvekili) —
Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, Yüce Senatonun muhterem
üyeleri; Turizm ve Tanıtma Bakanlığının 1970
yılı bütçesi üzerinde serd edilmiş, hepsi birbirin
den değerli tenîkid ve temennileri cevaplandır
mak ve bu arada Bakanlığımızın bütçemizle gö
revimize tevdi buyurulan hizmetlerini arz ve
izah etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyo
rum. Muhterem Heyetinizi saygı ile selâmlarım.
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Muhterem senatörler, çok kıymetli konuşma
cıların gerçekten lâyık bir alâka ile üzerine
eğildikleri turizm meselesinin bugün dünyamız
da, dünyamızın ejkonomük ve sosyal hayatı içe
risinde arz etmekte olduğu büyük önemi ve
tuttuğu değerli yeri izah etmek çin birtakım
rakamlarla maruzatıma başlamak istiyorum.
Bugün dünyada 1968 yılı içerisindeki ra
kamlar itibariyle 700 milyonu iç turizm ve 141
milyonu da dış turizmde olmak üzere 841 mil
yon insan hardket halinde olmuştur. Bu aşa
ğı - yukarı dünya nüfusunun dörtte birine te
kabül leden bir rakam olması itibariyle, Büt
çe ve Plân Komisyonunda da arz ettiğimiz gibi,
bir misalle müsaade buyurursanız burada da arz
etmek isterim. Bu 2 nci Dünya Harbinin bile
süresi içerisinde, cereyanı sırasında hareket ha
line getirmediği bir insan sirkülasyonudur. Bi
naenaleyh, turizm hareketlerinin milletlerin
ekonomik ve sosyal hayatı üzerindeki büyük
ehemmiyetini anlamak için sadece bu rakamlara
dahi bakmak kâfidir.
Muhterem konuşmacılardan sayın C. H. P.
sözcüsünün ifade buyurdukları gibi, bunun
memleketimiz hayatında, memleketimizin eko
nomik hayatında önemsenmiyecek bir yere sahiboluşunu da yine bir görüşlerin ışığı altında
bendeniz kabule şayan göremiyorum, aflarma
sığınarak bunu arz etmek isterim.
Son beş yıl içinde dünya ticareti % 8,8 bir ar
tış göstermiş iken dünyada turizm gelirlerinden
sağlanan döviz geliri, turizm hareketlerinden
sağlanan turizm gelirleri % 12,4 tür. Bu ise, bu
nun ifade etmekte olduğu mâna ise, dünyada in
sanların eğlencelerine ve birtakım fizikî ihtiyaçla
rına ayırdıkları meblâğın, veyahut daha doğrusu
ayırdıkları zamanın ekonomik faaliyetlerde sarf
edilenden daha fazla olduğunu gösterir. Bu da
gene, turizmin memleketlerin ekonomisinde oy
nadığı büyük rolün bir işareti olmak lâzımgelir.
Muhterem arkadaşlarım, turizmin gene mem
leketlerin ekonomik hayatında oynadığı çok
büyük bir rol de turizm gelirlerinin belirli bir
iktisadi hayat seviyesinin üzerinde bulunan
insanlardan o hizmet seviyesinin üzerinde, o
hizmet seviyesinin altında bulunan kimselerin
bir iş hacmim, bir onlara hizmet arzım karşılıyabilmiş olması dolayısiyle bir inkisam konu
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su olması ve bu turizm gelirinin muhtelif sek
törler arasında meselâ, bir konaklama servisin
de, bir geceleme, bir yemek servisinde, bir eğ
lence servisinde dağılmak suretiyle muhtelif ke
simler arasında bir insicamı tabiî olarak mey
dana getirmesindedir.
Turizm gene çağımızda memleketlerin ve
milletlerin hayatında o derece büyük rol oyna
mıştır ki, bu her türlü rejim ve siyasi doktirin
farkını dahi ortadan kaldıracak bir mertebeye
varmış, meselâ kendi vatandaşlarına dahi mül
kiyet hakkım tanımıyan sosyalist ülkeler, bu
gün sosyalizmin karşısında kapitalist cereyanın
önderliğini yapan Amerika gibi bir memleke
tin vatandaşlarına dahi mülkiyet hakkını tanır
olmuşlardır. Bugün Varşova Paktı üyelerinden
bulunan Macaristan'ın merkezinde bir Ameri
kan şirketi olan inter Continantal'ın oteli var,
ve ayrıca gene burada inşa edilmekte olan Hilton Otelinin açılışına da Amerika Reisicumhu
runun çağırılması düşünülmektedir. Bu da gene
turizmin milletlerarası hayatta oynadığı çok
büyük rolün bir işaretidir.
Muhterem senatörler, turizmde büyük gelir
ler temin etmeyi başarmış olan memleketlerin
bu seviyeye nasıl ulaştıklarına bir göz atar
sak, burada gene calibi dikkat birtakım misal
lerle karşılaşırız. Bugün dünyada turizm sana
yiinin sembolü halinde bulunan ispanya, ingil
tere'deki bir devalüasyonist, Sterling'in devalüas
yonunu takibetmek zorunda kalmış, devalüasiyon gibi memleketlerin hayatında son derece
önemli bir yeri bulunan ekonomik bir olayı, ge
ne turizm hareketleri yönünden göm almak
tan çekinmemiştir.
Turizmin gene çok önemli bir tarafı, mem
leket içerisinde hizmetlerin bir denge içerisinde,
bir denge nizamı içerisinde dağıhğma hizmet
ettiği gibi, dünyanın 'belirli (bölgelerinde gene
milletlerin bir coğrafi bütünleme ile birbirine
bağlanmalarını tenin etmesi olmuştur. Bunu bir
misalle arz etmeye çalışırsak; bugün komşu
bulunan memleketler 'birbirleri ile 'siyasi fark
lar içerisinde bulunsalar, hattâ siyasi birtakım
karşılaşmalar içerisinde olsalar dahi, coğrafi
bölgelerinin temin ettiği veyahut daha doğru
su Onları içinde bulundurmak zorunda tuttuğu
entegrasyon dolayısı ile birbirlerine yaklaş
makta, birbirleriyle anlaşma zorunda kalmakta-
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dırlar. Buna bir misal olarak ONATO içerisinde- j
Bu artışın rakamlara dayanan misallerini
ki bir 'Türkiye ile Varşova iPaktı içerisindeki bir
de arz etmek gerekirse Yeşilköy'e 1968 de 776
Bulgaristan'ın bölgenin hususiyetleri, coğrafi
Charter ile 30 741 turist gelmiş iken, 1969 da
müşterekleri itibari ile bir turizm müşterekinde
909 ^charterle 42 884 turist Çiğliye, 1968 de 147
birleştiklerini misal olarak gösterefbdliriz. Bu
charterle 8 071 turist gelmişken, 1969 da 214
gün dünyanın muhtelif yerlerinden Türkiye'ye
charterle 13 975 turist, Antalya'ya 1968 de 28
gelen, İstanbul'u gelip görmek istiye bir kim
charterle 985 turist ıgelmiş iken, 1969 da 32
se turizmin, daha doğrusu turistin ekonomik ve
charterle 1 017 turist gelmiştir. Antalya böl
psikolojik haleti ruhiyesinin icabı olarak, dönü
gesinde plânlamanın bütün dünyadaki tatbika
şünde mutlaka ya Yunanistan'ı veyahut Bulga
ta muvazi olarak turistik eserlerin muayyen
ristan'ı veyahut Romanya'yı igiörmek istiyecekbölgelerde konsantrasyon sureti ile alt yapı mas
tir. Bu turizmin aynı zamanda zatında münde
raflarından tasarrufu da öngören bir zihniye
miç bir husustur. Çünkü turist muayyen bir
tin icabı olarak öngördüğü Side Projesi Bakan
meblâğla bir ihtiyacını, bir zevkini tatmin et
lığımız tarafından ele alınmış, ve kıymetli ar
mek istiyen kimsedir, istanbul'a kadar gelmiş
kadaşım Fevzi Halıcı'nm haklı bir heyecanla işa
ken, aynı meblâğa belki çok cüzi bir şey ilâvesi
ret ettiği gibi, 171 tane yerli ve yabanc, proje
ile dönüşünde Varna'yı, veya (Bükreş'i yahut da
arasında 4 Türk mimarının katıldığı 4 Türk mi
Budapeşte'yi görmek istiyeoektir. işte memle
marının yaptığı bir proje birinciliği almıştır.
ketlerin birbirine yaklaşmasında turizmin oyna
Halen bu projenin tatbiki için Bakanlığımızda
dığı rolün bir işaretidir.
çalışmalar yapılmakta ve bu projeyi birinci ola
rak ilân eden beynelmilel jüri ayın 6 sında mem
Sayın »senatörler, Muhterem Başkanımızın
leketimizde
bir kollokyum yaparak bu çalışma
müsaadesine rağmen gecenin daha doğrusu sa
ların
ilerlemesinde
bize yardımcı olacaktır.
bahın bu saatinde sabrınızı fazla suiistimal et
memek için müsaade buyurdukları müddeti de
Muherem senatörler, turizm geniş ölçüde bir
kullanmamak niyetinde olduğumdan, müsaade
fiyat mekanizması meselesidir, ispanya'nın bu
buyurursanız sadece birtakım çalışmalarımıza
günkü yerini bulması, bugünkü seviyesine eriş
ait rakamları arz ve izah edeyim.
mesi başlangıçta ucuz bir memleket olarak dün
yada
tanınması ve buraya turistik hareketleri
Turizm gelirleri 1969 un ilk 11 ayında dış
çektikten
sonra artık bu vasfını ve bu önderli
seyahat gelirlerimiz olarak 43 milyon 44 bin
ğini
kimseye
bırakmamış olmasıdır. Bakanlığı
dolara ulaşmıştır. Geçen yıl aynı sürede bu
mız yine bu görüşün açısı içerisinde 1970 senesi
miktar 26 milyon 596 bin dolar; artış nislbeti
otel fiyatlarında hiçbir suretle % 10 dan fazla
% 61,8 dir. Geçen yılın ilk 11 aylık süresinde
artışı tervicetmemiş ve bunun üstünde fiyat
dış seyahat gelir ve gideri dengemiz, 4 milyon
teklif
eden otellerin tarifelerini tasdik etme
600 bin dolar aleyhimize iken bu yıl aynı sure
miştir.
de 3 milyon 95 bin dolar lehimize bir fazlalık ol
muştur. Bunlar Merkez Bankasından alınan ra
Değerli senatörler, bakanlığımızın yine Türk
kamlardır. İBunu aynı zamanda Sayın Artuk- turizminin gelişmesine yardımcı olacak kıymet
maç'm kıymetli beyanlarına cevap arz etmek
li bir vasıta olarak mütalâa ettiği seyahat aceniçin söylüyorum.
taları meselesi önümüzde önemli bir konu ola
rak çalışmalarımıza mevzuu teşkil etmiş ve ge
Muhterem senatörler, Bakanlığımız memle
çen dönemde kanunlaşmıyan bir tasarı tadil edi
ketimizde turizmin gelişmesi, turizmin memle
lip birtakım yenilikler getirmek ve bilhassa bu
ketimiz ekonomisinde gerçek ve değerli bir yer
tutması için kütle turizmi hareketlerine önem yolla döviz kaybına müncer olucu yollan tıkaverilmesi gerektiği kanaatindedir. Bu sebeple yıcı birtakım tedbirleri de ithal etmek suretiyle
Charter uçuşlarının veyahut Charter seferleri bu tasarıyı Yüce Meclislerimize sevk edecektir.
nin, daha doğrusu gemi veya uçaklarla yapı Burada seyahat acentalannm hukukunun ted
lan bu seferlerin artmasını ve bu suretle mem vininde göz önüne aüacağımız husus sadece bu
leketimize daha çok turist gelmesinin temin edil müesseselerin iştigal ettiği konular, tertibettiği
mesini kendisine amaç edinmiştir.
I organizasyonlar dolayısiyle memleketten döviz
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kaçışına mâni olmaktır. Aynı zamanda bu mü
esseselerin birer komüsyoncu hüviyetinden çıka
rılarak gerçek bir tüccar, gerçek bir ithalâtçı
ve ihracatçı zihniyeti içerisinde çalışmalanm
temin etmek olacaktır. Çünkü ancak bu suretle
yurt içinde ve yurt dışındaki fiyatların seyahat
acentalarmm birer komüsyoncu hüviyetinden
çıkarılması suretiyle tevazün ettirilebileceğine
inandığımız içindir ki, bu husus üzerinde önem
le durmaktayız.
Turizmin yine sayın konuşmacıların gayet
haMı olarak işaret ettikleri en önemli meselesin
den birisi de eğitim meselesidir. Okul ve halk
eğitimi yani turizm endüstrisinde çalışacak per
sonelin eğitimi ile halkın turizm terbiyesi yö
nünden eğitilmesi birbirleri ile aynı şekilde
önem taşıyan iki mühim konudur. Gerçekten tu
rist gittiği yerde huzur ister, rahat ister, rahat
sız edilmemek ister. Bu ise halkın eğitilmesi ile
mümkündür.
Muhterem arkadaşlarım, yine sayın konuş
macıların işaret ettikleri gibi, memleketimiz ter
mal turizm yönünden gerçek bir değerler mec
muası, gerçek bir değerler hazinesidir. Hakika
ten yurdumuzdan daha Cenuba, yahut Güney Doğuya gidildikçe yurdumuzda mebzul miktar
da bulunan termal memlbalann, termal değerle
rin artık orada tamamiyle kesildiğini ve bilhas
sa termal turizmin pazarını teşkil eden a^ap ül
kelerinde iran'da bu şekilde termal membaların
hemen hemen hiç denilecek şekilde mevcudolmadığı görülmektedir. Bu ise memleketimizin
bu alanda sahibolduğu büyük ve değerlendiril
mesi mutlak surette zaruri bulunduğuna inandı
ğımız bir kazançtır.
Muhterem senatörler, gene sabrınızı suiisti
mal etmeden müsaade buyurursanız, kısaca ta
nıtma politikamıza da değinmek istiyorum. Tür
kiye gerçekten arkadaşlarımızın işaret ettikleri
gibi, büyük bir turizm cenneti, büyük bir değer
ler mecmuasıdır. 8 000 seneyi aşan bir tarih yur
dumuzda birbirinden güzel, inci gibi işlenmiş
7 000 Km. lik bir sahille çevrili bulunmaktadır.
Dünyanın belki pek az yerine nasiibolan veyahut
pek az memleketine nasiibolan bir medeniyetler
serisi Anadolu'muzda cereyan etmiştir. Bugün
dünyada bilhassa bizimle irtibatı bulunması ha
sebiyle arz edilmesi lâzımgelen Akdeniz çevre
sinde hiçbir memleket Anadolu'nun sahibolduğu
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bir tarih ve medeniyetler serisini bağrında toplıyamamaktadır. İspanya'dan, İtalya'ya, Fran
sa'ya, Yunanistan'a ve nihayet Doğu - Akdenize
gelinceye kadar gördüğümüz bu memleketlerde
medeniyetler sadece bir veyahut bir iki devrin
eseridir. Ama Anadolu 8 - 10 bin seneden beri,
veyahut 8 - 10 bin senesine kadar takibedilebilen bir medeniyetlerin peşipeşine, birbirini takibettiği, birbirinin arkasından yaşıyageldiği
bahtlı bir ülkedir turizm yönünden.
İşte turizm politikamızda tanıtma hizmetle
rimiz bu medeniyetlerin bir sentezini yapmak,
bunu dünyaya bu gerçek değeri ile duyurmak
yönünde olacaktır.
Yine tanıtma politikamızda öngöreceğimiz
hususlardan birisi, memleketimizin sadece bir
Helenistik veyahut Romen devri kalıntısı olma
dığı görüşü üzerine istinadedeöektir. Bunu sade
ce haklı olduğumuz bir millî taassuptan ötürü
değil, aynı zamanda basiretli bir turizm politi
kasının da icabı olarak mütalâa etmekteyiz.
Şöyle ki; memleketimiz sahillerini süsliyen ve
gerçekten birer değer oldukları muhakkak ki,
teslim edilmesi gereken Yunan eserlerinin ya
nında, o devirden sonra bu topraklar üzerinde
yaşamış atalarımızın bıraktığı son derece değer
li ve birbirinden kıymetli ve bunun ötesinde de
bizim bu topraklar üzerindeki tapu senetlerimiz
olan, şaheserler ile doludur. İşte bu espri içeri
sinde Anadolu'nun içerisinde muayyen veyahut
muhtelif turistik m'erkezler tesis edilmesi gene
tanıtma ve turizm politikamızın akıllı bir tatbi
katı olacağına inanmaktayız. Sadece bir Doğu Akdeniz turizmi ile yetinmiyecek, Orta - Anado
lu içerisinde bugün artık bütün Batılı tarihçile
rin üzerinde hayranlıkla durdukları bir Kapadokya medeniyetini, bir Konya mecmuasını, bir
Bursa mecmuasını dünyaya tanıtmak bizim için
bir vazife olacaktır.
Bunu aynı zamanda Sayın Ural'm gayet hak
lı ve yerinde olan dileklerine, temennilerine bir
cevabolarak arz etmek isterim; çünkü bizim
Bursa için düşündüğümüz sadece İznik'in tu
rizm derneğine yardım etmek değil, bunun çok
ötesinde dünyada diyebiliriz ki, pek az memle
kete nasiibolan turistik değerleri aynı zamanda
sinesine toplıyan bu çdk güzel beldemizi tanıtmajk için ayrı bir plânlama, ayrı bir program
düşünmekteyiz. Hakikaten dağı olan, denizi
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olan, müstesna bir tabiatı olan ve çok kıymetli
ve hem de aynı zamanda bizim olan bir tarihe
sahip Burs a'yi bu gerçek değeri içerisinde bü
tün dünyaya tanitmak ve Batıda en çok şehir
lâkabı ile tâbir edilen bu ilimizi bütün dünya
ya duyurmak ve göstermek Turizm Bakanlığı
nın başta gelen ödevlerinden biri olacaktır.
Yine bu espiri içerisinde Konya'yıda bu sev
gili ilimizi de orada yaşamış ve oradan bütün
dünyaya ışık tutmuş bir büyük zatın felsefesi
ile ve oraya taşına toprağına sindirdiği havası
ile bütün dünyaya tanıtmak ve duyurmak az
mindeyiz. önümüzdeki sene bundan evvel ya
pılmış olup Avrupada büyük bir sükse temin
etmiş olan ve aynı zamanda Konya'ya geniş bir
Fransız turist kafilesinin gelmesine sebep teş
kil eden Mevlâne ihtifallerini önümüzdeki sene,
eğer çok büyük bir mâni olmazsa behamahal yi
ne Avrupada bir turne ile tanıtmak fikrinde
yiz. Tanıtma hizmetlerinde folklor gösterileri
nin ve folklorik turnelerin canlı bir tanıtma
organı olarak, vasıtası olarak büyük hizmeitler
yaptığına kaani bulunmakla önümüzdeki sene
içerisinde gene Avrupada bundan evvelki seya
hatlerinde, bundan evvelki turnelerinde büyük
bir rağbet görmüş olan folklor eMplerimizin
memleketimizi vakur havasını dünyaya ve Ba
tıya tanıtmalarına fırsat verecek çalışmalar ha
zırlamaktayız.
Muhterem senatörler, turizm her şeyden ev
vel bir tesis meselesidir. Bir memleketin birta
kım güzellikleri veya turistik değerleri sine
sinde toplamış olması, orada turizm endüstrisi
nin gelişmesine yeterli bir şart değildir. Bunun
dışında turistin aradığı ve kendi memleketinde
ki rahatı gene kendisine temin edecek tesislerin
kurulmuş olması şarttır. Bu bakımdan turizm
endüstrisinin devlet tarafından behemaJhal des
teklenmesi ve turizmin aşağı-yukarı temeli olan
bu tesislerin hazırlanmasında devletin bir süs
pansiyon vazifesi yapmasının mutlak lüzumuna
inanmaktayız.
Muhterem arkadaşlarım, burada yeri gel
mişken kısa ve birkaç kelime ile turizm endüst
risinde yabancı sermaye konusuna da değinmek
isterim. Turistik yatırım gibi belirli bir hayat
seviyesinin üstünde insanlara hitabeden birta
kım yatırımların devletin birtakım âcil hizmet
lerine, âcil ihtiyaçlarına sarf edeceği imkânlar
la karşılanması muhakkak ki, sosyal bir politi
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kaya uygun düşmemek lâzımgelir. Turistik te
sislerin devlet eliyle realizasyonu muhtelif za
manlarda ifade edilmiş bir fikirdir. Ama, biz
Hükümet olarak buna katılmadığımızı, devletin
imkânlarının özel sektörün gidemediği sahalara
gitmesi, özel sektörün artik bugün iltifat etme
ye başladığı bu kesimde o sahanın mümkün ol
duğu kadar kendisine bırakılması suretiyle, esa
sen mahdut bulunan imkânlarla memleketi bekliyen bir çok ve âcil ihtiyaçların karşılanmasına
yönelmesi fikrinde ısrar etmemizdir.
Sayın senatörler, 0. H. P. nin çok kıymetli
sözcüsü Sayın Artükmaç'ın. kıymetli beyanları
na müsaadenizle arzı cevabetmek istiyorum.
Dış turizmin gelirleri ve turizm gelirlerinin is
tenilen ölçüde artmaması nedenlerinin üzerinde
durmak istiyorum, buyurdular. Gerçekten dış
turizm gelirlerinin artması, biraz evvel de izah
ettiğim gibi, herşeyden evvel bu tesislerin yapıl
ması, fakat ondan da evvel turizmin memleket
ekonomisinde bir değer taşıdığına inançlı olunmaisiyle kabildir. Burada kendilerinin beyanla
rında belirittikleri gibi, 1969 turizm geliri 32
milyon değil, 11 aylık yekûn itibariyle ve Mer
kez Bankasının rakamlarına göre 43 milyon 44
bin dolan bulmuştur. Yabancı misyon mensup
larının dövizlerini Merkez Bankasında bozdur
ması suretiyle turizm gelirlerini etkilemesi dün
yanın her tarafında vâki olan bir tatbikattır ve
dünyanın her tarafında turizm gelirlerine bu
şekildeki harcamalar zururetten itfhal edilmek
te bulunmaktadır. Vergi iadesi gibi gene sayın
konuşmacının tenkidlerine mutaJhafcolan husus
yalnız bizde değil, Balkan memleketleri içeri
sinde rekabet halinde bulunduğumuz Yugoslav
ya'da, Romanya'da, Bulgaristan'da ve hattâ is
panya'da tatbik edilegelmekte bulunan bir kai
dedir.
Yine sayın konuşmacının aflarına sığınarak
iltihak edemediğim bir görüşleri de turizm ya
tırımlarının sebebiyet verdiği ithalât artışı ile
gene turizm gelirlerinin bir ölçüde artmaması
ve turistik müesseselerin tahakkuk ettirilememesi fikirlerinin telif edilmesidir. Bir taraftan
bu müesseselerin turistin aradığı standartta
yerleşmesini temin etmeye çalışırken, bir taraf
tan bunu temin edecek döviz giderlerinde kıs
kanç hareket etmemiz muhakkak ki, bizi iste
diğimiz neticeye ulaştırmaz. Lüks tesisler hak520 —
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kındaki görüşlerini doğrulamak üzere şunu be
yan etmek isterim ki, Turizm Bakanlığında
belgeli bulunan 342 müesseseden sadece 7 tanesi
lüks belgeye sahiptir.
Eğitim yetersizdir buyurdular, 1963 tarihli
ve 265 sayılı Kanunla kurulumuş bulunan Tu.
rizm Bakanlığında eğitim hizmetleri, ancak 1967
senesinde ele alınmıştır. Turizm içerisindeki
eğitimin ehemmiyetine daha evvel işaret olun
ması muhakkak ki, şayanı tercih bir husus
olurdu. Millî Prodüktivite Merkezinin yurdu
muza gelen tesislerin buraya gelmelerinde dış
bürolarımızın hiçbir surette etkili olmadığı yo
lundaki görüşlerine yine katılmamak durumundayiz. Şöyle ki, bu anketler memleketimize gel
miş bulunan turistlerle burada konuşmak su
retiyle yapılmış ve neticeye varılmıştır. Bina
enaleyh, onlar eğer şayet her hangi bir büro
dan veya her hangi bir faaliyetten etkilenme
miş iseler, buraya niçin ve nasıl geldiklerini
sormak icabederdi.
Küçük Menderes havzasının turistik yerleş
me plânlarının ve uygulama projelerimin çizi
mi hakkındaki görüşlerine ve tenMdlerine yine
değinmek isterim. Devlet Plânlama Teşkilâtı
tarafından bu müesseseye yaptırılan çalışmalar,
kendilerinin işaret buyurdukları gibi, 800 bin
dolar değil, 180 bin ile 250 bin dolar arasında
bir çalışma yaptırılmış, ondan sonraki mütaakip
kısmı yaptırılmamıştır. LÎTTON International
Firması Yunanistan'da, Yugoslavya'da, Girit'te ve
daha başka dünyanın turizm endüstrisine ehem
miyet veren bir çok yerlerinde çalışmalar yapmış
ve beynelmilel şöhrete sahip bir firmadır ve Dev
let Plânlama Teşkilâtının bu işi yaparken Mü
hendisler Odasına duyurması gerektiği husu
suna da, yine böyle bir kanunu mecburiyet ol
madığını, böyle bir kanuni mecburiyet yokken
işlerin daha iyi ve süratle yürütülmesi için bey
nelmilel bir müessese ile uluslararası bir şöh
rete sahip bir firma ile karşı karşıya gelinmiş
olmasında her şeyden evvel hizmetlerin daha
iyi görülebilmesi fikri üzerine de iltifat etmek
gerekir, Burada sadece bir takım şüphecilikle
bâzı şeyler aramaktansa neticede güzel bir ese
rin de meydana çıkıp bundan memleketin müstefidolacağını da kabul etmek icabeder.
Teknik gücümüz müsait değilse Side turis
tik plânlaması niçin Bakanlıkça yapıldı denir.
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Memleketüı içerisinde hizmetlerin bir kısmının
bir daire, diğer bir Hasmımın da diğer bir daire
tarafından görülmesine mâni bir sebebi bende
niz, müsaade buyururlarsa, anlıyamadım. Yine
kendileri turistik müessese tesisine giden, inşa
sına giden bir takım kimselerin Bakanlıktan
daha evvel izin aldıklarını, bilâhara uzun vadeli
krediler talebettiklerini beyan buyurdular. Bu
iznin belge olması lâzımgeldiği kanaatindeyim.
Her halde bir yanlış ifade olacak. Şayet bel
ge ise uzun ve her hangi bir surette uzun va
deli bir kredi alabilmek için bir müesesenin
her şeyden evvel turistik müessese belgesini ih
raz etmesi gerekir. Bu belgeyi almadıkça, esa
sen Bakanlığın îller Bankasında kullandığı bir
fon ve bir de Turizm Bankası vasıtası ile kul
lanılan diğer fondan hiçbirisine müstehak ola
maz.
Bakanlık kimlere kredi açmıştır? Dediler.
Burada uzun bir liste var, arzu edilirse oku
rum, arzu edilirse kendilerine yazılı olarak tak
dim ederim.
SADIK ARTUKMAÇ (Yozgat) — Yazılı
olsun.
TURİZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Muhterem
arkadaşımızın son olarak bizlere bir açıklama
ve izah fırsatı verdiği için kendilerine teşekkür
borçlu olduğumuz bir hususu da kısaca Yüce
Senatonun ıttılaına arz etmek isterim. Bu da
ihaleler konusudur.
Muhterem arkadaşlarım, yüksek malûmları
bulunduğu cihetle bütçelere konulan ödenekler,
bugün burada yapmakta olduğumuz gibi, büt
çelerin tatbikata ve meriyete girdiği 1 Mart ta
rihinde bütün yekûnları ile, bütün mecmuları
ile idarelerin emrine açık tutulmazlar. Bunlar
peyder pey, zaman zaman nakit durumuna gö
re, tediye durumuna göre, serbest bırakılmak
suretiyle idarelerin istifadelerine arz olunurlar.
Sayın konuşmacının bahis buyurdukları ihale
ler konusu da, yine aynı şekilde bir muamele ile
çok yakından ilgilidir. Bakanlığımızın bu bö
lümündeki giderleri daha evvel serbest bırakıl
mamış, ancak 1 Aralık tarihinde Maliye Bakan
lığına vâki bir şifahi müracaat üzerinde kulla
nılabileceği Bakanlığımıza bildirilmiştir. Bunun
üzerine 15 Aralık tarihinde bu ödenekten sarf
edilmek suretiyle hazırlanılacak baskı işleri to521 —
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parlanmış ve 25 Aralıkta yapılması öngörülen
bir ihaleye konu teşkil ettirilmiştir. Yani bura
da bâzı matbaacıların iddia ettikleri gibi mese
lenin dar bir zaman içerisine sıkıştırılması mevzuubahsolmayıp 1 Aralıkta serbest bırakılan bir
ödeneğin 25 Aralıkta ihale konusu teşkil eden
işlere hasredilmesi gibi bir durum vâki olmuş
tur. Ve işin bitim müddeti olarak da 18 Şubat
tarihi öngörülmüş. Bundan sonraki 10 günlük
müddette Sayıştayın vukuu muhtemel istihzahlarına cevap verebilmek için bir ihtiyaç zamanı
olarak düşünülmüştür. Ve yine iddia edildiği
gibi aynı zamanda iddia edildiğinden başka bu
rada muhterem konuşmacının benimsedikleri
gibi bu işlerin muayyen birtakım firmalara,
muayyen birtakım matbaalara inhisar ettiril
mek fikrinden uzak olduğu da yine bu işlerin
her birine bir veyahut iki değil, dört, beş tek
lifin vâki olmasıdır. 265 sayılı Kanunun 29 ncu
maddesine göre 2490 sayılı Kanuna tabi olmıyan Bakanlığımız, sadece bir müessese ile pazar
lık suretiyle dahi iş yaptırmak imkânına sahip
iken, bu sahada çalışan 21 matbaaya teklif
mektubu yazılmış. Bunlardan İstanbul plânı ki,
bu ihaleye konulan işlerden bir tanesidir. 5 tek
lif gelmiştir ve en çok idd;.a da bu İstanbul
Plânı üzerinde vâki olmuştur. Bu İstanbul plâ
nının basılması icabeden kâğıdın ancak muay
yen ellerde bulunacağı cihetle, bu kâğıdı daha
evvel ithal etmiş olmak suretiyle elinde bulun
durulan müesseselerin kayırıldığı iddia olun
muştur. Halbuki diğer ihalelerin 2 tanesine 4 er
teklif geldiği halde, ancak muayyen kâğıdı elin
de bulunduran matbaanın yapabileceği iddia
olunan bu işe 5 teklif mektubu gelmiştir. Apa
Ofset, Güzel Sanatlar, Ajans Türk, İzmir Tica
ret, Kâğıt ve Basın İşleri Matbaaları bu işlere
teklif vermişlerdir. Diğer 6 aded afi? için
yine aynı 5 matbaa teklif vermiş, Orta - Anado
lu Tabiat ve Sanat Harikalarına Apa Ofset, Gü
zel Sanatlar, Ajans Türk ve İzmir Ticaret Mat
baaları teklif vermiş ve Bursa'dan Çanakkale'ye
kadar, Antalya'nın Batısını içine alan bir depriyana da Apa Ofset, Güzel Sanatlar, Ajans
Türk ve İzmir Ticaret Matbaaları teklif vermiş
lerdir. Binaenaleyh, iddia olunduğu gibi muay
yen birtakım müesseselerin kayırılmakta olma
sı fikri kabul edilmemek lâzımgelir. Kaldı ki,
Sayın Başbakan bunu durdurmamıştır.
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Ortaya atılan bu iddialar üzerine ihaleyi ya
pacak olan komisyon, kendisi toplanmış ve bu
rada eğer arzu edilirse aynen ve metnen okuma
ya hazır bulunduğum kararı ile kendisi demok
ratik bir düşünce içerisinde, ileri sürülen bu gö
rüşleri değerlendirmek suretiyle zarfları açma
dan ihaleyi yapmamıştır.
Yine muhterem arkadaşımızın değindikleri
porselen meselesi ise, 1965 senesinden evvel 6224
sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanununun
hükümlerine göre yurda getirilmesi, ithal edilmesi düşünülen bir porselen konusu ile ilgilidir.
İş mahkemeye intikal etmiş ve men'i muhakeme
kararı almış. Esasen bu emtia da gümrükten
çekilmemiştir.
Sayın Seyhan arkadaşımızın hakşinas görüş
lerine ve memleket turizmine elinden geldiği ka
dar bir şeyler katmak üzere çalışan insanların
hakkını teslim eden görüşlerine burada şükran
larımı arz etmek isterim.
Dış seyahatlerin lüks maksatlarla yapılma
sı kendilerini ve muhterem heyetin takdir bu
yuracağı üzere Anayasamızın 18 nci maddesin
de hüküm altına alınmış bulunan seyahat hür
riyeti çerçevesi içerisinde kontrolü mümkün
olmıyan bir cihettir. Hac seferlerinin birden
fazla yapılmasını kısıtlamak yine Anayasanın
19 ncu maddesinde hüküm altına alınmış bulu
nan «din hürriyeti ve ibadet hürriyeti» ile telif
edilmesi biraz müşkül bulunan bir husustur.
Sayın Halıcı 'nm denetçilerin azlığına gayet
haklı olarak değinen beyanlarına halen 10 ki
şinin Fransa'ya gönderilmiş bulunduğunu, 8 ki
şinin de Almanya'da Haydelberg Otelcilik Oku
luna gönderilmek üzere hazırlanmış bulundu
ğunu beyan etmekle arzı cevabetmek isterim.
Sayın Dikeçligü'in, Marmaris tatil köyünün
yarım kalmış olmasından yakınan görüşleri
haklı ve yerindedir. Kendilerine ve yine muhte
rem heyete Haziran başında bu tesisin açılaca
ğını belirtmek isterim.
Sait Halim Paşa Köşkünde kumarhane işle
tilmesi fikirleri üzerinde durulması ve düşünül
mesi icabeden bir husustur. Ancak burada yine
şunu arz etmek isterim ki, memleketimizde Sait
Halim Paşa Yalısından çok daha kıymetli ve
çok daha büyük tarihî değerlere sahip eserler
mevcut bulunmaktadır. Bununla Sait Halim
Paşa Yalısının değerini küçültmek değil, mem-
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leketimizin sahibolduğu tarihî değerleri içeri
sinde Sait Halim Paşa Yalısının öyle pek de bü
yük yeri olmadığını, yine işaret etmek mecbu
riyetindeyim. Burada Türk vatandaşları kumar
oynamaz. Pasaport kontrolü suretiyle ancak ya
bancı uyruklu kimseler bundan istifade edebi
lirler. Yabancı uyruklu kimselerin, vatandaşı
mız olmıyan insanların da kumar oynamaları
veyahut her hangi bir hareketleri muhakkak ki,
bizim tarafımızdan takibedilmesi icabeden hu
susların dışında bulunmak icabeder.
Türkiye'de turistik saha denince yalnız Ege
bölgesinin hatıra gelmemesi icabettiği yolunda
ki haklı görüşlerine biraz evvel Anadolu'nun
içerisinde kurmak fikrinde ve azminde olduğu
muz turistik merkezler hakkındaki maruzatımla
cevap vermiş bulunuyorum.
Meryem Ana meselesinde ise gayemiz Mer
yem Ananın menşeini veyahut yerini tesbit et
mek değil, burada bir turistik değer yaratmak
tan öteye bir maksat taşımamaktadır.
Sayın Ural'm haklı olan taleplerini önümüz
deki bütçe dönemi içerisinde karşılıyacağız ve
kendilerine kıymetli îznik için haklı olarak talebettikleri yardımın yapılabileceğini burada
beyan etmek isterim.
SAFFET URAL (Bursa) — Teşekkür ede
rini:
TURÎZM VE TANITMA BAKANI NEC
METTİN CEVHERİ (Devamla) — Muhterem
arkadaşlarım, bu suretle 1970 yılı Turizm ve Ta
nıtma Bakanlığı bütçesi üzerinde, hem vaktin
darlığı içerisinde sabrınızı suiistimal etmemek
fikri ile kısa birtakım maruzatta bulunmuş,
hem de, önümüzdeki çalışma yılı içerisinde biz
lere kıymetli bir ışık tutacak olan çok değerli
tenkid ve temennilere arzı cevabetmek gayreti
içerisinde olmuş bulunuyorum.
Muhterem Heyetinizi hürmetle selâmlarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim
efendine
Sayın Bingöl son söz zatıâlinizindir, efendim.
Buyurunuz efendim.
İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, çok
kıymetli arkadaşlarım, sizi bu saatte fazla işgal
etmek istemiyorum. Ama çok lütufkâr davra
nan kıymetli Bakanımızın bu beyanlarından
sonra cesaret alarak kürsüyü işgal ettim. Ar
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zım ve istirhamım 1971 de 900 ncü yılını şeref
ile kutluluyalacağımız 1071 Malazgirt Savaşı
nın ehemmiyetini dile getirmektir. En evvelâ,
inanmak, inandığını çok tekrar etmek, her yer
de söylemek, ve bunu yaymak ile gayeye erişi
lebileceği inancı ile huzurunuzu işgal ettim.
Kendileri de Malazgirt'imize teşrif ettiler. İm
kânlarımızı gördüler. Umarım ki, yaşamış bu
lundukları bu beldeyi kısa zamanda, 1,5 sene
lik müddet içinde büyük emeklerle dıştan, dün
yadan davet ettiğimiz ve tanıtmak üzere kendi
lerini ta yanımıza kadar çağırmak lüzum ve za
ruretini duyduğumuz yabancıların kendi evi
mizde, kendi beldemizde mahcubolmadan ağırlıyabileceğimiz imkânları, kendi imkânları nisbetinde bize lütfedeceklerini umuyoruz ve bu
umutla kendilerinden diliyoruz. Hepinizi saygı
ile selâmlarım. Bütçenin de kendilerine hayırlı
olmasını temenni ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Muhterem
senatörler, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı büt
çesi üzerinde sayın üyeler görüşlerini arz et
miş bulunuyorlar. Şimdi bölümlere geçilmesini
oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, efendim.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm

Lira

11.000 Ödenekler

12 000

BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12.000 Personel giderleri
16 908 223
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
3 137 624
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
3 421 250
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
4 772 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
13 748 903
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BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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(A/2) Yatırım harcamaları

21.000 Etüt ve proje giderleri
7 700 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları
90 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
31.000 Kurumlara katılma payları
ve sermaye teşkilleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
15 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Transferler
34.000 Malî transferler
115 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

35.000 Sosyal transferler
3 510 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
300 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesinin
tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Turizm ve Tanıtma Bakanlığının bütçesinin
büyük milletime ve Bakanlığa hayırlı ve uğurlu
olmasını dilerim efendim.
Sayın Bakan ve Bakanlık erkânı cümlenize
teşekkür ederim efendim.
Muhterem senatörler, vaktin gecikmiş olma
sı hasebiyle 38 nci Birleşimi 5 . 2 . 1970 Per
şembe günü yani, bugün saat 10.00 da toplan
mak üzere kaptıyorum efendim.
Kapanma saati : 06,00

-<••••
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen
oyların sonucu
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Keddedenler
Çekinserler
Oya katılmayanlar
Acık üyelikler

-.
:
:
:
:
:
:

183
101
96
5
0
81
1

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Kâmil Karavelioğlu
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri Özdilek
Selâhattin Özgür
Haydar Tunçkanat
Muzaffer Yurdakuler
ADANA
M. Yılmaz Mete
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHISAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
ismail Yetiş
ANTALYA
M. Akif Tekin
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun
iskender Cenap Ege
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin İnkaya
.Nejat Sarlıcalı

İÇEL
Lûtfi Bilgen
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâettin Yılmıaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Şeref Kayalar
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek

GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
Talip Özdolay
İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüş oğluİZMİR
Beliğ Beler
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım

ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut

KASTAMONU
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan

EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ

KONYA
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı

ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GİRESUN
Sabahattin Orhon

KÜTAHYA
İ. Etem Erdinç
MALATYA
Hamdi özer
MANİSA
Doğan Barutçıuıoğlu
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tımakam
— 525 —

MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
Rıfat Öçten (
Hüseyin Öztürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
URFA
İ. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
İsmail Yeşilyurt
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Mehmet İzmen
Fahri Eorutürk
Ragıp Üner
Adil Ünlü

[Reddedenler]
AYDIN
Halil Goral
GAZİANTEP
Salih Tanyeri

GİRESUN
lssan Topaloğlu
İZMİR
Nazif Çağatay

VAN
Ferid Melen

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Mehmet Öz güneş
M. Şükran Özkaya
Ahmet Yıldız
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
Mukadder Öztekin
Mehmet Ünaldı (Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Giilez
(B.)
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
(B.)
|

Cahit Ortaç
KASTAMONU
ORDU
Mehmet
Çamlıca
ÇANAKKALE
Selâhattin Acar
KIRKLARELİ
Ziya Termen
Şevket Koksal
Ali Alkan
DENİZLİ
RİZE
KIRŞEHİR
0. Mecdi Agun
Hüseyin Atmaca
Halil özmen
SAKARYA
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
KOCAELİ
Mustafa Tığlı
Azmi Erdoğan
Hikmet İsmen
SİVAS
ELÂZIĞ
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.) Âdil Altay
Salim Hazerdağlı
KONYA
TEKİRDAĞ
ERZURUM
Osman Nuri Canpolat Hayri Mumcuoğhı
Sakıp Hatunoğlu
Sedat Çumralı (1.)
TOKAT
GAZİANTEP
Fakih özlen
i Zihni Betil
İbrahim Terfik Kutlar
TRABZON
KÜTAHYA
HAKKÂRİ
A. Orhan Akça
Ali Şakir Ağanoğlu
Necip Seyhan
MALATYA
ö. Lûtfi Hooaoğlu
HATAY
Nurettin Akyurt
TUNCELİ
Enver Bahadırlı
MARAŞ
Aralan Bora
Mustafa Deliveli
Adnan Karaküçük
YOZGAT
İSTANBUL
Hilmi Soydan
Sadık Artukmaç
Erdoğan Adalı (I.)
MARDİN
ZONGULDAK
Fikret Gündoğan
Abdurrahman Bayar
Mehmet
Ali Pestilci
Ekrem Özden
MUĞLA
Rifat Öztürkçine (1.) f Haldun Menteşeoğlu
CUMHURBAŞKANIN
Cemal Yıldıran. (1.)
(B.)
CA SEÇİLEN Ü Y E L E 3
MUŞ
İZMİR
Vahap Güvene
İsa
Hisan
Bingöl
Mustafa Bozoklar (İ.)
Osman Kökıal
Münıin Kırlı
Cemal Madanoğlu
NEVŞEHİR
Nadir Nadi (1.)
1. Şevki Atasağun
Necip Mirkelâmoğlu
Tayfur Sökmen (t.)
(Başkan)
KARS
Sırrı Atalay
Zerin Tüısün
NİĞDE
(Bşk. V.)
Suad
Hayri Ürgüplü
Kudret Bayhan
Mehmet Hazer
j Hüseyin Avni Göktürk

1 (t.)'

[Açık

üyelikler]

Eskişehir

Yekûn
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.)
Üye sayısı
Oy verenler
Kabul edenler
Reddedenler
Çekinserler
Oya katılmıyanlar
Açık üyelikler

183
93
89
4
0
89
1

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Suphi Gürsoytrak
Kâmil Karavelioğlu
Selâhattin Özgür
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON
KARAHISAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salâh Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
İsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin Inkaya
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan ıKürümoğlu
BOLU
Alâ ettin Yılnıaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk

BURSA
Şeref Kayalar /
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket öaçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZTĞ
Celâl Ertuğ
ERZURUM
Osman Alihocagil
Sakıp Hatunoğlu
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GAZİANTEP
İbrahim Tevfik Kutlar
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra

İZMİR
Beliğ Beler
Orhan Kor
KASTAMONU
Mehmet Camlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligilı
Hüseyin Kalpaklıoğlu
Sami Turan
KIRKLARELİ
Ali Alban
KONYA
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
1. Etem Erdinç
MANİSA
Doğan Barutçuıoğlu
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersaaı
Ruhi Tumakan
MARDİN
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz

İSPARTA
Mustafa Gülcügil1
İÇEL
Talip özdolay

MUŞ
İsa Hisan Bingöl

İSTANBUL
Mebrure Aksoley
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu

NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Bekir Sıtkı Baykal
SAKARYA
Osman Salihoğlu
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SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİNOP
Nâzım İnebeyli
SİVAS
Nurettin Ertürk
Rifat Öçten
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Reşat Zaloğlu
HKFA
İ. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahımet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
-Hidayet Aydmer
Vehap Güvenç
Ragıp Üner
Adil Ünlü

C. Senatosu
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[Reddedenler]
BURSA
Saffet Ura!

TEKİRDAĞ
Hayrı Mumcuoğlu

GAZİANTEP
Salih Tanyeri

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Oya katılmıyanlar]
TABİÎ ÜYELER
Ekrem Aeuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Fahri özdilek
Mehmet Öz güneş
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
(1. Â.)
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin
Mehmet Üııaldı
('Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
AYDIN
İskender Cenap Ege
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıealı

NEVŞEHİR
Suad Hayri Ürgüplü
İ. Şevki Atasağun
Rifat Öztürkçine
(Başkan)
Cemal Yıldırım
NİĞDE
İZMİR
Kudret Bayhaiı
Mustafa Bozoklar
OBDU
Nazif Çağatay
Selâhattin Acar
Mümin Kırlı
Şevket Koksal
Necip Mirkelâmoğlu
RİZE
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.) O. Meedi Agun
SAKARYA
Y. Ziya Ayrım
Mustafa
Tığlı
Mehmet Hazer
SİVAS
KIRŞEHİR
Âdil Altay
Halil üzmen
TOKAT
KOCAELİ
Zihni Betil
Hikmet İsmen
TRABZON
Lûtfi Tokoğlu (Bşk.V.)
Ali
Şakir
Ağanoğlu
KONYA
Ö.
Lûtfi
Hocaoğlu
Osman Nuri Canpolat
TUNCELİ
Sedat Çumralı
Ar si an Bora
Fakih Özlen
KÜTAHYA
VAN
A. Orhan Akça '
Ferid Melen
MALATYA
CUMHURBAŞKANIN
Nurettin Akyurt
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hamdi özer
Lûtfi Akadlı
MARAŞ
Hayri Dener
Adnan Karaküçük
Kasım Gülek
Hilmi Soydan
Mehmet İzmen
MARDİN
Fahri Korutürk
Abdurraliman Bayar
Osman Koksal
Cemal Madanoğlu
MUĞLA
Nadir Nadi
Haldun Menteşeoğlu
Tayfur Sökmen
(B.)

BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
(B.)
BURSA
1. Sabri Çağlayangil
(B.)
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
ELÂZIĞ
Salim Hazerdağlı
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
GİRESUN
İhsan Topaloğln
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Fikret Gündoğaıı '
Ekrem Özden
Zerin Tüzün

[Açık üyelikler]
Eskişehir
Yekûn
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GÜNDEMI
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Çarşamba

Saat : 10,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
IV
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI
VERİLEN İŞLER
B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi
1/3); (Cumhuriyet Senatosu 1/1051) (S. Sayı
sı : 1288) (Dağıtma tarihi : 23 .1.1970)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toplat : 9

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı

1970 YILI
Devlet Su İşleri G. Md. Bü

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kan
ve Bütçe Karma Komisyonu raporu ( 1 / 7 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 924/9368
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Ba
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970
nu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süle

G-ERBKÇE
DSİ Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçesi ( A / l ) cari harcamaları için (60 369 003) lira, (A/2) yatırım
lira (A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları için (544 558 289) lira olmak üzere cem'an (2 976 642 292)
Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulunan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda arz edilmiştir.
Bölüm

Madde

12.000
12.110

12.150

lira
Personel giderleri ,
Aylıklar :

819 sayılı Kanun gereğince
yapılacak ödemeler :

12.210

Hizmetliler ücreti :

12.230

Geçici hizmetliler ücreti :

12.250

Yabancı uzmanlarla yardım
cıları ücretleri :

12.260

Sözleşmeli personel ücretleri :

4 560 000 4/10195 sayılı Kararnameye müsteniden maaş
yapan elemanlarla ve yeniden açılacak bölgele
veznedar ve muhasebe memurları için 25 kad
mıştır. Buna mukabil aynı miktar tahsisata te
alınarak ve mevcut kadrolara 263 sayılı, Kanu
suretiyle mezkûr tertip ödeneği geçen yılın a
1

819 sayılı Kanunla verilen avansa ait tahsisat
makta ve ihtiyaç nisbetinde verilmekte olduğu
diyle (1) lira teklif edilmiştir.
14 000 000 1969 yılında mevcut 1 788 kadrodan açık bul
cı kadrosu çıkarılarak bâzı kadroların ücretler
tahsildarlar için yeniden 15 aded (400) liralık
sisatta her hangi bir artırma yapamamıştır; ge
miştir.
1 170 000 Her yıl Bakanlar Kurulu karariyle alınmakta
geçen yılın ödeneği aynen teklif olunmuştur.
920 000 Mevcut uzman ve yardımcılarına ait kadro ka
aynen teklif olunmuştur.
477 000 6200 sayılı Teşkilât Kanununun 14 ncü madd
veleli 33 avukatın ücretleri karşılığı olarak ge
muştur.
Devlet Su Mem G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm Madde

Lira

12.270

Teknik personel ücretleri :

12.280

işçi ücretleri :

12.310

Çocuk zammı :

12.320

Doğum yardımı :

12.330

Ölüm yardımı :

12.340

Tedavi ve cenaze öderleri :

12.350

Yakacak zammı :

12.370

Emekli kesneği karşılıkları :

12.380

Sosyal Sigortalar kurumları
kesenek ve prim karşılıkları :

12.520

Kasa tazminatı :

4 100 000 İnşa edilmiş ve edilmekte bulunan sulama,
yevmiyelerini karşılamak üzere geçen yılın
8 800 000 Sulama, şebeke ve tesislerinde çalışan S. S
haklarının karşılanması için geçen yılın öde
50 000 Halen merkez ve bölgelerde 4 100 çocuğ
tedir. Bu hesaba göre : (4 100 X 12 = 49
doğacaklar için teklif edilmek suretiyle bu
teklif edilmiştir.
3 000 Sene içerisinde yapılan harcamalar göz ö
ödenek teklif edilmiştir.
15 000 4598 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre
harcamalar göz önünde bulundurularak (10
edilmiştir.
250 000 4598 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine istina
davi, ilâç bedelleriyle cenaze masrafları 19
konulan hüküm gereğince (D) cetveli kad
edilmiş olduğundan ötürü bu yılın ödeneği
lasiyle (250 000) lira teklif edilmiştir.
1 500 1 500 rakımdan yukarı mahallerde vazife
verilmek üzere geçen yılın ödeneği aynen te
1969
malî yılında çıkan 1101 sayılı Kanunl
2 598 840
senekleri % 14 de çıkarılmış olmasından öt
veli personeli için ayrı ayrı maddelerde k
liranın % 14 oranının karşılığı olarak (2 5
1970 malî yılında 12.230 (Geçici hizmetlile
cıları ücreti), 12.270 (Teknik personel ücr
lerine konulan ödenekleri % 13 oranındak
260 210 Tâyinleri Maliye Bakanlığına aidolan muh
sul muhasip ve veznedarları ile merkez v

1 800 000

Devlet Su

d G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm Maidde

LJra

12.610

Yabancı dil ikramiyesi :

12.710

Temsil ödeneği :

12.811

Sürekli görev yollukları :

200 000

12.813

Geçici görev yolluğu :

300 000

12.814

Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları geçici görev yolluğu :

12.815

12.816

12.832

4 200

Sözleşmeli personel geçici gö
rev yolluğu :

Yolluk kargılığı
minat :

1

5 000

larına göre verilecek kasa tazminatı olup ge
muştur.
Halen yabancı dil ikramiyesi için tahakkuk e
muhafazası ve ilerde aktarma icrası için (1)
5027 saydı Kanunla ödenen genel müdürlük
neği aynen teklif olunmuştur.. (Ayda 3 5 0 X 1
Bu tertibe konulan ödenek her yd Bütçe Kan
Bakanlığı YSB Genel Müdürlüğüne) de ihtiy
tedir. Bundan başka 1970 yılı iş programları
lışma sahaları sık sık değiştirileceği de göz
ödeneği aynen teklif edilmiştir.
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına muvazi o
şılanmasını ve aynı zamanda YSE Genel Müd
ödeneklerin karşılanması maksadiyle geçen y
Yabancı uzmanlarla yardımcılarının
(5 000) lira teklif edilmiştir.

geçici

150 000 iSözleşmeli avukatların dâvaların takip ve in
ilçelerdeki mahkemelere ve tahkikatlar için o
görevle seyahat etmektedirler. Bu hizmetleri
aynen teklif edilmiştir.

verilen taz

Kongre ve konferans yolluğu

1 700 000

G245 sayılı Kanunun 49 ucu maddesi gereğin
nele yolluk karşılığı verilen tazminat olup ge
miştir.

10 000

1970 malî yılında yapılacak sulama ve dren
üzere teklif olunmuştur.

)cvlet Su Mcnıi G. M. Bütçesi:

(S. Sayısı : 1292s
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Lira

Bölüm Madde
12.834

Kurs yolluğu :

12.841

Tedavi yolluğu :

12.853

Yurt dışı geçici görey yolluğu

12.854 Yabancı umsanlarla yardımcı
ları yurt dışı geçici görev yol
luğu :
12.871

12.872

1 000 000

Artan is ha e mı ve İkinci Beş Yıllık Kalkınm
en iyi şekilde yürütülmesini temin maks
açılacak geliştirme kurslarına katılacak ku
karşılanması için teklif
olunmuştur.
7 000 Sağlık kurulu raporu ile kaplıcalara ve has
larının karşılanması için teklif olunmuştu
750 000 Komşu devletlerle faydalanılmakta olan su
elemanların ayrıca dış finansman ihtiyaçla
ban, Cökçekaya ve buna mümasil diğer pr
cek projeler için kredi birimleriyle yapılmas
işleri koııusıuıda teknik gelişme ve yenilik
yurt dışına gönderilecek elemanlarla, yine
ııaları, elektrik araç ve gereçlerini yerlerind
yolluklarını karşılamak üzere (750 000)lira

50 000

1970 malî yılında çeşitli projeler için getir
şılamak üzere teklif olunmuştur.

Yurt dışı staj ve öğrenim yol
luğu :

480 000

Teknik yardımdan faydalanmak suretiyle 1
NATO - CRNTO ile ayrıca İngiltere, Frans
ya, Japonya gibi ülkelere gönderilecek elem
tor muayenesi ve noter masraflarını karşı
teklif edilmiştir.

Yurt dışı kongre ve konferans
yolluğu :

275 000

Teknik bilgi ve görgüyü artırmak DSİ çalı
mak, dış memleketlerde tertibedilen kongr
benzeri toplantılara iştirak edecek donraları
olunmuştur.

Devlet Su Işıloıi G.; M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm Madlde
13.000
13.110

13.120
13.130

Lira
Yönetim giderleri :
Kırtasiye alımları ve giderleri :

Basılı kâğıt ve defter alımları
ve giderleri :
Döşeme, demirbaş alımları ve
giderleri :

13.140

Yayın alımları ve giderleri :

13.150

Yakacak alımları ve giderleri

13.160

Hizmetli alımları ve giderleri :

13.190 Diğer alımlar ve giderler :

13.210

Su giderleri :

13.220 Temizlik giderleri :

13.230

Aydınlatma giderleri :

50 000

Yatırımla ilgili kırtasiye ihtiyaçları Bütçe K
imkânlardan faydalanmak suretiyle temin
(50 000) lira ödenekle genel müdürlük mer
rinin ihtiyaçlarının karşılanması için teklif

2 500 Basılı kâğıt, defter alım ve giderlerinin kar
700 000

Yeni inşa edilen genel müdürlük binası ile
Bölge müdürlüklerinin döşeme, demirbaş ihti
nununa konulan hüküm gereğince tanzim olu
ne tefrik edilen bir kısım ödeneğin ı arşüanma
60 000 Gelişen, teşkilâtımızın resmî ve gündelik gaze
kitap bedellerinin karşılanması için geçen y
Yeni
yapılan DSİ Genel Müdürlüğü binası i
900 000
giderlerinin karşılanması için (900 000 lira te
30 000 Hizmetlilerin giyim alımları ve giderlerinin k
aynen teklif edilmiştir.
1 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edil
100 000 Atelye ve şantiyelerde harcanan içme ve k
ilişik (R) cetvelinin verdiği imkândan faydal
Genel Müdürlüğünün ve bölge müdürlükleri
(100 000) lira teklif edilmiştir.
100 000 Atelye ve şantiyelerde harcanan temizlik be
velinin verdiği imkândan faydalanmak sureti
lüğünün ve bölge müdürlüklerinin temizlik g
lira teklif edilmiştir.
500 000 Atelye ve şantiyelerde harcanan aydınlatma be
velinin verdiği imkândan faydalanmak sureti
lüğünün ve bölge müdürlüklerinin aydınlatma
(500 000) lira teklif edilmiştir.
Devlet Su işleri G. M. Bütçes-i
(S. Sayısı : 1292)
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Böliün

Madde

Lira

13.290 Diğer yönetim giderleri :

13.410

Posta - telgraf giderleri :

13.420

Telefon giderleri :

13.610

Taşınmaz malların kira bedeli

13.620 BM makinaüıarının
deli :
14.000

kira

50 000 Daha önce istimlâk edilmiş olan arazilerin
münasebetiyle satmalmacak bono bedellerin
aynen teklif edilmiştir.
350 000 Merkez ve bölgelerin posta, telgraf giderle
teklif edilmiştir. (YSE Genel Müdürlüğünün
şılanmaktadır.)
500 000 Merkez ve bölgelerin telefon giderlerinin kar
miştir. (YSE GTenel Müdürlüğünün bir kısı
"1. GOO 000 Çeşitli semtlerde kira ile tutulan binaların v
nalarının kira bedellerini karşılamak üzere
lüğünün işgalinde bulunan bir kısım binala
nir.)

be

Hizmet giderleri :
14.110 Yangından korunma giderleri :
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü
maddesinin gerektirdiği gider
ler :
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanıla
rak çıkarılan tüzüğün 119 ncu
maddesinin gerektirdiği gider
ler :

1 545 000 Genel müdürlüğümüzde mevcut TıBM maki
üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif edilm
5 000
150 000

Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir.
Geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir.
Ancak, mahkeme harçlarına ait ödenek Gene
kün bulunmaktadır.

1

Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edil

10 000

7126 sayılı Kanuna dayanlıarak çıkarılan tüz
hazırlıkları için gerekli malzemelerin temini
miştir.

Devlet Su İşleri G..M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm

Madde

Li'ra

14.510

Kurs giderler

14.520

Burs giderleri

300 000

Merkezden ve bölgelerden çeşitli kuır.iara işt
rini ve eğitim merkezinin öğretim malzemesi,
ve diğer kurumların açacağı kurshva gönder
karşılamak üzere (300 000) lira teklif edilm
(>90 000 İkinci Beş Vdhk "Kalkınma .Planında derpiş
rütülmesi için ihtiyaç bulunan teknik eleman
fakülte ve teknik okullarda okutulan, öğrenci
çen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir.
Öğrenci
adedi
150
150

14.530

15.000

16.000

Dış ülkelerde okutulan öğren
ci giderleri :

Kurum giderleri :
İşletme giderleri :
15.930 İşletme giderleri :

Çeşitli giderler :
Propaganda ve tanıtma gider
leri :
16.370 İç fuar ve sergiler giderleri :

Burs
miktarı
X
X

ıSüre

350
X
12 ay
400 Hare ve kayıt

=

984 749

Halen yabamı ülkelerde 42 öğrenci bulunma
141C> sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Ba
ihtiyaçları bu bakanlıkça karşılanmaktadır.

4 500 000

İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile sula
edilecek pompaj istasyonlarının serf edecekle
mezkûr işletmelerde çalıştırılacak muvakkat
teklif edilmiştir.

250 000

DSİ faaliyetlerini Türk ulusuna tanıtmak üz
sa, Kayseri, Samsun fuarlariyle Sivas, Adana

evlet Su İşıleti G. M. Bütçesi
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Lira

Bölüm Madde

de fuarlar açılmıştır. Teşkilâtımızın bulundu
rülen bölgesel fuarlarda DSİ hizmetlerini ta
giler açılması derpiş edildiğinden bu masrafl
ödenek teklif edilmiştir.
DSİ Genel Müdürlüğü faaliyetleriyle ilgili olar
için Paris, (Su şartı) konusu için Strazburg
milel Fuar ve sergilerine Irak - Kuveyt, Kuze
ye'yi daha yakından tanıması lüzumlu olan m
iştirak etmek üzere bu yıl da (100 000) lira ö

16.380

Dış fuar ve sergiler giderleri :

100 000

16.390

Diğer propaganda ve tanıtma
giderleri :

.150 000

Talebedilip henüz sipariş edihuiyeıı çeşitli malz
larımız için hazırlanacak filmler, seyyar jena
ve yayım organları, kâğıt, fotoğraf ve ilgili
için (150 000) lira teklif edilmiştir.

Uluslararası yurt içi toplantı
ları giderleri :

80 000

16.710

Temsil giderleri :

22 000

16.720

Ağırlama giderleri :

4G 000

16.730

Tören giderleri :

16.840

Bakım ve idame giderleri :

1970 yılında memleketimizde Birleşmiş Mille
Hükümetimiz tarafından müştereken toplan
Symposium ile ilgili her türlü giderleri karş
miştir.
1970 yılı temsil masraflarını karşılamak üzere
miştir.
Gelişen DSİ faaliyetleri münasebetiyle hariçte
sı için geçen yılın ödeneği aynen teklif edilm
1970 malî yılında temeli atılacak veya yenide
derlerini karşılamak üzere (160 000) lira öd
Hizmete giren tesislerin ve vukua gelen feyez
lerin onarım ve bakımı için (2 500 000) lir

21.111

Etüt ve proje giderleri (Ta
rım sektörü) :
Etüt ve proje giderleri :

16.410

21.000

160 000
2 500 000

35 020 000

1970 programında derpiş edilen tarım sektörü
ları karşılamak üzere teklif edilmiştir.
Devlet Su İşlora G..M. Bütçesi
(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm

Madde
21.112
21.113

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
21.114 Tanzim edilmiş suni ve tabiî
göllerde balık üretilmesi için
etüt giderleri :
21.115 İşçi ücretleri :
21.411 Etüt ve proje giderleri :
2L412 Teknik personel ücretleri :
21.413 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
21.415 işçi ücretleri :
Hizmetler sektörü (Köy içme
suyu) :
Etüt
ve proje giderleri :
21.611
21.612
21.613

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
21.615 işçi ücretleri :
21.620 Büyük şehirlerin ve kasaba
ların içme, kullanma ve en
düstri suyu ile kanalizasyon
işleri etüt ve proje giderleri
ve su kalitesi kontrol giderleri :
21.621 Teknik personel ücretleri :
21.622 Teknik personel geçici görev
yolluğu :

Lira
23 318 000
900 000

Teknik personelin

ücretlerini karşılamak üz

Teknik personel geçici görev yolluklarını k

200 000

Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık
edilmiştir.
50 137 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edil
35 602 000 1970 programında derpiş edilen enerji sekt
masrafları karşılamak üzere teklif olunmuşt
11 749 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üze
160 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını k
22 110 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edi

8 000 000

1970 yılı icraat programında mevcut hizmet
rektirdiği masrafları
karşılamak üzere tek
6 500 000 Teknik personel ücretlerini karşılamak üze

500 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını k
2 000 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif olun

7 200 000) Büyük şehir ve kasabaların içme, kullanma
1 634 000) işleri ve proje giderleri su kalitesi kontrol
60 000) nik personelin ücret ve geçici yolluklarını k

Devilet Su İşlemi Gv M. Bütçesi
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Bölüm

Lira

Madde
İşçi ücretleri :
Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri (Tarım sektörü) :
22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri :
21.625

22.000

22.112

Teknik personel ücretleri :

Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.115 İşçi ücretleri :
22.411 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri :

1 864 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ol

836 356 000
33 297 000

1970 yılı icraat programında derpiş edilen
üzere teklif edilmiştir.
Tarım, sektörü, yapı, tesis ve büyük ona
nelin ücretlerini karşılamak üzere teklif e

22.113

22.412 Teknik personel ücretleri :
22.413 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.415 işçi ücretleri :
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım gi
derleri :

600 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını
107 964 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ed
608 268 000

1970 yılı icraat programında derpiş edile
şılanması için teklif edilmiştir.
9 613 000 Teknik personel ücretlerinin karşılığı olar

100 000 Teknik personelin geçici görev yolluğu ka
24 612 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ol
114 774 999

1970 yılı programında derpiş edilen işlerin
miştir.
14 000 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.615 İşçi ücretleri :

400 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını
63 500 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ed

22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin
içme suyu tesis ve giderleri :

12 000 000

22.612
22.613

22.622

Teknik personel ücretleri :

Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu te
edilmiştir.
1 500 000 Teknik personel ücretlerini karşılamak ü

Devlet Su İslara G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)

— 14 —
Bölüm

Madde
22.623
22.625
22.631

i AV a

Teknik personel geçici görev
yolluğu :
İsçi ücretleri :
Yeni yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri :
(istanbul ve Ankara içme su
yu projeleri inşaatı için) :

22.632
22.633

23.000

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.635 İşçi ücretleri :
Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve onarımları :
(Tarım sektörü) :
23.111 Makina, teçhizat alımları ve
büyük onarımları :
23.112

Taşıt alımları :

23.113 Teknik personel ücretleri :
23.114 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
23.115 işçi ücretleri :
23.411 Makina, teçhizat alımları ve
onarımları :

23.412

(Enerji sektörü) :
Teknik personel ücretleri :

1 Madde metnini muhafaza etmek için (1) lira
:] 000 000 İşçi ücretlerini karalamak üzere teklif edilmiş

125 28(5 000

İstanbul ve Ankara içme suyu inşaatı tesisleri
muştur.
4 110 000 Teknik personelin ücreti karşılığı olarak tekli
90 000 Teknik personelin geçici görev yolluğu karşılığ
9 :549 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif olunmu

74 000 000

(i 000 000
9 977 000

1970 yılı icraat programındaki tarım sektörü
alımları ve büyük onarımlarının gerektirdiği g
miştir.
1970 yılında satın alınacak" makina, teçhizat ve
si için teklif edilmiştir.
Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzer

150 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını kar
82 081 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif olunmu
600 000

1 838 000

1970 icraat programında derpiş olunan enerji
teçhizat ve onarımlarının gerektirdiği masrafla
muştur.
Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere

Devlet Su İşjleni (1. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

Lira

23.414

Teknik personel geçici görev
yolluğu :
23.415 işçi ücretleri :
23.611 Malana, teçhizat alımları ve
onarımları :

8 500 000 1970 yılı icraat programında derpiş edilen

23.621

o

33 000 Teknik personelin geçici görev yollukları k
6 015 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif ol

rımlarının gerektirdiği masrafları karşılam
Taşıt alımları :

23.613 Teknik personel ücretleri :
23.614 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
23.615 işçi ücretleri :
23.621 Makina, teçhizat lalımları ve
onarımları :
23.622 Teknik personel ücretleri :
23.623 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
23.625 İşçi ücretleri :

000 000 1970 yılı icraat programında derpiş edilen
kina teçhizat alım ve onarımları için teklif
Teknik
personelin ücretlerini karşılamak üz
800 000

25 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını
L 500 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif olu
300 000 Makina, teçhizat alımları ve büyük onarım
188 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz

7 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını
927 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif olu

l)cvGet Su İsi liG. M. Bütçesi
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI GEREKÇES
Bölüm Maidde

31J000

I - ISermıaye teşkili :
Kurumlara (katılma payları ve
sermaye tenkilleri :
Ortaklara ödemeler :
31.310 Mukavelenin feshi münasebe
tiyle Eğe İElektrik T. A. Ş.
ne ödenmek üzere :

Lira

1 Mukavelenin feshine ait kanım çaktığında »'e
yıl olduğu gibi (1) lira Ödenek teklif edilmiş

Döner isermayelere ödemeler :
31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci
madldesi gereğince ayrılacak
işletme ıdöner sermayesi :
31.452 MaJkina eğitim merkezine yar
dım. (DSİ Personelinin eğit'im ücretleri de TDU tertipten
ödeniiır. :

32.000

Kamulaştırma ve isatmalmalar:
32.100 Kamulaştırma ve ısatınıalnıa
l>ödeHi :
32.110 Keban |Barajı istimlâk toedeli :

Yeniden açılacak bir işletme olmuUığmdan ma
nek teklif edilmiştir.

1 351 000 Makina Eğitim Merkezinde 1970 yılında çeşitl
eğitim ücretleriyle öğretimle ilgili :malzeime be
lın ödeneği aynen teklif edilmiştir.

100 000 000

GÖkçekaya Barajı ile diğer baraj ve sulama
hakkuk edecek istimlâk bedellerinin karşılanm
240 000 OOO IKdban Barajının göil saihaısında kalacak arazi
üzere teklif olunmuştur.

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi
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Bölüm Madde
32.200 Keban iskân Ve istihdam
fonu :
Keban Barajı göl alanında
taşınmaz malları (kamulaştırı
lan ve gölün teşekkülü ısebebiyle geçim imlkânını kaybe
derek yerlerinden • laynlnıak
zorunda kalan 'ailelerin tarım
sal, şehirsel iskânları ile istih
damlarının gerektirdiği mas
raflar (sarf ve tahsis şekli
Enerji ve ITatoî Kaynaklar,
Köy işleri, İmar ve iskân ve
Maliye IBülkanlıklarınc'a hazır
lanacak yöneitmenîiMe göste
rilecek esaslar dairesirJde sarf
edilmek lüzere tarımsal iskân
ve istihdam ile ilgili masraf
lar Köy İşleri Baıkanlığınca,
T. O. Ziraat- Bankasına,
Şehirsel islkân ve istihdamla
ilgili masraflar imar ve İskân
Bakanlığınca yapılmak üzere
T. Emlâk Kredi Bankasına dev
redilir. Ziraat ve Emlâk Kredi
Bankalarına devredilecek mik
tarlar Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığınca tesbit olunur.

Lira
f> 000 000 Keban Barajı göl sahasında taşınmaz; ma
bebiyle geçim imkânını kaybederek yerle
lerin her türlü geçim, yaşama ve sosyal
(5) milyon lira ödenek teklif edilmiştir.

>evlet Su İsJori G. M. Bütçesi
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DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
(A/3) sermaye teşkili ve transfer harcamaları
Bölüm

Lira

Madde
II Transferler
Malî transferler :
Bağımsız bütçeli idarelere öde
meler :

34.000

5 000 580 sayılı Kamımın 13 ncü maddesi gereğince
üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmiş

34.250

580 sayılı Kanunun 13 ncü
maddesine göre millî prodük
tivite merkezine lödenecek ai
dat.

34.350

il özel idarelerine transfer
(Köy içme suları için nakti ve
ayni yardım miktarı bakanlık
ça tösMfc olunur.)

35 000 000

İllerde mevcut teknik güc ve imkân, insiyatifi
min ve gün geçtikçe artan ikmal, yenileme gi
vap verebilmek köylünün nakti ve işçilik şekl
ve 1970 yılı icraat programında derpiş olunan
ödeneği (25) milyon lira noksanı ile (35) mi

34.460

1053 Isayılı Kanun gereğince
Ankara ve istanbul belediye
lerine içmesulan için yardım
(Aynı yardim miktarı Bakan
lıkça tesbit olunur.)
Uluslararası teşekküllere öde
meler :

30 000 000

1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve İstan
su tesislerine harcanmak makvsadiyle mezkûr
defa olarak (30) milyon lira ödenek teklif ed

34.720

Uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı

15 000

DSİ faaliyetlerinin icabı olarak çeşitli kurum
iselbetiyile bu kurum ve derneklere ödenecek ai
neği aynen teklif edilmişltir.

Devlet Su İşıl eni G. M. Bütçesi
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Bölüm Maldde

Lira

34.790 BMeşm^ Milletler Gelişme
Programı özel fon hesabına
ödenmek üzere
34.791 Enerji Türk Milî Komitesi
Konigıresine ödenmek üzere
34.792

Türkiye 'inşaat mühendisleri
teknik kongresi komitesine
ödenmek üzere (ICID) :
34.793 Ulhııslararajsı smlama, Drenaj
Türk Millî Kongresi Komitesi
ne ödenmek üzere (ICID) :
35.000

36.000

Sosyal Transferler :
Emekli Sandığına ödemeler :
35.210 % 1 ek karşılıklar :
35.220

Emekli ikramiyesi :

35.230

Sandık yönetim giderleri :

35.240

Diğer ödemeler :

35.710

DSİ Genel Müdürlüğünün Memur ve Müstahdemlerinin Bi
riktirme Sandığına
(Memur
ve müstahdemlerin öğle ye
meklerinde kullanılmak üzere):

Borç ödemeleri :
36.310 Kamu iktisadi teşebbüslerine
geçen yıllar borçları :

120 000 Birleşmiş Milletler gelişme programı özel
miştir.
1 Maddenin muhafazası için (1) lira ödenek
50 000 İnşaat Mühendisleri Odasına ödenmek üze

200 000

1970 yılında Türkiye'de toplanacak olan s
rektirdiği masrafların karşılanması için
ödenmek üzere teklif edilmiştir.)

185 600 Aylıklar ve hizımetliler ücreti tertibinde bu
iolarak teklif edilmiştir.
1 237 000 1970 yılında yaş haddine uğrryacak elem
ın! ası için teklif edilmiştir.
}87 085 5434 sayılı Kanunun 28 nei maddesi ger
sandık giderleri karşılığı olarak teklif olu
1 (3 999) lira noksanı ile teklif edilmiştir.
150 000 Aylıklı ve ücretli bir kısım elemanın öğle
yılın ödeneği ('50) bin lira fazlası ile (İİ5

1 Kamu İktisadi Teşebbüsleri adına tahakk
maksadiyle bu yıl ilk defa olarak (1) lira

- - 20 —
Bölüm MaJdde

Lira

36.320 Diğer geçen yıllar borçları :

36.400

36.010

flama bağlı borçlar :
(Bu ödeneği ihtiyaç nöbetim
de artırmaya Maliye Balkanı
yetkiliıdir.) :
İstikraz 'ödemeleri :
6200 sayılı Kanunun 2 nci
maddesi gereğince çıkarılan
% 5 faizli 1954 İstikrazı, faliz
itfa karşılıkları ve genel gi
derleri! :

5977 sayılı 'Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince temin
olunan (25 220 000) dolarlık
kredinin faiz, itfa ve genel gi
derleri :
36.540 Konsolide borçlar :
36.550 Temin edilen proje kredileri
karşılıklarından doğan borçla
rın itfa, faiz ve diğer giderleri :
36.600 G-eri verilecek paralar :

'55 000 'Düyuna kalan borçların ödenmesini sağlamak
teklif edilmiştir.
450 000

Bu ödeneğin artırmaya Maliye Bakanı yetkili
nek teklif ediimiyerük geçe/n yılın ta.hsisa.ti ayn

2 :>(>8 500)
Ödeme plânına güre hesabedilerek teklif edilm
17 584 982)

36.530

36.720

Bono borçları :
Avrupa iskân fonundan temin
edilen kredinin yıllık: faiz kar
şılığı :

85 000 000
2)i 000 000

T. C. Merkez Bankasının işarı üzerine teklif edil
Muhtelif projeler için temin olunan dış kredi a
faiz, itfa ve diğer giderlerini karşılamak üzer

500 000

1969 yılında bu maddeden (845 000) lira harca
nununun verdiği imkândan yararlanarak Mali
ilâve edilmekte olduğundan bütçe samimiyetin
lın ödeneği aynen teklif edilmiştir.

2 079 117 Avrupa İskân Fonundan temin edilen kredinin
faiz ve resülmal taksidi karşılığı olarak teklif

Devlet Sn Işıloıd G. M. Bütçesi
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Devlet Su isleri Genel Müdürlüğü 1870 yılı gelirleri gerekçesi
Lira

Bölüm Majdde
B/2 - Vergi dışı gelirler
61.000

Kurumlar 'hâsılatı ve paylar :
61.110 işletme müesseselerünlden alı
nacak gelir :

Tesis ve ortaklık gelirleri :
61.170 Devredilen tesislerden ve or
taklıklardan alınacak bedeller:
61.180 Hidroelektrik tesislerinden el
de edilecek gelirler :

61.190 işletmelerde
mükelleflerden
tahsil olunacak amortisman ve
işletme ücretleri :
Paylar :
62.000

DSİ Genel Müdürlüğü malları
gelirlerli taşınmaz mallardan
alman gelirler :
62.110 Taşınmaz 'malar satış bedeli :

l

Döner sermayeli işletmelerden Girlevilk Sant
nel Müdürlüğüne devredilmiş, Konya ve Me
ri de Temmuz 1968 tarihinde lâğveıdillmjiş ol
dürlüğü ile Makina Eğitim Merkezi Müdürlüğ
gelirleri ise, Ancak işlenmelerin harcamaların
yılı için gelir olarak sadece (1) lira teklif e

I>ov'Heidilllecek tosisflıendeın ve ortaklıklardan 197
min ve teiklif edilmiştir.
51 032 760 1970 yılında hidro - elektrik santrallerinden
lüğüne satılacak enerji bedelleri ile 1968 yı
sikköprü, Demirköprü, Ailmus, Durucasu ve
amortisman, faiz bedelleri toplamı olara! c ('5
edilmiştir.
56 359 889 1970 yılında işletmelerde mükelleflerden tah
retleri olarak (56 '359 889) lira tahmin ve te
1 814 351

200 000

Taşınmaz mallar satış bedeli karşılığı olarak
miştir.

Devlet Su i.dtvıl Cİ. Ai. ÎUltees'':
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Bölüm

Madde

Lira

62.120 Kiralar :
Taşınır değerler gelirleri :
62.200 Taşınır mallar satış bedeli :
62,210 Kiralar :
63.000
63.220
63.330
63.390
63.400

ÇeşiltM gelirler ve cezalar :
Cezalar :
Mütaahhitlerden alınacak ge
cikme cezaları :
Muayene, taJhM ve tecrülbe ücretleıri :
öiğer çeşitli gelirler :
Bağışlar :

350 000 DSİ konuttlarmda oturan personelden 1970
tahmin, edilmiştir.
3 000 000 Bu tertipteki gelir geçen yılın aynı olarak
3 500 000 Taşınır malların satışından elde edilecek ge
ıtelMif edilmiştir.

2 000 000 'Geçen yılın geliri aynen tahmin ve teklif edi
350 000 (Bu tertipteki gelir, geçen yılım aynı olaraık t
10 000 000 Bu tertipteki gelir, geçen yılın aynı olarak
1 Bağışlardan gelecek gelirin tahmini mümlkü
edilmiştir.

B / 3 - Özel gelirler
72.000

Özel gelirler :
72.100 DSİ Genel Müdürlüğü Hazine
yardımı :
72.200

Proje kredisâ 'karşılMan :

2 623 035 290

DSİ gelirleriyle proje kredisi tutarı bulunan
(A/3) bütçelerinin tutarı bulunan (2 976 '64
edildikten sonra (2 623 035 290) lira Hazine
225 000 000 Proje kredisi karşılığı olarak teklif edilmişt

Devlet Su İşıl eni G. M. Bütçesi
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Rapor
Bütçe Karma Komisyonu Başkanlığına
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı Bütçesi ile ilgili görüşlerimiz, bölümler halinde aşağıd
BİRİNCİ

BÖLÜM

HİZMETLERİN NİTELİĞİ VE YERİNE GETİME

ŞEKLİ

1. — Teşkilât ve Vazife kanunlariyle belirli hizmet kapsamıı ve uzun vadeli plâna uygunluk

derecesi

Devlet ,Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü 18 . 12 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 6200 sayılı Kanunla
Bakanlığına bağlı, katma bütçesi ve tüzel kişiliği olan bir idaredir.
DSİ Genel Müdürlüğü 1964 yılma kadar Bayındırlık Bakanlığı bünyesinde bir kuruluş iken, o tarihten
Kaynaklar Bakanlığına bağlanmış bulunmaktadır.
6200 sayılı Kanunla Genel Müdürlüğe verilen görevlerden başka, 7478 sayılı Köy İçme Suları hakkınd
kullanma suyu ihtiyacının temini görevi de 1964 yılma kadar DSİ. Genel Müdürlüğünce yürütülmüş ve b
ren Köy İşleri Bakanlığına devrolunmuştur.
Ayrıca, 3 . 7 . 1968 tarihinde kabul edilen 1053 sayılı Kanunla Ankara, İstanbul ve nüfusu 100 000
ve endüstri suyu temini görevi de DSİ Genel Müdürlüğüne verilmiş bulunmaktadır.
Genel Müdürlük bu görevlerini aşağıda açıklanan Merkez ve Taşra Teşkilâtı ile yürütmektedir.
Merkez Teşkilâtı : Genel Müdürlük ile 9 Daire Başkanlığından,
Taşra Teşkilâtı : Daimî ve geçici bölge müdürlükleri ile bu kuruluşlara bağlı amirlik, başmühendislik
etmektedir. Halen, 15 aded daimî bölge ile biri İstanbul, içme, kullanma ve endüstri suyu tesisleri, diğer
roelektrik tesisleri inşaatını yürütmek üzere kurulan 3 aded geçici bölge olmak üzere toplam 18 Bölge M
Bölge kuruluşlarına bağlı 14 Plânlama Amirli ği, 7 İnşaat Kontrol Amirliği, 1 İşletme Amirliği, 2 Döner
şube, 16 baraj ve H.E.S. Şubesi, 2 işletme, 7 su sondajı, 9 temel sondajı ve 3 aded İstanbul içme suyu ile
halinde bulunmaktadır.
Taşkın kontrolü, sulama, kurutma bunların yanı sıra hidroelektrik enerji üretimi, akarsuların ıslâhı
hale getirilmesi, 100 000 den yukarı nüfuslu şehirlere içme, kullanma, endüstri suyu temini, yerüstü ve y
lamaları, programa göre uygulanıp geliştirerek faydalı hale getirilmesi, şehir ve kasabaların içme ve ka
murakabesiyle yukarıdaki faaliyetlerle ilgili olarak etüt ve fizibilite çalışmalarının yapılması, bu maksatla
lar kurulması ve işletilmesi Genel Müdürlüğün başlıca görevlerini teşkil etmektedir.
Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi
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DSİ ce inşa edilerek işletilmekte olan H.E. santrali arından halen, 12 tanesinin işletmesi, 1967 de alman
dilmiş bulunmaktadır. Bunlar, Hirfanlı, Kesikköprü, Kemer, Demirköprü, Almus Barajı ve H.E. sautrallar
Van. - Erciş, Van - Engil ve Kernek H.E. santral larıdır. Silifke ve Anamur H.E. santralları için de devir h
Keza, idarece hizmete açılan sulama tesisleri işletmelerinin, mahallî halk sulamaları halinde, halka
kadar belirli geri ödeme esasları dahilinde 47 sulama ve 2 kurutma halka devredilmiş bulunmaktadır. 'Oeri
dilen taşkın koruma tesislerinin sayısı 203 tür.
DSİ (lenel Müdürlüğü,, II nci Beş Yıllık Plânda tesbit olunan hedeflere uygun olarak hazırladığı uzun v
zenlemekte ve bütçesi dâhilinde her yıl uygulamaya koyarak, geliştirmektedir.
2. —* Teşkilât [kanunlarının ihtiyaçları lâyıkiyla karşılama bakımından yeterlik derecesi, uygulamada eld
lât Kanunu ve kadrolarının düzeltilmesi, değiştirilmesi ve tamamlanması ile ilgili düşünceler :
DSİ Genel. Müdürlüğü 1953 tarihinde, 6200 sayılı Kanunla kuruluşundan bu yana yurt ihtiyaçları, karşısı
rılan kanunlarla bu. idareye yeni görev ve yetkiler de verilmiş bulunduğundan, yukarda sözü edilen Kurulu
yona ihtiyaç göstermektedir. Bu meyanda, halka devredilen sulama tesis bedellerinin, faydalananlar tarafın
değiştirilerek, daha âdil esaslara bağlanması ve ödenecek taksitlerin birikmesini önliyecek, aynı zamanda
getirilmesi maksadiylc bir kanun tasarısı üzerinde çalışılmaktadır.
Ayrıca, su kaynaklarımızın geliştirilmesinde olumlu yönde büyük etkiler sağlıyacak su kaynaklarının
rılarımız. da kanunlaştığı takdirde Genel Müdürlüğün görevleri daha da genişliyecektir.
Kuruluş ve faaliyetlerinde, modern şevki idare prensiplerinin uygulanmakta olduğu müşahade edilen DS
nan kanun tadilât ve tasarılarının kanunlaşma siyle kamu hizmetinde daha da güçlenmiş olacaktır.
İKİNCİ

BÖLÜM

HİZMETİN dELİŞMESİ
1. —' Hizmetlerin gelişmesine ait istatistik! malûmat :
Hiç şüphesiz su ve toprak kaynaklarımız Millî Ekonomimizin temel dayanaklarıdır. Yapılan hesaplara g
siyelimizin ancak % 11,2 si tarımda, % 1,9 u (içme ve kullanma) hizmet sektöründe, % 1,5 i enerji sektörün
sı faydalı olarak kullanılabilmektedir. Halbuki, yurdumuzda süratle artan 23 milyon tarım nüfusuna kar
sulanabilir arazi vardır ve halen gerek Devlet gerekse halk tarafından sulanan arazi vüs'ati 1,5 milyon
arazilerinin, taşkınların tehdidinden masun kılınarak güven altına alınması gereklidir. Yeraltı suyu araştı
382 ovada 595 000 Km 2 hidrojeolojik etüt yapılmış ve 1966 dan bu yana 51 000 Km2 lik bir sahada da pl
mal edilmiştir. Yapılan rezerv hesaplarına göre, halen 6,5 milyar m3 yeraltı suyundan faydalanılabileceği
bu miktar daha da artabilir. Enerji sektöründe ise, mevcut yerüstü potansiyelimiz, ekonomik sınırlar dâhi
tebilecek güce sahip bulunmaktadır.
Devlet Su İşleri d. -M. Bütçesi (S. Sayısı : 1292)
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Buna mukabil, çeşitli kuruluşlara ait baraj ve hidroelektrik santralları vasıtasiyle üretilen enerji; 1967 de
Kwh. tir. Şu hale göre bu yıllarda toplam yurt potansiyelinin % 3,3 ve 4,5 u enerji üretiminde kullanılabilmiş
•p/o 73, İspanya'da % 58 dir. Memleketimizdeki üretim 1970, 1975, 1980 de sırasiyle; 3,8, 7,7 ve 14,5 milya
ları da sırasiyle % 5,5 % 11 ve % 21 e ulaşmış bulunacaktır. Bu suretle 1980 yılında toplam 71 milyar
siyelimizin % 21 i kullanılır hale getirilecektir.
Diğer taraftan, nüfusu 100 000 dem fazla olan şehirlerin; içme, kullanma ve endüstri sularının tem
leri gibi ihtiyaçlarının önemle ele alınması gerekmektedir. Halen, 100 000 i aşan 14 büyük şehir ve
nualktadır.,
Yukarda genel birçerçeve içerisinde tarım, enerji ve hizmet sektörleri itibariyle tebarüz ettirilen, hay
lerinin, plân hedeflerine uygun olarak karşılanması maksadiyle gereken yatırımların büyük kısmı DSİ
Genel Müdürlük, taşıdığı sorumluluğun idraki içerisinde, devamlı surette gelişıerek kalifiye bir idare hali
ve program tekniği ve gösterdiği faaliyetler dohıyısiyle yurt çapında haklı bir güven kazanmıştır.
1969 yılı soranına kadar bu idarece vücuda getirilerek, kısmen veya tamamen işletmeye açılmış bulun
liyetleriyle ceman (8 309 172 000) TL, 1969 a rica edilmiş fiyatlarda takriben 13 milyar Tl. sarfedilmi
itibariyle yüzde dağılımı, yaklaşık olarak : % 43 sulama, % 32 enerji, % 20 taşkın, % 2,1 kurutma, %
tesisleri şeklindedir.
Su kaynaklarının developımamı maksadiyle yurdumuz, akarsular esas alınarak 26 havzaya ayrılmıştı
müştür. Hor bir proje sahası «proje» namı altında büyük su işi olarak, işin hacmine göre birkaç yıllık sür
itıadır. Müstakil karakterli ve kısa sürede ikmali mümkün küçük su işleri de Müteferrik Su İşi olarak
1968 sonuna kadar 159 projenin plânlaması ikmâl edilmiş, '127 plânlama üzerinde halen çalışmakta ol
jenin bedeli (20,8) milyar Tl. sı, üzerinde çalışılan 127 projenin bedeli ise (49,2) milyar TL. >sıeı bulmak
1970 uygulama programına, 66 tarım, 5 enerji ve 2 hizmet sektöründe olmak üzere; 73 adet proje tekl
jenin hepsi, 1969 yılında halen icraatına devam edilmekte olan projelerden ibarettir ve inşaat bedelleri t
maktadır.
Müteferrik Su İşlerine gelince; 1969 sonu itibariyle 1,5 milyar TL. keşifli 2317 adet iş plânlanmış ve
yerüstü, yeraltı, küçük sulamalar ve göletler olmak üzere 1969 sonu itibariyle 1153 adet iş ikmâl edilmi
arazi ile 974 adet meskûn saha taşkından korunmuş, 62 386 Ha. kurutulmuş ve 110 000 Ha. lık küçük sul
1970 programına ise, keza 1969 yılında gen ellikle icraatına başlanmış olup ikmâli gereken 199 aded
ımilyon TL. keşif tutarındaki bu yatırımla 19 500 Ha. lık tıaşkın korııma, sulama ve kurutma hizmeti ile 89
lanacaktır. Halen (620) milyon Tl. lık 991 aded etüdü icmal edilmiş küçük su işi, ileriki yıllarda ele alınmak
. Aşağıda tablo 1 de Büyük Su ve Müteferrik İşlerin tamamına ait 1968 sonuma kadar ve 1969 yılına
seli olarak gösterilmektedir.
Devlet Su İdleri (\, M. Bütçeyi
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TABLO : I

Faaliyetin nev'i
iSulama
Taşkın
(Kurutma
Enerji
TçiiTie suyu
2.

Birimi
Ha.
Ha.
Ha.
Mw.
10° ını3

546 892 87 108
287 115 30 494
90 839
2 373
462.2:7
83.60
45.40
—

ilienilki (yıltoa /ait ipnogtfaan /vıe. Idüşoinıcıeılleır :

DSİ Geneli Müdürlüğünün faaliyet sahalarıyla ilgili olaraık İkinci Beş Yıillılk Plânı hedeflerinde, 1968 ibdkesi inışaaısı ve 392 000 Ha. sahanın ilâveten sıulamıması, eısiki şebekelerin rehabilitasyonunun ikmâli, 25 00
ji üretiminin talep seviyesi üstünde tuıtulmıası ve öncelikle su kaynaklarının üretiminde kullaıniılımaısı b
enerjisi talebimin karşılanması için 11,850 milyar Kwh. üretim yapılması öngörülmüştür.
Filhakika 1968 yılında su kuvveti vıe çeşitli kaynaklardan üretilen 6,8 milyar Kwh. lik toplam, enerjin
lindedir. Ayrıea büyük şehirlerin içm;e suyu konuları da ele alınmış olup ileriki yıllarda da önemle devam e
Türkiye su pataııüsiyelinin değerlondirilmjesi, iaikaırsular rejimimin düzenlenmesi için 478 adet baraj
in
5 456 000 Ha. sulama, 330 000 Ha. taşkın koruma,, 83 000 Ha. kurutma, 1381 milyon m 3 içmie suyu iısale
sıtaısiyle yılda 71,1 milyar Kwh. enerji üretimi «sağlanmış otlaoalkıtır.
DSl Genel Müdürlüğü uzun vadeli hu hedefleri, Beş Yıllık Plân dönemlerindeki hedef ve ilkelere uygun
hazırlıyarak, yıllık 'bütçeler çerçevesinde gerçekleştirme çabası içindedir.
Burada şu hususu kaydetmek yerinde olacaktır; Genel Müdürlükçe vücuda getirilen sulama tesislerinin
halkın kurduğu birlik veya kooperatiflere devredilmekte ve halk buna teşvik edilmektedir. Böylece halkın
ilgisi sağlanmaktadır.
Programlarda; ,genel olarak yeni proje yerine, 'başlanmış projelerin ikmali prensibi uygulanmakta ve ya
muş olmaktadır. Bilhassa cari ihaleli işlerin, idare - mütaahhit ilişkileri sarsılmadan, miâkûl süreler içinde
da işe bölünerek, yatırımların etkenliğini kaybetmemesi öngörülmektedir. Ancak, iktisaden geri kalmış, sula
yeni proje seçilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğünün; 1970 program yılına ait yatırım teklifleri ile % 98 e y
şılan 1969 programının, sektörler itibariyle dağılımı şöyledir :
Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi
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TABLO : II
1970
program teklifi
Tl. ('Nakit)

1909
programı
Tl. >
' (Nakit)

Yatırım nevi
Tanım
Enerji
Hizmet
Toplam

1 099 725 000
680 000 000
126 '250 000

1 260' ÖOO: O00
720 700 000
1511 015 000

1 905 975 000

2 131 715 000

1970 yatırımından beklenen faydalar : 4 acled baraj ve 2 aded hidro - elektrik tesisi ikmal, 304 milyon m
şaatı ikmal edilecek, diğer tesislerle 'birlikte 1970 yılı sonunda 90 208 Ha. sulama, 12 784 Ha. taşkın korum
katinde hidro - elektrik hizmete girmiş olacaktır.
Müteferrik su işi olarak 1970 program teklifleri ve ileriki yıllar ele alınmak üzere etüdü ikmal edilm
miştir :
TABLO : III
1970 programına teklif olunan işler
Aded
Taşkın koruma
Drenaj ve kurutma
Yerüstü sulamaları
Yeraltı sulamaları
Toplam

Keşif bedeli Tl.

'144
6
10
39

74 103 000
3 229 000
l'l 874 0O0

199

180 066 000

9i »eo ooo

Etüdü hazır olup bütçe mülâhazasiyle ileriki yıllar programına girmek üzere bekliyen 620 milyon Tl. lık
program yılı, taşkın koruma faaliyetleri yönünden de başarılı Ibir yıl olmuştur.
Devlet Su İşleri O. M. Bütçesi
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'1968 de ikmal edilen Seyitler, Kalecik, Anamur, Aşağı Seyhan I Merh., Kuzova, Nusaybin - Çağçağ pro
rım yapılmış ve 80 650 Ha. sulama, 42 520 Ha. taşkın korama, ve 82 Mw. takatinde hidro - elektrik güç h
yeni proje programa alınmış, 1970 için ise yeni iş olarak programla teklif edilmemiştir.
önümüzdeki yıllar için üzerinde durulacak diğer bir husuJs da, 1033 sayılı Kanunla 1'972 yılma kadar An
yardım olarak tahsis olunan toplam (360ı) milyon Tl. nm yeni ıbir kanunla artırılması keyfiyetidir. Bununla
maktadır.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YATIRIMLAR
1.

Plânda yer alan yatırımlann seyri ile ilgili malûmat :

DS.Î Genel Müdürlüğüne 1967, 1968, 1969 yıllarında verilen ödenek miktarları, aktarma ve ek 'ödenekler
aktarılan ödenek miktarları bu bütçe içinde gösterilerek) ve fiilî harcamaları aşağıda taiblo IV de verilmişti

Devlet Sıı İşleri G. M. Bütçesi
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TABLO : IV
DSİ - 1967, 1968, 1969 yatırım bütçeleri gerçekleşme durumu

Yılı

Beyanı

Nakit
Proje
1967 Kredisi
Toplam
Nakit
Proje
19(68 Kredisi
Toplam
Nakit
Proje
'1969 (Kredisi
Toplam

Aktarma ve
ek ödenek dahil
Bütçe ile verilen
nihai durum
Tl.
Tl.

Fiilî harcama
Tl.

Geriçekleşme
oranı
%

1 İSİ 622 000
312 678 000

'I 281 622 000
'312 678 000

1 267 842 000'
275 634 000'

1 444 300 000

1 594 ,300 000

1 '54J2 976 000

97

1 655 072 00O
205 677 000

'1 682 848 000
205 677 000

1 613 777 000
210 '027 000

96
1.02

1 860 749 000

1 888 525 000

1 824 404 000

97

1 717 726 000
188 249 000

1 672 550 000
1188 249 000

1 700 000 000
180 000 000

99
96

1 90'5 975 000

1 860 799 000

1 880 000 00O

98

Bu tablonun tetkikinde de görüleceği üzere, Genel Müdürlüğün 1967/1968, 1968/1969 yılları yatırım
oranlarında artışlar .olmuştur. 1968 yatırımları % 97 oranında tahakkuk etmiştir. 1969 (uygulamasının d
leşeceği hesaplanmıştır.
2. Yatırım giderlerinden yapılan harcama ile meydana getirilen tesislerin tamamlanmış ve tamaml
Genel Müdürlüğün yatırım faaliyetleri evvelki bölümde özetlenmiştir. Münferit Su İşleri genel ola
bitirilmektedir. Büyük su projeleri ise özelliğine eröre birkaç üniteyi ihtiva eder. Fonksiyonları itibari
Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi
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inşaat termin plânları, bu ünitelere ait tesislerin aynı zamanda hizmete girmesini sağlayacak şekilde hazırl
daki sulama şebekesinin, belirli bir süre sonunda birlikte işletmeye açılmasına büyük bir itina gösterilmekt
liflerinin bu esaslar acısından mütalâa edilmesi şayanı arzudur.
Bazı büyük projelerin, öncelik verilen birkaç. ünitesi ikmâl edilerek, diğer üniteleri bütçe imkânları müsa
ğından, projenin tamamen ikmâli uzun yıllara ihtiyaç göstermektedir. Aşağıda birkaç büyük projeye kısa
Aşağı Gediz : (881) milyon Tl. lık bir proje olup, bugüne kadar (655) milyon Tl. yatırım yapılmıştır.
Aşağı Büyük Menderes : Proje bedeli (I2,!2l7) milyar Tl. ve yapılan yatırım (470) milyon Tl.
Aşağı Seyhan I. Merhale : Proje bedeli (763) milyon Tl. yatırım (745) milyon Tl. olup % (97.7) si ikm
(322) milyon Tl. olup heniüz yeni başlanmıştır.
Aşağı Ceyhan Aslantaş : Proje bedeli (1.4) milyar Tl. yapılan yatırım (35) milyon Tl.
Aşağı Yeşilırmak : Proje bedeli (l.:69) milyar Tl. olup yapılan yatırım (31) milyon Tl. dır.
Keban ve Gökeekaya projeleri sırasiyle; (1.96) milyar Tl. ve (637) milyon Tl. lık projeler olup, yapılmış ola
milyon Tl. dır.
1969 yılında DSÎ Genel Müdürlüğünce ele alınan plânlamaların en önemlisi Aşağı Fırat Projesidir. Bu d
neydoğu bölgesinin kaderini değiştirecek ıgüçtedir. Halen, fizibilite etüdleri yapılmakta .olan çok maksatlı bu
Fırat üzerinde yeniden inşa edilecek üç baraj vasıtasiyle en uygun enerjiyi üretmek ve Fırat'ın doğusund
larını iUrfa, Harran; Ceylânpınar ve Mardin'e kadar sulamaktadır. Ön etütlere göre bu proje uygulandığında to
cazibe ve pompajlarla takriben 700 000 Ha. lık sulama temin edebilecektir. Bu projenin yatırım ihtiyacı tak
3. Yatırımların zamanında tamamlanması sebepleri
DSÎ Genel Müdürlüğü, Kalkınma Plânında çizilen hedeflere uygun olarak yatırımlarını tesbit etmekte
aktif bir çalınma ile gerçekleştirmektedir. Ancak tatbikatta oldukça çetin güçlüklerle karşılaşıldığı da bir
lece özetlenebilir :
a) Teknik Personel Problemleri :
Genel müdürlüğüm büyük hacimdeki yatırımlarının gere eki eıştirilm esi ancak vasıflı, tecrübeli yetişkin tek
tedir. ancak bu vasfı haiz elemanların, üzerinde önemle eğilmeye muhtaç, çözüm beikliyen önemli nedenlerle,
maya başlamaları yatırımların zamanında gerçekleşmesini gölgeleyecek bir mahiyet arzetmek tedir. Bu kon
edilmektedir.
b) Yatırımlar dolayısiyle 'tahakkuk eden alacakların; inşaat mevsimi içinde kendini gösteren nakit dar
maması, işin ikmâl tarihinin gecikmesini mucip olmaktadır.
c) 'Duş ödeneklerin sağlanmasındaki gecikmeler; programda bulunan projelerden bâzılarının dış ödenek
lerle karşılanması düşünülmüş bulunmaktadır. Ancak kredi temini ile ilgili işlemler tamamlanmadan progr
kredi sağlanmasiyle ilgili uzun süren işlemler sebebiyle gecikmekte olduğu müşahede edilmiştir.
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d) Taahhüde bağlanan işlerde kullanılacak makina ve teçhizat gibi ithali gereken malzeme nin a kred
ve ithal olunacak makina veya yedek parçaların gecikmesi yatırımları aksatmaktadır.
e) Devlet Plânlama Teşkilâtınca tasvip edilen ve yatınım bütçelerinin tesbitine esas «lan yatırım p
de o sektöre ayrılabilecek tahsis miktarları gözömünde bulunduınlmakta ve buna göre yılı içi.ıde her işe
edilmektedir. Ekonomimizin gelişmesi için ele alınmış bulunan projelerin plânlamalarında öngörülen za
dir. Bu sebeple bu projelerin zamanında ikmâli için her yıl o projeye ayrıknası lâzımgeleın tahsisıatııı pr
tesbit ve karar altıma alınması gerekir. Tatbikatın bu yönde yapılmasına ve her yıl projelerin (uygulaımm
olması projelerin gecikmesine sebebiyet verilmektedir.
4. — Tiamaımliaınıınış ıproj:eılerirı 'hizmete açılmamış tıelsiislleriıı Ihiamötie iaçıimıayıiş selbepiLeri :
'DSİ Genel Müdürlüğü, görevleriyle ilgili olarak vücuda getirdiği tesisleri derhal işletmeye açıp halkı
inşaatı ikmal edilip de, hizmete açıknıyan her hangi bir tesis bulunmamaktadır.
5. ı— Yaıtımmıllamn jyulblk potoıgnaanllana ^görıe durpmıı :
DSİ'de oldukça mütekâmil batılı anlamda bir program tekniği mevcuttur. Kalkınma planındaki hedefle
lar titizlikle takibedilmekte ve uygulamaya konmaktadır.
1968 ve 1969 yıllarında programlar başarı ile uygulanmış ve yatırım yönünden 1969 bütçesi dle verilen
edilmiştir. 1969 da bu oran henüz son değerini almamakla beraibcr, malî yıl sonuna kadar, harcama oranının
rak % 98 e ulaşacağı hesaplanmaktadır. Bu itibarla DSİ, yatırım faaliyetleri ve programlarının tahakkuk
redir.
6. ;— 'TamıaJmTlaııiamııyıaoağı tvıe Itıaımaimlanisa İbiü'e hizmete îaçı^amıyıaeağı lamüiaşıljaaı itasfilsJerilrı fduarîuinîju :
DSİ G-emel Müdürlüğümde ele alınıp da bitirilememiş veya işletmeye açılmamış tesis bulunmatoıaktadır.
7. — YaıtnımulaındaıTi; (elide /oOJuımaın ıfıasyıdaliar \:
Yiapıilmıakta olam DSİ ile ilgili yatırımları üç grupta mütalâa etmelk mıümteümdür.
Bu gruplardan tanım sektöründe müitalâiası gereken yatırımilar sulaımıa, taşkımıdaın koraımama ve kurut
maktadır. Her yıl yapılan, mahsul sayımı ile sulama sahalarında elde edilen gelir miktarı tesbit edilmekt
1969 yılı için bu mjaiksaıtla yapılımalkta oiaın etütler devam etmektedir. 1968 yıllımda büyük su işleri
işletilmıefete olan şebekeler içimde 283 787 Ha. sulamam arazide, (1 035) mıilyom Tl. civanında gelir elde
mazaran, sullamıa şebekeleri vasıtasiyle millî gelire bu yıl ortalama (682) mlİlyom Tl. laik bir gelir ilâvesi s
çük veya müteferrik sulama terslerinden DSİ tarafımdan işletilen sulanna şebekelerinde 1968 yılımda 4
dan da (24) milyan Tl. gelir elde edilmiştir. Bu sralama sahalarımda kuru şartlara nıazaram elde edilen m
ğeriımdedıir.
Özet olanak DSİ tartafımdam işletilen sulama şebekelerimde 1968 yılında toplam, 243 676 Ha. arazi smla
zaran (699) milyon Tl. lıik gelir fazlası temin edilmiştir.
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H. E. ıS. lana gelince; yufearıda da belirtildiği üzere bu santralllerden belli başlıları halen Etibank tarafınd
DSİ'ce tesis olunan Seyhan,
Kemer, Demirköprü, Hirfanlı, Kesifcköprü ve Almus barajlarına ait santra
lin tamamından 1968 yılımda toplam olarak 2 103 milyar Kwh. enerji üretilmiştir. Bu üretimin 15 milyon K
lan santrallerden elde edilmiş, mütebaki 2 088 nıliyar Kwh. lik kışımı da işletmesi Etibank ve diğer kurulu
trallerden üretilmiştir.
1969 takvim yılımda ise 2 229 milyar Kwh. brüt üretimle, (58) milyon Tl. gelir sağlandığı hesaplanmaşıtı
8. ı— Yilîhlk programlarda öngörülen tedbirlene uyulma ıdereoesi :
Yıllık uygulama plânında belirtilen tedbirlerin DSİ ile ilgili olanlarının yâkimem izlendiği görülmüştür.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI
DSİ Genel Müdürlüğü 1970 bütçesinde bu bölümle ilgili ödenekler tarafımızdan incelenmiş ve geçmiş yılla
camaları için ayrılmış bulunan tahsisatın da yerine ve maksadına uygun olarak kullanıldığı tesbit edilmiştir. T
aşağıda belirtilmiş bulunmaktadır.
1. Mukavelesinin feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Ortaklığına 24 . 11 . 1969 tarih ve 1192 sayı
(10 750 000) Tl. na karşılık bütçenin (A/3) cet /eline (1) lira konulmuştur. Her ne kadar (A/2) yatırım bütç
yetkili kılınmışsa da, yatırım ödeneklerinin kısıtlanarak, yapılması gereken bu aktarmaya imkân görülememekt
31.310 maddesinde adı geçen şirkete ödenecek miktarın, (10 750 000) Tl. na iblâğı gerekmektedir.
2. Kamulaştırma ve satmalmalar için (A/3) cetveli 32.000 bölümünde (345) milyon Tl. konulmuştur. Bu m
Barajı kamulaştırmaları, (5) milyon Tl. sı Keban iskân ve istihdam fonu ve mütebaki (100) mil v-on Tl. sı da
rajları için kamulaştırma bedellerinden ibarettir.
Bilindiği üzere, memleketimizin temel enerji kaynaklarının başında yer alam Keban Barajında; 1972 yılımda
enerji üretimine başlanacaktır. 30,5 milyar m3 hacminde teşekkül edecek 68 000 Ha. vüsatindeki göl sahasının ist
deli (868) milyon Tl. sı olarak tesbit edilmiştir. 1909 sonu itibariyle Keban kamulaştırmaları için (92) milyon
tutulana kadar (868) milyon Tl. sının tamamının tediyesi gerekmektedir. 1970 bütçesindeki (240) milyon Tl. l
ben (536) milyon Tl. lik bir istimlâk daha kalmıg olacak ve bu miktarın 1971 - 1972 bütçelerinden karşılanması
32.200 maddesinde, Keban istihdam ve iskân fonu için ayrılan (5) milyon Tl. lik ödenek çok az görülmüş
rak geçim imkânını kaybeden ailelerin tarımsal ve şehirsel iskân ve istihdamlarının gerektirdiği masraflar 197
hesaplanmış olup, bu ödenek Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile diğor ilgili bakanlıklarca hazırlanacak yö
üzere T. C. Ziraat ve Türkiye Emlâk Kredi ban'valarında açılacak bir fona devredilerek sözü edil cm ailelerin
kullanılacaktır. Bu itibarla bütçenin (A/3) cetveli 32.200 maddesindeki (5) milyon Tl. sının yükseltilmesi gere
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3: (A/3) cetveli, 34.460 maddesinde; 1053 sayılı Kanun gereğince, Ankara ve İstanbul belediyelerine içm
(30) milyon Tl. konulmuştur. Sözü edilen kanunun âmir hükmüne göre; halen uygulamaya konan proj
dar tesbit edilen yardım miktarı (360) milyon Tl. dır. Buna istinaden; 1969 yılı için istenen (65) milyon T
alınarak, 1970 bütçesi (A/3) cetveli 34.460 maddesindeki ödenek miktarının en az (60) milyon Tl. sına y
4. 1968 yılında tahakkuk etmiş bulunan Devlet borçları, gerekse ilâma bağlı borçların tamamının ödenm
ların da ödenmesi için bütçe maddelerinde gerekli tedbirlerin alındığı görülmüştür.
BEŞİNCİ

BÖLÜM

GEÇEN YIL UYGULAMASI
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesinin çeşitli bölümlerinde mevcut ödeneğin harcamasında tasarr
yılın son aylarında kalan ödeneği harcamak gayesi,yle, tasarruf zihniyeti dışında hareket edilmediği anlaşılm
Geçen yıl bütçe raporunda da belirtildiği üzere yardımcı bir daire olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ını, ücretlerini yatırım bütçelerinden almaktadır.
Bu sebeple, hizmeti ifa yönünden teknik personel için bir kadro sıkıntısı bahis konusu değildir.
Bununla beraber hizmeti yürütmek için yeteri kadar teknik personel teminine yürürlükte olan mevcut
Yıl içindeki aktarmalar : Yatırım bütçesinden; Tahtaköprü Barajı yol varyantı için (3 000 000) Tl. Kart
TL, Sürgü Barajı NATO akar yakıt boru hattı için (840 000) TL, Keban demiryolu varyantı ve akar y
Elâzığ Hava Meydanı tevsii için (1 000 000) Tl. olmak üzere ceman (20 350 000) Tl. sı Bayındırlık Bak
varyantı için (2 880 000) TL, Kastamonu Karaçomalk Barajı yol varyantı için (900 000) TL, Keban karay
köprüleri için (25 660 000) TL, Ayvacık Barajı yolu için (3 000 000) Tl. olmak üzere ceman (32 440 000)
çesine aktarılarak yıl içinde toplam olarak (52 790 000) TL bk aktarma yapılmış bulunmaktadır. Tran
Ayvacık, Ömerli ve Keban barajları kamulaştırmaları için ceman (3 240 000) Tl. Karayolları bütçesine aktar
ALTINCI

BÖLÜM

YENİ BÜTÇE TEKLİFLERİYLE İLGİLİ İNCELEMELER
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1969 yılı bütçe tasarısı üzerinde yapılan inceleme sonuçları aşağıd
1. Bu bütçenin Umumi Muhasebe Kanununun âmir hükümlerine ve yıllık programlara uygun olarak ha
2. Programa alman konular usullerine göre plânlanmış bulunmaktadır. Bu bakımdan bütçede yer alan
3. Yatırım bütçesinde teknik personel için öngörülen ödenek, teknik personel yevmiye statüsünle bir de
rülmektedir. Aynı bütçedeki yevmiyeli sanat sınıfı personel ödeneği, mevcudun ihtiyacını karşılıyabüeeektir
iivvYl Su işleri G. M. Bütçesi
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DSİ'de maaşlı olarak çalıdan personelden 29 adedi bir üst derece, 37 adedi 2 üst dereoe, 55 adedi 3 üst de
alan bulunmamaktadır.
1954 yılında DSİ Genel Müdürlüğü kuruluşunda temin edüen maaşlı kadrolarda hiçbir değişiklik yapılmam
zı ilâveler sağlanmıştır. Son yıllarda Devlet Su İşleri bütçelerinin ve yatırım faaliyetlerinin büyük ölçüde artm
değer bir değişiklik olmamış ve bu sebeple hizmetlerle ahenkli bir kadro düzeni sağlanamamıştır. 1969 için 63
için kadro teklif edilmemiştir.
4. (L) cetvelinden
serbest bırakılmak istenen kadrolar isabetlidir.
5. DSİ Teşkilâtında istihdam edilecek (D) cetveli kadrolar, bütçe taisarısı ile birlikte Meclise sevk edilmiş
Kadro kifayetsizliği sebebiyle senelerdir terfi edemiyen bir kısım personellin terfilerini sağlamak maJksad
dan kullanılmıyan (300) liralık 30 aded kadro kaldırılmış, mevcut kadrolardan bir kısmı yükseltilmiştir.
6. 3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesine göre geçici hizmetlerde çalıştırılan personel için (E) cetveli tert
görülmektedir.
7. Halen maaşlı 14 personele ek görev verilmektedir.
8. Devlet Su İşlerinde yabancı uzman kadrosunda çalıştırılan eleman bulunmamaktadır.
9. Döşeme ve demirbaş ödeneklerinde âzami tasarrufa gidildiği görülmüştür. Yeni yıl için talebedilen öd
10. Daire hizmetlerine ait ödeneklerin gerektiği şekilde kullanıldığı müşahede edilmiştir.
11. Halen Genel Müdürlük taşıt parkı 1 878 çeşitli vasıtadan müteşekkildir. Bunlar 316, kamyon, 235 pik
sı ve 28 otobüsten ibarettir. Vasıtaların genel tasnil'inde 608 adedi 10 yıldan, 902 adedi 5 yıldan yaşlı olduğu
^emanet işlerini daraltarak makina parkı ve personelini sabit tutup yatırımlarını taahhütlere bağlama temayü
12. Yayın, abonman ve kitap satmalmalar için istenen ödenekler ayrı ayrı tetkik edilmiş ve uygun görülmü
13. Her türlü dış seyahatlerde tasarrufa riayet edilmiştir.
Genel Müdürlüğün ihtiyaçları ile her birine ayrılan ödeneklerin ayrı ayrı karşılaştırılıp incelenünesi sonucu
ceği anlaşılmış bulunmaktadır.
YEDİNCİ
GENEL DÜŞÜNCELER,

BÖLÜM

TENKİİ), DİLEK VE

TEKLİFLER

1.1— jKainpm) ItJaisainian :
a) DSİ uPeşkilâit KaMuruttısun i d e ğ i l ş M t a s i :
Bundan önceki bölümlerde belirtildiği gibi 18 . 12 . 1953 tarihinde yürürlüğe konmuş bulunan, 6200 s
lât ve vazifeleri hakkındaki Kanun; o tarihten b ri aralıksız gelişen idarenin görev ve yetkileri ile bağdaşamaz
lanmakta bulunan yeni kanun tasarısı en kısa zamanda ele alınmalıdır.
Devlet Su Işleıri G. M. Bütçesi
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b) Su ikayııaîklarTtniL kuiLajrılnıaâi lıaıkkıııda kanıuı ftaJsıaraisı :
Memleketimiizde mecelle devrinden beri su kaynaklarımızın hukukunu tâyin eden bir kanun tedvin edilm
lar Hukukunun, bir nizama bağlanması; yurt çapında sosyal yapıyı olduğu kadar, su ekonomisini de olu
hazırlanarak Yüce Meclise sevk edilmiş bulunan «Su kaynaklarının kullanılması hakkındaki Kanun» tas
c) 6200 Isayılı (Kanunun ihatamı jgıerti lödeımıeiöri rvetiişMimıe(balkım, ücneiMıeıri lie i%üi (baza <mıa<Mellleriinaın
18 . 12 . 1953 tarihli 6200 sayılı DSİ Teşkilât ve vazifeleri hakkındaki Kanunun yatırım geri Ödemeleri
ihtiyaçları ve şartlarına uygun olarak değiştiren bir kanun tasarısı üzerinde halen çalışılmaktadır. Tasarını
menni olunur.
d) Ankara ve İstanbul şehirlerine içme suyu temini maksadiyle 1053 sayılı Kanunla kabul olunan
İkmâl tarihi olan 1972 yılma kadar tesbit edilen (360) milyon Tl. lık yardım miktarının artırılması gerekti
1053 sayılı Kanunun, halihazır ihtiyacı karşılıyaçak şekilde tadili ile bu hususta hazırlanacak kanun tasa
likte en kısa zamanda Yüce Meclise getirilmesi şayanı arzudur.
Yukarıda sözü edilen kanun tasarılarının kanunlaşmasiyle, DSİ Genel Müdürlüğüne daha fazla hizmet i
2..— ITeîkmtük: ıpemsaıM tomusu :
Gerçek bir kalkınma çabası içinde bulunan yurdumuzda, büyük mikyasta yatırımlara ihtiyaç bulunduğu,
irin önemli bir yeri olduğu muhakkaktır. Ancak; Genel Müdürlük bünyesinde yatırımların temel unsuru v
tecrübeli teknik personelin, özellikle inşaat mühendislerinin idareden ayrılmaları ve ayrılmaların kumanda
niyle, ciddi bir sıkıntı müşahede edilmiştir. Nitekim, 1969 yılının ilk 7 ayında kumanda kademelerinde gör
lunduğu 192 teknik personel, idareyle ilişiğini kegmriş bulun/maktadır.
Aynı sürede idareye yeni alınan tecrübesiz el marnlarla sayısal değer sabit tutulmakla beraber, uzun bir
manların kaybı, Genel müdürlüğün teknik gücünde, bir taraftan gittikçe artan yatırım hacmi yanında tel
meyanda idareye yeni alman elemanların kısa bir süre sonra özel sektöre geçmeye hazırlandıkları da anlaş
ların selâmeti, gecikmeye tahammülü kalmıyan teknik personel konularına önemle eğilmeye bağlı görülmek
sonel statüsü ile idarenin her halükârda muhafazaya mecbur bulunduğu ve halen asgarinin çok altında seyred
deceğine muhakkak nazariyle bakılmaktadır. Bunun sebepleri :
1°. — Yatırım sahalarının çoğalmasına paralel olarak, özel .sektörde yetişkin teknik personel talebi d
kânları açılmıştır.
2°. — Teknik personel istihdamı ile ilgili mevcut statü ve mevzuat, teknik meslek mensuplarına sosyal g
ti sağlamamakta 'belirsiz ve geçici hüviyetiyle, mensuplarını daimî huzursuz kılarak özel sektöre akışlarını dur
3°. — Genel olarak, Devlet hizmetindeki teknik personelin istihdamı ve hizmete bağlılığını sağlamak
etmiş bulunan aşırı ücret farklarının mâkul ölçüler dâhilinde giderilmesi ve teknik Devlet memurları statü
tilerin sağlanması kaçınılmaz bir zaruret haline gelmiş bulunmaktadır.
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4°. •— Halen DSİ Genel Müdürlüğünde geçen yıla nazaran 43 fazlasiylc 2 159 teknik eleman mevcuttur'. B
lıyan ve sorumluluğunu taşıyan inşaat mühendisleridir'. 1957 yılında DSİ bütçesi (403) milyon Tl. ilçen, idar
duğuna göre mühendis başına (1,6) milyon Tl. lık sorumluluk düşmekteydi. Halen, (2 607) milyon Tl. lık 1969
verilen 573 sayısına göre mühendis başına dağınık işyerlerine serpilmiş (4,6) milyon Tl. lık inşaatın sevk ve
takat ve kapasitenin bir hayli fevkindedir. Söz konusu edildiği gibi teknik personel konusu gecikilmeden üzerin
na girmiş bulunmaktadır. İdarede mevcut diğer teknik personel ise 135 makina, 45 elektrik Yüksek Mühendis
Orman, Maden mühendisleri ile jeolog ve jeofizikçilerden müteşekkildir.
Girişilen yatırımlar hızını ve gücünü, büyük ölçüde mühendis ve teknik personelden kütlelerinden almaktad
derecede değerlendirildiği kaide, kamu sektöründe gereken ilgiden mahrum kalmış bulunmaktadır.
Kalkınma plânlarında verilen hedeflere ulaşmak; yatırımcı dairelerin, noksansız program uygulamalarına b
hacminin artışı yanında, bir taraftan yatırımların sürükleyici gücünü teşkil eden yetişkin mühendislerin id
manların da kısa bir süre sonra özel. sektöre geç.ney e hazırlanışları, yatırımların selâmetini gölgeliyecek bir gö
Bu itibarla, konu üzerinde önemle durulması, maddi ve mânevi tedbirlerin .alınması kaçınılmaz bir zaruret
3. — ödiemı^külerdin eteştârtmıesii :
Raporumuzun 4 ncü bölümünde sermaye teşkili ve transfer harcamaları kısmında belirtildiği üzere :
a) 3 . 12 . 1969 tarih ve 13367 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 1192 sayılı Kanunla Ege Elektrik Türk
nin feshi için Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir. Mukavelenin feshi halinde adı geçen şirkete ödenmesi gere
şılığı olarak (A/3) cetvelinin 31.310 maddesine konan (1) liralık ödeneğin, (10 750 000) Tl. sına iblâğı,
b) Keban iskân ve istihdam fonu için (A/3) cetveli 32.200 maddesinde (5) milyon Tl. lık ödenek konul
kaldırılarak geçim imkanlarım kaybeden ailelerin tarımsal ve şehirsel iskân ve istihdamlarının gerektiği 1970
saplanan masrafları karşılamaktan çok uzaktır..
Bu itibarla, 32,200 de yer alan (5) milyon Tl. lık ödeneğin en az (30 000 000) Tl. sına iblâğı,
e) İstanbul ve Ankara şehirlerine 1053 sayılı Kanunla 1972 yılma kadar (360) milyon Tl. tutarında yapıl
plânı tesbit olunan yardım miktarına karşılık, (A/3) cetveli 34.460 maddesine konulan (30) milyon Tl. lık ö
Belediyeler bu yardım ödenekleriyle, şehir içmosu şebekelerini tevsi ve ıslah ederek depo ve pompa istasy
tesisleri inşa etmektedir. Halen DSİ ce inşa edil îekte <ılan içme su maksatlı baraj ve rezervuarlar ile isale
belediyeye ait tevzi şebekeleri de hizmete hazır bir duruma, getirilmiş olmalıdır. 1969 yılı için istenen (65) mily
Bu itibarla; kifayetsiz olduğu ifade olunan (30) milyon Tl. lık ödeneğin, (60 000 000) Tl. sına iblâğı zar
d) Keban Barajında 1972 de su tutulacağından, o tarihe kadar (868) milyon Tl. tutarındaki toplam istim
tedir. 1969 sonu itibariyle; Keban istimlâklerine bugüne kadar (92) milyon Tl. ödenıniş olduğuna buna 1970
Devde! Su l-hvÂ (i. M. Bütçesi.
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eldendiğine göre, 1971 ve 1972 yılları için, toplam (536) milyon Tl. daha kamulaştırma bedeli lâzımdır.
karşılanması gerekecektir ki, bu hususa önemle işaret etmek yerinde olacaktır.
e) Bütçenin 32.200 maddesinde Keban Barajı göl alanında taşınmaz malları kamulaştırılan veya göl
kaydederek yerlerinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin tarımsal ve şehirsel iskânları ile istihdamlarının ge
ödenek konmuş bulunmaktadır. Ancak, ödeneğin çeşidi başlığı altında bu bütçe maddesinin aşağıda belirtildi
miştir.
Keban afekân ve Sistilhdlam /flornu :

Keban Barajı göl alanında taşınmaz malları kamulaştırılan veya gölün teşekkülü sebebiyle geçim imkâ
zorunda kalan ailelerin tarımsal, şehirsel iskânları ile istihdamlarının gerektirdiği masraflar :
(sarf ve tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, İmar ve İskân ve Maliye Bakanlıklarınca haz
lar dairesinde ilgili kuruluşlarca sarf edilmek üzere, tarımsal iskân ve istihdam ile ilgili masraflar, T. C. Zi
dam ile ilgili masraflar Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir fona devredilir. Ziraat ve Türk
cek miktarlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tesbit olunur.)
Genel Müdürlük yetkililerine başarılar diler, bu raporu sayın üyelerin yüksek görüş ve takdirlerine saygı

RAPORTÖRLER :
Maraş Milletvekili
Atillâ İmamoğlu

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi

Ordu Milletvekili
Kemal Şensoy
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Bütçe Karana Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/7
Karar No. : 23
Cumhuriyet Senaltosu Başkanlığına
30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhara Komisyonumuza havale edile
ğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı»,
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam.. «DSİ» Geni Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldıkları o
'Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile ( A / l ) cari harcamalar, (A/2) yatır
teşkili ve transfer harcamaları için sırasiyle ((İO 3G9 003) lira, (2 371 715 000) lira ve (544 558 289) lira ki, top
nek teklif edilmekte, gelirleri de (2 976 642 292) lira olarak tahmin olunmaktadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Bütçesi üzerinde komisyonumuz adına gerekli incelemeleri yapma
raporlarını okumaları, rapor muhtevası konular üzerinde açıklayıcı ve tanımlayıcı izahatlarını oluınıaları, r
acdvlayıcı ve tamamlayıcı izahatlarını mütaakıben KÖZ alan üyeler, kişisel görüş, temenni ve tenkidi eri havi
mesinde fayda, mütalâa, edilen hususlarla ilgili Korular tevcih etmişlerdir.
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam yaptığı konuşmada, hizmetlerin niteliği, gelişmesi ve yatırımlar kon
rın zamanımla, tamamlanmaması ile ilgili olarak teknik personel problemi, inşaat mevsimi içindeki nakit d
da vâki gecikmeler ile dışarıdan getirilen makina ve teçhizat için gereken akreditiflerin açılmasında kay
göstermiş, geçen yıl bütçe uygulaması ile bu yıl hi program üzerinde rakamlara müstenit bilgiler sunmuş,
mış, bilâhare maddelerin görüşülmesine geçilerek,
1 nci madde;
Maddeye bağlı, (A/3) işaretli sermaye teşkili ve transfer harcamaları cetvelinin bölüm (34.000), 34.350
desine, Sanayi Bakanlığı Bütçesi (A/2) yatırım harcamaları Bölüm (21.000), 21.210 (2804 sayılı Kanun gereğ
tüsüne yardım) madosiııde mevcut (143 048 000) liralık ödenekten tenzil edilecek (5 100 000) liralık miktar
maye teşkili ve transfer harcamaları ödeneği (544 558 289) liradan (549 654 289) liraya ve toplam
v'2 981 742 292) liraya iblağ edilmek suretiyle,
Yine (A/3) işaretli cetvelin, Bölüm (32.000), 32.200 (Keban iskân ve istihdam fonu:) maddesi, madde
.nedeniyle yeniden formüle edilip,
«Keban barajı göl alanında taşınmaz malları kamulaştırılan veya teşekkülü sebebiyle geçim imkânını ka
runda kalan ailelerin; tarımsal, şehirsel iskânları ile istihramlarının gerektirdiği masraflar :
(Sarf ve tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kaynaklar, Köy İşleri, İmar ve İskân ve Maliye Bakanlıklarınca ha
esaslar dairesinde, ilgili kuruluşlarla sarf edilmek üzere, tarımsal iskân ve istihdam ile ilgili masraflar T. C.
Deflet Su Işıleri G. M. Bütçesi
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istihdam ile ilgili masraflar Türkiye Emlâk Kredi Bankasında açılacak bir fona devredilir. T. C. Ziraat
devredilecek miktarlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca tesbit olunur.) şeklinde düzenlenerek,
Yine söz konusu cetvelin, Bölüm (35.000), 35.220 (Emekli ikramiyesi) maddesi, madde metnine «Hu
kilidir.» ibaresi ilâve edilmek suretiyle,
Bölüm (30.000), 30.720 (Avrupa İskân fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz karşılığı) maddesi,
temin edilen kredinin yıllık faiz ve resülmal itfa karşılığı» şeklinde düzenlenmek suretiyle değiştirilerek,
2 ııci madde,
Bütçe gelir - gider tevazününü sağlamak nedeniyle maddeye bağlı (B) işaretli cetvelin, Bölüm (72.
(5 100 000) lira ilâve ve toplam rakam (2 981 742 292) liraya iblâğ edilmek suretiyle değiştirilerek,
3, 4, 5, 6 ve 7 ııci maddeler bağlı cetvel teriyle aynen,
8 ııci madde, maddeye bağlı (Jl) işaretli cetvele 36.720 numaralı yeni bir madde ilâve edilip madde
ğuş yılma bakılmaksızın, bu tertipten ödenir.» şeklindeki metin ilâve edilmek suretiyle.
9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler, bağlı eetvclleriyle aynen kabul edilmiştir..
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere, Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Kâtip
Başkan V.
Sözcü
Saika ry a
Aydın
Erzurum
Ankara
21. K. K
N. Bay ar
İ. C. Bge
R. Danışman
21. K. Yılmaz
Ankara
Ankara.
Ankara
Ankara
21.
Y. Köker
II. T. Toker
A. Yalcın
/. Yetiş
Bolu
Burdur
Çorum
Söz hakkım mahfuzdur Söz hakkım mahfuzdur
C. S. Üyesi
21.
K. Demir
A.
Topçubaşı
R.
İJner
N. Yavuzkan
Elâzığ
Eskişehir
Hatay
İçel
O.
II. Özkan
Ö. F. Sanaç
M. 1. Angı
C. Okyayuz
Kastamonu
İzmir
Kütahya
Kars
Söz hakkım mahfuzdur
Söz hakkım mahfuzdur
O. K
î. E. Erdinç
K. Okyay
II.
Tosyalı
C. Karagözoğlu
Muğla
Ordu
Manas
Maraş
E
21. Akarca
K. Şensoy
A. Karaküçük
A. îmamoğlu
T-abliî Üye
Tokat
Trabzon
Uşak
Uşak
Söz hakkım mahfuzdur
t.
H.
Balcı
A.
§.
Ağanoğlu
M.
F.
Atayurt
O.
Dengiz
S. Özgür
Devlet Su İşi eni G. M. Bütçesi
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HÜKÜMETİN

TEKLİFİ

i VÜTC İÜ KARMA KOMİS

MADDE 1. —• Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, cari harca
maları için (A/l.) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (60 369 003) lira,
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere;
(2 371 715 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (544 558 289) lira ki, toplam
olarak (2 976 642 292) lira ödenek verilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel M
kanunu
MADDE 1. — Devlet Su İşle
camaları için. ( A / l ) işaretli cetve
lira, yatırım harcamaları için (A/2
(2 371 715 000) lira, sermaye teşk
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiğ
lam olarak (2 981 742 292) lira öd

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri, bağlı
(15) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 976 642 292) lira olarak
tahmin edilmiştir.

MA DDK 2. — Devlet Su İşleri
(11) işaretli, cetvelde gösterildiği
tahmin edilmiştir.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu

MADDE 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1970 bütçe
yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (0) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirlerin
tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

MADDK 3. —- Tasarının 3 ncü

MADDE 4. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, 30 . 6 . 1939
tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine
ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

.MADDİM 4. —• Tasarının 4 ncü

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler.
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluşu
hakkındaki 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler
1970 bütçe yılında kullanılamaz.
DeVlet Su İşileırıi G. M. ". iütv/esıi

MADDE 5. — Tasarının 5 nci
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(Hükümetin teklifi)

(Bütçe Karma Ko

MADDE 6. —. (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin
yetmemesi halinde :
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar, ilgili
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretleri kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.

MADDE 6. — Tasarının 6 n

MADDE 7. —• Bütçe Kanununa bağlı (A/2) işaretli (Yapı, tesis
ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3) işaretJi
cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü ile (31.310) ncu (Mu
kavelenin feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirketine
ödenmek üzere) maddesine aktarma yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 7. — Tasarının 7 n

ı"MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 8. — Tasarının 8 n

MADDE 9. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce, gelecek yıllara
geçici yüklenmelere girişmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işaretli
cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 9. — Tasarının 9 n

MADDE 10. — Baraj ve hidro-elektrik santralleri inşası dolayısiyle
yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryollarının
varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın süratle temini
maksadiyle hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve baraj, göl saha
larında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için Devlet Su işleri
Genel Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lüzumlu görülecek
miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçelerine bağlı (A/2)

MADDE 10. — Tasarının 10

DevP.et Sülaleni G. M. B
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(Hükümetin 'teklifi)

(Bütç.ıe Karma Kom

ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmak için gerekli
işlemleri yapmıya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer
alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın (Madde al
tındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları Genel
Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmıya Maliye Bakanı
yetkilidir.
;MADDE 11. — Devlet daire ve müesseseleriyle kamu tüzel kişileri,
dernekler ve diğer kurumlar ile özel kişiler tarafından veya dış yar
dımlardan 6200 sayılı Kanunun şümulüne giren yeraltı, yerüstü suları
etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle, Devlet iSu işleri Genel
Müdürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli cetvelde açılacak
özel bir bölüme gelir; diğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cet
velinde açılacak özel maddelere Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolu
nur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir
ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili madde
lerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin hitamında yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel maddesindeki ödenek
ten harcama yapılan maddeye aktarmıya Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 11. — Tasarının 11 n

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla
birinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.
iMAüDE 12. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce girişilecek
sâri taahhüt işlerinde kullanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkrası hükümleri 1970 bütçe
yılında uygulanmaz.

MADDE 12. — Tasarının 12 n

MADDE 13. — (A/3) (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları)
cetvelinin 32.200 (Keban iskân ve istihdam giderleri) maddesine kon
muş olan ödenekten yılı içinde sarf edilemiyen kısmını ertesi yıl büt
çesine devren gelir ve ödenek kaydetmiye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 13. — Tasarının 13 nc

Devlet Su İşlemi G. M.
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(HüMi'metin teklifi)

(Bütç'e Karma K

MADDE 14. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 14. — Tasarının 14

(MADDE 15. — Bu kanunu Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar
bakanları yürütür.

MADDE 15. — Tasarının 15

Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Bakanı
H. Atabeyli

Devlet Bakanı
G. Titrek

Dev
T

Millî Savunımıa Bakanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
1. 8. Çağlayangü

Maliye Bakanı
M. Erez

Millî E

Ticaret Bakanı
A. Dallı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

Tarım Bakanı
1. Ertem

Ulaşt
N

Sanayi Bakanı
8. Kıhç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
S. O. Avcı

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri

İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu

Köy
T.

Gençlik ve Spor Bakanı
/. Sezgin

Devlet Su İşlleıra G. M. Bütçesi
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Holüm

Madde
12.380

12.520

1969 ödeneği
Maddo
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
Sosyal Sigortalar Kurumları kesenek
prim karşılıkları
TAZMİNATLAR
Kasa tazminatı

Hükümetçe
Madde
B
Lira

ve
! 800 000

1 800 000

260 210

260 210

4 200

4 200

5 473 501

4 927 000

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR
12.610

Yabancı dil ikramiyesi

. ÖDENEKLER
İ 2.710 Temsil ödeneği
YOLLUKLAR

Kesim toplamı

/ - Yurt içi yollukları
V ÖN ETİM YOLLUKLARI
12.811 Sürekli görev yollukları
12.813 Geçici görev yolluğu
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici
görev yolluğu
12.815 Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu
12.816 Yolluk karşılığı verilen tazminat
ÖĞRETİM YOLLUKLARI
12.832 Kongre ve konferans yolluğu
12.834 Kurs yolluğu
DİĞER YOLLUKLAR
12.841 Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 3 372 000)
Devflet Su Işıleri

200 000
300 000
10 000

200 000
300 000
5 000

150 000
700 000

150 000
i 700 000

1.
013 500

10 000
1 000 000

7 000

7 000

G-. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Lira
Lira
Madde
Bölüm toplamı

Öd eneğin
77 - Yurt dışı

yollukları

YÖNETİM YOLLUKLARI
Yurt dışı geçici görev yolluğu
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı
geçici görev yolluğu
ÖĞRETİM YOLLUKLARI
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yollukları
(Yurt dışı yollukları toplamı : 1 555 000)

12.853
12.854

13.000

1 305 000

750 000

5 000

50 000

480 000
303 000

480 000
275 000

YÖNETİM GİDERLERİ

13.210
13.220

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Hizmetli giyim alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDER
LER
Kesim toplamı
Su giderleri
Temizlik giderleri

6 4

4 977 500

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALLMLAR
Kesim toplamı
13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.160
13.190

Hükümetçe isten
Lira
Bölüm
Madde
l

1 497 500

1 742 501

000
500
000
000
000
000
000

50 000
2 500
700 000
60 000
900 000
30 000
1

380 000

750 000

40 000
40 000

100 000
100 000

50
2
1 000
60
350
30
5

Devlet Su İşledi G. M. Bütçesi
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Bölüm

Ödeneğin çeşidi

Madde
13.230
13.290

Aydınlatma giderleri
Diğer yönetim giderleri
ULAŞTIRMA

13.410
13.420

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

GİDERLERİ
Kesim toplamı

Posta - telgraf giderleri
Telefon giderleri
KİRA KİD ERLERİ

Kesim toplamı

13.610 Taşınmaz malların kira bedeli
13.620 IBM m a kmalarının kira bedeli

250 000
50 000

500 000
50 000

420 000

850 000

120 000
300 000
2 680 000

350 000
500 000
3 145 000

i 135 000
! 545 000

1 600 000
1 545 000

HİZMET GİDERLERİ

14.000

2 179 750

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Kesim toplamı
14.110
14.130

14.341
14.342

Hükümetçe
Madde
B
Lira

Yangından korunma giderleri
Mahkeme harçları giderleri
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı
3325 sayılı • Kanunun 3 neü maddesinin
gerektirdiği giderler
7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği
giderler

155 000

155 000

5 000
150 000
50 001

5 000
150 000
10 001

50 000

10 000

Devlet Su İşileıni G. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı

15.000

14.510 Kurs giderleri
14.520 Burs giderleri
14.530 Dış ülkelerde okutulan öğrenciler gider
leri
KURUM GİDERLERİ

15.930
16.000

İŞLETMELER GİDERLERİ
İşletme giderleri

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
Li

1 974 749

1 974 749

300 000
690 000
984 749

300 000
690 000
984 749
4 5

4 900 000

4 500 000

4 900 000

3 3

5 118 000

ÇEŞİTLİ GİDERLER
PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ
Kesim toplamı
16.370 İç fuar ve sergiler giderleri
16.380 Dış fuar ve sergiler giderleri
16.390 Diğer propaganda ve tanıtma giderleri
ULUSLARARASI İŞTİRAKLER GİDER
LERİ
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri

900 000
300 000
100 000
500 000

Devllct Su İşleri G. M. Bütçesi

500 000
250 000
100 000
150 000

80 000
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
TEMSİL, AÜIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ
Kesim toplamı

16.710 Temsil giderleri
16.720 Ağırlama giderleri
16.730 Tören giderleri

Hükümetçe
Madde
Bö
Lira

218 000

228 000

22 000
46 000
150 000

22 000
46 000
160 000

BAKIM VE İDAME GİDERLERİ
16.840
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000

Bakım ve idame giderleri

2 500 000

4 000 000

PERSONEL GİDERLERİ
Bölümü
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü
HİZMET GİDERLERİ Bölümü
KURUM GİDERLERİ
Bölümü
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölümü

toplamı
toplamı
toplamı
toplamı
toplamı

CARİ HARCAMALAR TOPLAMI

42
4
2
4
5

924
977
179
900
118

413
500
750
000
000

60 099 663

Devllet Su İşjeıri G. M. Bütçesi
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira

206

210 456 000

Kesim toplamı

112 651 000

109 575 000

21.111 Etüt, ve proje giderleri
21.112 Teknik personel ücretleri
21.113 Teknik peresonel geçici görev yolluğu
21.114 Tanzim edilmiş, tabiî ve suni göllerde balık
üretilmesi için etüt giderleri
21.115 İşçi ücretleri

91871000
20 256 000
874 000

35 020 000
23 318 000
900 000

150 000

200 000
50 137 000
69 621 000

TARIM SEKTÖRÜ

ENERJİ SEKTÖRÜ

Kesim toplamı

75 296 000

Etüt ve proje giderleri
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yolluğu
İşçi ücretleri
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı

62 555 000
12 429 000
312 000
22 509 000

35 602 000
11 749 000
160 000
22 110 000
27 758 000

21.611 Etüt ve proje giderleri (Köy içme suyu)
21.612 Teknik personel ücretleri (Köy içme suyu)
21.6.13 Teknik personel geçici görev yolluğu
(Köy içme suyu)
21.615 İşçi ücretleri

10 000 000
5 000 000
500 000

8 000 000
6 500 000
500 000

21.411
21.412
21.413
21.415

Devlet Su İşlleırıi G. M. Bütçesi!

2 000 000
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Büyük şehirlerin ve kasabaların içme, kul
lanma ve endüstri suyu ile kanalizasyon
işleri etüt giderleri ve su kalitesi kontrol
giderleri
21.621 Teknik personel ücretleri
21.622 Teknik personel geçici görev yolluğu
21.625 İşçi ücretleri

Hükümetçe i
Madde
Böl
Lira

21.620

22.000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ

19

1 705 974 000
806 228 000

978 217 000

775 988 000
29 425 000
815 000

836 356 000
33 297 000
600 000
107 964 000

Kesim toplamı

594 672 000

642 593 000

22.411 Yapı; tesis ve büyük onarım giderleri
(225 000 000 liralık kısmı proje kredisiy
le temin edilen malzeme ve imkânın mah
subu için olup nakden harcanamaz.)
22.412 Teknik personel ücretleri!
22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.415 İşçi ücretleri

584 360 000

608 268 000

10 017 000
295 000

9 613 000
100 000

TARIM SEKTÖRÜ

Kesim toplamı

7 200 000
1 634 000
6.0 000
1 864 000

5 849 000
1 100 000
60 000

22.111 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
22.112 Teknik personel ücretleri
22.113 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.115 İşçi ücretleri
ENERJİ SEKTÖRÜ

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi

24 612 000
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy için o taıyu)
Kesim toplamı

22.6J
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
22.012 Teknik personel ücretleri
22.613 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.615 İşçi ücretleri
22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin, içme suyu

tesis giderleri
22.622 Teknik personel ücretleri
22.623 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.625 İşçi ücretleri
22.631 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

(İstanbul ve Ankara içme suyu proje ve
inşaatı için)
22.632 Teknik personel ücretleri
22.633 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.635 İşçi ücretleri
23.000

305 074 000

348 010 000

!58 974 99i)
11 500 000
400 000

114 774
14 000
400
63 500

999
000
000
000

12 000 000
1 500 000

15 000 000
1 000 000
1.

1

>) 000 000

125 286 000
4 110 000
90 000
9 349 000

115 309 000
2 800 000
90 000

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI
TARIM SEKTÖRÜ

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L

195 9

204 545 000

Kesim toplamı

180 846 000

172 208 000

23.111 Makin a, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.112 Taşıt alımları
23.113 Teknik personel ücretleri

164 280 000
7 000 000
9 331 000

74 000 000
6 000 000
9 977 000

Devlet Su Ldeııd O. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

23.114 Teknik personel geçici görev yolluğu
23.115 İşçi ücretleri
ENERJİ SEKTÖRÜ
Kesim toplamı
23.411 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.412 Teknik personel ücretleri
23.414 Teknik personel geçici görev yolluğu
23.415 İsçi ücretleri
HİZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içme suyu)
Kesim toplamı
23.611 Maldım, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.612 Taşıt alımları
23.613 Teknik personel ücretleri
23.614 Teknik personel geçici görev yolluğu
23.615 İşçi ücretleri
HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı
23.62.1 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.622 Teknik personel ücretleri
23.623 Teknik personel geçici görev yolluğu
23.625 İşçi ücretleri

235 000

10 032 000

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira
150 000
82 081 000
8 486 000

069 000
930 000
! • )0
' >0 000

600 000
1 838 000
33 000
6 015 000

12 625 000

13 825 000

8 000 000
4 000 000
600 000
25 000

8 500 000
3 000 000
800 000
25 000
1 500 000
1 422 000

o
1

1 042 000

935 000
100 000
7 000

Devlet Su İşılörd G. M. Bütçesi

300 000
188 000
7 000
927 000
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Bölüm
21.000
22.000
23.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Bölümü toplamı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ
Bölümü toplamı
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLARI Bölümü toplamı

210 456 000

206

1 705 974 000

1968

204 545 000

195

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

2 120 975 000

2 371

Devlet Su İşlemi G. M. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
/ - Sermaye teşkili
KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE
SERMAYE TEŞKİLLERİ

31.000

31.310

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

1 351 002

ORTAKLARA ÖDEMELER
Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege
Elektrik Türk Anonim Şirketine ödenmek
üzere

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER
Kesim toplamı

1 351 001

1 351 001

6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi gere
ğince ayrılacak işletme döner sermayesi
31.452 Makina Eğitim Merkezine yardım (DSİ
personelinin eğitim ücretleri de bu tertip
ten karşılanır.)

1 351 000

1 351 000

31.451

32.000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
KAMULAŞTIRMA
LAR

VE

SATINALMA
Kesim toplamı

32.100 Kamulaştırma ve satmalma bedeli
32.110 Keban Barajı kamulaştırma ve satmalma
bedeli

225 000 000

345

225 000 000

340 000 000

225 000 000

100 000 000

DeVlet Su İşleıra G. M. Bütçesft

240 000 000
(S. Sayısı : 1292)
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Bölüm

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Madde

ödeneğin çeşidi

32.200

Keban iskân ve istihdam fonu :
Keban Barajı göl alanında taşınmaz mal
ları kamulaştırılan veya teşekkülü sebe
biyle geçim imkânım kaybederek yerle
rinden ayrılmak zorunda kalan ailelerin;
tarımsal, şehirsel iskânları ile istihdamla
rının gerektirdiği masraflar :
(Sarf ve tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kay
naklar, Köy İşleri, imar ve İskân ve Ma
liye bakanlıklarınca hazırlanacak yönetme
likte gösterilecek esaslar dairesinde, ilgili
kuruluşlarla sarf edilmek üzere, tarımsal
iskân ve istihdam ile ilgili masraflar T. C.
Ziraat Bankasında, şehirsel iskân ve istih
dam ile ilgili masraflar Türkiye Emlâk
Kredi Bankasında açılacak bir fona dev
redilir. T. O. Ziraat ve Türkiye Emlâk
Kredi bankalarına devredilecek miktarlar
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığınca
tesbit olunur.)

•yiet Su İşılord G. M. Bütçesi

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

000 000
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bolüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe is
Madde
Bölü
Lira

75 215 502

6

77 - Transferler
MALÎ TRANSFERLER

34.000

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE
ÖDEMELER
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre
Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek
aidat
34.350

34.460

İl özel idarelerine transferler' (Köy iç
me suları için nakdî ve aynî yardım mik
tarı Bakanlıkça tesbit olunur.)

5 000

5 000

75 000 000

35 000 000

1053 sayılı Kanun gereğince Ankara ve
İstanbul belediyelerine içme suları için
yardım (Aynî yardım miktarı Bakanlık
ça tesbit olunur.)
ULUSLARARASI
ÖDEMELER

TEŞEKKÜLLERE
Kesim toplamı

Uluslararası kurum ve derneklere katılma
payı
34.790 Birleşmiş Milletler Gelişme programı özel
fon hesabına ödenmek üzere
34.791 Enerji Türk Millî Komitesi kongresine
ödenmek üzere

30 000 000

210 501

385 001

10 500

15 000

1

120 000

34.720

50 000

Devlet Su İşleri G. M. Bütçeli
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Bölüm

Madde
34.792

34.793

35.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi
Türkiye İnşaat Mühendisleri Teknik
Kongresi Komitesine ödenmek üzere
(ICID)
Uluslararası Sulama, Drenaj Türk Millî
Kongresi Komitesine ödenmek üzere
(ICID)

50 000

50 000

100 000

200 000

SOSYAL TRANSFERLER

1

528 496

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Kesim toplamı

408 496

1 609 686

185 600

185 600

50 000
168 896
4 000

1 237 000
187 085
1

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı

120 000

170 000

DSİ, Genel Müdürlüğünün memur ve müs
tahdemlerinin Biriktirme Sandığına (Me
mur ve müstahdemlerin öğle yemeklerinde
kullanılmak üzere.)

100 000

150 000

35.210
35.220

% 1 ek karşılıklar
Emekli ikramiyesi (Bu ödeneği Maliye
Bakanı artırmaya yetkilidir.)
35.230 Sandık yönetim giderleri
35.240 Diğer ödemeler

35.710

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

Devlet Su İşleri G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)

— 59 —

Bölüm

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Madde

ödeneğin çeşidi

35.720

DSİ. faaliyetleriyle ilgili olarak malzeme
standartları için Tüıvk Standartlar Ensti
tüsüne ödenmek üzere
BORÇ ÖDEMELERİ

36.000

20 000

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

20 000
124 523 132

GEÇEN YILLAR BORÇLARI
Kesim toplamı

131

55 001

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıllar
borçları
36.320 Diğer geçen yıllar borçları
36.400 İlâma bağlı borçlar

55 000
450 000

1
55 000
450 000

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya
Maliye* Bakanı yetkilidir.)
İSTİKRAZ ÖDEMELERİ Kesim toplamı

122 963 780

127 953 482

2 377 000

2 368 500

17 586 780
80 000 000

17 584 982
85 000 000

23 000 000

23 000 000

36.510

6200 sayılı Kanunun 2 nei maddesi gere
ğince çıkarılan % 5 faizli 1954 iktikrazı,
faiz, itfa karşılıkları ve genel giderleri
36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan Anlaş
ma gereğince temin olunan 25 200 000 do
larlık kredinin faiz, itfa ve genel giderleri
36.540 Konsolide borçlar
36.550 Temin edilen proje kredileri karşılıkların
dan doğan borçların itfa faiz ve diğer
giderleri
Devlet Su

Lori G. M. Bütçesi
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Bölüm

31.000

32.000

34.000
35.000
36.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L

36.600

Geri verilecek paralar

500 000

500 000

36.720

BONO BORÇLARI
Avrupa iskân fonundan temin edilen kre
dinin yıllık faiz ve resülmal itfa karşılığı

554 352

2 079 117

KURUMLARA KATILMA PAYLARI VE
SERMAYE TEŞKİLLERİ
Bölümü toplamı
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölümü toplamı
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü toplamı
BORÇ ÖDEMELERİ
Bölümü toplamı
SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

1 351 002

1

225 000 000
75 215 502

345
65

528 496
124 523 132

1
131

426 618 132

544

Devlet Su İşlemi O. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)

— 61 —
B — CETVELİ

Bölüm

Madde

1969 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplaimı
Lira
Lira

Geliı •m resim

Hükümetçe tahm
Madde
Böl
Lira

B/2 — Yergi dışı gelirler
61.000

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR

1

61.110

62.000

İşletme müesseselerinden alınacak gelir
TESİS VE ORTAKLİK GELİRLERİ
61.170 Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan
alınacak bedeller
61.180 Hidroelektrik tesislerinden elde edilecek
gelirler
(Tesis ve ortaklık gelirleri toplamı :
52 847 111)
61.190 İsletmelerde mükelleflerden tahsil oluna
cak amortisman işletme ücretleri
PAYLAR
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI
GELİRLERİ

100 145 551

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN GE
LİRLER
62.110 Taşınmaz malların satış bedeli
62.120 Kiralar
TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ
62.200 Taşınır mallar satış bedeli
62.210 Kiralar

1 900 210

1 814 351

52 227 810

51 082 760

46 018 000

56 859 889

7 225 000

400 000
325 000

200 000
350 000

8 000 000
3 500 000

3 000 000
3 500 000

Devlet Sn Marti G. M. Bütçesi

(S. Sayışa : 1292)
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Bölüm

Gelirin çeşidi

Madde

1969 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe tahmin
Madde
Bölüm
Lira
L

12 350 001

12 3

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR

63.000

63.220

63.330
63.390
63.400

CEZALAR
Müteahhitlerden alınacak gecikme ceza
ları
Muayne, tahlil ve tecrübe ücretleri
Diğer çeşitli gelirler
Bağışlar

2 000 000

2 000 000

350 000
10 000 000
1

350 000
10 000 000
1

B/3 — Özel gelirler
72.000

2 487 972 243

ÖZEL GELİRLER

.

.-

6.1.000
62.000
63.000
72.000

72.100

Hazine yardımı

72.200

Proje kredisi karşılıkları

•

2 848 0

~

I

2 299 723 443

2 623 035 290

188 248 800

225 000 000

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR
Bölümü toplamı

100 145 551

109 2

MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI
Bölümü toplamı
ÇEŞİTLİ GELİRLER
Bölümü toplamı
ÖZEL GELİRLER
Bölümü toplamı

7 225 000
12 350 001
2 487 972 243

7 0
12 3
2 848 0

GENEL TOPLAM

2 607 692 795

2 976 6

DSİ GENEL

Devilet Su İşlleırıi G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
Kanun

15 .12 . 1953

ÖZETİ
Devlet Su İşleri

6200

Genel Müdürlüğü Teşkilât ve vazifelerin

D - CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

5 Başmoaıtör veya Başmakkâst
5 Servis Şefi
4
•»
>
6 Memur
5 Servis Şefi
5
»
»
4
»
>
7 Memur
6
»
11
»
10
»
12
»
8
>
7
»
7
»
9
>

A'ded
1
1
40
38
12
11
5
30
65
4
6
5
68
4
60
27

Ücret

D.

Memuriyetin nev'i

950
8 Memur
10
»
950
9
»
1 100
»
800 10
11
»
950
11 Kaloriferci
950
»
1 100 10
9 Usta
700
9 Dağıtıcı
800
400 11 Usta
450 11 Bekçi
350
9 Şoför
600
7 Tahsildar
700 13 Bekçi
700
9 Tahsildar
500
7
»
Dcvflet Su Moıii G. M. Bütçesi

Aded

Ücret

D.

50
110
150
16
8
10
5
2
1
2
1
1
1
15
4
2

600
450
500
450
400
400
450
500
500
400
400
500
700
300

9
8
9
12
11
8
9
11
10
11
12
8
9
8

500
700

(S. Sayışa : 1292)

Dakt
»
Tash
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»
»
»
İşçi
Dakt
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E - CETVELİ
Bölüm

Madde

12.000

Ödeneğin çeşidi

Personel giderleri
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti

G - CETVELİ
Kanun No.
6200
7478)
5977)
297)
178)

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek yıl
lenmelere girişilmesi hakkındaki 37 nci maddesi
Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunla

Derlet Su lşlc:n G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292;
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( L CETVELİ)
D.
i)

7
8
9
10

Memuııiyetin ncv'i
Y'.Müh. veya F e n M e m u r u
(Ih. Mcv.)
Y. Müh. M ü h . v e y a 'Fen Me.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

Aded

Aylık

1

950

2
5
8
10

800
700
600
500

1
2

950
800

Mütercim
»

5

Şube B a ş m ü h e n d i s i ( Y ü k . M ü h . )
(İh. Mev.)
5

1 100

10
7
24
3
2
1
2

700
600
500
450
500
400
450

1

«50

S u l a m a Mütehassısı
(Y. Z i r a a t M ü h . ) ( İ h . M ev.)

2

800

S u l a m a Mütehassısı
(Y. Z i r a a t M ü h . ) (İh. Mev.)

2

700

7
8

Y. Müh. M ü h . veya F e n Me.
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Ressam
»
Veznedar
Su 1 ama, Mütehassısı
(Y. Z i r a a t Müh.) (Ih. Mev.)

Memııniyotin n e v i

Aded

Aylık

D.

4

6
7

8
9
10
11
.1.0
12
11
G

T).

Tarım Müşaviri
1
(Y. Z i r a a t Müh.) (İh. M e v )
4 İ k t i s a t Müşaviri ( t h . Mev.)
1
4 F e n H e y e t i Md. (Y. Müh.)
7
(İh. Mev)
4 Mak.iŞb. M d. (Y. M ü h . )
1
veya Müh. (İh. Mev.)
6 Y. Müh., M ü h . veya F e n Meım ırıı
2
(İh. Mev.)
1
Şube
M
ü
d
ü
r
ü
6
7 Y. Müh., Müh. veya F e n M e m u r u
9
(İh. Mev.)
8 Y. Müh., Müh. veya Fen
10
Memuru
2
9 Ressam
-> Bölo-e M u d u m (Y. Müh.)
1
(İh. Mev.)
4 Bölge M u d u r u (Y. M ü h . ) (Müh.) 3
5 Şube B a ş m ü h e n d i s i
1
(Y. Müh.) (Ih. Mev.)
a Şube Baş m ühendisi
1
(Y. Müh., M ü h . )
(> İşletme M ü d ü r ü
9
(Y. Müh., M ü h . ) (İh. Mcv.)

Uevilet Şu İşleri G. M, Bütçesi

(i
1. 250
1 250

İT

i

1 250

8

1 250

9
10
11
12
11
13
6

950
950
800
700
G00
•

7

1 500
1 250

8

1 100

5

950

4
5

950

(S. Sayısı : 1292)

Me
Y. Müh
(th. Me
Y. Müh
(İh. Me
Y. Müh
Memuru
Ressam
»
»
»
»
»
Sulama
(Y. Zira
Su 1 a m a,
(Y. Zir
Sulama
(Y. Zir
Y. Müh
(Ih. Me
Töknik
İşletme

(İh. Me
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R - CETVELİ
1970 yılı Genel
Bölüm

12.520

16.000
16.730

23.000

21.000
22.000
23.000

•36.720

formüller

bu bütçe için de uygulanır.

Madde

12.000

21.000

Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki

PERSONEL GİDERLERİ :
Kasa tazminatı :
7398 sayılı Kanımla, DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıyme
müdür ve muavinleriyle mesul muhasiplerine ve tâyinleri Maliye Bakanlığınca yapılan m
natı 12.520 nci maddeden ödenir.
ÇEŞİTLİ GİDERLER :
Tören (giderleri :
DSİ ve yatırımcı kurumlarca yaptırılacak önemli nitelikteki tesislerin gerek yapım önc
zırlıkları ve tören sırasında yapılacak her türlü giderler bu tertipten ödenir.

YATIRIM HARCAMALARI
ETÜT VE PROJE GEDERLERİ :
21.114 Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak etüt masraflar
deden ödenir.
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
23.111 Makina, ıte^hizat atomları ve büyük onarımları :
23.112 Taşıt alımları :
23.612 Taşıt alımları :
Trafik kazalariyle ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir.
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ :
YAPI TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ :
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
Vasıfları itibariyle 4/10195 sayılı Kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı olara
geçici görev yollukları bu bölümdeki teknik personel geçici görev yollukları tertiplerin
İç ve dış borçlar; borcun doğuş yılma bakılmaksızın, bu tertipten ödenir.
Devi]et Su lş;!eıni G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 1292)
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237 sayılı Kanun gereğince 1970 Malî Yılı Bütçesinden DSİ Genel Müdürlüğü için alın
Bölüm
23.000

Madde
MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VK ONARIMLARI
23.112 Taşıt alımları :
23.612 Taşıtı alımları : (Köy içme suyu)
Aded
320
70
80
100
5

Nerede kullanılacağı

Taşıtın cinsi
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı
9 000 Kg. lık şasi kabin)
Pik - Up (Şehir dışı)
Arazi Pik - Up (3 kişilik)
Arazi binek (4 kişilik)
Otobüs (40 kişilik)

en az
(4X2)
(4X2>
(4X4)
(4X4)
(4X2)

Tarım sektörü için
»
»
»
»
»
»
»
»
»

237 sayılı Kanun gereğince Köy İşleri Bakanlığı (Köy içme suyu) hizmetleri için alın
56
5614
28
5

Pik - Up (Şehir dışı hizmetler için
(4X2)
Arazi Pik - Up (3 kişilik)
(4X4)
Arazi Pik - Un (6 kişilik)
(4X4)
Kamyon (Yüklü ağırlığı en az
12 000 Kg.)
(6X4)
Kaptıkaçtı ('Şehir dışı hizmetler
için)
(4X2)

Tarım sektörü için
»
»
»
»
»
»
»

»

>>

»

»

»

Devi!et Su İşilcüd G. M. Bütçesi

(S. Sayısı : 12C2)
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20
6
99
2
82
98
74
34
110
2
4
3
5
1
'3
1
1
1
1
1
1
10
130
4
•2

2
•21
'34
91

Arazi Picfk - u p
(4 X 4)
»
(4 X 4)
(4 X 4)
»
(4
X 4)
»
04 X 4)
»
(4 X 4)
»
(4 X 4)
»
Arazi Pick -up Çift
(4 X 4)
Arazi Pick -up
(Tamir)
(Sondaj)
>
Arazi kaptıkaçtı
(Loğmaster)
(Hasta nakli)
»
»
' ('Hasta nakli)
Kaptıkaçtı
(Hasta nakli)
»
Panel
ı (Çamur)
Arazi Pick •-up
'Sabit İKar. ;Kamyon
(4 X 2)
(4 X 2)
»'
»
»
(4 X 2)
»
>3
»
(4 X 2)
»
>»
»
(4
X 2)
»
»
»
»
i»
»
(4 X 2)
(4 X 2)
»'
»
»
(:4 X 2)
»
»
»
(4 X 2)
»
»
»
»
»
(4 X 2)
»
(4
X 2)
»
>y
»
»
»
»
(4 X 2)
»
(4 X 2)
»
!»
Devlet Su Ul

Satmalma
tarihi

Markası

C i n s i

»
Dodıge
Kaiser Jeep
Willys
»
»
»
llnternational
»
»
Willys
-n-rjir.-.---

•

Wolks - "VVagen
Opel
Ford
International
Ford
öhev'rolet
International
Ford Kanada
Rein Ford
Ford
llnternational
Commer
Austin
M.A.iN.
Dod'gc
International
»
I. M: Büteesü

(S. Sayışa : 1292)

1907
1953
1908
1955
1959
1960
1902
1967
1960
1900
1957
1994
1960
1902
1960
1959
1991
1955
1953
1953
1953
1958
1960
1995
1955
1954
1965
1994
1967
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Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU S. Say,,,

1970 YILI
Devlet Üretme Çiftlikleri G
Bütçesi

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
tasarısı ve Bütçe K a r m a Komisyonu raporu ( 1 / 8 )
T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71-928/9371
MİLLET MECLİSİ

29

BAŞKANLIĞINA

Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bak
ca 29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Devlet üretme Çiftlikleri Genel Mü
yılı Bütçe kanunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştu
Gereğinin yapılmasını rica öderim.
Süleyman Dem
Bagbakan

_4 —
Cari harcamalar
1969
Bütçesi

Bölüm
12.000 Personel giderleri
13.000 Yönetim ıgi'dcrleri
14.000 1 Tizim et giderleri
15.000 lvurumı giderleri
16.000 OesitU giderler
Cari harcamalar toplamı

1970
Teklifi

9 847 521
284 201
201 102
11 000
J24 500

10 099 44
291 95
174 10
11 00
123 50

10 468 324

10 700 00

4 300 000
8!) 650 000
11 050 000

2 558 20
14 831 80
8, 110 00

55 000 000

20 000 00

5 101
257 347
25 451

5 10
385 14
50 00

28.7, 899

440 25

G5 756 228

81 140 25

Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
22.000 Yapı, tesis ve büyülc onarım giderleri
'2(3.000 Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve gidei'let'i
Yatırıuı harcamaları toplamı
Transfer harcamaları
34.000 iMalî transferler
35.000 Sosyal transferler
36.000 B.orc ödemeleri
Transfer harcamaları toplamı
Genel toplam

i). Ü. Ç. G.ıu M/L

ttütçedi

(S. Sayısı : 1293)
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1970 malî yılı katma ibütce kanun
Devlet
(A/l)
(A/2>
(A/o)

tasarısının

gerekçesi

Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970' malî yılı katma bütçe tasarısı;
Cari harcamalar; '
10 700 000 Lira
Yatırım harcamaları;
20 000 000 Lira
Transfer harcamaları;
440 251 Lira ki
Toplam odarak

31 140 251 lira olarak tanzim ve takdim kılınmıştır.

Genel Müdürlüğün g'örev ve kuruluşu hakkındaki 5433 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde «Katma bütç
yenin yıllık safi gelirlerinden karsıilanacağı» açıklanmış ise de kalkınma plân ve programlarının gerektird
ve yıllık tutarları 50 - 60 milyon lira arasında tesbit edilen döner sermaye yatırımları da döner sermayen
maktadır.
Döner sermayenin yıllık kârları, yılLlarm zirai şartlarına göre (401) - (60) milyon arasında değişmekte o
tırımları hem de katma bütçenin cari ve transfer harcamalarını karşılamaya kifayet etmediğinden Kuru
larak bir ilet irilmiş olan yedek sermaye de Bakanlar Kurulu Kararı ile döner sermaye yaıtırımlarına har
katma bütçe ıbünyesiııde yapılması Devlet Plânlama Teşkilâtınca uygun görülen yatırımların aneal; Hazin
mümkün olacaktır. Bu selbeplerle, 1970 yılı idare gıilirlcrini gösteren (B) cetvelinde Hazineden ya udini
mutabık olarak (20 000 000) lira gösterilmiş, ' (A/.1) cari harcamalarla (A/3) transfer harcamaları cetve
ları ise katma bütçenin çeşitli gelirleriyle döner sermaye gelirlerinden karşılanmıştır.
(A/l)

Cari harcamalar

(A/l)' Cari harcamalar cetvelinde ilk bakışta her ne kadar geçen yıla nazaran (234 676) lira fazlalık
Bütçemizin kabulünden sonra uygulanmış olan bâzı kanunların icabettirdiği munzam ödenekler muvaceh
Zira esas itibariyle geçen yıl bütçemize;
[686 883 Lira Emekli .kesenekleri karşılıklarının c/c 6 dan % 14 e çıkarılmasından.
50 000 Lira (D) cetvelinde yer allan hizmetlilerin tedavilerinin de kurumlarınca yaptırılmasından.
92 500 Lira Kasa tazminatı almaya müstahak alanların şümulünün genişletilmesinden.
20 250 Lira 1969 bütçesine Karma Bütçe Komisyonunca eklenen 1 aded teknisyen kadrosuna ait ü
849 633 Lira eklenmesi gerekirken bu artışın (617 957) lirası bütçenin bünyesinden yapılabilecek tasa
idarece, kuruluştan tou yana bütçeler döner sermayeden sağlanacak gelir imkân ve nisbeti göz önünd
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi

(S. Sayısı : 1293)
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içerisinde çok zaruri ve kanuni ihtiyaçlar göz önüne alınarak tcsbit edilınıektedir. 'Filhakika yıldan yıla. geni
liği halinde ekiıliş sakası ve tohumluk tevzii iki katına çıkmış olan faaliyet ve hizmetlere1 rağmen geçen yıl
mıştı ;'.
Teklif edilen ödeneklerin miktar ve mahiyetleri bölüm ve maddeler itibariyle aşağıda açıklanmıştır.
Bölüm

Madde

12.000
12.110

PERSONEL GİDERLERİ :
Aylıklar :
5133 sayılı Kanuna ekli 1 ve 2 sayılı cetvellerde yazılı ve ayrıca 107 sayılı Kanunla kabul
yıl (L) cetveline alınmış ola:1 2!2 aded kadroya ilâveten halen münhal bulunan 18 aded Sivil
adedi de (L) cetveline alınmıştır. Bu suretle aylıklar maddesine gecen yıla nazaran (286
ödenek hesabedilerek konuln ustur.
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler :
Özel kanunu gereğince Maliye .'Hakanlığı Bütçesine konulan ödenekten bu tertibe aktarma y
ödemeleri yapılmakta olduğundan Bütçede tertibe yer verilmek ve aktarılacak ödeneğin kay
ğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur.
Hizmetliler ücreti :
Yurt, çiftçisinin ihtiyacı olan tohumluğun temini için Kalkınma Plânlariyle idaremize tevcih
leden olarak sözleşmeli çiftçilerle' olan muamele ve münasebetlerimizin yıldan yıla genişlemesi
ihtiyaç da artmaktadır. Hu elemanların maaşlı kadrolara itibar göstermemeleri yüzünden bizz
nin (L) cetveline alınmasına mukabil ihtiyacolarak tesbit edilen 15 aded Ziraat Yüksek Mühe
(D) cetveline ilâve edilmiştir. Bu ilâvenin gerektirdiği ödenek tertibinden yapılacak tasarruf
Geçici hizmetliler ücreti :
(E) cetvelinden Bakanlar Kurulu Karariyle alınacak ve merkez ve işletmelerde ek görevle çal
kadrosu için (135 000) lira,
Açılacak zirai alet, nıakina, traktör bakımı, çayır mer'a, teknik sulama, h a y v a n d ı k , ziraat sa
zecilik kurslarında çalıştırılacak öğreticilerin kısa süreli ücretleri için (2 517) lira olmak üzere
ödenek konulmuştur.

i). ('/. O. (ki. Mil. Büiçeai

(S. Sayısı : 1293)
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Bölüm

Madde
12.260

12.310

12.320

12.330

Sözleşmeli personel ücreti :
Kuruluş kanunumuzun 8 nci maddesiyle sözleşmeli avukat istihdamına cevaz verilmiştir.
konulmuştur.
Çocuk izamını :
Merkez ve çiftliklerdeki memurlara 4598 sayılı Kanun gereğince verilecek çocuk zammın
kesin harcamaları göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (60 000) lira öder ek konu
Doğum yardımı :
Çocuğu doğan memurlara (200) lira ödeme yapılması 4598 sayılı Kanun gereği
geçen yıl olduğu gibi (5 000) H>*a ödenek konulmuştur.

olup 196

Ölüm yardımı :
Memurların veya eşlerinin ölümü halinde 4598 sayılı Kanun gereğince yapılacak yardımı
camaları göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (13 500) lira ödenek konulmuştur.

12.340 Tedavi ve cenaze (güderleri :
1969 yılı Bütçe Kanununun 3? nci maddesi (D) cetveli kadrolarında çalışan ücretli p
dukları idarelerce ödenmesini gerekli kıldığından 272 eleman için 1964 - 1968 yıllarında
eleman için (50 000) lira fazlasiyle bu maddeye (100 000) lira ödenek konulmuştur.
12.350 Yakacak zammı :
Kakımı yüksek olan Alparslan D. Ü. Çiftliği memurlarına 4178 sayılı Kanun gereğince v
olduğu gibi (1 080) lira ödenek konulmuştur.
12.370 Emekli keseneği karşılıkları :
1101 sayılı Kanunla emekli keseneği kurum karşılığı nisbeti % 6 dan % 14 e çıkarılmış
delere konulmuş olan ödenekler toplamının % 14,5 u üzerinden hesabedilerek geçen yılda
nulması gerekmekte ise de münhaller sebebiyle yapılacak tasarruflar da nazara alınarak
TAZMİNATI/AB
12.520 Kasa toJminatı :
Evvelec 5433 ve 395 sayılı kanunlar uyarınca belirli memurlara verilmekte olan kasa t
şümulünün genişletilmesi sebebiyle geçen yıldan (92 500) lira fazlasiyle (220 000) lira
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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Bölüm

Madde
12.590

Özel kanunları gereğince verilecek diğer tazminatlar :
Halen münhal bulunan maaşlı Veteriner kadrolarına bir tâyin yapıldığı takdirde 883 sayıl
aktarma yolu ile sağlanacak ödenekten verilebilmesi için tertibin muhafazası ma^saldü'yle (1) l
İKRAMİYELER VE MÜKAFATLAR

12.610 Yabancı dil ikramiyesi :
3656 sayılı Kanun gereğince yabancı dil öğrenen memurlara verilmesi gereken ikramiye için
lira ödenek konulmuştur.
ÖDENEKLER
12.710

Temsil ödeneği :
5027 ve 7237 sayılı kanunlar gereğince Genel Müdür için ayda (350) lira hesabiyle (4 200
YOLLUKLAR :
1 - Yurt içi yollukları :
Yönetim yollukları :
12.811 Sürekli görev yolukları :
Yeniden veya naklen tâyin edilen yahut emekliye sevk olunan memurların yolluklarını karşıla
göz önüne alınarak geçen yıl olduğu gibi (60 000) lira ödenek konulmuştur.

12.813

12.814

Geçici igiörev yolluğu :
Tarım işelirinin çiftliklerde mahallen görülmesi ve teknik icaplara uygun şekilde yürütülm
de merkezden işletmelere ve işletmelerden diğer işletmelere veya.merkeze vukubuıacak seya
leşmeli çiftçilerle olan münasel;etlenin çoğalması ve görev hacminin genişlemesi -sebebiyle b
için görevlendirilecek elemanlar.n yollukları için geçen yıllar masrafları da nazara alınara
lira ödenek konulmuştur.
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu :
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur.

DENETİM YOLLUKLARI :
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu:
Yılılk programları gereğince Teftiş Kurulu Başkanının bir yılda 140 gün ve 6 müfettişin y
yevmiye tutarları bilhesap gecen yıldan (1 525) lira fazlasiyle (113 950) lira olarak tes-bi
D. ÎT. Ç. Gn. Md. Bütçedi

(B. Sayısı : 1293)

Madde
12.825

12.832

Devir - Teftiş yolluğ-u :
Genel müdür ve dört genel müdür yardımcısının çiftliklere teftiş ve tetkik için yapacakla
lukları karşılamak üzere gecen yıl olduğu gibi (15 000) lira ödenek konulmuştur.
Öğretim yollukları :
Kongre ve konferans yolluğu :
Yurt içinde yapılacak
kongre ve konferanslara, katılacak elemanların yolluklarını karşıl
duğu gibi (5 000) lira ödenek konulmuştur.

12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu :
Merkez ve işletmelerde açılacak teknik ve idari kurslara ve seminerlere ve diğer dairelerde
ettirilecek elemanların yolluklarım karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi .35 000)
12.834 Kurs yolluğu :
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftliklerde açılacak çeşitli ku
teşkilât dışından gönderilecek öğretici elemanların yolluklarını karşılamak üzere gecen y
lira ödenek konulmuştur.
12.841

Diğer yolluklar :
Tedavi yolluğu :
Merkez ve işletmeler memur ve hizmeti ilminden hastalananların tedavileri için başka mah
rını karşılamak üzere geçen yıl olduğu gibi (7 000) lira ödenek konulmuştur.

II - Yurt'dışı yollukları
Yönetim yollukları :
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu :
Tertibin muhafazası için geçen yıl olduğu gibi (.1) lira ödenek konulmuştur.
Öğretim yollukları :
12.871 Yurt dışı ıstaj ve öğrenim yolluğu :
Staj ve öğrenim için Batı Alnunya'ya gönderilmesi düşünülen 3 teknik elemanın gidiş yo
yıldan (10 000) lira eksiği ile v20 ÛÛ0) lira ödenek konulmuştur.
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu :
Yurt dışı yapılacak kongre ve konferanslara iştirak zarureti hâsıl olduğu takdirde bu g
neği aynen konulmuştur.
D . Ü . ' Ç . Gn. Md. Bütçesi'
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Bölüm

Madde
12.873

13.000

Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu :
Zirai tekniğin ilerlemesi dolayısiyle dış ülkelerde incelenmesi gereken sulama testleri, hayv
ların kullanılması ve zirai işletmeciliğin gerektirdiği sair hususlar için yahancı memleketler
lamak üzere geçen yıl olduğu giS>i bu maddeye (10 000) lira ödenek konulmuştur.

YÖNETİM GİDERLERİ :
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ •ALIMLAR :
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri :
İdarenin kırtasiye ihtiyacını karş-hımak üzere 1964 - 1968 yılları nuHSi-al'Iarı da göz önünde
(27 500) lira ödenek konulmuştur.
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve güderleri :
İdarenin basılı kâğıt ve defter ihtiyacı için 1964 - 1968 yılları sarfları da nazara alınarak
ödenek konulmuştur.
13.130 Döşeme ve ^demirbaş alımları ve giderleri :
Yazı ve hesap makinaları ile diğer demirbaş eksiklerinin tamamlanması ve onar:İması için
ra alınarak geçen yıl olduğu gibi (25 000) lira ödenek konulmuştur.
13.140 Yayın alımları ve giderleri :
Sözleşmeli tohum üretim ve dağıtım bölgeleri müdürlüklerinin ihtiyaçlarının karşılanması v
yazıların alınması için bu maddeye (5 000) lira fazlasiyle (15 000) lira ödenek konulmuştu
13.150

Yakacaik lataları ve giderleri :
Kalorifer tesisatı Fuel - Oil ile çalışır duruma getirildiğinden sarfiyatın ne miktar olacağı
1964 - 1968 yılları sarfları nazara alınarak geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur.
13.160 Hizmetli iğiyim alımları ve giderleri :
33 aded hizmetli için 33 kat elbise, 33 palto, 33 çift ayakfealbı ve ve 1 aded tulum bedeli hilhesap
13.190 Diğer (alımlar ve giderler :
Geçen yıllar masrafları nazara alınarak (300) lira eksiği ile (1 200) lira ödenek konulmuştu
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ GİDERLERİ :
13.210 Su giderleri :
İçme ve kullanma suyu ihtiyacı için teşkilâtın başka binalarda da şubelerinin bulunması v
alınarak geçen yıl olduğu gibi 'jO 000) lira ödenek konulmuştur.
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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Bölüm

Madde
13.220

Temizlik giderleri :
Temizlik malzeme ve giderlerini karşılamak üzere 1964 - 1968 yılları kesin harcaeamalar
(6 000) lira ödenek konulmuştur.

13.230 Aydınlaifcma ıgiderleri :
İdarenin bâzı şubelerinin başka .binalara yerleştirilmiş olması gecen yıllar giderlerinin d
masına rağmen geçen yıl olduğu gibi (30 000) lira ödenek konulmuştur.
13.240 Bahçe (giderleri :
Tertibin muhafazası için (J) lira ödenek konulmuştur.
13.230 Diğer yönetim giderleri :
13.210 - 13.240 ncı maddelere ginniyen diğer yönetim giderleri için gecen yıldan (500) l
muştur.
13.410
13.420

13.520

14.000

ULAŞTIRMA GİDERLERİ:
Posta - Telgraf giderleri :
1964 - 1968 yılları kesin harcamaları gıöz önünde tutularak geren yıldan (1 000) lira eks
Telefon giderleri :
1964 - 1968 yılları kesin harcamaları göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (45
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDERLERİ :
Hizmet taşıtılan işletme ve onarma gierleri :
İdare elinde mevcut 1 aded hizmet otosu ile çiftliklere devamlı seyahat yapılmaktadır.
uzunluğu sebebiyle masraf artmaktadır. 1964 - 1968 yılları giderleri göz önünde tutulara
ödenek konulmuştur.

HİZMET GİDERLERİ :
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET GİDERLERİ :
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri :
• Yılı içinde zuhur edecek ihtiyaçların karşılanması maksadiyle geçen yıldan (2 500
nulmuştur.
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Madde
14.130 Malhkeme hıajidları ve giderleri :
Görülmekte olan dâvalarla açılacak dâvalar için ödenek
hare;, resim, vergi, delil t
ile diğer masrafları
karşılamak üzere gecen yıl olduğu gibi (10 000) lira ödenek konulm
GÜVENLİK GİDERLERİ :
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 tnjcü maddesinin gerektirdiği giderler :
Adı geçen kanunun güvenlik giderleri ile ilgili 3 n-cü maddesinin gerektireceği masrafla
ısağlanmak üzere tertibin muhai'aızası için geçen yıl olduğu gibi (1) lira öVlenek konulmu
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderl
Lüzumu halinde münakale yoliyle ihtiyaç karşılanmak üzere tertibin muhafazası m
(1) lira ödenek konulmuştur.
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDLRLERİ :
14.520 Buıris giderleri :
Ankara, Erzurum: ve Ege Ziraat Fakültelerinde idaremiz hesabına burslu olarak dkutulan
her kursiyer için yılda (100) lira sair hesabiyle geçen yıl olduğu gibi (51 GÖ0) lira öden
14.540

Araştırma ve inceleme (giderleri :
İdaremiz elemanlarının merkez ve çiftliklerinde ve diğer kurum ve teşekküllerde açılacak
lerini ve bu iştirak maksadiyle yapılacak masrafları ve iştirak paylarını, karşılamak üzere g
ödenek konulmuştur.
14.050 Staj ve öğrenim giderleri :
ıStaj ve öğrenim için Batı - Almanya'ya
gön'derileeeklcri 12.871 ncii maddede açıklanan
ve diğer masrafları için bilhesap (30 000) lira ödenek konulmuştur.
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ :
Tarım işleri giderleri :
14.811 Büro giderleri :
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (F) fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için. a
sebVtiyle beyan
edilen kurslara lüzumlu büro giderlerinin karşılanması için 1964 - 19
önünde tutularak geçen yıldan (3 000) lira eksiği ile (5 000) lira ödenek konulmuştu
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14.812 Ulaştırma giderleri :
14.811 nci madde vesilesiyle açıklanan çiftçilere ait kurslarda yapılacak ulaştırma gi
sarfiyatı göz önünde tutularak geçen yıl olduğu gibi (2 000) lira -ödenek konulmuştu
14.813

Taşıt işleltme ve onarma giderleri :
Çiftliklerde çiftçiler için açılacak kurslara tahsis edilecek 'araçların işletme ve on
sin harcamaları nazara alınarak (3' 000) lira ödenek konulmuştur.
14.814 Kira (bedeli :
Çiftliklerde çiftçiler için açılacak kurslar sebebiyle kiralama lüzumu hâsıl olduğu takd
nek konulmuştur.
14.815

Giyim - Kuşam alım ve giderleri :
Çiftliklerde çiftçiler için açılacak kurslarda görevlendirilecek öğretici ve diğer elem
ihtiyaçları için geçen yıl olduğu gibi (2 500) lira ödenek konulmuştur.
14.816 Malzeme alım ve giderleri :
Çiftliklerde çiftçiler için acıkılacak kurslara iştirak edecek kursiyerlerin iaşe ve iba
mek ve tatbik edilmek üzere satın alınacak malzeme ve aletlerin bedelleri için 1964
tutularak
(40 000) lira ödenek konulmuştur.
14.819 Diğer alımlar ve giderler :
14.811 - 14.816 ncı maddelere girnıiyeıı diğer kurs giderleri için (2 000) lir a ödenek
15.000

.

KURUM GİDERLERİ :
OKULLAR GİDERLERİ :
İlkokullar giderleri :

;,

15.211 Büro giderleri :
543)3 sayılı Kuruluş Ka.nuııunun 12 nci maddesi gereğmce çiftliklerde açılmış bulunan
karşılamak üzere geçen yıl ödeneği aynen konulmuştur.
,
,; , ; , '
15.216 Malzeme alım ve giderleri :
,
\,
Çiftliklerde açılmış olan ilkokulların malzeme ihtiyaçlarını karşılamak ; i üzer e 1964.- J
tularak (5 000) lira ödenek konulmuştur.
:M; .
,•-;:, /^.U;;,;-^
-.
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15.219

16.000

Diğer alım vs (giderler :
Çiftliklerde açılmış olan ilkokulların
konuilmuştur.

15.2:11 - 15.210 neı

ÇEŞİTLİ GİDERLER :
PROPAGANDA VE TANITMA GİDERLERİ :
16.370 İç fuar ve sergiler (giderleri :
Örnek çalışmalarımızın yurt içimle açılacak fuar
nulmuştur.
16.390

maddeler dışında kalaa

ve sergilerin

diğer

lüzumlu görüleceklerinde

Diğer propagtarida v© tanıtm a giderleri :
Çiftçiler için tarla günleri yapılarak yeni ekim usulleri
ve ekipmandar hakkında: bilg
ve dağıtımı ile ilgili demostratif çalışmaları karşılamak üzere (15 000) lira ödenek konul

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN GİDERLERİ :
TemsiDgilderleri :
ıSözleşmclli çiftçilerle ve idare ile münasebeti bulunan diğer iş sahipleri ile yapılan tem
ziyaretler sebebiyle gerekli ağırlama masrafları için (7 500) lira ödenek konulmuştur.
BAKIM VI] KÜÇÜK ONARİM GİDERLERİ :
16.810 Bina ananmı :
'Merkezde ve çiftliklerde katma bütçe
ödeneği ile inşa edilmiş bulunan idare binalarının
lojmanlarının, onarımları için (DO 000) lira ödenek konulmuştur.
16.820 (Makina ve ıteçhiaat onarımı :
Genel Müdürlükte mevcut su soğutma cihazdan ile buz dolaplarının bakım ve onarımı iç

16.710

'(A/2)

Yatırım harcamaları

Karşılığı
Hazine yardımından sağlamak üzere 1970 yılı katma bütçemizden (20 000 0
Plânlama Teşkilâtınca
uygun görülmüştür. Bu paradan ;
a) 21.000 ned e*tiüt ve pnoje giderleri
bölümüne (2 558 200) lira. ayrılmıştır. Dunun
21.121 nci maddesinde damızlık hayvan mubayaa ve ithaline ve (100 000) lirası da bu m
ların yolluklarına ayrılmış olduğumdan ha'ki'katte etüt ve proje giderlerine 22.111 nci
I>. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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34.000

Madde
nci maddeye (158 200) lira, 'telcnîk personel ücretlerine 21.112 nci madde ile (50 000
luklarına (50 000) lira olmak üzere cem'an (258 200) lira «ödenek konulmuştur.
b> 22.000 nci yapı, tesis ve büyük onarım giderleri bölümüne (14 381 800) lira
yapı, tesis ve büyük onarıra .giderleri ile ilgili 22.111 nci madde de, (165 9 00) er
reti, ve 22.113' neü teknik personel geçici görev yollukları maddelerinde yer almış
c) 23.000 nci makina teçhizat ve taşut alımları ve onarımları bölümüne (3 110 000) l
lirası 23,111 nci maddede makina ve teçhizat alımlarına, (250 000) lirası da; 23.112 n
maktadır.
(A/3) Transfer harcamaları
II - Transferler :
MALÎ TRANSFERLER :
BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE ÖDEMELER :
34.250 580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek a
580 sayılı Kanunun 13 neü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine maktuan
aynen konulmuştur.
34.620

34.630
35.000
35.210
35.220

35.230

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER :
7126 sayılı Kanun gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu :
Hazineden yardım görmekte olduğumuzdan 7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesini
Tertibin muhafazası için (1.) lira ödenek konulmuştur.
6085 sayılı Kanunun 56 nci m addesi gereğince sigorta fonu :
İdareye ait 1 aded hizmet otosu için Sigorta Fonuna yatırılmak üzere (100) lira ödene
SOSYAL TRANSFERLER :
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER :
% 1 ek karşılıklar :
Emekli Sandğına ödenmek üzere geçen yıldan (300) lira fazlasiyle (85 617) lira
Emekli ikramiyesi :
1970 yılında yaş haddini dolduracak veya arzusiyte emeldiye ayrılacaklarınadedi ve mü
•alınarak (150 000) lira ödene k konulmuştur.
Sandık yönetim giderleri :
Emekli Saındığmm bildirdiği nisbet dâhilinde (100 000) lira ödenek konulmuştur,
1). Ü. C. Gn. Md. Bütçeli

(S. Sayısı : 1293)

— 16 —
Bölüm

Madde
35.240

35.710

36.000
36.310
36.320

36.4O0

36.600

Diğer ödemeler :
Emekli Sandığına yapılacak diğer ödemeleri karşılamak üzere (1 000) lira ödenek komılmu
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YAR
Memur v« hizmetliler öğle yemelileri için Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma Sandığına
Mevcut memur
ve hizmetliler in % 60 i için yevmiye 126 kuruş üzerinden 23O gün iti'bariy
nek konulmuştur.
BORÇ ÖDEMELERİ :
Kamu İktisadi
Te§eWbülsleriııo görsen.yıllar iborçları :
iTertibin muhafazası için ( i ) lira ödenek konulmuştur.
Diğer geçen yıllar borçları :
Geçen yıllardan tahakkuk etmiş olan aylık, tedavi masrafı ve sürekli gövor yolluğu
(50 000) lira ödenek konulmuştur.
ilâma bağlı (borçlar :
İdare aleyhine açılmış (G00 000) lira civarında alacak dâvası mevcut ise de henüz kesinleşm
neceği belli değildir. Zaruret halinde Maliye Bakanlığınca artırılmak üzere geçen yıl okluğ
tur.
Geri verilecek paralar :
'Tertibin muhafazası için (1) lira ödenek konulmuştur.

B — GELİR BÜTÇESİ
Bütçe kanun lâyihasının 2 nci madesiyle ilgili bulunan (B) cetveli aşağıdaki hususlar göz önünde tu
sayılı Kuruluş Kanunumuzun 16 ncı maddesinde «Katma Bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin
nacağı» yazılı olduğundan ( A / l ) ve (A/3) işaretli cetvellerde tesbit edilen
(11 140 251) liralık gider ka
ner sermayenin gelirlerinden karşılanması tabiî ise de Devlet Plânlama Teşkilâtınca Kalkınma Program
ma Bütçesinde yer alması uygun görülen' (20 000 000) liralık yatırım1 projesi tutarının Hazineden yapı
görülmüş ve esasen döner sermaye gelirleri döner sermaye ile yapılacak yatırımları dahi karşılamıyaeak
a)l 61.110 ncu döner sermaye gelirleri maddesinden (11 000 000) lira,
b) Katma Bütçe tatbikatından elde edileeek gelirle lojman kiralarını ilgilendiren 63.300 n cii çeşitli geli
c) 72.100 ncü Hazine yardımı maddesinden ide (20 000 000) lira tahmin ve te'dbit edilmiştir.

Kanun tasarısının 3 ncü
takdim kılınmıştır.

ve

DİĞER CETVELLER
mütaakıp mad delçıfiade $özü edilen .cetveller., usulüne - uygun ol arak tanz
" ,
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Rapor
Bütçe Karma Komisyonu Başikanlığına
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Katma'Bütçe Tasarısı üzerindeki incele meler/de
özellik arz eden durumuna genel olaralk deyinmeyi gerekli bulmaktayım.
I - Hizmetin mahiyeti :
Devlet Üretme Çiftlikleri zirai karekter arz eden ve halen nüfusunun çoğunluğu çiftçi olan yurdum
min çeşitlendirilmesi, kalitenin yükseltilmesi, çiftçiye örneklik ve öğreticilik yapması amaciyle başta çe
olmak üzere, her türlü damızlik hayvan, fidan ve fiile yetiştirmekle ve bunları yetiştirenlerle iş!)i»>]iği y
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1 . 3 . 1950 yılında 5433 sayılı Kanunla kurulmuş tüzel
yeli bir teşekküldür. Birinci maddede kaydedilen 'hizmetlerin yerine getirilmesi mak&adiylc bu idareye
Döner sermaye 'bütçeleri işletmeler itibariyle yıllık olarak tanzim edilip Tanım Bakanlığının onayı ile
l a n Sayıştayca vize edilir.
H - DevM Üretme Çiftlikleri Gençli Müdürlüğü katma bütçesi :
Katma bütçe esas itibariyle muayyen bizmetleri kapsamakta olup, bütçe tanziminde tamim ve emirle
rülmöştür.
1970 yılı faaliyetleri için ( A / l ) , (A/2), (A/3) işaretli cetvellerle talelbedilen ödenek miktan toplam
1. Cari harcatmalar :
a) Merkez ve işletmelerde Teşkilât Kanununa bağlı kadrolarla (D) cetvelleriyle alman hizmetli
(10 099 445) lira,
b) Katma bütçe ile ilgili yönetim giderleri için (291 953) lira,
c) Hizmet giderleri için (174 102) lira,
\&) Kurum giderleri için (11 000) lira,
e) Çeşitli giderler için (123 500) lira ki cem'an (11) 700 000) liradır.

2. Yatarım harcamaları :
Etüt ve proje giderleri, damızlık /hayvan mubayaası ve ithali teknik personel ücret ve yolluk lan için
onarım giderleri, teknik personel ücret ve yollukları için (14 331 800) lira,
Makina, teçhizat ve taşıt alımlan ve onanından teknik personel ücretleri için ( 3 110 00O) lira olma
Devlet Plânlama Teşkilâtının talebi üzerine hazırlanan ve tasdik edilmiş bulunan plân ve projelere uygu
3. Sermaye teşikili ve transfer harcamaları :
a) Malî transferler için (5 101) lira,
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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b) Sosyal transferler için (385 147) lira,
e) Borç ödemeleri için (50 003) lira olmak üzere cem'an (440 251) liradır.
Netice olarak Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Katma Bütçe teklifi, toplamı (31 140 2
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 16 ncı maddesi gereğince (11 000 000) lirası döner sermayenin yıllık safi kârın
den, (20 000 000) lirası da Hazine yardımından karşılanacaktır.
III - Hizmetin gelişine seyri :
A) Devlet Üretme Çiftlikleri; Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumu ve Zirai Kombinalar İdaresinin yerine 54
bütçeli bir idare ölüp, bu idarelerin 1950 yılında devir ve tasfiyeleri sonunda (87 145 431) lira sermaye ile faa
1952 - 1953 yıllarında Hazineye (15 000 000) lira, Atatürk Orman Çiftliğine 5169 sayılı Kanunla (1 000 000) li
yılı Kararname ile muhtaç çiftçilere dağıtılan tohumluk bedelinden 1969 yılı sonu itibariyle (8 737 905) lira H
Kurulu karariyle Veteriner İşleri Genel Müdürlüğüne (4 000 000) lira ödenmiş ve 1965 yılında da (15 000 00
Devlet Üretme Çiftlikleri ayrıca ;
4 000 000 lira ile T. Yapağı Tiftik A. Şirketine,
200 000 »
» Gıda ve ihtiyaç Maddesine,
3 092 500 » » Güney - Doğu Sanayii A. Ş. ne iştirak etmiş ve bunların toplamı olan (7 292 500) lir
Bunların haricinde Hazineye (5 785 079) lira değerinde gayrimenkul devretmiş olmasına rağmen ihtiyatlarla
rdden varlıklarının (arazi kıymetleri devir tarih indeki kıymetler olmak üzere) (520 248 000) liraya ulaştığı
çiftliklerin varlığının bu değerin çok üstünde olduğu muhakkaktır.
Devlet Üretme Çiftlikleri elindeki (3 437 734) delkar araziden halen (2 807 500) dekarı kültüre alınmış olup
muhtelif bölgelerine serpilmiş durumdadır. Elde mevcut bu araziden âzami istifaide bakımından İkinci Beş Yı
arazi ıslahı ve sulama konuları ele alınmış olup 'bu hizmetleri lâyıkıyle yürütebilmesi için Topraksu ve Devlet S
birliği yapılmaktadır. Halen sulanan (50 000) dekar arazinin sulama tesislerinin inkişafı ve su kaynaklarının
dekar artırılarak 210 bin dekara ulaştırılması proıgramlaştırılmıştır.
B) Devlet Üretme Çiftliklerinin çeşitli hizmetlerinin seyri aşağıda gösterilmiştir.
1. Hububat ve sanayi bitkileri :
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânın'da tesibit edilmiş ve İkinci Beş Yıllık Plânda da devam eden sertifikalı toh
Beş senelde bir değişeceğine göre her yıl 400 000 ton tohumluğa ihtiyaç vardır. Devlet Üretme Çiftlikleri bu ih
kânları yanında sözleşme ile bağlandığı çiftçilerle müştereken tohum üreticiliği yapmaktadır.
Teşkilâtın ekilebilen arazi varlığı, kendi ihtiyacı dışında 100 000 ton tohumu üretmeye müsaittir. Bu miktar; A
de ihtiyacı tamamen karşılıyamıyacaktır. Bu Sebeple, Kuruluş Kanununun 2 nci ıma!d:deşi (b) bendi hükümlerin
lerle işbirliğine girişilmiştir.
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçeöi
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İşbirliği sayesintde 1968 - 1969 yılında bu hizmetin ifası için Orta -.Anadolu ve sahil mıntakacında 1
sonucu ekim yaptırılmış ve bu ekim hasat sonuna kadar Devlet Üretme Çiftlikleri personeli ile kontrol
lardan 129 000 ton buğday alınmış, bundan 1.13 000 ton tohumluk istihsali mümkün olmuştur.
Bu buğdaylar sözleşme ahkâmına göre Ofis baş alımı fiyatından Orta - Anadolu için 10 kuruş, sahil
için 20 kuruş fazlasiylc Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında açılan kredi ile Devlet Üretme Çiftlik
ilaçlamayı mütaakıp çiftçiye dağıtılmıştır. Satış, 'bedelleri ile de Ziraat Bankası kredi borcumuz kapatı
Gerek çiftlikler üretimi ve gerekse sözleşmeli çiftçilerden alman tohumluklarla 1969 ekim yılı için 23
tohumluklardan işletme ihtiyacı çıktıktan sonra 5254 sayılı Kanun gereğince talbiî âfetlerden zarar göre
Bankası kredisiyle ve peşin bedelle, istekli çiftçilere dağıtılmıştır.
Devlet Üretme Çiftlikleri İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında öngörülen 400 000 ton tohumluğu elde
işbirliğini 1969 - 19T0 yılınlda daiha da artırmıştır. Şöyle ki;
Orta,- Anadolu çiftçileri ile 1 O00 000 dekarlık ve sahil bölgelerinde 300 000 dekarlık safhada' ekim y
ekim sonuna kadar Devlet Üretme Çiftliklerinin teknik personelinin kontrolü altına alınmıştır.
Bununla da tekniğin köylere girmiş olduğu kanaatine varmaktayım. Tarla sürümünü lüzumuna g
sözleşme ahkâmına göre de gübreli ekim yapılmasını sağlıyan ve hasat sonuna kadar tarlalarının müşah
muna göre çeşitli haşere ve tarla zararlarına karşı da kimyevi mücadele yaptırdığından çiftçi nin dek
olmuştur.
Nitekim geçen sene Devlet Üretme Çiftlikleri yle tohumluk üreten çiftçi, diğer çiftçilere naza ran dek
sul aldığı tesbit edilmiştir.
Bunun neticesi olarak da 1969 - 1970 ekim yılında plâna alman 1 300 000 dekarlık ekim için ihtiyaç
sahipleri tarafından, çiftliklerle yaptıkları ekimlerde dekardan daha fazla ve kaliteli mahsul aldıkları
Son beş yıl içinde tevzi için hazırlanan tohum hıklar (buğday ve arpa) aşağıda gösterilmiştir. Bu cetv
gram çok kısa zamanda hedefine ulaşacaktır.
Yılı
Hazırlanan tohumluk
1965
87 000 ton
1966
100 250 »
1967
162 450 »
1968
198 000 »
1969
232 000 »
1970 yılı için de 301 500 ton buğday ve arpa tohumluğu programa alınmış olup 1970 - 1971 yılı içi
Devlet Üretme Çiftlikleri hububat tohumluğu dışında her yıl 400 - 750 ton melez mısır 600 - 1 000 ton
üretimi yaparak anaç ve sertifikalı olarak çiftçilere dağıtılmaktadır.
D. Ü. Ç. On. Md. Bütçesi
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Kıraç arazideki çiftliklerde kıraç ağaçlandırma faaliyetine devam edilmiş ve örnek olmak üzere bugüne k
ma yapılmıştır.
4. Makima durumu :
Kültür altındaki arazinin işletilmesi, ekimi, hasadı ve elde edilen mahsulün tohumluğa elverişli hale geti
rinin fena hava şartlarına mâruz bırakılmadan vaktinde ve süratle başarılması büyük bir makina gücüne ih
Maksadın tahakkuku, bu makinalarm daima çalışır vaziyette bulundurulması, revizyonlarının zamanınd
rın yerine yenilerinin alınması ile mümkün bulunmaktadır.
Her türlü ziraat alet ve malkinalariyle taşıtlar döner sermaye bütçelerine konulan ödeneklerle sağlanmak
ve revizyonları ve gerekli yedek parça imal ve ikmali için çiftlikler dışında ayrıca Ankara'da bir Meıkez A
dır.
Halen çiftlikler bünyesinde 710 traktör, 274 biçendöğer, 499 nakil vasıtası ve çeşitli tarım aletleri, arazi
72 aded sabit ve seyyar selektör vardır.
Ayrıca sulu ziraat sahalarının genişletilmesi hayvancılığın inkişafını hedef alan programın gelişmesi iç
ziraat alet ve makinaları yanında kuru ziraat sahalarında arazi hazırlama ve kuruda ekip intacı sağlanan
çeşitli arazi işleme makinaları kullanılmaktadır.
IV - Devlet Üretime Çiftlikleri Crenel Müdürlüğü yatıranları :
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 2 nci Beş Yıllık Kalkınma programlarına kendi yönünden h
etımiş ve yıllık yatırımlar bu projeler esas almanak suretiyle hazırlamıştır.
Projeler :
1J Tohumluk geliştirilmesi ve tevzii projesi,
2. Hayvancılığın ıslahı ve geliştirilmesi projesi,
3. Bahçe kültürleri geliştirme projesi,
Bu üç projenin gerektirdiği arazi ıslah sulama tesis makina, damızlık v. s. hizmetler için Devlet Plânlam
vancılık konusundaki hizmetler de nazarı itibara alınarak döner sermayeden (62 134 000) lira, bilâhara da
jesinden besi hayvanı çıkarılmak suretiyle döner sermaye yatırımları (47 522) milyon lira ve katma bütçed
sinden karşılanmak üzere (;55) milyon ki, cem'an (102 522) milyon liralık yatırım yapmakla vazifelendirilm
konularda faaliyete geçilerek yatırımların tahakkukuna çalışılmaktadır.
1969 yılı yatırımları katma ve döner sermaye bütçeleri toplamı 20 . 11 . 1969 itibariyle nakit sarfiyatı %
bulmuştur.
Nakit harcamanın düşüklüğü genel olarak katma bütçe yatırımlarından ileri gelmekte, kısmen de döner
muhasebe! cridirilemem esinden, arazi ıslahı yeraltı sulama tesisleri, elektrifikasyon Devlet Su İşleri ve İller
D. Ü. ; Ç. Cn. Md. Bütçesi
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mekte olduğundan ödemeler yıl sonunda toptan yapılmakta ve bu sebeple de nakit harcamalar düşük olmakta
Yıl sonu itibariyle katma bütçe yatırıımları hariç naikit sarfiyatı ve fiziki gerçekleşme % 90 ı geçeceği t
Yatırımlar için idare 1970 yılına ait teklifleri de
bütçe (20 000 000) lira olmak üzere toplamı alarak
lecektir. Yeniden bir kısım işletmelerdeki zaruri ve
1970 yılı yatırımları evvelki yıllara nazaran proje
V - Geçen yıl bütçe tatbikatı:
1. 1969 yılı katma bütçesiyle;

yine bu üç anaproje esasları dâhilinde olmak üzere dön
(71 744 000) liradır. Bununla da işletmelerin 1969 yılın
gerekli yatınmlaır yapılmak üzere prograjmlaştırılmıştı
hazırlıkları bakamından daha ileri safhadadır.

Öd
Bölüm
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000

ödeneğin çeşidi
Personel giderleri
Yönetim giderleri
Hizmet giderleri
Kuruım giderleri
ÇeşMi giderler

Bütçe ile verilen
Tl.
9 947 521
284 201
201 102
11 000
124 500

Cari harcamalar toplamı
34.000 Malî transferler
35.000 Sosyal transferler
36.000 Borç ödemeleri

10 468 324
5 101
257 347
25 451

Transfer harcamaları toplamı

287 899

Genel toplam

10 756 223

(10 756 223) lira ödeneğe mukabil (8 128 149) lira masraf yapılmıştır.
Malî yıl sonuna kadar yapılacak sarfiyat göz önüne alınacak olursa idarenin cari harcamalara ait ( A / l
işaretli cetvelde % 10 civarında bir tasarruf sağlanacağı müşahede olunmuştur.
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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2. İdarenin 493 maaşlı kadrosu mevcuttur. Bunun 227 adedi (L) cetveline alınmıştır. Geri kalan 266 k
56 adedi münhal, 210 adedi doludur. Münhal olan ve (L) cetveline ailına bu kadrolara mukabil (D) cetv
larla hizmetlerin yürütülmesine çalışılmaktadır.
VI. — 1970 yalı Bütçesiyle ilgili teklifler :
Devlet Üretme Çiftlikleni Genel Müdürlüğü 1970 malî yılı katma bütçe gdderleri ( A / l ) cari harcamalar i
harcamaları kısımlarındaki gidenlerin tesbitinde geçen yıldan fazla olmaması hakkındaki prensip kara
ve (A/3) işaretli cetvellerde toplam olarak (31 140 251) liralık ödenek talebolunduğu anlaşılmıştır.
1. Cari harcamalar :
1969 malî yılı ( A / l ) işaretli cetvelde yer alan cari harcamalar karşılığı (10 468 324) liraya mukabil 1970 y
nek (10 700 000) lira olup fazlalık (231 676) liradır.
a) Personel giderleri : Bölüm 12.000
227 aded memur kadrosu (L) cetveline alınmış ve 266 kadro tutarı % 35 zamanı ile birlikte aylıklar mad
muştur.
Hizmetlilere ait (D) cetvelinde geçen yıl 449 elemana karşılık bu yıl 464 eleman mevcuttur. Kadro a
Mzr deşişiklikler sebebiyle geçen yılın ücretler ödeneğinden (283 290) lira noksaniyle (5 110 500) lira öden
Kanuni sebeplerle 12.340 ncı tedavi giderleri maddesine (50 000) lira ve 12.370 nci emekli kesenekleri kar
lasiyie ödenek hesabedilerek konulmuştur.
1969 yılı ödeneklerinin kifayet etmemesi sebebiyle 12.813 geçici görev yolluğu maddesine (15 000)
b) Yönetim giderleri : Bölüm 13.000
Bu bölümün geçen yıl ödeneği (284 201) liraya mukabil 1970 yılı için (291 953) lira ödenek konulmuş
konulan ödeneklerin ihtiyaca kifayet edeceği anlaşılmaktadır.
ıc) Hizmet giderleri : Bölüm 14.000
Bu bölüme geçen yıldan (27 000) lira eksiğiyle (174 102) lira ödenek konulmuştur.
d) Kurum 'giderleri : Bölüm 15.000
5433 sayılı Kuruluş Kanununun 2 nci maddesinin (f) fıkrası gereğince çiftliklerde açılmış olan i
geqen yıl olduğu gibi (11 000) lira ödenek konulmuştur.
e) Çeşitli giderler : Bölümü 16.000
Bu bölüme geçen yıldan (1 000) lira eksiğiyle (123 500) lira ödenek konulmuştur.
2. Yatırım harcamaları :
1969 yılında verilmiş olan (55 000 000) liraya mukabil Devlet Plânlama
dımından karşılanmak üzere bu yıl bütçesine;
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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a).; Etüt. ve proje giderleri, mubayaa ve ithal edilecek damızlık hayvan bedelleri, teknik personel ücre
lün; (2 558 200) Ura, :
b) Yapı, tesis ve büyük onarım gidenleri için 22.000 noi bölüme (1.4 331 800) lira,
c) Makina, teçhizat ve taşıt alımları ve onarımları için 23.000 nci bölüme (3 110 000) lira olmak üzer
nek jkonuil muştur.
istenen ödenek Devlet Plânlama Teşkilâtınca onaylanan projelere uyg
:.... ,.(A/2) Yatırım harcamaları için
3. Sermaye teşkili ve transfer harcamaları :
Bağlı (A/3) işaretli cetvelde geçen yıl ınevcudolan (287 899) liraya mukabil bu yıl (152 352) lira fazlasi
t U } * .
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a) Malî transferler : Bölüm 34.000
Bu bölüme geçen yıl olduğu gibi (5 101) lira ödenek konulmuştur.
,; , b ) Sosyal transferler •.. Bölüm 35.000
35.210 uncu % 1 ek karşılıkları maddesine (300) lira, 35.220 nci maddesine (72 500) lira, 35.230 ncu mad
üzere geçen..yıldan (127 800) lira fazla olarak (385 147) lira ödenek konulmuştur.
e) Borç ödemeleri : Bölüm 36,000
36,400 üncü ilâma bağlı borçlar (maddesine 'geçen yıl olduğu gibi (1) lira ödenek konulmuştur. İda
ilâmlar ıkesinleştiği takdirde bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yetkili ıkılınımıştır.

4. Gelir bütçesi :
5433 sayılı Kanunun 16 nci maddesi katma bütçe giderlerinin tamamının döner sermayenin yıllık safi ge
maktadır. Katma bütçenin tatbikatından doğacak (müteferrik gelirler bilfarz katıma bütçeye ait lojmanlardan
duğundan ;
Tasarıya bağlı (B) işaretli cetvelde açılan 63.000 ncü çeşitli gelirler bölümünden (140 251) lira gelir
bütçelerini karşılıyacalk (11 000 000) lira madde hükmüne uyularak 61.000 nci bölüme, yatırını harcamal
da 72.000 nci Hazine yardımı bölümüne gelir konulmuştur. Bu suretle (31 140 251) lira gelir tahmin ediler

Teklif ve temenniler :
1. Geçen yıllar bütçelerinim tetkiki vesilesiyle raportör arkadaşlarımın da isabetle işaret etmiş oldukla
nulmuş olan 5433 sayılı Kuruluş Kanunu 'bugünkü ihtiyaçları karşılamaktan uzaıktır.
a) Filhakika adı geçen kanunda derpiş edil memılş olmasına rağmen idare bünyesinde günün (ihtiyaç v
Müdür muavinleri adedinin artırılmış ve bir ıkısım şubelerin ihdas edilmiş olduğu görülmüştür.
b ) , Her ne kadar 5433 sayılı Kanunla 1950 yılında verilmiş (120) milyon lıiralik itibari bir döner serm
ve gcnişliyen hizmetlerin icaplarından olarak temini zaruri bulunan ziraat malkina,, alet ve ekipman!ar
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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arazi ıslah ve sulama ve tohum temizleme tesisleri bedellerini ve beşer yıllık
masraflarını ıkarşılıyacak durumda değildir.

Kalkınma plânlariyle der

c) Yukarda arz edilen sebeplerle (idarenin kısa bir zamanda mevzuatında bir değişikliğe gitmesi lüz
Nitekim evvelce yapılmış olan temennilere uyularak «Devlet Üretme Çiftlikleri Kurumu» adiyle bir Ka
tisadi Teşebbüsleri Reorganizasyon Kurumundan geçmiş olmasına rağmen bu tasarı henüz kuvveden fiile
2. Bu raporun 4 ncü sayfasında açıklandığı üzere, (1 000 000) dekan, Orta Anadolu çiftçilerinde
y
(300 000) dekarı da sahil bölgelerinde Meksika menşeli tohumluklarla olmak üzere ceman (1 300 000) de
rafından tohumluk istihsal etmek üzere Devlet Üretme Çiftlikleri teknik personelinin kotrolu altında e
sahada ve Devlet Üretme Çiftlikleri ekim sahalarından yurdun çeşitli mıııtakalarında ektirilmiş olmasına
makina, alet, personel ve maddi yönden de kâfi derecede takviye edilmediği müşahede olunmuştur.
Devlet Üretme Çiftliklerinden çok uzak bulunan yerlerde ekilmiş olan bu tohumlukların hasadını mütaa
paketleme ve tevziatı da 'mahallerinde yapılacaktır.
13u tohumlukların mubayaaları için Türkiyo Cumhuriyeti Ziraat Bankası kredisinden faydalanılmaktadı
Bu duruma göre Devlet Üretme Çiftlikleri 1970 - 1971 elcimi yılı içinde programlarını tahakkuk ettire
kısım mahallerde teşkilâtını genişletmesi, alet, makina ve ekipman bakımından teçhiz edilmesi gerekmek
Tohum üretim ve dağıtım hizmetlerine Meksika'dan getirilmiş ve 1967 güzlüğü olarak ekilen bilhassa ü
şa yaptıkları ekimlerden elde edilen dereceli ve bilâhara alınan iyi kaliteli Meksika menşeli buğdaylar
lar Akdeniz sahil kuşağı, Ege, Marmara ımmııkası tohumluk ihtiyaçları karşılanmakla kalmamış, mmtaka
turmuştur.
Bu hizmetleri devamlı olarak yürütmek zarureti olduğu sonucuna varan Genel Müdürlük, Adana ve İzm
nik ve idari güce sahip üretim (müdürlükleri kurmuş bulunmaktadır. 1970 yılında Devlet Üretme Çiftlikl
ve kendi işletmelerinden 140 500 ton olmak üzere 301 500 ton tohumluk hazırlamayı programlaştınlmıştır
bedelleri Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca açılacak krediden karşılanacaktır.
Yaptığım tetkikler neticesinde şu kanaate vaıımış bulunuyorum. Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdü
bu hizmetin gayesine ulaşmasını temin edebilmek gücüne sahip bulunmaktadır. Ancak, bir kıs um dar boğ
halde hizmetin Genel Müdürlüğün kusura olmaksızın aksaması muhtemel görülmektedir.

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçeöi
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Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü (120) milyon nominal sermaye ile yürütülen k a t m a bütze
bu hizmetler için bir miktar tahsisat ayırabilmekte, bu da ancak alınan tohumluğun hazırlanması için zar
hizmetlerini karşılamaktadır. Mukavele gereğince çiftçinin mahsulünü satmalabilmesi için banka kredisin
bikatta kredinin lüzumlu anda kullanılamaması programda aksaklıklar meydana getirmiştir.
Netice olarak :
Devlet Üretme Çiftlikleri Grenci Müdürlüğünün gelir ve gider bakımından birbirine denk olan 1970 yı
ve yukarda arz edilen teklif ve temennilerle Yüksek Komisyonun tetkik ve tasviplerine saygı ile arz olunur

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/8
Karar No. : 21
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
30 . 11 . 1969 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulup, bilâhare Komisyonumuza havale edile
Tarım Bakanlığı «Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı» Tarım Baka
kanlığı temsilcilerinin katıldıkları oturumda görüşüldü;
Söz konusu Genel Müdürlüğün 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ile ( A / l ) cari harcamalar. (A/2) yatırım
-ve transfer harcamaları için, sırasiyle, (10 700 000), (20 000 000) ve (440 251) lira ki, toplam olarak (31
ve Gelir Bütçesi de (31 140 251) lira olarak tahmin edilmektedir.
Komisyonumuz adına, Devlet Üretme Çiftlikleri 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde gerekli inceleme
Eaportörümüzün raporunu okumaları ve rapor üzerinde gerekli açıklamaları yaparak,
Hububat sanayii, hayvancılık faaliyetleri, bağ ve bahçe çalışmaları, makina durumu ve nihayet Genel Müdü
sunuşları ile teklif ve temennilerinden sonra, üyeler tenkid ve temennileri havi kişisel görüşlerini ifade ile h
üzerinde iılgıilıilere çeşitilji sorular tevcih etmişlerdir.
Tarım Bakanı, GenJel Müdürlüğün genel politikası, müstahsil ile olan ilişkiler, geçen yılki bütçe uygıü'am^ari
umde geniş Tbilgd vererek soruları cevaplandırmış ve mü'taafldben nıaddefterisn görüşülmesine geeilmdştür.
Tasarının mevcut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 ncu maddeleri ile bağlı oetvellerii değişikliğe uğramadan, aynen k
Genel Kurulum tasviplerime arz edıilinıek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkan V.
Sözcü
Sakarya
Aydın
Ankara
N. Boyar
1. C. Ege
M. K. Yılmaz
Ankara
H. T. Toker

Ankara
t Yetiş

Bolu
H. 1. Cop
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi

Kâtlip
Erzurum
R. Danışman
Bolu
Söz hakkım mahfuz
K. Demir
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Edirne
M. N. Ergeneli
İmzada bulunamadı.

M.

Edirne
Harmancıoğlu

Eskişehir
M. t. Ang%

Hatay
H. Özkan

C.

Kars
K. Okyay

K
Söz hak
H

İzmir
M. Aka*

îamdr
Söz hakkım mahfuzdur
C. Karagözoğlu

İzmir
T. Orhon

Malatya
N. Akyuri

Miariisa
0. Karaosmanoğlu

Manisa
H. Okçu

Eke
E. Y. Akçal

Sivas
M. Timisi

TaJbÜî Üye
Söz hakkım mahfuzdur
S. Özgür

Uşak
M. F. Atayurt

Uşak
0. Dengiz

Urfa
1. E. Karakapıcı
İmzada bulunamadı

Ordu
K. Şensoy

Trabzon
A. R. Uzuner
İmzada bulunamadı

A.

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi

Maraş
îmamoğlu
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A.

1.
Z
S. T

HÜKÜMETİN

BÜTÇE KARMA

TEKLÎFÎ

Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısı

Devlet üretme Çi
Bü

MADDE 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün cari
harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (10 700 000)
lira, yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(20 000 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (A/3)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (440 251) lira ki, toplam olarak
(31 140 251) lira ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Tasarın

MADDE 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ge
lirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (31 140 251) lira
olarak tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Tasarın

MADDE 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünce 1970
bütçe yılında elde edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı
hükümler, bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı
gelirin tarh ve tahsiline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Tasarın

MADDE 4. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren
hizmetlilerine ait kadrolar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 4. — Tasarın

3656 sayılı Kanunun 9 ncu, maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğünün ku
ruluşuhakkındaki 7 . 6 . 1949 tarih ve 5433 sayılı Kanuna bağlı 1, 2
sayılı cetvellerde yazılı kadrolardan, ilişik (L) işaretli cetvelde göste
rilenler 1970 bütçe yılında kullanılamaz.
D. Ü. Ç. Gn. Md.

MADDE 5. — Tasarın

(S. Sayısı : 1293)
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(Bütçe Karma Komisy

(Hükümetin teklifi)
MADDE 6.
memesi halinde

(Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet-

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı m

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili
oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye
Kanununun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) , (A/2)
ve (A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçları) mad
delerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 7. — Tasarının 7 nci m

MADDE 8. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8. — Tasarının 8 nci m

MADDE 9. — Bu kanunu Maliye ve Tarım bakanları yürütür.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu m

Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Bakanı
H. Atabeyli

Devlet Bakanı
G. Titrek

Devlet Bak
T. Bilgi

Millî Savurana Baikanı
A. Topaloğlu

içişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakam
t. 8. Çağlayangil

Maliye Bakanı
M. Erez

Millî Eğitim B
O. Oğuz

Ticaret Bakanı
A. Dallı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

Taran Balkanı
1. Ertem

Sanayi Bakanı
S. Kılıç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
8. ö . Avcı

Turizm, ve Ta. Bakam İmar ve tskân Bakanı
N. Cevheri
H. Nakiboğlu
Gençlik ve Spor Bakanı
/. Sezgin
D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçeli
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR

Bölüm

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

Madde

PERSONEL GİDERLERİ

12.000

AYLIKLAR

Hükümetçe
Madde
B
Lira

9 847 521
Kesim toplamı

3 137 941

2 851 201

12.110 Aylıklar
12.150 819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler
ÜCRETLER
Kesim toplamı

3 137 940

2 851 200

1
5 531 308

1
5 248 013

12.210 Hizmetliler ücreti
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.260 Sözleşmeli personel ücreti

5 393 790
137 517
1

5 110 500
137 517
1

684 143

1 409 072

60
5
13
50
1
554
127

60
5
13
100
1
1 229
220

SOSYAL YARDIMLAR
12.310
12.320
12.330
12.340
12.350
12.370

Kesim toplamı

Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi ve cenaze giderleri
Yakacak zammı
Emekli keseneği karşılıkları
TAZMİNATLAR
Kesim toplamı

12.520 Kasa tazminatı
12.590 Özel kanunları gereğince
natlar

000
000
500
000
080
563
501

000
000
500
000
080
492
001

127 500

220 000

1

1

verilen tazmi

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira
Lira

İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR
1

1

4 200

4 200

362 427

366 952

00 00
75 000

(50 000
90 000

DENETİM YOLLUKLARI
12.821 Müfettişler geçici görev yolluğu
12.825 Devir - teftiş yolluğu

112 425
15 000

113 950
15 000

ÖĞRETİM YOLLUKLARI
12.832 Kongre ve konferans yolluğu
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu
12.834 Kurs yolluğu

5 000
35 000
8 000

5 000
35 000
6 000

7 000

7 000

12.610 Yabancı dil ikramiyesi

12.710

ÖDENEKLER
Temsil ödeneği
YOLLUKLAR

Kesim toplamı

/ - Yurt içi yollukları
YÖNETİM YOLLUKLAR l
12.811 Sürekli görev yollukla rı
12.813 . Geçici görev yollnğn
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları
görev yolluğu

geçici

DİĞER YOLLUKLAR
12.841 Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 331 951)

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi

(S. Sayısı
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Böl&m.

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Madde

Hükümetçe i
Madde
Bö
Lira

II - Yurt dışı yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu

13.000

ÖĞRETİM YOLLUKLARI
12.871 Yurt dışı staj ve öğrenim yolluğu
12.872 Yurt dışı kongre ve konferans yolluğu
12.873 Yurt dışı araştırma ve inceleme yolluğu
(Yurt dışı yollukları toplamı : 35 001)
YÖNETİM GİDERLERİ

13.110
13.120
13.130
13.140
13.150
13.160
13.190

30 000
5 000
10 000

20 000
5 000
10 000
284 201

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALIMLAR
Kesim toplamı

154 700

163 952

Kırtasiye alımları ve giderleri
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
Yayın alımları ve giderleri
Yakacak alımları ve giderleri
Hizmetli giyim alımları ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

27 500
40 000
25 000
10 000
37 500
13 200
1 500

27 500
40 000
25 000
15 000
37 500
17 752
1 200

GENEL
LER

48 501

48 001

10 000
6 000
30 000

10 000
6 000
30 000

YÖNETİMLE

İLGİLİ GİDER
Kesim toplamı

13.210 Su giderleri
13.220 Temizlik giderleri
13.230 Aydınlatma giderleri
D. Ü. Ç.

. Md. Bütçesd

(S. Sayısı : 1293)
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Bölüm

Madde
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1969 ödeneği
Madde
Bölüm, toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

Hükümetçe istenen
Madde
I'»ölüm t
Lira
Li

13.240 Bahçe giderleri
13.290 Diğer yönetim giderleri
İTLAŞT'IRMA Gll )ERLER İ
Kesim toplamı

1
2 500

1
2 000

70 000

69 000

.1.3.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri

25 000
45 000

24 000
45 000

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve' onarma gider
leri

11 000

11 000

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Kesim toplamı
14.110
14.130

17

201 102

HİZMET GİDERLERİ

14.000

Yangından korunma ve sigorta giderleri
Mahkeme harçları ve giderleri
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı

15 000
5 000
10 000

2

12 500
2 500
10 000
2

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ııcü maddesinin
gerektirdiği giderler
14.342 7126 sayılı Kanıma dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği
giderler
D. V. C Gn. Md. Büteesli
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin cesidi
EĞİTİM A7E ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı

14.520 Burs giderleri
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri
14.550 Staj ve öğrenim giderleri

Hükümetçe is
Madde
Böl
Lira

116 600

106 600

5.1 600
25 000
40 000

51 600
25 000
30 000

69 500

55 000

8 000
2 000
4 500
500
2 500
50 000
2 000

5 000
2 000
3 000

TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ

Kesim, toplamı

14.811
14.812
14.813
14.814
14.815
14.816
14.819
15.000

TARIM İŞLERİ GİDERLERİ
Büro giderleri
Ulaştırma giderleri
Taşıt işletme ve onarma giderleri
Kira bedeli
Giyim - kuşam alım ve giderleri
Malzeme alım ve giderleri
Diğer alımlar ve giderleri

11 000

KURUM GİDERLERİ
OKULLAR GİDERLERİ

500
2 500
40 000
2 000

Kesim toplamı

11 000

11 000

4 000
5 000
2 000

4 000
5 000
2 000

İLKOKULLAR GİDERLERİ
15.211 Büro giderleri
15.216 Malzeme alım ve giderleri
15.219 Diğer alım ve giderleri

D. İ". Ç. Gn. Mâ. Büteesii
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unum

Madde

16.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi
ÇEŞİTLİ GİDERLER

124 500

PROPAGANDA VE TANITMA GİDER
LERİ
Kesim toplamı

25 000

25 000

16.370
16.390

İç fuar ve sergiler giderleri
Diğer propaganda ve tanıtma giderleri

10 000
15 000

10 000
15 000

16.710

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ
Temsil giderleri

7 500

7 500

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ
Kesim toplamı

92 000

91 000

90 000
2 000

90 000
1 000

16.810 Bina onarımı
16.820 Makina ve teçhizat onarımı
12.000
13.000
14.000
15.000
16.000

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L

PERSONEL GİDERLERİ
Bölümü
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü
HİZMET GİDERLERİ Bölümü
KURUM GİDERLERİ
Bölümü
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölümü

toplamı
toplamı
toplamı
toplamı
toplamı

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI

1). Ü. (J. Gıı. Md. Büiçesii

9 847 521
284 201
201 102
11 000
124 500

10 0
2
1

10 468 324

10 7

(S. Sayısı : 1293;
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI

Bölüm

Madde

21.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

4 300 000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
TARIM SEKTÖRÜ
21.111
21.112
21.113
21.121
0
21.123

22.000

Kesim toplamı

Etüt ve proje giderleri
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yollukları
Damızlık hayvan mubayaa ve ithali
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yollukları

4 300 000

2 558 200

100 000
175 000
25 000
3 800 000
100 000
100 000

158 200
50 000
50 000

YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ

TARIM SEKTÖRÜ
22.111
22.112
22.113
0
0

Hükümetçe
Madde
Bö
Lira

Kesim toplamı

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici göre'v yollukları
Ağaçlandırma giderleri
Arazi developman giderleri

2 200 000
100 000
39 650 000

39 650 000

14 331 800

32 530 875
1 732 500
86 625
800 000
4 500 000

14 000 000
165 900
165 900

I). Ü. Ç. Gn. Md. Bütcesd
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Bölüm

Madde

23.000

Ödeneğin çeşidi

23.000

11 050 000

3 1

Kesim toplamı

10 950 000

3 110 000

23.111 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.112 Taşıt alımları
0 Teknik personel ücretleri

7 075 000
3 175 000
100 000

2 SGO 000
250 000

0

22.000

Hükümete,;o istene
M'adde
Bülüm
Lira
Li

MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIM
LARI VE ONARIMLAR
TARIM SEKTÖRÜ

21.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

HİZMET SEKTÖRÜ
Taşıt alımları

]00 000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Bölümü toplamı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARİM
GİDERLERİ
Bölümü toplamı
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALİM
LARİ VE ONARIMLARI Bölümü toplamı
YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

D. Ü. Ç. (İn. Md. Bütçesi

4 300 000

2 5

39 650 000

14 3

11 050 000

3 1

55 000 000

20 0

(S. Sayısı : 1293)
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI

Bölüm

Madde

34.000

ödeneğin çeşidi

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

II - Transferler
MALÎ TRANSFERLER

5 101

Hükümetçe i
Madde
Bö
Lira

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE
ÖDEMELER
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine1 gö
re Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek
aidat

5 000

5 000

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER
Kesim toplamı

101

101

1

1

100

100

34.620

7126 sayılı Kanun gereğince sivil savunma
yardım fonu
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 neı maddesi gere
ğince sigorta fonu
35.000

SOSYAL TRANSFERLER

257 347

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Kesim toplamı
35.210
35.220

% 1 ek karşılıklar
Emekli İkramiyesi (Bu ödeneği ihtiyaç
nisbetinde artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir. )

208 817

336 617

85 317

85 617

77 500

150 000

T). Ü. O. Gn. Md. Bütcedi
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Bölüm

Madde
35.230
35.240

35.710

36.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
Sandık yönetim giderleri
Diğer ödemeler

45 000
1 000

100 000
1 000

DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR
Memur ve hizmetliler öğle yemekleri için
Devlet Üretme Çiftlikleri Yardımlaşma
Sandığına

48 530

48 530

BORÇ ÖDEMELERİ

25 451

GEÇEN YILLAR BORÇLARI
Kesim toplamı
36.310

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L

Kamu İktisadi Teşebbüslerine
yıllar borçları
36.320 Diğer geçen yıllar borçları
36.400 İlama bağlı borçlar

50 001

geçen

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.)
36.600 Geri verilecek paralar

25 000
1

1
50 000
1

450

I). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesi
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Bölüm
34.000
35.000
36.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm top]lamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü toplamı
BORÇ ÖDEMELERİ
Bölümü toplamı

257 347
25 451

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

287 899

D. Ü. Ç. Gn. Md. Bütçesli

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

5 101

(S. Sayısı : 1293)
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B — CETVELİ

Bölüm

Madde

1969 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

Hükümetçe tahmin
Madde
Bölüm
Lira
L

B/2 — Vergi dışı gelirler
61.000

DEVLETÇE YÖNETİLEN KURUMLAR
HASILATI
61.110

63.000

10 700 000

ÇEŞİTLİ GELİRLER
68.300

72.000

Döner sermaye gelirleri

11
11000 00!)

56 223

Çeşitli gelirler

56 223

ÖZEL GELİRLER

140 251
55 000 000

72.100 Hazine yardımı
61.000
63.000
72.000

10 700 000

55 000 000

20
20 000 000

KURUMLAR HASILATI Bölümü toplamı
ÇEŞİTLİ GELİRLER
Bölümü toplamı
ÖZEL GELİRLER
Bölümü toplamı

10 700 000
56 223
55 000 000

20

GELİRLER GENEL TOPLAMI

65 756 223

31

I). Ü. Ç. Gn. Md. Bütçem
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O - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
*
Tarihi
Numarası
Kanun

7 . 6 . 1949

ÖZETİ
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü görev ve kurul

5433

D - CETVELİ
.').

Memuriyetin nev'i

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

MERKEZ
Y. Mühendis veya Mühendis
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Teknisyen Veteriner
»
»
»
»
»
»
»
»
Ressam

Aded

10
2
11
2
8
1
4
6
6
10
2
2
4
5
1

Ücret

1 750
1 500
1 100
950
800
1 500
1 500
1 250
1 100
950
800
700
600
500
1 100

D.
7
4
1
5
3
2
3
4
5
6
7
8
9
11
5
6

Memuriyetin
nev'i
Men
Ressam
Sondor
Avukat
»
Topoğraf
Memur
»
»
»
»
»
»
»
»»
Daktilo
»

D. ü. r. CU\ Md. BütcesJi

Aded
1
1
1
1
2
1
3
4
7
2
10
2
3
4
2
3

Ücret

D.

700
1 100
1 750
950
1 250
1 500
1 250
1 100
950
800
700
600
500
400
950
800

7
8
9
11
12
7
8
9
7
10
11
9
10
11
12
13

'S. Sa^sı : 1293)

Dak
»
»
»
»
Dağ
»
»
Talk
Gec
»
Oda
Oda
»
»
»
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D.
7
7
12
8

Memuriyetin nev'i
Kaloriferci
Elektrikçi
Kapıcı
Tercümıan

10 Veznedar Yardımcısı

Aded

Ücret
700
700
350
600
450

160 140 900

Toplaim
İŞLETMELER
1 Y. Mühendis veya Mühendis
2 »
»
»
»
4 »
»
»
»
5 »
»
»
»
6 »
»
:»
»
1 Teknisyen
2
»
3
»

750
500
100
950
800
750
500
250

Memuriyetin nev'i

D.

Aded Ücret
10
21
20
12
5
2
1
3
1
3
5
2
2

1 100

Hayvtan Sağlık Memturu

2

1 100

Hastabakıcı

1
5
2

4 Teknisyeni
5
»
6
»
7
»
8
»
9
4 Teknisyen Veteriner
5
6
7
8
9
10
»
»

12.000

9 Muhase

»
800 11
700
Topîaim
600

Ödeneğin çeşidi

Personel giderleri
12.230 Geçici hizmetliler ücreti

D. İ". (J. (İn. Md. Bütceeli

M

10 Hastaba
950 12
»
800
4 Memur
700
5
»
600
»
6
500
7
»
1 100
»
8
950
9
»
800
10
»
700
11
»
600
»
12
500
»
450 13

E - CETVELİ
Bölüm Madde

D.

(S. Sayısı. : 1293)

— 45 —
L - CETVELt
D.

Memuriyetin, nev'i

Aded

MEEıKEZ
10
11
12
13
11
12

Şef
Memur
»
»
Saymanlık Memuru
»
»

Müdür (Uzman Yeri)
» Yardımcısı
Stivıil Savuınımıa U23m)anı

D.

Memunivetin nev'i

8 Şube Şefi
9
»
»
500
10
»
»
450
8 Veteriner veya ZooteikmıJst
400
8 Fidanlık Uzmanı
350
9
»
»

450
400

İşletmeler
7
8

Aylık

2
2
4
8
7

8 Mafeina Ekip Şefi
9
»
»
»
10
»
»
»
800
»
»
»
11
700
600 9 Ayniyat Memuru
»
»
1 250 10
»
»
1 100 11

!>. İ'r. Ç. Gn. Md. Bütcdsli

Aded

Aylık

4
10
19
2
4
5

700
600
500
700
700
600

5
8
8
8

700
600
500
450

1
9
10

600
500
450

(S. Sayısı : 1293)

U.
10 Amb
11
»
12
»
11 Mem
12
»
13
»
7 ıSoru
9
»
12Vezned
13
»
13 Say
14
»

R - CETVELİ
1970 yılı Genel Bütçe
Bolüm
12.000

Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu büt

Madde
PERSONEL GİDERLERİ :
Kasa tazmiaıatı :
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü Genel Saymanlık Müdür ve yardımcısı, sorumlu
leri Maliye Bakanlığınca yapılan maaşlı saymanlık şef ve memurlarına kasa tazminatı M
bet ve esaslara göre bu maddeden ödenir.
12.832 Kongre ve 'konferans yolluğu :
Yurt içinde idare
bünyesinde ya da başka teşkilâtlarda yapılacak kongre ve konferansla
manların yollukları bu maddeden ödenir.
12.833 Araştırma ve inceleme yolluğu :
]
Merkezde veya çiftliklerde açılacak teknik ve idari seminerlere ve çeşitli toplantılarla, ve
ve kurslara iştirakleri uygun görülenlerin yollukları bu maddeden ödenir.
12.520

14.000

15.000

12.834 Kurs yollluğu :
5433 sayılı Kamumun 2 nci maddeninim (F) fıkrası gereğince çiftçiler için açıla -•?.•: kırklar
yollukları bu maddeden ödenir.
EĞİTİM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ :
14.540 Araştırma ve inceleme giderleri :
12.832 ve 12.833 ncü maddelerde sözü edilen kongre ve konferans, kurs, seminer ve diğe
derler bu maddeden ödenir.
TARIM HİZMETLERİ GİDERLERİ :
Kurslarla ilgili alım ve giderler :
5433 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin (¥) fıkrası gereğince çiftliklerde çiftçiler için açılaca
lar mahiyetime göre 14.811 - 14.819 neu maddelerden ödenir.
KURUM GİDERLERİ :
İlkokullar giderleri :
5433 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince açılmış bulunan ilkokulların büro, malzeme v
göre 15.211 - 15.219 nen maddelerden ödenir.
?>, Ü, V, G-n. Md. Bütçesi
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Bölüm

Madde

16.000
16.390

21.000
21.111

21.112
21.113
21.121
21.123
23.000
23.111
23.112

ÇEŞİTLİ GİDERLER »
Diğer propaganda ve ttetnıtma giderleri :
Çiftliklerde
yapılması gelenek haline gelmiş bulunan Tanla günleri ve sair demostrat
ler bu maddeden ödenir.
Yatırım harcamaları :
ETÜT VE PROJE GİDERLERİ :
Etüt ve proje giderlerdi <:
22.111 nci maddedeki yapı, tesis ve büyük onarım, hizmetleri için yapılmasına lüznm
deden ödenir.
21.111 nei maddede yapılmasına lüzum görülen etüt ve projelenin gerektirdiği teknik p
l a n mahiyetine göre 21.112-21.1 L'> ncü maddelerden ödenir.
Damızlık hayvan »mubayaa ve ithali :
Mubayaa ve ithal edilecek damızlık hayvanların bedelleri ile diğer giderleri bu madd
Teknik personel geçici görev yollukları :
Damızlık hayvan mubayaa ve ithali için görevlendirilecek elemanların yuırt içi ve yur
MAKİNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
Maikina, fteçhiaat (alımları ve büyük onarımları :
ıSatmalınacak makina ve teçhizat bedeleri ile trafik ve Kasko Sigortaları ve diğer gide
Taşıt lalımları :
ıSatmalınacak taşıtların bedelleriyle trafik ve Kasko Sigortaları ve diğer giderleri bu ı m
237 sayılı Kanıum genegimoe

ısatımalınıacaik rbaşıtlar :

Tanım, ıseiktörtü :
Aded
5

Taşıtın Cinsi
P i c k - u p 4X2 (Şehir dışı
hizmetleri için)

Nerede kullanılacağı
Tohum üretim merkezlerinde

(\ CM. Md. r-ntreta:

(S. Sayısı : .1293)
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T - CETVELİ
Devlet Ütfefane Çiftülklleni «Nesnel Müdürlüğü 237 sayılı Taşıt Kaıramıuamuı 11 md nnad
IkttlUlamlImıaiklba lotanı ıtaşıt detvelft
Aded
1
1
5
5
1

Oinısâ

Markası

Satmalmla
tarihi

ıStaltliıoın Vagon
Rambler
»
» Tenezzüh şase 4X2 Ohewrolet
Arazi Kaptıkaçtı 4X4
»
Ambulans 4X2
Dodge
Kamyon 9 000 Kg. 4X2
Bedford

1). Ü. Ç. G-n. Md. Bütçesli

1964
1969
1969
1969
1969

Bedeli
Lira

Ku

54
82
(beheri) 105
(beheri) 85
92

990 Daire h
000
»
000 T. luk
000
»
OOO >

(S. Sayısı : 1293)

Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

1970 YILI
Petrol Dairesi Başkanlığı Bü

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarıs
Karma Komisyonu raporu ( 1 / 1 9 )

T.C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Sayı : 71 - 930/9369
MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca hazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakan
29 . 11 . 1969 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bü
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleym
B

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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PETROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI 1970 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ
Cari harcamalar

Bölüm Madde
12.000

12.110

Aylıklar :

6326 ve 6558 sayılı kanunlarla verilen kadrolara göre bu kadrolat'dan İH adedinin muka
kadronun tutarı
hcsabolunmuş ve üst derece maaş alanlar da buna ilâve olunarak gece
fazlasiyıle (550 800) lira teklif olunmuştur. (L) cetveline alman. (800) liralık kısım şefi
miştir.
12.150 819 öayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
12.210 Hizmetliler ücreti :
Müktesep hakları yükselen, bâzı hizmetlilerin ücret ve kadrolarına göre hesa bolunarak 19
siyle (350 130) lira teklif olunmuştur.
12.230

Geçici ihizsmetliler ücreti :
1969 yılında alınmış olan Kararname gereğince Daire Tabipliği için geçen yıl ödeneğinin
tur.
12.250 Yaibancı uzmanlarla yardımcıları ücreti :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
12.260 Sözleşmeli personel ücreti :
18 aded ihtisas mevkii kadrolarda istihdam edilmekte olan mukaveleli personelin mevcu
gecen yıl tahsisatı kadar (I 056 660) lira teklif olunmuştur.
12.310

Çocuk zammı :
Her a,y ödenen çocuk zamları nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneğinden (200) lira
muştur.
12.320 Doğum yardımı :
Personel adedine göre beş doğum zuhur eden mülâhazasiyle geçen yıl ödeneğinden (20
olunmuştur.
12.330 ölüim yardımı:
Birinci derece
memur
maaşı tutarında ve geçen yıl ödeneğinin aynı (5 4 00) lira teklif
Petrol Dainesd Basık. Bütçesi
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Madde
12.340

12.370

12.410
12.520

12.710

12.811
12.813

12.814
12.841

Tedavi fve cenaze giderleri :
1969 Bütçe Kanunundaki; (D) cetvelinde, çalışanlara da tedavi ücreti verilmesi; öngör
(10 000) lira fazlasiyle (30 000) lira teklif olunmuştur.
Emekli keseneği (karşılıkları :
Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerine konulan ödeneklerin % 14,5 unu teşkil eden mi
muştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden (71 195) lira fazladır. Fazlalık 5434 sayıl
tedir.
Fazla çalışma ücreti :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
Kasa îtazminaJtı :
ıMaliye Bakanlığının kasa tazminatı ile ilgili tamimleri gereğince Maliye memurları
ödemeler gereğince Muhasebe Müdürüne (525), muhasebe müdür muavinine (332.50), D
(332.50) muhasebe 1 nci mümeyyizine (245) iki aded muhasebe II ,nci mümeyyizine (280
lira teklif olunmuştur. Bu m i k t a r geçen yıl ödeneğinden (6 220) lira fazladır.
Temsil ödeneği :
6326 sayılı Petrol Kanununun 18 nci maddesi gereğince Daire Reisliğine ayda (500
(400) er, iki aded teknik müşavire (400) er liradan ödenmekte olan temsil ödeneğinin
olunmuştur.
Sürekli görev yollukları :
.Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur,
Geçici görev yolluğu :
13 mühendisin petrollu arazideki tetkikatları ve sondaj faaliyetlerinin kontrolü ile R
taki tetldkatlarını yerinde yapmaları ve diğer memur ve hizmetlilerin görevleri ile i
den harcırahlarını karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (10 000) lira ııoksaııiyle (55
Yaibancı uzmanlarla yardımcıları geçici görev yolluğu :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
Tedavi yolluğu :
Fizik ve kaplıca' tedavisine muhtaç memurların vesait ücretlerini
karşılamak üzere g
teklif olunmuştur.

Petrol Daıiresıi Basık. Bütçesi
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Madde
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu :
Her yıl toplanan Milletlerarası Petrol Kongresine katılacak
Türk delegelerinin
ödeneğinden (45 000) lira nok saniyle (30 000) lira teiklif olunmuştur.

13.000

yollu

12.854 YaSbancı uzmanlarla yardımcıdan yurt dışı geçici görev yolluğu :
ıMaddenin muhafazası için bi r lira teklif olunmuştur.
13.110 Kırtasiye) alımları Viej giderleri :
Dairenin iş hacminin gecen yıllara nazaran fazlalaşmış olmasına rağmen eski yıl ödene
tur.
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri :
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürlerinin kâğıt bedellerini karşılamak ve defter
için geçen yıl ödeneğinden (1 000) lira noksaniyle (15 000) lira teklif olunmuştur.
13.130

13.140

13.150

Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri :
ıDairenin noksan olan masa, sandalya ve dolap ihtiyaçları ile bunların onarımı ve bir
yıl ödeneği kadar (25 000) lir a; teklif olunmuştur.
Yayın alımları ve giderleri :
1969 yılında abone olunan yaba ncı mecmua ve kitaplar "a (10 000) liranın üzerimle bir ödeme
hakkındaki broşürün baskı ücreti olarak (10 000) lira ödenmesi takairrür etmiştir. Bunlardan
İzzet Tahran Ki'tabevi ile diğer kitabevlerinden alman petrol ile ilgili ecnebi ve yerli kitap ve
geçen bedelleri göz önüne alınarak geçen yıl ödeneği (30 000) lira teklif olunmuştur.
Yakacak alımları ve giderleri :
Dairenin kalorifer kömür bedeli ile havagazı bedellerini karşılamak üzere geçen yd yapılan ö
lira teklif olunmuştur.

13.160

Hizmetli giyim alımları ve giderleri :
15 müstahdeme vıerilecek elbise, 'ayakkabı ile 4 iş gömleğinin tutarı (4 320) lira teklif olunm
ğinden (3 525) lira noksandır.
13.190 Diğer alımlar ve giderleri :
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamıyan genel yönetimle ilgili alımlarda vukuu me
geçen yıl ödeneğindıen (1 5O0) lira noksanı ile (3 000) lira teklif olunmuştur.
Peıtirol Daıirtesi Başik. Bütçesi
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13.210

Su giderleri :
Dairede günde ortalama dört damacana içme suyu sarf edilmektedir. 250 kuruştan günde
lira ve yıllığı (3 000) lira tutmaktadır. Ayrıca idarenin temizliği için kullanılan şehir su
'ki, geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak o ödenekten (500) lira fazlası ile (5 000) lira teklif

12.220

Temizlik giderleri :
Dairede günde sarf edilen bir kilo sabun, iki kutu vim, toz bezi, süpürge ve sair temizlik m
yılki kadar (3 000) lira teklif olunmuştur.
13.230 Aydınlatma giderleri :
Dairenin elektrik masrafı ortalama olarak ayda (750) lira hesabiyle yılda (9 000) lira tut
tesisatı bakım ücreti, elektrik malzemesi, ampul ve sair masraflar için de senede (6 000) lir
dar (15 000) lira teklif olunmuştur.
13.290 Diğer yönetim giderleri :
13.210 - 13.289 ııcu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen
petrol hakkı sahipleri şirke'tlerin kanundan doğan ha'kları ile ilgili olup Dairece yapılan ilâ
yıl ödeneği gibi (4 000) lira teklif olunmuştur.
13.410

13.420

13.520

13.610

14.000

14.110

Posta - Telgraf giderleri :
Daire muhaberatını temin için posta pulu ve telgraf masraflarını karşılamak üzere gecen yı
muştur.
Telefon giderleri :
Telefon muhaberatına ait geçen yıldaki ödemeler nazara alınarak, santral ve telefon cihazl
mirlerini temin için geçen yıl ödeneğinden (5 000) lira fazlasiyie (20 000) lira teklif olunm
Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri :
Daire hizmetlerinde kullanılan üç aded vasıtanın benzin ve tamir masraflarını karşılamak ü
ra fazlasiyie (17 000) lira teklif olunmuştur.
Kira bedeli :
Dairenin işgalindeki Konur Sokak No. 37 ve 39 binalların mukaveleleri gereğince geçen yı
olunmuştur.
Yangından korunma ve sigorta giderleri :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
Petrol Dairesi Basık. Bütçesü
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14.130 Mahkeme harçları ve giderleri :
Mahkeme harçları evvelden tâyin ve tesbit edilecek bir masraf olmayıp vukuu melhuz m
ödeneğinden (1 500) lira fazlasiyle (2 000) lira teklif olunmuştur.
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gereğince komiserlere verilecek ücret ve giderleri :
1970 yılma intikal eden ihtilaflı mevzulardan bâzılarının Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bak
retlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (4 500) lira noksanı ile teklif olunmuştu
14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 92, 94 ve 116 ncı maddelerinin gerektirdiği giderler :
Petrol hakkı sahipleri tarafından kendi petrol ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'y
cari fiyatlarına uygunluğunu göstermek üzere (İthal Mallan Fiyat Tescil ve Tetkik) Da
bu Daireye ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılaımak üzere geçen yıJ ödeneğinden (
lif olunmuştur.
14.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde yeni bir ruhsatname veril
Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin ve yediadil şirketl
yaptığı ve tarafların protokol il'e tâyin ettiği giderler için madde ihdası dolayısiyle bir lir

16.000

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği giderl
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
16.710 Temsil giderleri :
Daireye gelen konukların izaz ve ikramları ile çelenk ve sair masrafları karşılamak üzere
teklif olunmuştur.
16.810 Bina onarımı :
Dairenin tahtı işgalinde bulunan binanın bakım, tamir ve badana işlerinin mukaveleler ah
sebiyle yapılacak işler için geçen yıl ödeneği kadar (4 000) lira teklif olunmuştur.
(A/3)

34.000

34.250

Sermaye teşkili ve transfer harcamaları

580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aidat :
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite Merkezine ödenmesi gere
tur.
Petlrol Daıiresd Basık. Bütçesi
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Bölüm

Madde
34.620

35.000

36.000

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil Savunma Yardım Fonu :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince Sigorta Fonu :
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine istinaden beher araba için yüz lira hesabı ile üç St
olunmuştur.
35.210 Emekli ikramiyesi ve Sandığa iştirak hisseleri :
Aylık ve hizmetliler ücreti ödeneğinin % 1 ine tekabül eden miktar ile 5434 sayılı Emek
iştirak hisseleri ve üçüncü derece iki memurun emekliye şevki mülâlıazasiyle buna tekabü
ödeneğinden (43 163) lira fazla siy] e (76 950) lira teklif olunmuştur.
35.710 T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına :
89 memur ve hizmetlinin % 60 mı teşkil eden memur ve hizmetli için 125 kuruş hesab
ra falzasiyle (11 088) lira teklif olunmuştur.
36.300 Geçen yıllar borçları :
Maddenin muhtafazası için bir lira teklif olunmuştur.
36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geçen yıllar borçları :
Maddenin muhtafazası için bir lira teklif olunmuştur.
36.320 Diğer geçen yıllar borçları :
Maddenin muhtafazası için bir lira teklif olunmuştur.
36.400

ilâma bağlı borçlar :
Maddenin muhtafazası için bir lira teklif olunmuştur.

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Rapor
Karma Bütçe Komisyonu Başkanlığına
Bugünkü dünya enerji konjonktürü içinde petrolün yeri ve gelişme hızı diğer rakip primer enerji kayna
mış ve bu temayül devamlı olarak petrol lehine inkişaf edegelmekte bulunmuştur. Bundan başka, çok büyü
tırmaları ve endüstrisi, petrolün ehemmiyet ve istihlâk sahalarını daha da artırmıştır.
Bu bakımdan, millî petrol -arama, istihsal,
rafinaj ve nakliye endüstrisinin hızla gelişmesi ve daha
millî sanayiimizin gelişmesinde, dolayısiyle istihdaf edilen temel hedeflerin gerçekleşmesinde büyük öncelik
gelen bir konudur.
Bu sebeple, 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı yönünden yurdumuz petrol faaliyet ve problemlerinin şemat
yoruz :
I - HİZMETİN MAHİYETİ VE YEKİNE

ttETİRİLME

ŞEKLİ :

1. Petrol Dairesinin vazifesi :
Petrol Dairesi, 6326 sayılı Petrol Kanunu ile kurulmuş olup, Petrol Kanununun tatbiki ile vazifeli, hü
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanına bağlı bir dairedir.
Petrol Dairesi, bir reisin idaresi altında, biri teknik, diğeri idari işlere bakmak üzere iki reis muavi
teknik müşavir, tarife ve istatistik müşaviri, idari ve malî işler müşaviri, hukuk müşaviri, başmühendis,
'mühendisler, şube müdürleri ve kanuna bağlı kadro cetvelinde gösterilen diğer personelden mürekkeptir.
(55) kişidir. Bunun dışındaki yardımcı personel sayısı (34) tür.
Petrol Dairesi, Petrol Kanununun 2 nci maddesinde yazılı «Türkiye Cumhuriyeti petrol kaynaklarının
süratle, fasılasız ve verimli bir şekilde geliştirilip kıymetlendirilmesini ve bu maksada uygun olduğu nisbette
petrol ile yapılan petrol ameliyatının aynı surette inkişafını» sağlamak maksadiyle yerli ve yabancı şirketler
karara bağlamak ve petrol ameliyatımı her isaf hasında kontrol ve murakabe etmekle görevlidir.
Petrol Dairesi bu esaslar çerçevesinde Türkiye'nin petrol imkânlarını tesbit için, petrol şirketleri tarafın
toplar ve değerlendirir. Dünya petrol hareketlerini yakından izler. Petrol hakkı talebeden veya petrol hakkı
ihtilâfların memleket ekonomisine ve Petrol Kanununun maksadına uygun bir şekilde halli için nâzım bir ro
ve tahakkuk ettirir. Hampetrol fiyatlarında indirim imıkânlarmı araştırır ve izler. Memleketin hampetrol
üzerinden sağlanabilmesi için çalışmalar yapar. Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine uymıyan şirk
ameliyelerini muvalkkaten durdurmak veya petrol haklarının feshi yönünden gereken teşebbüslerde bulunmak
dadır.
Petrol Dairesi Basık. Bütçesi
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Daire, bu görevlerini tam bir şekilde yapabilmek maksadiyle, Devletin petrol politikasını yürüten bir K
ya Bakana, yani Hükümete bağlanmış bulunmaktadır.
2. Petrol Dairesinin artan i§ hacmi karşısında takviye lüzumu :
Petrol Kanununu tatbik ve petrol politikasını yürütmekle görevli olan Petrol Dairesi, 1954 te neşredile
sanayiimizin o günkü durumu nazara alınarak teşkilatlandırılmıştır. Kanunun yürürlüğe girdiği 1954 yıl
dığı 1955 yılından bugüne kadar yurdumuzda hampetrol ameliyelerinin miktarı ve çeşidi artmış ve hem d
ve bilinmiyen tarafları meydana çıkmıştır. Gerçekten 15 yıllık bu dönem içinde, petrol sanayiinde anah
a) Petrollü saha adedi 2 den 18 e, hampetrol istihsald de J78 596 ton/seneVlen 3 567 861 ton/sene'ye
dir.)
Ib) "Rafineri adedi 1 den 3 e, halen mevcut rafineri kapasitesi de 33,0 000 ton/sene'den 7 300 000 to
•% 2 210 dur.)
Önümüzdeki yılda, m'eveut kapasiteye 3 300 000 tonluk ilâve tevsi ile TPRAŞ, 150 000 ton ile .Eıvsan ek
İzmir ve 1973 te 1 000 000 ton kapasite ile Marmara rafinerileri devreye girecekleridir Böylelikle kısa b
scne'ye ulaşacaik olan rafineri kapasitemiz, Karadeniz Rafineni'si projesinin gerçekleşmesi halinde 18 000
c) Petro - Kimya Kompleksinin Etilen üniteleri faaliyete geçmiştir. Diğer üniteler 1970 ve 1971 de
d) 70 000 va itil/gün kapasiteli Batman - Dörtyol, ve 16 000 varil/gün kapasiteli Şelmo - Batman bo
mıştı r.
e) Arama, istihsal ve rafinaj için yabancı şirketler tarafından yurda ithal olunan nakdî ve aynî serm
baliğ olmuştur.
f) Üretim ve rafinaj ile birlikte ithalât ve ihracat hacmi de geniş ölçüde artmış bulunmaktadır.
İş hacmi hem kemiyet, hem de keyfiyet bakımından önemli bir artış kaydederken, Petrol Dau'esi Bütç
mişti r :
Lira
1964
1965
1966
1967
1968
1969

Malî Yılı
»
»
»
;»
»
»
»
,»
»
»

1 659
,1 758
2 494
2 587
2 709
2 796

519
703
406
384
303
887

'Crörülüyor ki, Daire Bütçesi cüzi artışlar göstermiş bulunımaikla beraber, artan büylük ve kesif iş hacm
kalmıştır.
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Milletlerarası 'büyük ve stratejik öneımi dolayısiylc petrol sanayii geniş ölçüde çok iyi yetiştirilmiş, bi
manlara muhtaçtır. Millî menfaatlerin yurt ve dünya çapında korunabilmesi ve Devletin tabi'b ve kontrol fo
lelbiimesıi için dairenin yeniden teşkilâtlandırılacak: vüs'at ve şekilde takviyesine ihtiyaç ve zaruret vardır. H
men aksine tecelli etmiştir. Dairenin teknik personelli ile üst kademesini tcşlkil eden idareci ve müşavirlerin
kanun hükmü, Bütçdde yeteri kadar ödenek ayrılmaması ve bilhassa uzun süreli mukaveleler tan/imine ye
daıireye yeterli eleman bulma yönünden kanunun maksadını gerçekleştinnıek imkânım ve.r.memiştir. 7A\-A yap
duğu halde, mukavelelerin bir yıldan fazla yapılmasına Muhasebe-i Umumiye Kanununun. 50' ve 51. nci mad
de edilmemekte ve bu durum güvensizlik doğurmaktadır. Kaldı iki, memleketimizde petrol endüstrisinin ço
teknik, hukukî, İdari, iktisadi ve malî mevzularda yetşımiş elemanların yok denecek kadar az olduğu göz
manların h iz m diniden Devlet Teşkilâtında istifade; edelbitmek için, ücret baremlerinin petrol sanayiinde ca
ayarlarımı ası zaruri görülmektedir. Aksi takdirde, esasen mevcutlu pek az olan yetişmiş elemanların özel sek
lesef tatbikat da bu yokla cereyan etmektedir.
Esasen Millet Meclisi. Petrol Araştırma Komisyonunun 31 . 1 . İ9'G8 tarihli raporunda da «Petrol Dairesi
ve önemi ile çalışma şartlarına göre bugünkü ücret ve istihdam statüsünün de tatminkâr hale getirilmesi
muzca temenniye şayan görülmüştiür.» denmek suretiyle aynı görüş benimsenmiş bulunmaktadır.
Hüküm/et Programı da, Petrol Kanunumda yapılacak değişikliklerle, müş allı ede edilen güçlükler ve teredd
Petrol Kanunu aynı zamanda Petrol Dairesi Teşkilât Kanunu olduğuna göre, yukarda sayılan mallı/urlar
tevi tasarnnn bir an önce Yüce Meclise şevkinde zaruret va/riiır.
İT - PETROL SANAYİİMİZİN BUGÜNKÜ DURUMU :
A)

Petrol ıSanayiiimiz :

a) Arama faaliyetleri.' :
1954 yılından bu yana petrol aramak için memleketimize 48 yabancı şirket gelmiş olup, bunlardan 28 i
ayrılmıştır. Petrol aramak ve istihsal etmek üzere o yerli şirket faaliyet halinde bulunmaktadır.
Faaliyetlerini tatil ederek memleketimizden ayrılmış bulunan yabancı arama şirketlerinin ithal
etm
(348 485 385.26) Tl. dır. Halen yurdumuzda petrol arama faaliyetinde bulunan yabancı şirketlerin 31
arasında Türkiye'ye getirdikleri sermaye miktarı ise (45 934 95,31.?5) Tl. olup, bu miktar bir evvelki sen
mert eh esinde bir artış arz etmektedir.
Bugün arama faaliyetine devam eden yaban cı şirketlerin adedi (20dir. (Ek : 1)
Petrol Kanununun tatbikatının başladığı tarihten bulgüne kadar açılmış olan anama) kuyuları (Ek :
neticesinde MTA Enstitüsü tarafından keşfedilen Raman ve Garzan petrollü sahalarına ilâveten 17 ye
3) te, bulunan sahalar ile keşif sahibi şirketler tablo halinde gösterilmiştir.
Petrol Dadresii Basık. Bütçesi
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1909 senesi içinde bir aded potnollü saha keşfi yapılmış olmakla beraber, aramaların karasularım
linin ağırlık kazanması yeni ümitler getirmektedir. Bu arada İskenderun Körfezi ve açıklarında y
1970 senesi içinde bu bölgede! üç. deniz sondajı yapılmasını mümkün kılacak bir safhaya ulaşmıştır.
Ib) Mihsal faaliyetleri :
Memleketimizde hampetrol istihsal etmekte bulunan şirketler (Ek : 4) te gösterilmiştir. Hal
dan 1969 senesinde (Aralık ayı tahmin edilmek suretiyle) cem'an 3 568 813 m. ton ham petrol istihsa
neye nazaran takriben 464 000 m. ton k a d a r fazlalık göstermektedir. İstihsal artışında bilhassa X
gelişme rol oynamıştır. (Ek : 5) te son iki senelik istihsal rakamları verilmektedir.
1969 daki istihsal artışı, bir önceki seneye nazaran % 15 civarındadır-. Bu suretle 1969 senesinde ha
istihsal ile karşılanmış olmaktadır.
Mevcut sahaların tahmini rezervlerinde de 1 969 da yapılan çalışmaların verdiği yeni malûmatın d
muştur.
Yukarıda bahis konusu edilen arama, inkişaf ve istihsal ameliyeleri için yabancı şirketlerin 30 .
ettikleri sermaye yekûnu (1 104 680 998.35) Tl.ua ulaşmıştır.
c) Ham. petrol nakliyatı :
a,a) Boru hattı :
Batman - İskenderun arasında T. 1\ A. O. tarafından inşa edilmiş olan 70 000 varil/gün nominal k
işine kolaylık ve ucuzluk getirmek suretiyle bu bölgedeki arama ve istihsal faaliyeti için bir teşvik unsuru
Bu horu hattı ile 1967 senesinde cem'an 12 495 636 varil, 1968 senesinde cem'an 15 75 2 142 va
nuna kadar 16 027 908 varil ham petrol taşın muş olup, sene sonuna kadar bu miktarın 19 000 00
Boru hattına 360 000 000 Tl. yatırım yapılmış olup, T. P. A. O. mn şimdiye kadar tahsil ettiği m
mufassal bilgiler ve boru hattının üç yıllık çalışma devresine ait hamule hareketleri tablosu (Ek
Kuruluş yılında % 50 kapasite ile çalış'an b u tesis, 1969 yılı nihayetinde % 77 kapasite seviyesine
fob) Deniz pıaJkliyatı :
Esas itibariyle Batman - Dörtyol hampetrol boru hattı tesisleri ve şebekesinin mutenam im bir
rekçesine binen, Devlet Plânlama Teşkilâtı tarafından mubayaası uygun görülen 65 000 DAV tonlu
beri yatırımım esas maksat ve hedefi hilâfına D. B. tarafından bir Fransız firmasına kiralan dığı Pe
ve duruma müdahale edilerek sözü geçen tankerin millî tanker filomuza iltihakı sağlanmıştır.
d) Rafinaj işleri :
Memleketimizde petrol tasfiyehanesi işleten v e tasfiyehane kurmak üzere belge alan şirketler (Ek : 6
Petrol Kanunu yürürlüğe girdiği tarihlerd e 330 000 m. ton olan nominal tasfiye' kapasite si bugün
T. P. A. O. İzmir Rafinerisinin inşa'atı program gereğince devam etmektedir. Bu tesisle memleekti
caktır.
Petrol Daıiresıi Bask. Bütçesi
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İstanbul Petrol Rafinerisi (İPRAŞ) ikinci tevsi çalışmalarının büyük bir kısmını tamamlamış olup,
5 500 000 m. ton hamrpetrol tasfiye kapasitesin e sahibolae aktır.
Anadolu Tasfiyehanesi Anonim.1 Şirketi (ATAŞ) 4 400 000 m. ton hamp'etrol rafinaj kapasitesinle (yıkm
Marmara Petrol Rafineri İşleri A. Ş., Marmara Madenî Yağ Rafinerisini kurmak için, istim lâk, zemin
mühendislik hizmetleri mukavelelerini akdetmiş ve dış finansman işlerini de halletmiştir.
Ersan Petrol Sanayii A. Ş., Adıyaman (Narlı) da kurmakta olduğu asfalt rafinerisinin a l t yapı ve f
tamamlamıştır.
Rafineri işleri ile ilgili istatistikî bilgiler, rafinerilerin mülkiyet ve hisse1 nisbetlerj, halen üretim, yapan
(6 c) de gösterilmiştir.
e)

Bettfo - (Ktanya dışHeani (PETKÜYE) :

Petro - Kimya tesislerinin 1 nci safha üniteleri polietilen, polivinilkiorür, DDB, tecrübe çalışmaların
.alt yapı mühendislik ve finansman işleri tamamlanuııştır. 3 ,ncü safha ünitelerinin proje çalışmaları devam

f) itlhal edimiş sermaye durumu :
Arama, istihsal, rafinaj işleri için yabancı sirketl'er taraf inan 1969 yılı Hylül: sonu itibariyle meml
sermaye yekûnu (2 054 454 905 27) Tl. na baliğ olmuştur.
İthal olunan sermaye
transferlerine; de 19 63 yılında başlanmıştır.
1963 ilâ 1969 yılları arasında (471 978 83 4 66 Tl. transfer incelemesi yapılmış, bunlarda tl
(185:5
(470 125 014 64) Tl. nın transferi uygun görülmüştür. Buna karşılık bugüne kadar yapılan fiilî transfe
dır. Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankasında transfer bekliyen meblâğ da (007 604 262 43) Tl. dır.
B) Petrol Dairesinin 1969 yılı içinldejki çalışmaları :
a) Arama faaliyetleri :
1969 senesi içinde muhtelif şirketlere cem'an 75 aded arama ruhsatnamesi verilmiştir. Bu ruhsatnameler
T. P. A. O.
40 Aded
I. R„ L.
11 »
N. V, Turıkse Shell
10 »
A. P. T. (Amerada)
6
»
3
»
Tür - Kan
2
»
Oxoeo
Harding Brothers
1
»
1
»
Peyto
1
»
A. M. East
Toplam
Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Aynı sene içerisinde şirketler tarafından terk edilen saha adedi ise 16 olup, bunların dağılımı şirketle
T. P. A. O.
N. V. Tukser Shell
Panoil
A. M. E ast
Toplam

6 Aded
4
» .
2 »
2 »
16

»

Ayrıca T. P. A. O., Türkiye - Weststate, BP Overseas, Tür - Kan Petrol ve I. R. L. şirketlerine T
Gulf şirketine III, IV, X, X I ; N. V. Turkse Shell Şirketine I, 11, III, IV, VIII, I X ; Mobil Exploration M
ve XI. bölgelerde jeolojik istikşaf müsaadeleri verilmiştir.
b) işletme faaliyetleri :
Bu yıl içinde yeni bir işletme ruhsalı verilmemiş, ancak Mobil Exploration Mediterranean Inc. Ş
ARİ/MEM/827 hak sıra numaralı işletme ruhsatının 4 . 12 . 1968 tarih ve 6/11017 No. lu Bakanlar Ku
daki işletmenin T. P. A. O. eli ile Devlet adına devamı temin edilmiştir. Bu suretle Petrol Dairesi mû
da bir anlayış ile meseleyi millî ekonomiye net katkılar yönünden ele almış ve gerek İstihsaleara verm
tutmak maksat ve endişesi ile hareket ederek, mezkûr saha mülkiyetinin aktif halde intikalini sağlamışt
13u şekildeki muvakkat işletmeye 1 Kasım 196!) tarihine kadar devam edilmiş ve bu tarih itibariyle, sa
neticesinde T. P. A. O. ııa intikal etmiştir.
c) Rafineri işleri :
Memleketimizin ileriki yıllarda da m ât uf olan petrol mahsulleri ihtiyacı göz önüne alınarak, Türkiye
Rafinerisinin 1 000 0001 m. ton ham petrol rafinaj kapasitesine çıkarılması çalışmaları, İzmir Rafinerisi ku
nerisi A. Ş. (İPRAŞ) İzmit Rafinerisinin 5 500 000 m. ton 'rafinaj kapasitesine tevsii faaliyetleri, Marmar
ra Madenî Yağ Rafinerisi, Ersan Petrol Sanayii A. Ş. Adıyaman Asfalt Rafinerisi kuruluş faaliyetleri
dan itibaren, rafinerilerde süper - benzin istihsali yapılmıştır.
d) Petro - Kimya işleri :
Türkiye Petrolleri A. O. (T. P. A. O.) Petro - Kimya tesisleri 1 nci safha üniteleri tecrübe çalışmala
teleri belgelerindeki lüzumlu kapasite artırma işlemleri tamamlanmış ve 3 ncü safha üniteleri proje çalışm
e) Kontrol faaliyeti:
1969 senesi zarfında Petrol Dairesince arama, istihsal ve rafinaj faaliyetlerinin mahallinde kontrol ve
sarf edilmiştir.
Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Bu arada Petrol Kanununun 112 nei maddesi gereğince, rafinerilerin tasfiye ettiği yerli v<e ithal ham p
lerin kontrolü Dairemizce yapılarak Gümrük ve Tekel Bakanlığı işlerine yardımcı olunmuştur.
Yerli hamjpetrol istihsal eden şirketler tarafından T. C. Petrol Dairesine kanunen tâyin olunan fasılalar il
kuyu'başı fiyatı ile Devlet hissesi hesapları dairede teşkil olunan bir komisyon taraiından ele alınaraik şirket
kik ve revizyona tabi tutulmuştur.
Bu suretle uzun zamandır hacmeıı bir hayli teraküm etmiş bulunan işbu beyannamelerin tetkik ve murak
ham petrol1 istihsali üzerinden kısmen nakden, kısmen ise aynen alınması lâzımgelen Devlet hissesi hesapları
tirilmiştir.
Bu cümleden olma'k. üzere, Petrol Kanunu hükümlerine göre mezkûr komisyon tarafından yapılan (-alışm
rında cem/an (1 730 627) Tl. tutarında nakıs bir hisse tahakkuku tesbit edilmiş ve mezkûr meblâğın ikıııalie
miştir.
C) 1970 yılı programı :
a) Arama :
1970 senesinde arama faaliyetinde bulunacak şirketlerin, adları ve sahiboldukları ruhsat adedi eri il. e mes
31 . 12 . 1969 tarihi itibariyle arama şirketlerinin elindeki, ruhsat adedi cem'an. 139 ve mesahası eem'an 6 037
Bu. ruhsatların -72 adedi Türkiye Petrolleri A. O.'nda olma'k üzere 74 adedi yerli şirketlerin elindedir. Bu
hektardır.
1970 senesi içinde I, V, VI ve VII nei Petrol Bölgelerinde arama sondajları yapılması beklenmektedir.
b) İstihsal :
Müstahsil şirketlerin 1970 programlarına göre, yekûn, ham petrol istihsalinin 23 000 000 varil veya, üzeri
miktarın 7 760 000 varillik »kısmı yerli şirketler tarafından istihsal olunacaktır.
Bu rakamlar değerlendirilirken, şirketlerin istihsal tahminlerinde çok konservatif oldukları hususu dikka
tihsali, 1969 programla.rına nazaran % 15 arasında, fazla olmuştur.
c) Nakliyat :
aa) Boru hattı ile :
1970 yılında V nei ve VI ncı Petrol Bölgelerinde istihsal edilen yerli ham petrolün tahminen 19 200 000
boru hattı ile nakledilecektir. Bu hamulenin şirketler itibariyle dağılımı şöyledir :
T. P. A. O.
Shell
Mobil

4 623 800
12 629 000
1 865 000

Varil
»
»
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bb) Deniş yolu ile :
Deniz yolu ile nakliyat, boru hattı terminalinden yerli hampetrolün ve dış ülkelerden ithal edilen ham
taşınması için yapılmakta dır.
1970 yılında dış kaynaklardan deniz yolu ile nakledilecek ithal hampetroluımn 3 800 000 - 4 500 000
dir. Bu nakliyatın büyük bir kısmının yerli tanker filomuzla, yapılacağı hesaplanmakta, ancak geri k
gerekmektedir.
d) Rafineri işleri :
Türkiye'de toplam olarak ve rafine ril e re göre yıl içinde tasfiye edilecek yerli hampetrol ve ithal hamp
petrol mahsulleri cins ve miktarları (.Ek : 9) da ki cetvelde gösterilmiştir.
1970 yılında rafinerilerin toplam nominal hampetrol tasfiye kapasitesi 8 138 800 m. tona ulaşacaktır.
Bundan evvelki yıllarda olduğu gibi, mahsul istihsali, âzami orta - mahsul esasına göre yerli istihsal
kabiliyetlerine göre yapılacaktır. Asgari ithal hampetrolü işlenmesi, mahsuller istihsalinde asgari sürp
ettirilecektir.
aa) Batman Rafinerisi :
Batman Rafinerisi 1 000 000 tona tevsi işlerini tamamlayacak ve tevsi edilmiş olarak faaliyette bulunab
bb) ipraş Rafinerisi :
Ipra.ş Rafinerisi tevsi faaliyetlerini tamamlayacak ve muhtemel olarak yılın 2. allı aylık dönemi için
çalışabilecektir.
Rafineri bu yıl solvent de üretecektir.
cc) Atas Rafinerisi :
Ataş Rafinerisi 4,2 milyon m. ton kapasite ile çalışacaktır.
dd) îzmir rafinerisi :
izmir rafinerisi kuruluş faaliyetlerine devam edecek, projenin % 50 si bu yıl tamamlanmış olacaktır.
ee) Marmara JVEadenî Yağ rafinerisi :
Alt yapı işleri tamamlanacak, muhtemelen montaj malzemelerine teminine başlanacaktır.
ff) Ersan (Adıyaman) Asfalt rafinerisi :
Rafinerinin kurulma işi tamamlanacak, tecrübe çalışmalarına b'aşlıyacaktır.
e) Petro - Kimya (PETKÎM) :
PETKÎM tesislerinin :
1 nci satfîha üniteleri, etilen ünitesi, polietilen ünitesi, alkali ünitesi, polivinilklorür ünitesi, DDB ünite
vamlı olarak mal verelbilöceklerdir.
Petrol Dadresıi Basık. Bütçesi
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'2 n!ei safiha ünitelerinin montajlar* tamamlanacak, yıl sonuna doğru tecrübe çalışmalarına başlanacaktır.
3 neü safiha üniteleri mühendislik, proje, mukavele ve finansman işleri yürütülecektir.
D) Komşu ülkelerle petrol ile ilgili müşterek çalışmalar :
a) Irak'tan alınacak taibiî gaz projesi :
Irak'ın Güneyindeki Rumaila petrol istihsal sahalarından İstanbul'a kadar 3-3G - 645 milyon ayak küb (9
ta/biî gazı nakletmek üzere Ruımaila'dan. Adana'ya, kadar 30 iıı'çlik, Adana'dan İstanbul'a kadar da 2f> inçlik, c
cak, ayrıca 'bu gazı istihlâk merkezi erine götürmek üzere 37>3 km. uzunluğunda tali boru hattı döşenecektir.
360' - 450 milyon dolar yatırıma ihtiyaç göstermektedir. Halen, hudutta teslim edilecek gaz fiyatı üzerinde H
da müzakereler devam etmektedir.
b) Iran (Ahvaz) - iskenderun Boru Hattı projesi :
İran'ın Ahv'az bölgesinden Van Gölünün Güney kıyılarını takiben iskenderun'a 800 000 - 1 400 O00 varil
da ve 42 - 48 İnç çapındaki boru hatı projesi ile ilgili olarak İran ve Türk Hükümetleri arasında yapılan
Yılda (40 000 000) - (65 000 000) ton ham petrol nakledecek olan ve ilk hesaplara göre (480 - 540) mily
yaç gösteren bu boru hattı için Türk ve İran milli petrol şirketleri, T. P. A. O. ve NİOÜ arasında yapılan mü
iki şirketin eşit sermaye koyarak müşterek bir şirkeI; kurmaları üzerinde mutabakata varılmıştır. Ancak bunu
kümetlerce tasdiki halinde şirketin kurulabileceği anlaşılmaktadır.
III - YATIRIMLAR :
Petrol Dairesi esas itibariyle yatırımcı bir daire değildir. Ancak, «Teklif ve temenniler» bölümünde Petr
barı ihtiyacı ile ilgili izahat verilecektir.
IV - SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALAR! :
Petrol Dairesi, yukarıda da işaret edildiği gibi, yatırımcı bir daire olmadığından sermaye teşkili bahis m
maları da Kanuna ve maksada uygun olarak yap. İm aktadır. Ancak. 35 210 Emekli ikramiyesi ve sandığa iş
(76 950) liralık ödenek, Kası m/1969 ayında emekli olan ve Aralık/1969 ayında emekliliğini talebeden bir m
memurun emekliliğini talobotmesi nedeniyle; ihtiyacı karşılamıyacağından, bu maddedeki ödeneğin artırılması
V - ÖLÇEN YILRÜTÇH UYGULAMACI :
Münhal bulunan bâzı kadrolara ücretsiz vekâlet etmek veya bir tâyin yapılmama;; suretiyle cari yıl bü
hareket edildiği görülmüştür.
Malî yılın son aylarında da ödeme harcamalarınm Bakanlar Kın ulu Kararına uygun olarak yapıldığı anla
Dairenin 1969 yılı Bütçesi (2 7(59 877) Tl. olup, Aralık/1969 sonu itibariyle harcamalar (1 988 852,19) T
Petrol Dairesinin yete r/siz ödenek ve bütçe yılına münhasır olarak bir- yıllık mukavelelerle, ihtisas mevkii
buriyetinde kalması ve dolayısiyle personel statüsünün teminatlı ve tatminkâr olmaması sebebiyle, bilhas
Petrol Dairesi Basık. Bütçesi
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ler bulunmaktadır. Buna rağmen, dairenin vazifesini büyük bir feragat ve gayretle yapmaya çalıştığı, kamu
le takibettiği alman neticeler ile sabittir. Bu itibarla, mukavelelerle istihdam olunan personelin ücretleri m
hususlara temenniler bölümünde yer verilmiştir.
VI - YENİ BÜTÇE TEKLİFİ İLE İLGİLİ İNCELEMELER
Eıskıi yıllar harcamaları da göz önünde tutularak, hesaba müsteniden Muhaselbei Umumiye Kanununun
teklifinde bulunulmuştur. Raporda dahi kısaca izah olunduğu veçhile, Petrol Dairesi, Petrol Kanununun
maksat ve hedefleri, bilhassa 1960 dan itibaren büyük bir hızla gelişen arama, istihsal, nakliyat ve rafina
topyekûn zorlıyan büyük talep temayülünden mütevellit artan iş hacmini elindeki pek mahdut bütçe imkânla
manla karşılamak zorunda kalmıştır.
Kısa zamanda büyük bir hızla gelişen mezkûr'.şhacmmı tasamı!' ve bütçe takyidatı endişesiyle kısmen ol
tan yeni petrol kanunu tadil tasarısı dairenin takviyesi ile ilgili bâzı tedbirler getirilmesini teklif atmıiş, diğe
istihsali tahmin ve hesaplarını gerek metot ve gerekse teknik bakımından daha hâkim bir şekilde tetkik ve
4489 sayılı Kanuna göre bugüne kadar Petrol Dairesince yabancı memleketlere hiç bir memur gönderilm
bir tahsisat yoktur. Esasen bu da ihtisas mevkii kadrolu personelin ve bilhassa teknik elemanların mukavele
lunmamaktadır. Petrol sanayiindeki her türlü gelişmelerin takibi için, daire elemanlarının dışarıya tetkik ve
dır. Şimdilik Petrol Kanununun 120 nei maddesi gereğince işletmeci ve belge sahibi şirketlerin. Türk pers
dalanılarak daire elemanlarının yetiştirikrıesi yerinde olacaktır.
Daire hizmetine mahsus 3 aded taşıt vardır. Bunların ikisi 1967 yılı bütçesi ile verilmiştir. Daha önce
doldurmuş bulunduğundan, 1971 yılı bütçesi için daireye bunun yerine yeni bir araba tahsisi uygun olacak
rekse sahaların teftiş ve kontrolü ile ilgili hizmetlerde kullanılmaktadır.
Cari harcamalar için ayrılan tahsisat ancak yeterli olup, her hangi bir tasarruf söz konusu olamıyacalk
VII - TEKLİF VE TEMENNİLER :
A) Beıtrıo'l jDaiırıesdınıilıı Itatevaiyieısi; :
Yukarıda etraflıca izah edildiği ve Millet Mec'isi Petrol Araştırma Komisyonunun 31 . 1 . 1968 tarihli r
üzere «Petrol Dairesinin görevini taım ve eksiksiz yapacak şekilde takviyesi ve devamlı kontrol imkânına sah
rı'lıması ve petrol işlerine tam yetki ile teçhizi» gerekmektedir. Bu itibarla dairenin
takviyesini gerçekleşt
biran önce Büyük Millet Meclisline getirilmesini zaruri görmekteyiz.
B) Betnol1 DıalfeösMuı bunla (ühtiyıaıcı :
Dairenin halen kira ile işgal ettiği bina her bakımdan yetersiz olup, hususiyle jeolojik, jeofizik ve son
ve daireye tevdii mecburi bulunan donelerin klâsifikasyona tabi tutularak sistematik bir şekilde muhafazası
Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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sine imkân vermemektedir. Bu konuda vâki teşebbüsler tahsisat yokluğu sebebiyle daima akamete uğramış ve
Dairesi Teknik Dokümantasyon Arşivi, karoıt deposu, lâboraıtuvar ve idare binası projesinin kalkınma plânı 19
olmamıştır. Bu yönden de daire, petrol sanayiinin 'gerektirdiği şökikle teçhiz edilmeli ve bununla ilgili malî im
C)

Petrol (mialhsulllepinıiin piaızaırliaanmiaisı :

Millet Meclisi Petrol Araştırma Komisyonu, yukarıda söz konusu edilen raporunda petrol sanayiinin ara
ibaret entegre bir faaliyet olduğundan bahisle, petrol mahsullerinin pazarlanması işinin de Petrol Kanununda
muştur.
Petrol Kanununun tartip ve tanzim şeklini bozmaksızın, pazarlama işinin kanuna ithali mümkün görülm
bütün faaliyetlerin ayrı bir kanunla tanızim edile rdk Petrol Dairesinin vazife ve yetkileri içine rt iltimasını,
bakımından elzem (görmekteyiz.
D) Petrol Kanunu tadil tasarısı :
'Geçen dönemde 'nihai şeklini alarak Bıüyiük Millet Meclisine sevk edilen Petrol Kanunu tadil tasarısı kan
kümet Programında, derpiş edildiği veçhile yeni bir tasarı hazırlanmış bulunmaktadır. Tasarının bir an ön
sanayiinin inkişafı için zaruri olan hukukî ve iktisadi istikrar ve emniyetin sağlanması bakımından büy
ğinin gecikmesi arama faaliyetleri üzerinde menfi tesirler doğurmakta ve tereddütlere yol açmaktadır. Nit
sında yapılan yatırımlarda ve arama hızında önemli düşüşler meydana gelmiş bulunmaktadır. i>u itibarla, p
setimizin, tadil tasarısının süratle kanunlaştı rı lir, ı ası yoliyle açıklığa kavuşturulmasında kati zaruret bulundu
E) Aakaryalkıt faaliyetlerinin Petrol Dairesinin yetki ve sorumluluğu altına verilmesi :
Rafinari mahsullerine ait dağıtılma, satışlar, stokların hacmi ve dağılışı, ithalât gibi bilcümle pazarlam
toplanması ve böylelikle petrol işlerinde bir koordinasyon sağlanarak petrol faaliyetlerinin entegre bir şekil
yılı (Bütçe raporunda da yer almış ve Dairenin talebi Devlet Plânlama 'Teşkilâtınca uygun görülerek petrolle il
rütülmesi konusu 1970 programına alınmıştır. B u hususun da en kısa bir zamanda gerçekleşmesini temenni
F) Mukaveleli personel ücretlerinin artırılması ve istihdamında teminalt sağlanması :
Mukaveleli personel ücretlerine tahsis olunan ödenek yetersiz görülmüştür. Yukarda, «Petrol Dairesini
edildiği veçhile, petrol endüstrisi ile ilgili teknik, hukukî, idari, iktisadi ve malî mevzularda yetişmiş elem
baremlerinin petrol sanayiinde cari emsaller esas alınarak mâkul ve tatminkâr bir seviyeye getirilmesi ile m
bu maksadı sağlıyamıyacağı anlaşıldığından, 100 000 Tl. artırılması gerektiğini mütalâa etmekteyiz.
Söz konusu personelin istihdamında teminat sağlanması ise, kanun mevzuu olup. hazırlanmış o ulunan tas
mümkün olacaktır.
G) Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak hisselerinin artırılması :
5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunundaki tadilât sebebiyle emeklilik ikramiyesi ve ımaaş nisbetleri arttığı
nin zuhuru söz konusu olmaktadır. Bu seseple, tahsis olunan ödenek maksadı katışılıyacak kifayyette görülm
artırılmasını arz ve teklif ederiz.
Petrol Daıiresii Başfc. Bütçesi
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H) Hazinece satınalınan Silivanka işletme sahasındaki teçhizat ve malzeme bedelinin satıcıya ödenmes
Mobil Exploration Meditcrranean Inc., işletme ruhsatnamesinde yazılı kanuni şartlara uymadığından, İR
petrol işletme ruhsatnamesi Bakanlar Kurulunun 4 . 12 . 1968 tarih ve 6/11057 sayılı Kararı ile feshedilmi
Bakanlar Kurulu tarafından sahada istihsale yarayan bilcümle teçhizat ve malzemenin Petrol Dairesin
nezdiııde kurulan bir komisyonda Petrol Kanunu ve Nizamnamesi hükümlerine .göre, bedeli 1969 yılı sonu
me ve teçhizatın (2 900 000) 'Tl. ııa satmalmma sına karar -verilmişti. Buna rağmen bu bedelin bugıüne ka
tin borcu olan bu meblâğın hemen ödenmesini mümkün kılacak ek ödenek kanununun bir an önce çılkarılm

BÜTOB RAPORTÖRLERİ
Maraş Milletvekili
Atillâ İmamoğlu

C. Senatosu Kütahya Üyesi
1. Etlıern Erdinç
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1954 - 1969 senesi sonu itibariyle Türkiye'de arama ve işletme faaliyetinde bulunan P e t r o l
Sekli

Yerli
Mobil Lxloration M e d i t e r r a n e a n lııc.
N. V. T ı ı r k s e Shell
Oalii'ornia Asiatic Oil ('o.
Tcxaeo Overeas Petroleum Co.
FJMSO S t a ı u l a r d T u r k e y İne.
Deilman P e t r o l Limited
İstanbul T a b i î d a z L t d .
T ü r k i y e P e t r o l l e r i A. O.
Oillilaııd Oil Gorporatioıı
M a r m a r a P e t r o l e u m Corp.
T i d e w a t e r Oil ( k m ı p a n y
P o l s a Ohica Oil Corp.
!). D. F e l d m a n Oil And. Gas.
Tnrkish American Oil Co. Cizre
T u r k i s h American Oil Oo. İskenderun
Deutseh Lrdül Aktian«;eselselıa!'t
A t l a n t i c Rei'ininjj; C o m p a n y
Texaeo ıSeaboa rd ine.
T ü r k i s b Gulf Oil C o m p a n y
E t t a Limited Şirketi

Yerli - Yabancı

Yabancı

iktisap t arihi

Yabancı
»
»
>>
•
»
»

6 . 5 .
8 . 5
11 . 5 .
11 . ;"
25 . 5
27 . 9 .
19 . 10 .
15 . 4 .
22 -'•
1 . (i
K ; . <;
10 . i)
2 fi . 10
25 . 12
25 . 12
2 . 8
:$ . 8

Yerli - Yabancı
Yerli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»

Panoil Company
P a u l e y Petroleum İne.
C o n t i n e n t a l Oil Company
L a n d a Middle Last Oil Co.
P e t r o l Daıir'c-fı Basık. Büteesi

1054
1954
1954
19 «4
1954
1954
1954
1955
1955
1955
1955
1955
1955
1950
1951)
1957
1957
1957
•\ . 8
•M . 12 .1957
1 5 . 11 . 1957

22 . 10
4 . 5
2i) . 4
17 . 1
(S. Sayısı. : L504;

1958
1900
1901
1902

Teı •k t;

20 . 3
o
20
1 . 1
28 . 0
13 . 1
2 . 4
1 . 7
•>2 10
14 . 0
18 . 1
•_> . 4
-> . 4
27 . 4
10
2 -)
10
22

:;ı

. 8

25 . 5
7 . 8
17 . 1
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Şekli

Hat
Yerli
Alâcldin Micldle Esat Ltd.
Perkins Oil Company
Clark iMiddle Esat Oil Corp.
Compagnic D'Exploration
Tennessee Türkey Tne.
Ersan Petrol Sanayii A.Ş.
Mesopotamian Petroleum Corp.
Societe De Partieipation Pct.
Norht Central Oil Of Türkey
Middlc Esat Inc.
Assaciated Oil And. Gas.
Grcvverkseh-nft Ehvcrath
Wyomin^ International
International Petroleum Iııc.
Woods Middle East
Trans World Oil Limited
Scurry Rainbow International
Yurt Petrol Limited
Türkey Exploration
North American International
Lucky Oil Company
Harding Brothers Oil And. Gas. Co.
Amerada Petrolenum Corporation Of
Türkey
Tür - Kan Petrol Ltd.
Offshore Exploration Oil Company
International Resovrces Limited
Peyto Oils Limited

Yerli - Yabancı

Yabancı
Yabancı

»
»
»
»
Yerli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Yerli
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Petrol Dairesi Bask. Bütçesi

iktisap tarihi
1 . 2 . 1962
1 . 2 . 1962
14 . 4 .1962
14 . 6J962
16 . 10 . 1962
26 . 10 . 1962
21 . 1 .1963
19 . 6 .1963
29 . 7 .19();"5
29 . 7 .1965
29 . 7 .1961
1 . 2 . 196'î
10 . f> 1967
.
25 . 5 . ]966
10 . 6 .1966
28 . 11 . 1966
M . 1 .1968
12 . 10 . 1967
19 . 3 .1968
22 5 1968
3 . 7 . 1968
14 . 1 . 1069
7.7.
4.9.
8.9.
6 . 11 .
4 . 12 .
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1969
1969
1969
1969
1969

T

24
19
1
26
,22
15
22
22
22
10
1
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E
1955 ten Kasım 1969 sonuna kadar açılan kuyular

Şirketler
T. P. A. 0.
Diğer şirketler
Genel toplanı

Enjeksiyon
Aded

Jeollojik
istikşaf
Aded

Arama
Adeid

Tösbit
Adeid

İnkişaf
Aded

98
148

49
54

251
26

14
0

5
22

246

103

277

14

27

E
Petrol Kanununun yürürlüğe girandsinden sonra keşfedilen 19 petrol sahasını göstere
Petrol «
Rölgosi

Keşif yapan şirlketin adı
Türkiye Petrolleri A. O.
»
»
»
!*

»
»
»
»
»
»
»
>
»
»
a
»
»
»
California Alsiatic Oil öo.
Texaco Overseas Petroleum Co.
(Ensan'a Devir)

V. Siirt
»
V.
»
V.
»
V.
»
V.
»
V.
»
V.

IV. Gaziantep

Petrol l)a,ir>eHİ Bask. Bütçesi

Yılı

ısı

1958
1961
4961
1961
1963
1965
1969

Kurtalan
Çelikli
Dodan (G
Kuzey - M

1958

Kâhıta
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Genmik
Mağrip
Batı - Ra
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Pe
Keşif yapan şirketin adı
Mobil Fjxploration Mediterranean Inc.
»
»

»
»
T
N. V. urkse Shell
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
:Societe de Participations Petrolieres (Petropar)

Bölgesi
VII. Adana
VII.
»
VII.
»
V. Siirt
V. >
V. »
V. »
V.
»
V.
»
VI. Gaziantep
V. Siirt

Yılı

i96o
1964
1961
1962
1963
1964
1964
1966
1967
1968
1965

Bu'lg
Şekn
Kaya
(Siliv
Künk
B^yfc
Batı
Şaha
Güne
Piyan
Mala

Memleketimizde ham petrol istihsal ede» yerli ve yabancı şirketler
Yerli şirketler

Yabancı şirketler

Türkiye Petrolleri A. O.
Brsan Petrol Sanayii A. S.

Mobil Exploration Mediterranean In
N. V. Turkse Shell
Panoil Company

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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1968 <ve 1969 yıllarındafki yerli ham petrol istihsali (Metrik ton)
Şirketler

(*)

1968 Yılı

1969 Yılı

T . P . A. O.
Kısan
Mobil
Shell

1 025
48
673
1 357

1 .110
51
600
1 806

Toplam

3 104 476

Aralık ayı tahmini olarak hesaba dâhil edilmiştir.
Silivanka sahasının 34 262 ton ham petrolü. Türkiye Petrolleri

563
418
419
076

380
38 i
135
914

3 568 813 •:*)

istihsaline ilâve edilmiştir.

(1969 yılı için

Petrol Kanununun !80 tnci maddesine ıgöre Rafineri ve Petro - Kimya tesisleri belgesi almış (bulunan
Rafinerisi bulunan şirketler :
Yerli şirketler : Türkiye Petroll-eri Anonim Ortaklığı (T. V. A. O.)
Yerli ve yabancı müşterek
Sermayeli şirketler : İstanbul Petrol Rafinerisi Anouim Şirketi (İPRAŞ) (T. P. A. O. ve Caltex)
Yraıbancı şirketler : Anadolu tasfiyehanesi Anonim Şirketi (A. T. A. Ş.) (Mobil Refining Oo. İne. Raffinaderij
seans Refining Co. Ltıd.)
Rafineri kurmak üzere belge alan şirketler :
Yerli şirketler : Türkiye Petrolleri A. O. (İzmir Rafinerisi) Marmara Petrol ve rafineri işleri A. Ş. (Marm
Petrol Sanayii A. Ş. (Adıyaman Asfalt Rafinerisi)
'Petro - Kimya tesisleri kurmak üzere belge ala;:, şirketler :
Yerli şirketler : Türkiye Petrolleri A. O. (Derince Petro - Kimya tesisleri)

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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E
Yerli ham petrol rafinerileri halen üretim yapanlar, tevsi kapasiteleri ve yeni
halinde bulunanlar
Cari
kapa'sito
(1969)

Tevsi K.

Yeni belge

Batman
tpraş
Ataş
İzmir
Marmara
Ersan

700 000
2 200 000
4 400 000
—.
—.
—

300 000
3 300 000
—
—
—
—

—•
—
1
0-000 000
1 000 000
200 000

Toplam k apasite

7 300 000

3 600 000

4 200 000'

Ra öneriler

1972 - 1973 itibari
(Metrik ton/sene
1
5
4
3
lı

000 000
500 000
400 000
00O 000
0O0 000
200 CO0

15 100 000

Not : Tevsi programları ve 'yeni tesisler muhte'if tarihlerde tekemmül edecek olu
-1973 yülarmda yukarıda gösterilen 15 100 000 metrik tonluk toplam kapasiteye
olunmaktadır.

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Rafinerileriın. mlüllkiyet ve hisss mabetleri itibariyle dağılışı
Rafineriler

'Sermayedar şahıslar ve hisse nispetleri

Batman

T.P.A.O. % 100
T.P.A;0. % 51 + Caltex % 49
'MJcibii Refiniinıg % 56 + Raf. Shell Mersin % 27
B.P. % 17
T.P.A.O. •% 100
Marmara Petrol ve Rafineri İ.A.Ş. % 100
Ersan Petrol S.A.Ş. % 100

İprafş

Ataşj
İzmir
Marmara
Ersan

Mülkiyetin t

1969 yılında şMüettere verllîen müsaade, arama Snıhsafcnamesi, belge ve tevsi
Şirketin adı
T.P.A.O.
I.R.L.
N.V. -Turkse Shell
A.P.T. (Amerada)
Tiiı- - Kan
0x0'O()

Ilarding Brotihero
Peyto
A.M.E.
Moîbil Exp. Med. İne.
Tur'kish Gulf
Petro - Kimya
Yekûn

Arama
aldeld

Müsaade
Tevsi
alded
müsaadesi

40
11
10
6
o

o

2
1
1
1

1
75

iVırol l);Yıresıl Basık. Bütçesi
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100 %
100 %
100 %
100 •%

100%
100 %
müsaadeler
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31 . 12 . 1969 tarihinde şirketlerin bölgelere göre ruhsatname durumlarını gös
BÖLGELER

Şirketin adı

I

Türkiye Petrolleri
N. V. Türkse Shell
Türkish Gulf
Panoil Company
Türkey Exploration
Ersan Petrol Sanayii
Aladdin Diddle East
Luck Oil Company
Woods Middle East
International Pet. Inc.
Trans World, AME, İR
Yurt Petrol Ltd.
Scurry Rainbow
North American Inc.
Aladdin Middle East
Ilarding Brothers
Amerada Petroleum
Türk - Kan Petrol Ltd.
Offshore Exp. Comp.
IRL
Peyto Oils Ltd.
Toplam
(X)

11
6
7
5

X

III
6
4 X

IV
6

V
8

VI

VII

VIII

8

7

8

8

7

3
7
3

XI

1
1
1
o
1
1
1
1
1
1
6
,

3

."V

6

/:, .,

,

2

*
18

10

G

14

.
33

16

24

2

İşaretli olanlar bölgenin karasuları dışında kalayı sahalar.
Pe'.ro] Daİrseüi Basık, Bütçesi

(S: Sayısı ': 13Ö4)

— 30 —

Rafinerilerce yapılan istihsal
İşlenecek
Hampetroller

Yerli
İthal
Yekûn

:

programı 1970 yılı işlenecek yerli ve ithal ham petrol ile pet
830 000

Yerli
İthal

:
:

830 000

Yekûn

875 000
2 233 000

Yerli
İthal

1 864 77
2 236 03

3 108 000

Yekûn

4 200 81

RAFİNERİLER
İstihsal edilecek mahsuller

BATMAN
14 500
12 600

Raf inerli yakut gazı
L. P. G.
Nafta
Benzin (Normal)
Benzin (Süper)
Jet yakıtı
İprajet
Gazyağı
Solvent
Motorin
Fuel - Oil No. 4
Fuel - Oil No. 5
Fuel - Oil No. 6
Asfalt (Penetras)
Asfalt (Quat - Baek)
Asfalt (Blown)
Aygaz

74 628
10 000

27 700
4 000
96 013

409
110
36
14

660
000
000
000

ATAŞ

İPRAŞ
63
144
130
460
10
113
55
208
6
653
37
463
662

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

75
34
17
592
48

>500
800
700
720
866

419 338
1 172
8
447
1 298

273
000
522
321

90 000
4 000

Yekûn

809 101

3 098 000

4 115 044

Not : İPRAŞ, 32 000 ton Nafta ithal edecektir.
Petırol Dadresti Bask. Bütçesi
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Hampetrol istihsali ve toplam tüketim şirketler ve nisbetler itibariyle
'1 9 6 '8

19 6 7
'Şirketler

Miktar

ı% (1)

ISttıöll

991.'3
48.0
'599.4
96.3
1.056.7

Yerli H. P. Yekûnu
îndex (1967 = 100)
MıaH H. P. ydkûnu
Iüdex (1967 = 100)

'2:731.7
100
3.036.6
100

Tükettim toplamı
îndex (1967 = 100)

'5.788.3
100

TPAO
Ersan
Midbil
P&TİOİİ.

36.0

•%

(2)

Miktar

38.4

17,1
0.8
10.4
1.0
18.2

l.a25J6
48.4
'348.7
124.7
'1J357.1

100.0

47.5

13104.5
ll!2.'8(2
'3.412.8
112,38

•1.8
21.8

2.0

52.5

100.0

!% (2)

43.7

15.74
0.74
8.41
1.91
20.83

noo.o

47.27

313.0,
l.<6
17.7

4.0

52.37

100.00

6.517.3
112.59

% (1) : Yerli hampetrol istihsal toplamı itibariyle şirketlere ait nisbetler (c/c)
% (2) : İstihsal ve ithalden ibaret toplam istihlâke kıyasen nisbetler (%)
PANOİL istihsali rnıobil istihsali için gösterilmiştir. (1969 yılı için)

Petrol Daıii'c.ıı Basık. Bütçesi
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îthal hampetrolü menşe ve rafineriler itibariyle dağılış
19 6 7
Rafineri

M ıe n -s c
Ardbian + S af an
Lübya
Kerlknük
Coplopez

ÎPRAŞ
Yekûn

Kerkük
Kaltoar
K. Ainza'lalh
Arameo iSidkm
Jaımlbua* (IRAK)
Nijerya
BaısraJh:

ATAŞ

Yekûn

Genel yekûn ve inctas

ı% (1.)

'% (2)

318.6
494.4
282.0
17.0

28.6
44.5
25.4
1.5

10.5
1.6.3
9.3
0.5

1.112:0

100.0

1.122.6
271.9
210.9
220.0
67.2
31.9

1.924.5
100.0

Miktar
841.9

1% ı(l)

<% (2)

535J6

6U12
38.88

24.67
15.70

36.6

1.377.5

100,00

40.37

58.3
14.1
11.0
11.4
3.5
1.7

37.0
9.0
7.0
7.2
2.2
1.0

1.851.3

90.96

54.25

183.9

9.04

5.38

100.0

63.4

2.035.2
105.75

100.00

59.63

3.412.7

112.38

100.0

Ind!ex

Indlex

Miktar

1 9 6 8

3.036.5

100.00

% (1) : Menşeler itibariyle ithal hampetrolünün toplam tüketime nisbeti %.
% (2) : Menşeler itibariyle ithal hampetrolünün toplam tüketime nisbeti %. (Yerli üretim -t- İthal)
NOT : 1969 yılı ithalâtının menşelerine ait malûmat dairemizde mevcudolmadığından yazılmamıştır.
Petrol Dadresıi Basık. Bütçesi
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boru hattı şirketler ve toplam değerler itibariyle ta,şıma artış hızı ve kapasite
19 6 8
1 9 6 7

T. P. A. 0.
MOBİL
SHELL
TOPLAM

•3^

n.i6

o

a ~>

r^l

5 ^

t: >

o >

22.50
28.77
48.73

14.27
24.16

100]
100|,
1Ö0J

100.—

49.59

100

NOT : — Toplam nakliye
— Kapasite oranı;
—• Artış hızı (1967
— Yıllar itibariyle

ni

<-6
5

r>5

N

—

^
Kapa
oran

Şirketler

Topla
hamu
oran

a J?^

o
>>

Topla
hamu
oran

o

Kapa
oran

Batman •- Dörtyol

"S ^

34.235

22.36
21.29
56.35

13.98
13.31
35.22

125.2]
93.3}145.8J

100

] 00.00

62.51

126.1

hacmına nisheten şirketlerin (%) hissesi.
100 % = 70 000 varil/gün veya 25,2 milyon varil/sene.
= 100) senesi hazma göre index olarak verilmiştir.
ortalama gün varil.

Petrol Dairesi Basık. Bütçesi
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S >
03

&0

1^
43.039

125.72

-
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Batman - Döryol boru hattı hampetrol nakliyatı hamule ve ücretlerinin şirketler ve T.P.A.O.

Şirketler

Varil/S.

1967
T opl am
ücreti

Ortalama

Varil/S.

1968
T oplam
ücret

T.P.A.O.
Mobil
Shell

2 812 105
3 595 043
6 088 488

33 658 475
43 488 613
54 142 912

11 969
12 096
8 893

3 522 064
3 354 292
8 875 786

35 748 787
34 667 564
62 015 649

Toplam
12 945 636
lndex 1967 = 100 100

131 290 000
100

10 986

15 754 142
126,07

132 432 000
100,87

Varil/S.

1969
Toplam
ücret

10 149
10 335
6 987

4 711 280
3 331 000
11 493 000

40 718 000
30 631 000
77 981 000

î> 157

19 535! 280
156,34

149 330 000
113,74

Ortalama

Not : —- Toplam değerler taşıyıcı şirket olarak T.P.A.O. ya izafe olunabilir.
— Devreler takvim yılıdır.
—• Taşıma ücretleri 1967 yılı için 1 nci muvakkat tarifeye, 1968 yılı için 2 nci muvakkat tarifeye,
fnthnı tatbik olunan 3 ncü muvakkat tarifeye göre hesaplanmıştır.

m •
—• T.P.A.O. değerleri toplam olar al i
—• Mesafeler değişiktir.
— Ücretler Tl. dır.

gösterilmiştir.

lYİTol DaıiiTsa Bayık, Bütçesi
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B ü t ç e K a r m a Komisyonu r a p o r u
T.H.MJI.
Bütçe Karma
Komisyonu
Esas No. : 1/19
Karar No. : 24
C u m h u r i y e t Senatosu B a ş k a n l ı ğ ı n a
30 . .11 . 1960 t a r i h i n d e T ü r k i y e Büyük b i l i c i .Meclisine s u n u l u p , bilfthare t e t k i k i hususu K emisyonum
kanlığı 1970 yılı Bütçe k a n u n u tasarısı»
E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r B a k a n ı , Daire B a ş k a n ı ve .Maliye Bakanlığı temsilcilerinin katıldık lavı oturu
Petrol Dairesi (Başkanlığı 1970 yılı Bütçe k a n u n u tasarısı ile, (A/))
cari h a r c a m a l a r ile (A/D)
sermaye
sırasiyle (2 675 998) lira ve (98 84L) lira ki, t o p l a m olarak (2 760 884) lira Ödenek talebediîmek le, geliri
edilmektedir.
Söz konusu B a ş k a n l ı k bütçesi üzerinde, K o m i s y o n u m u z adına, gerekli incelemeleri y a p m a k l a g ö r e v l e n d i r
h a z ı r l a d ı k l a r ı r a p o r l a r ı n ı okumaları ve gerekli g ö r ü hm h u s u s l a r hakkımla tamamlayıcı ve açd;lay;c: nitelikt
rimiz kişisel görüşlerini ifade etmiş, dünya enerji k o n j o n k t ü r ü içinde önemi ve değeri dm< r ormrji k a y n a k l a
s u n d a ilgililere çeşitli s o r u l a r tevcih etmişlerdir.
E n e r j i ve Tabiî K a y n a k l a r Bakanı yaptığı konuşma-; 1 :', hizmetin mahiyeti, petrol sanayiimizin halihazır
işleri, n a k l i y a t ve P e t r o - K i m y a k o n u l a r ı n d a geniş izahlarda bulunmuş, tevcih olunan soruları cevapland
şülmesine geçilerek, t a s a r ı d a mevcut 1, 2, 8, 4, 5, 6, 7, S, 9 ve 10 ucu maddeler bağlı cotvelloriyle aynen ka
Genel K u r u l u n tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sakarya
İV. Boyar

Ba,şıka,rı V.
Aydın
İ. C. Ege

Ankara
Y. Köker

Adkıara
11. T. Toker

.Bolu
Söz h a k k ı m m a h f u z d u r
K. Demir

Burdur
Söz h a k k ı m ımalhfuzdur
N.
Yavuzkan

Kâıtfip
Erzurum

Sözcü
Aıııka.ra
.1/. K.

Yılmaz

R.

Ankaua

Ankara
A.

Yalçın

C. S. Üyeni
R. Ün er

Petrol Dairesi! Bask. Bütçesi

Danışımın

/.

A.

Yetiş

Çorum
Topçubaşî
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Eskişehir
M. 1. Angı

Elâzığ
0. F. Sanaç
îzrmir
Söz haikkum. mahfuzdur
C. Karagözoğlu

A.

Miaraş
îmamoğlu

T'ahiî Üye
Söz hakkım mahfuzduı*
8. Özgür

Kars
K. Okyay

A.

Miaraş
Karaküçük

Talka t
t. H. Balcı

Hialtay
II. Özkan
Kastamonu.
Söz haJkıkıım mahfuzdur
H. Tosyalı

İçel
T. Okyay uz

İstanlb
0. C. Fe

ı Kütahya
t. E. Erdinç

Maniıa
0. Karaosm

Muğla
M. Akarca

Ordu
K. Şensoy

Tîize
E. Y. A

Trabzon
A. 8. Ağanoğlu

Uşak
M. F. Atayurt

Uşak
0. Den

Zonguldak.
K. Nedimoğlu

Potırol Daıircai Basık. Bütçesi
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TEKLİFİ

BÜTÇE KARMA KOM

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı

Petrol Dairesi Başkanlığı

MADDE 1. — Petrol Dairesi Başkanlığının cari harcamaları için
( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 675 993) lira, sermaye
teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (93 341) lira ki, toplam olarak (2 769 334) lira ödenek veril
miştir.

MADDE 1. — Tasarının 1 n

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 769 334) lira olarak tahmin
edilmiştir.

MADDE 2. —• Tasarının 2 n

MADDE 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 1970 bütçe yılında elde
edilecek gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C)
işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu cetvelde yazılı gelirin tarh ve tah
siline 1970 bütçe yılında da devam olunur.

MADDE 3. — Tasarının 3 n

MADDE 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının 30 . 6 . 1939 tarihli ve
3656 sayılı Kanunun 19 ncu maddesine giren hizmetlilerine ait kadrolar,
bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 4. — Tasarının 4 n

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu Karariyle kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunların
eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının kuruluşu hakkındaki
16 . 3 . 1954 tarihli ve 6326 sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı
maddelerini değiştiren ve bu kanuna bâzı fıkralar ekliyen 21 . 5 . 1955
gün ve 6558 sayılı Kanunla eklerine bağlı cetvellerde yazılı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında kullanılmaz.
Petrol Dariresıi Basık. Bütçesi

MADDE 5. — Tasarının 5 n
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(Hükümetin teklifi)
MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar karşı
lığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan idarece gelir
kaydı lâzımgelenler bir taraftan, bağlı (B) işaretli cetvele gelir, diğer
taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları) cet
velinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

MADDE (!. — Tasarının 6 neı

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları)
yetmemesi halinde :

MADDE 7. — - Tasarının 7 ııei

maddelerindeki

ödeneğin

a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı bulunan borçlar ilgili
oldukları tertiplerden bu maddelere,
b) 1954 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye
Kanununun 93 ncü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve kar
şılıkları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970 yılı bütçesinin ilgili
hizmet tertipleri veya (Aylık ve ücretler kesimleri hariç) ( A / l ) ve
(A/3) cetvellerine dâhil ödeneklerden (Geçen yıllar borçlan) madde
lerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 8. —• Gider bölümlerinden yapılacak harcamalara ait for
mül, bağlı (R) işaretli cetvelde gösterilmişti»-.

Petrol Daıiresıi Basık. Bütçesi
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(Hükümetin teklifi)
MADDE 9.

(Bütçe Karma Ko

Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 9. — Tasarının 9 n

MADDE 10. — Bu kanunu, Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynak
bakanları yürütür.

MADDE 10. — Tasarının 10

[Başbakan
S. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Baltanı
H. Atabeyli

Devlet Baltanı
G. Titrek

Devlet
T.

Millî Savunma Baltanı
A. Topaloğlu

İçişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
İ. S. Çağlayangil

Maliye Bakanı
M. Erez

Millî Eği
O.

Ticaret Balkanı
A. Ballı

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

Tarım Baltanı
1. Ertem

Ulaştırm
N. M

Sanayi Bakanı
S. Kılıç

En. ve Ta. Kay. Bakanı
S. O. Avcı

Turizm ve Ta. Bakanı
N. Cevheri

İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu

Köy İşl
T. K

Gençlik ve Spor Bakam
/. Sezgin

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR

Bölüm

Madde

12.000

Ödeneğin çeşidi

1989 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira
Lir

2 312 661

2 27

PERSONEL GİDERLERİ
Kesim toplamı

543 505

550 801

Aylıklar
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak öde
meler
ÜCRETLER
Kesim toplamı

543 504

550 800

1
1 494 096

1
1 419 991

Hizmetliler ücreti
Geçici hizmetliler ücreti
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti
Sözleşmeli personel ücreti
SOSYAL YARDİMLAR Kesim toplamı

343
13
81
1 056
88

AYLİKLAR
12.110
12.150

:l 2.2.10
12.230
12.250
12.260

12.310
12.320
12.330
12.340
12.370

Çocuk, zammı
Doğum yardımı
ölüm yardımı
Tedavi ve cenaze giderleri
Emekli keseneği karşılıkları
EK ÇALIŞMA KARŞILIKLARI
12.410 Fazla çalışma ücreti

236
200
000
660
638

1 056 660
170 233

4 800
800
5 400
20 000
57 638

5 000
1 000
5 400
30 000
128 833

350 130
13 200
1

1

1

Petrol Dadresi Bask. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

TAZMİNATLAR
12.520 Kasa tazminat]

14 220

20 440

ÖDENEKLER
12.710. Temsil ödeneği

25 200

25 200

147 002

86 003

YOLLUKLAR

Kesim toplamı

I - Yurt içi yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
12.811 Sürekli görev yollukları
12.813 Geçici görev yolluğu
12.814 Yabancı uzmanlarla yardımcıları
görev yolluğu
DİĞER YOLLUKLAR
12.841 Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 56

İ
65 000

l
55 000

6 000

1

geçici

1 000

•

1 000 '

002)

II - Yurt dışı yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu
12.854 Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt
dışı geçici görev yolluğu
(Yurt dışı yollukları toplamı : 30 001)

75 000

30 000

1

1

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Bölüm

ödeneğin çeşidi

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lıira

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm t
Lira
Lir

321 845

32

YÖNETİM GİDERLERİ

13.000

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ ALİMLAR
Kesim toplamı
13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri
13.140 Yayın alımları ve giderleri
13.150 Yakacak alımları ve giderleri
13.160 Hizmetli giyim alımları ve giderleri
13.190 Diğer alımlar ve giderleri
GENEL
LER
13.210
13.220
13.230
13.290

YÖNETİMLE

İLGİLİ GİDER
Kesim toplamı

113 345
6
16
25
30
24
7
4

000
000
000
000
000
845
500

107 320
6
15
25
30
24
4
o

000
000
000
000
000
320
000

26 500

27 000

Su giderleri
Temizlik giderleri
Aydınlatma giderleri
Diğer yönetim giderleri

4
3
15
4

500
000
000
000

5 000
000
15 000
4 000

ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı

17 000

22 000

2 000
15 000

2 000
20 000

13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri

Petrol Dairesi Basık. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Bölüm toplamı
Madde
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

TAŞIT İŞLETME VE ONARMA GİDER
LERİ
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri

13.610
14 000

KİRA GİDERLERİ
Kira bedeli

15 000

17 000

150 000

150 000

HİZMET GİDERLERİ

75 002

GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Kesim toplamı
14.110
14.130
14.140

Hükümetçe ist
Bölüm toplamı
M
Lira
L

Yangından korunma ve sigorta giderleri
Mahkeme harçları ve giderleri
6326 sayılı Kanunun 21 nci maddesi gere
ğince komiserlere verilecek ücret ve gider
leri
14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 92, 94
ve 1.16 nci maddelerinin gerektirdiği gi
der
J4.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsat
namelerinin feshi halinde yeni bir ruhsat
name verilinceye kadar yapılacak gider
ler
GÜVENLİK GİDERLERİ Kesim toplamı

75 000

71 002

10 000
500

1
2 000

24 500

20 000

40 000

49 000

2

1
2

Petrol I){i.ir'0î*î Bask. Bütçesi
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Bölüm

16.000

Madde

13.000
14.000
16.000

ödeneğin çeşidi

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
gerektirdiği giderler
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan
tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği
giderler
ÇEŞİTLİ GİDERLER

Hükümetçe istene
Madde
Bölüm
Lira
Li

1

1

1

1
9 000

TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ
Temsil giderleri

5 000

5 000

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ
16.810 Bina onarımı

4 000

4 000

16.710

12.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

PERSONEL GİDERLERİ
Bölümü
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü
HİZMET GİDERLERİ Bölümü
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölümü

toplamı
toplamı
toplamı
toplamı

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI

Petrol Dairesi Basık. Bütçesi

2 312 661
321 845
75 002
9 000

2 2

2 718 508

2 6
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI

Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Hükümetçe i
Madde
Böl
Lira

11 - Transferler
34.000

MALÎ TRANSFERLER

34.250

5 301

BAĞIMSIZ BÜTÇELİ İDARELERE
ÖDEMELER
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre
Millî Prodüktivite Merkezmıe ödenecek
aidat

5 000

5 000

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER
Kesim toplamı

301

301

1

1

300

300

34.620

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gere
ğince sivil savunma yardım fonu
34.630 6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi gere
ğince sigorta fonu

35.000

SOSYAL TRANSFERLER

35.210

41 067

EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his
seleri

33 787

76 950

(Bu ödeneği artırmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.)
Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödenenin cesidi

DERNEK, BİRLİK, KURUM. KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR
35 710 T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktir
me ve Yardımlaşma Sandığına
36.000

7 280

Hükümetçe istene
Madde
Bölüm t
Lira
Li

11 086
5 001

BORÇ ÖDEMELERİ
GECEN Y ILLAR BORÇLAR!
Kesim toplamı

5 000

36.310

Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geçen yıl
lar borçları
30.320 Diğer geçen yıllar borçları
36.400 İlâma bağlı borçlar

34.000
35.000

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde attırmaya
Maliye Bakanı yetkilidir.)
MALÎ TRANSFERLER Holümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü lopları!
BORÇ ÖDEMLLERİ
Holümü toplamı

•11 067
r> ooı

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

51 369

5 301

30.000

iVîr:ı! l)n!İr.,?r. IUsük. lîüteesi
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B — CETVELİ

Bölüm

1969 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

Madde

Hükümetçe tahm
Madde
Bölü
Lira

B/2 — Yergi dışı gelirler
ÇEŞİTLİ GELİRLER

63.000
63.330

Çeşitli gelirler

63.400

Bağışlar

72.000

63.000
72.000

15 001
15 000

15 000

2 754 876

ÖZEL GELİRLER
72.100

Hazine yardımı

2 254 876

2 304 333

72.400

Devreden nakit

500 000

450 000

ÇEŞİTLİ GELİRLER
ÖZEL GELİRLER

Bölümü toplamı
Bölümü toplamı

GENEL TOPLAM

15 001
2 754 876
2 769 877

Petrol Dairesi Başjk. Bütçesi
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C - CETVELİ
Vergilerin, resimlerin ve başka
gelirlerin dayanakları
Çeşidi
Tarihi
Numarası
16
21
6

Kanun
»
»

3
5
6

1954
1955
1957

ÖZETİ

6326
6558
6987

Petrol Kanunu
Petrol Kanununun bâzı maddelerinin tadili ve bâzı maddelerin
6326 sayılı Petrol Kanunu ile bu kanunda değişiklik yapan
lerini tadil ve bâzı maddelerine fıkralar ilâve edilmesi hakkın

D - CETVELİ
X
o
O

2

Memuriyetin nev'i
Topıogıraf

Reıssajm
3 Dilbilir Daktilo
• > Malzeme Eksperi
o
Topograf Yıardımcısı
6 Sekileten'
75 Memur

Aded
1
1
1
1
1
1
1

Ücret
1 250
1 500
1 250
1 250
800
700
950

D.

Memuriyet m nev'i

6 Memur
6 Dağıtıcı
Şoför
8
»
9
»
9 Tıelefaneu
6 Daktilo
»
7

Da/iresıi Basık. Bütçesi

Aded
5
1
1
1
1
1
1
<>

Ücret
800
800
800
600
500
500
800
700

(S. Sayısı : 1304)

D.

M

i) Daktilo
11 Kalorif
9 Belkçıi
10 İşçi
8 Başhad
.10 Hadem

E - CETVELİ
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

12.000

Personel giderleri
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıla rı ücreti

L - CETVELİ
D.
7

Memuriyetin nev'i
Kısım Şefi

Aded

Aylık

1

800

R - CETVELİ
1. 1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağlı (R) işaretli cetveldeki harcam
bütçe için de uygulanır.
2. Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin
ketlerin Hazine namına işletme süresince yaptığı ve tarafların protokol ile tây
14.160 neı maddeden ödenir.

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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sa^rt * CÖSfVEU
Petrol Dairesi Başkanlığı 237 sayılı Kanunun 11 nci maddesine göre kullanılmakta olan
Adedi
1
1
1

Cinsi
Station Wagon
»
»
»
>

»Markası

(Satmalına tarihi

[Bedeli
Lira

16 . 8 . 1960
23 . 1 . 1968
14 . 5 . 1968

36 420
79 415
80 585

Ford öonsül
Jeep
öhevrolet

ıD

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Karar sayısı : 6/11521
KARAft^AJYd! ÖRNEĞİ
Ücretlerin Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçeslinin (E) cetveli dâhil ödenekilierden karşılanacak olan İ'I
süreleri yazılı cem tan bir aded kadro; 1 . 3 . 1969 - 28 . 2 . 1970 tarihleri arasında geçerli olmak üzıere 617 sa
Bakanlar Kurulunca 26 . 3 . 1969 tarihinde onaylanımşltır.

Petrol Dairesi Bask. Bütçesi
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