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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
Devlet Hava Meydanları Genel Müdürlüğü
Bütçesi açık oya sunuldu ve kabul olundu.
2510 sayılı Mesken Kanununa ek kanun, tasarisnı görüşmek üzere, tasarının havale edil
diği komisyonlardan seçilecek üyelerin iştiraki
ile bir Geçici Komisyon teşkilime dair önerfgesi
okundu ve kabul edildi.

Bu birleşimde İM oturum yapan Genel Ku
rulda :
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının görüşül
mesine devam olunarak :
Tarım Bakanlığı;
Devlet tfretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü;
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü;
Turizm ve Tanıtma Bakanlığı;
Gümrük ve Tekel Bakanlığı;
Tekel Genel Müdürlüğü;
Köy işleri Bakanlığı;
Orman Bakanlığı bütçeleri kabul edildi.
Orman Genel Müdürlüğü Bütçesinin görüşül
mesi tamamlandı ve gelecek (birleşimde açık oya
sunulacağı bildirildi.
70 nci Birleşimde görüşülmesi bitirilen,

14 Mayıs 1970 Perşemlbe günü toplanmak
üzere, Birleşime saat 20,40 ta son verildi.
Başkan
BaşkanveMli
Mehmet Ünaldı

Kâtip
Kayseri
Sami Turan

Kâtip
Denizli
Hüseyin Atmaca

2. — GELEN

KÂĞITLAR
metni ve Cumhuriyet Senatosu Malî ve iktisadi
işler, Anayasa ve Adalet ve Bütçe ve Plân ko
misyonlarından 3 er üye alınmak suretiyle ku
rulan Geçici Komisyon raporu (Millet Meclisi:
2/289; Cumhuriyet Senatosu: 2/293) (S. Sa
yısı : 1342)

Rapor
1. — 21 . 2 . 1Ö67 tarih ve 832 sayılı Sayış
tay Kanununda değişiklik yapılması ve bu ka
nuna geçici üç mıadde eklenmesi hakkında ka
nun teklifinin Millet Meclisince kabul olunan

••»

BİRİNCİ

OTURUM

Açılma saati : 09,00
BAŞKAN — Başkanvekili Lûtfi Tokoğlu
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Doğan Barutçuoğlu (Manisa)

BAŞKAN — Muhterem senatörler, 72 nci
Birleşimi açıyorum.
OSMAN ALİHOCAGÎL (Erzurum) — Sa
yın Başkan, benim bir takririm var, gündem dışı
iki dakikalık bir konuşma rica ediyorum.

BAŞKAN — Bir dakikanızı istirham edeyim.
Sayın Alihocagil, müsaade ederseniz öğleden
sonraki oturumda size söz vereyim.
OSMAN ALİHOCAGİL (Erzurum) — Olur.

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi

(1/286) Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Dağıtma tarihi : 6.5. 1970)
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C. Senatosu

B : 72

T — ÇALIŞMA BAKANLIĞI BÜTÇE S t :
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 1970
malî yılı Bütçe kanun tasarısı üzerindeki müza
kerelere devam ediyoruz. Gündem sırası itiba
riyle Çalışma Bakanlığı bütçesini müzakere ede
ceğiz. Komisyon ve Çalışma Bakanlığı temsil
cileri hazır bulunmaktadırlar. Çalışma Bakan
lığı bütçesinin müzakerelerine başlıyorum, efen
dim.
C. H. P. Grupu adına Sayın Isıtan, buyu
runuz.
C. H. P. GRUPU ADINA RIZA ISITAN
(Samsun) — Sayın Başkan, sayın senatörler,
C. H. P. Senato Grupumm Çalışma Bakan
lığı görevleri hakkındaki mütalâa ve görüşle
rini bütçenin bundan 3,5 ay önceki görüşmele
rinde arz etmiştik. O günden bugüne bunlarda
bir değişiklik olmadığını arz ederek sözlerime
başlıyacağım.
Sayın arkadaşlarım,
Önceki konuşmalarımda arz ettiğim mütalâa
ve görüşlerimin büyük bir kısmına Sayın Ba
kan olumlu ve tasvipkâr cevaplar vermişti.
Bundan dolayı kendilerine teşekkür eder, bu söz
ve davranışlarının eylemlerle desteklenmesini
bilhassa rica ederim.
Yalnız o günkü konuşmanın birkaç noktası
na Sayın Bakan tarafından hiç değinilmemiştir. Ben bu konuşmamda onları tekrarlamak
zorunluğunda kalacağım.
Önceki konuşmamda toprak reformu yapı
lıp tarım sektöründe çalışması gereken insangücü ile, tarımdan sanayi ve hizmetler sektör
lerine kaydırılması gereken insangücünün ke
sin olarak belli edilmesinden önce çalışma ha
yatımıza, hattâ sosyal ve ekonomik bünyemize
yön vermenin imkânsızlığına değinmiştim. Sa
yın Bakanın bu konuya ait fikirlerini öğren
mek mümkün olamamıştır. Şimdi yapacağı ko
nuşmasından bunları öğrenebilirsem çok mem
nun kalacağım.
Yine önceki konuşmamda Bakanlığa men
sup yüksek dereceli bir memurun sırf Avukat
lık Kanunundan faydalanarak emekliliğini sağ
lamak gayesi ile Sosyal Sigortalar Kurumu avu
katlığına tâyin olunmuş olduğunu, fakat bir
gün dahi gelip vazifeye başlamadan 6 ay müd
detle kendisine en yüksek dereceden aylık öden
miş olduğunu ve 6 ayın sonunda da re'sen emek
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liye sevk olunduğunu, bu suretle hem Sosyal
Sigortaların ve hem de Emekli Sandığının za
rara sokulmuş bulunduğunu ifade etmiş ve Sa
yın Bakanın bu hususlara ait düşüncelerini öğ
renmek istemiştim. Bunun cevabını Sayın Baka
nın yazılı olarak verilecektir, taahhüdüne rağ
men 3,5 aydır alamamış bulunmaktayım.
Yine konuşmamda İstanbul'da zeyrek tesis
leri inşaatında forekazık sistemine ihtiyaç du
yulması hasebiyle bu işin eksiltmeye çıkarıldığı,
daha uygun fiyat veren müesseseye ihale olunmayıp, daha pahalı yapacak olan firmaya ve
rildiği, işi pahalıya alan firmanın da bunu ön
ce daha ucuz veren firmaya devrettiği, bu suret
le kurum aleyhine 1,5 milyon liralık bir zarar
meydana geldiği, bu hususların müfettiş rapor
ları ile de tesbit edildiği, fakat sorumlular hak
kında bir işlem yapılmadığını ifade etmiş, bu
nun mahiyetini Sayın Bakandan öğrenmek iste
diğimi arz etmiştim. Buna da bir cevap veril
memiştir.
Bu haller gösteriyor ki, sayın iktidar suç de
recesine varan fiillerde bile murakabeden kaçın
makta bu gibi hususlara cevap verme sorunluluğu duymamaktadır.
4. Aynı konuşmamda Bakanlık Teşkilât Ka
nununun, günün ihtiyaçlarını karşılamaması dolayısiyle daha Üçüncü İnönü Hükümeti zamanın
da bir teşkilât kanunu tasarısı hazırlanmış ol
duğunu, fakat Meclise verilmeden önce inönü
Hükümeti istifa ettiği cihetle bu tasarının o gün
den bugüne kanunlaşamamış olduğunu ifade et
miş, Sayın Bakandan bunun biran önce Meclîse
sevk olunarak kanunluk kazanmasına yardımcı
olmasını rica etmiştim. Sayın Bakan bu husu
su cevaplıyarak, tasarının 1969 yılı başında Mec
lise sevk olunduğunu ve Çalışma Komisyonunda
kabul edilerek Bütçe Komisyonuna havale olun
duğunu ve orada görüşülmeden önce Meclis ta
tile girdiğinden kadük olduğunu, ifade ettikten
sonra işi Meclislerin çalışmasına götürerek, bâ
zı şikâyetlerde bulunmaktadır. Sayın Bakanın
bu şikâyetini tutanaklardan aynen aktarıyorum.
Sayın Bakan diyorlar ki; «Gerçekten geçen yıl
larda genel çalışma endeksine göre % 60 Meclis
mesaisi murakabeye gitmiştir. % 40 Yasama
Meclislerimiz kanun yapabilmiştir, tasarrufta
bulunabilmiştir. Çıkarılan 468 Kanun vardır.
Küçümsenemez hiçbir zaman. Daha fazla çıka-
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rılabilir miydi? öyle zannediyorum ki, muraka
be sınırlarını biraz daha mesuliyet hudutları
içinde, lüzumsuz, Meclisleri işgal eden, genel gö
rüşme, gensoru vesaire gibi, hattâ opsrüksiyon
için kullanılan bu vasıtaları bir tarafa bırak
mak ve daha ciddî meselelerden murakabe yol
larına tekerrüre, opstrüksiyona gitmeden mura
kabe itiyadı içersinde olur isek şüphesiz Meclis
lerimiz bu gelen kanunları daha verimli şekilde,
daha süratli şekilde çıkarma imkânını elde ede
bileceklerdir.» şeklinde muhalefetten yakınmak
tadır. Bizim de aynı konuda fakat aksi yönde
şikâyetlerimizin bulunduğunu Sayın Bakana arz
etmek isterim. Sorduğumuz sorulara aylarca ce
vap alamadığımızı yukarda delilleri ile açıkla
dım.
Bâzı sözlü soruların da senelerce beklemekte
olduğu Meclis gündemleri ile sabittir. Meclis
araştırmaları açıklamamaktadır. Daha on gün
önce Sayın Başbakan hakkında kurulmuş olan
Soruşturma Hazırlık Komisyonu iktidar partisi
nin oy çokluğu ile vazife yapmaktan alıkonul
muştur. Geçen yaz Çalışma Bakanlığı Teşkilât
Kanunu ve daha bunun gibi birçok sosyal ve
ekonomik kanunlar komisyonlarda sırasını bek
lerken bir sinema filminin kopması gibi, âni bir
kararla Meclisler tatile sokulmuş, yüzlerce ka
nun teklif ve tasarısı kadük hale getirilmiştir.
Bütün bunlar muhalefetin değil, iktidar parti
sinin oyları ile tahakkuk etmiştir. Bu gibi mi
salleri çoğaltmak mümkündür. Bunlar ortada
iken muhalefetten şikâyet etmek Hükümetin tu
tumu veya ihmali ile Meclise dahi verilmemiş
veya tatil kararından ancak iki, üç ay önce ge
tirilebilmiş ve sonradan muhalefetin hiçbir iste
ği olmadan ve muhalefete rağmen verilen tatil
kararı ile kadük hale gelmiş işlerde muhalefeti
suçlamak en hafif deyimi ile haksızlıktır.
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«Demek oluyor ki, kanun yapma bakımından ih
tiyacı duysak bile, gecikmeler olmaktadır. Bun
dan kusuru, şu iktidara veya bu iktidara değil
de, meselenin yürüyüş hızına hamletmek ve bu
nun unsurları üzerine de dikkatle durmak ve
eğilmek gerekir.» diyorlar. Yani, daha 3 ncü
İnönü zamanında hazırlanmış bulunan Tarım İş
Kanununun bütün fayda ve lüzumuna inanma
malarına rağmen 5 senedir Meclise getirilmeme
sinin tek sebebi ve mesulü sadece meselenin yü
rüyüş hızı oluyor. Ne bu iktidar, ne de şu ikti
dar bundan sorumlu tutulamıyor. Bu şekilde bir
izah tarzının bizi tatmin etmediği aşikâr olmak
la beraber, Adalet Partisi Grupu dâhil, başka
hiçbir teşekkülü de tatmin edeceğini kabul et
mek güçtür. Meselelerin yürüyüş hızını sadece
mesul iktidarlar tâyin eder; dilerlerse artırabi
lir, dilerlerse durdurabilirler. Tıpkı şimdi oldu
ğu gibi.
Bunların dışında bir hususu daha arz ede
rek sözlerime son vereceğim o da şudur :
Bir seneden beri Sosyal Sigortalar Kurumu
Genel Müdürlüğü açıktır, vekâletle idare olun
maktadır. Elbette Genel Müdürlük veya Bakan
lık içinde bu görevi liyakatla yürütecek değerli
elemanlar mevcuttur. Böyle olmasına rağmen
buraya asil Umum Müdür tâyin edilmeyip de ve
kâletle idare edilmesindeki sebebi anlamak güç
tük

5. Sayın Bakanın geçen bütçe konuşmacın
da Tarım İş Kanununun gecikmesi hakkında ile
ri sürdüğü mazereti de kabule imkân göremi
yorum.

Eğer bu tutum bu görev bir Umum Müdürsüz yürütülebiliyor, Umum Müdüre lüzum yok
tur anlamına ise bizim de diyecek sözümüz kal
maz, Fakat adam arıyoruz. Bunu liyakatla ya
pacak kimseyi bir senedir bulamadık mânasına
ise bu Umum Müdürlükte veya Bakanlıkta ça
lışan değerli elemanlara bu şekildeki bir düşün
ce bir bühtan olur. Çünkü bu görevi yapacak
dirayet ve liyakatta kimseler bu Bakanlık ca
miasında çoktur ve hem de pek çoktur. Bu se
beple Umum Müdürlük meselesinin de daha faz
la sürüncemede bırakılmadan biran önce halle
dilmesini gerekli görüyoruz.

Sayın Bakan Tarım iş Kanununun çıkması
nın bir zaruret olduğunu, partisinin seçim be
yannamelerinde ve Hükümet programlarında bu
konunun mevcudolduğunu ve hattâ kendisinin
de bundan 8 sene önce Millet Meclisinde yaptığı
bir konuşmada, Tarım İş Kanununun çıkmamış
olmasından şikâyet ettiğini ifade ettikten sonra

Sözlerimi burada bağlıyorum. 1970 malî yılı
bütçesinin Yüce Türk Milletine, Bakanlığa ve
onun değerli mensuplarına hayırlı olmasını di
ler, Yüce Senatoyu ve bütçesini görüştüğümüz
Bakanlığın çok değerli ve fedakâr elemanlarını
şahsım ve Grupum adına yürekten sevgi ve say
gılarımla selâmlarını.
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Isıtan.
Güven Partisi Grupu adına Sayın Baysoy,
buyurunuz efendim.
GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA FEHMİ
BAYSOY (Erzincan) — Sayın Başkan, sayın se
natörler ; çalışma hayatının, barış ve güven için
de ilerlemesinde Çalışma Bakanlığının ve işçi
örgütlerinin, hiç şüphe yok ki, büyük rolü var
dır. Ve bu bakımdan Çalışma Bakanlığı büyük
bir yük yüklenmiş bulunuyor.
Biz, Güven Partisi olarak, işçi ve sosyal hak
ların geliştirilmesini, sosyal hak ve adalet için
de kalkınmanın temel unsurlarından biri olarak
görmekteyiz. Tarım sektöründe çalışan işçile
rimizin dâvaları hâlâ daha halledilmiş değildir.
Biran evvel tarım işçisinin normal çalışma düze
ni içinde haklarının verilmesinin, tarım iş ka
nununun biran evvel çıkarılmasını dilemekte
yiz. Bu hususta, benden evvel konuşan arkadaşı
mızın da temas ettiği gibi Bakanlığın, yalan za
manda Meclise geleceğini vadettikleri halde he
nüz daha bu kanun gelmemiş bulunmaktadır.
Biz, Güven Partisi olarak, işçilerin daha re
fah içinde yaşama imkânlarını sağlamak, ço
cuklarının istikballerini garanti altında bulun
durmak, onlara burs imkânlarının, yurt imkân
larının daha geniş mikyasta teminini sağlamak
taraftarıyız. Ve bu konuda, her zaman Hükü
mete yardımcı olacağız. Memnuniyetle kaydet
mek lâzımdır ki, Türk işçisi haklarını kanunlar
çerçevesinde, olgun bir görüş içinde daima ara
maktadır. Ve Türk iş'in bu seferki umumi top
lantısını Doğuda Erzurum ilinde yapmasını da
memnuniyetle karşılamış bulunuyoruz. Türk iş
çisi daima milliyetçi kuruluşlar halinde görmeyi
arzu ediyoruz. Çok sayıda sendika değil, fakat
çok adedde işçiyi içine alan az adedde sendika
ların yerleşmesinin taraftarıyız.
Sayın arkadaşlarım, dışarda çalışan işçilerin,
memleketimize gönderdikleri dövizlerin, cidden
büyük faydalar temin ettiğinde hiç şüphe yok
tur. Ancak, dıştaki işçi adediyle, gelen dövizi
mukayese edecek olursak, arada yine bir hayli
farklı tarafların bulunduğu görülecektir. Vaka
1964 te çıkarılan bir kanunla normal kur değil
de, işçi için döviz bozulmasında hususi haklar ta
nınmış ama, öyle görülüyor ki, artık bu da bu
gün için kifayet eder durumda değildir. Ve dışardaki işçinin eline geçen dövizin tamamının
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memlekete gelmemesinde de bunun büyük rolü
olduğuna hiç şüphe yoktur. Şu halde yeni bir
tedbir daha düşünülmek lüzumuna kaaniiz.
Sosyal Sigortaların maddi imkânları gayet
geniştir. Fakat nedense bir türlü hv,} memleketin
sanayi yatırımlarına intikal ettirilmeye yanaşıl
mıyor. Halbuki, bunun sanayi yatırımlarla in
tikali her halde memlekette çok daha faydalı
ve sanayimizin biran evvel daha genişlemesi im
kânlarını sağlamış olacak, diğer taraftan da,
dışardaki işçilerin de bu yatırımlara iştirakleri
sağlanırsa, memleketlerine döndükleri zaman,
hem bir gelir kaynağına sahibolmuş olacak, hem
de kendi iştirakleriyle kurulmuş olan müessese
lerde rahatlıkla çalışmak imkânı da bulmuş ola
caklardır.
Mühim olarak gördüğümüz konularda birisi
de, fiyat meselesidir, memlekette fiyatlarımız za
man zaman anormal denecek kadar yükselmek
tedir. Bunda, hiç şüphe yok ki, iyi bir murakabe
yapılmayışının büyük rolü olduğu muhakkak
tır. İşçiyi veya dar geçim imkânına sahip vatan
daşlarımızı düşünürken, bunların gelirlerine sa
dece üç, beş kuruş ilâve etmek kâfi değildir.
Çünkü, ona verilen 3 veya 5 kuruşun yerine, fi
yatlar 5 - 10 kuruş artmaktadır. Şu halde Hü
kümetin bu konuya eğilmesi, fiyatların anormal
yükselişini önleme çarelerini alması ve bunu
durdurması zaruridir. Aksi halde, dar gelirli
vatandaşın, işçi vatandaşın seçimleri sıkıntılı ol
makta devam edecektir.
İş ve İsçi Bulma Kurumunun da bu artan
dış istekler karşısında daha geniş mikyasta teş
kilâtlandırılması ve dışardaki işçilerimizin bâzı
haklariyle daha yakından ilgilenme imkânını
sağlaması lüzumuna kaaniiz. Bu teşkilâtlanmanın
da biran evvel genişletilmesini temenni eder,
Yüce Senatoyu saygı ile grupum ve şahsım adı
na selâmlar, bütçenin memlekete hayırlı olma
sını temenni ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Baysoy.
A. P. Grupu adına Sayın Kmaytürk. Buyu
runuz efendim.
A. P. GRUPU ADINA FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — Sayın Başkan, değerli se
natörler ;
3 Şubat 1970 tarihinde Grupıımuz adına yap
tığımız konuşmanın tümünü, bu defa zamanımı
zın azlığı dolayısiyle takdir buyuracağınız üzere
tekrar konuşmamıza imkân yoktur.
523 —
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Üç ay evvelki konuşmamızın tamamını be
nimseyerek, bu defa kısaca birkaç noktaya de
ğinerek huzurunuzdan ayrılacağız.
1961 Anayasasının 40 ilâ 48 nci maddeleri
nin getirdiği yeni hükümler Çalışma Bakanlı
ğının görevlerim birkaç misli artırmıştır.
Bu Bakanlığın faaliyetleri ile toplumun ya
kın ilgisi de nazarı dikkate alınırsa, hizmetin
önemi ve bunun tahmil ettiği yükün ağırlığını
gösteren sosyal panorama kolaylıkla tersim edil
miş olur.
Bu kadar önemli hizmetler ifasına memur
edilen Çalışma Bakanlığı, gaye ve görevlerini
karşılamaya yeterli bütçe imkânlarına ve kadro
artışlarına sahip değildir.
Hemen her gün cereyan ettirilmek istenilen
işçi ve işveren olayları karşısında Adalet Parti
sinin sosyal politika ve güvenlik anlayışını bir
defa daha bu kürsüden belirtmek isteriz.
Parti ve Hükümet programımızda işaret et
tiğimiz gibi, iş hayatında istikrar ve düzene, hür
sendikacılığa, sosyal güvenliğe inanmaktayız.
Çalışan vatandaşlar arasında kadın ve çocuk
ların özel hükümlerle himaye edilmesine, çalış
ma s a rtlarmın düzeltilmesine, iş gücünün hak
ettiği karşılığı alabilmesine yardım etmek üzere
asgari ücret tesbitine ve nihayet işçilerin kütle
halinde teşkilâtlanarak işveren karşısına sendi
ka ile çıkıp ücret için kollektif pazarlık usulüne
başurmasına taraftarız.
Hür sendikacılığı, hem ücret pazarlığı, hem
çalışma şartları ve hem de demokratik bir dü
zende verimi artıran, meslekî ve beşerî dayanış
mayı takviye eden faydalı bir müessese ola
rak kabul ediyoruz. Sendika hürriyetine kar
şı müdahaleyi demokratik hak ve hürriyetle
re karşı yapılmış bir müdahale olarak görü
yorum
Meslekî eğitimi ve kalifiye işgücü yetişti
rilmesini teşvik ve bu hususta sendikalarla işbir
liği. yapmanın doğruluğuna inanıyoruz.
işsizliği önlemek için istihdam imkânları
nı plân hedeflerine uygun şekilde genişletmek,
büyük sanayileşme hamlelerini geliştirmek
yolundaki gayretlerimizi artırmak, yeni iş sa
halarının açılmasını sağlamak, çalışanların sa
yısmın artırılmsını ve emeğinin karşılığını her'
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işçinin tam almasını temin etmek anaprensibimizdir.
iktisadi kalkınmamızın insangücü, sermaye
ve tabiat kaynaklarını ahenkli bir şekilde kul
lanmakla mümkün olacağına inanıyoruz.
Sosyal güvenlik anlayışımız:
Hastalık, Analık, iş Kazaları, Meslek hasta
lıkları, maluliyet, ihtiyarlık ve ölüm sigortaları
gibi bütün çalışmaları kapsıyan şümullü sos
yal güvenlik tedbirlerini geliştirmek ve buna
yalnız işçi - işveren değil devletin de bir mik
tar katılması gerektiğine kaaniiz.
işçi, işveren arasındaki ahengi sağlıyacak
kanunlar sayesinde, çalışma ve istihsal gücü
nün ve gayrisâfi millî gelir hâsılasının artaca
ğını ve çoğalan nüfusa dengeli olarak intikal
edeceğini temel görüş olarak kabul etmekte
yiz.
Memleketimizin iklim şartlan, değişik usul
ve gelenekleri göz önünde tutularak büyük bir
titizlikle hazırlanan ve yabancı kaynaklardan
da istifade edilen Tarım iş kanun tasarısında
bir çok yeniliklerin bulunması, hususiyle il
tarım komisyonu ihdası, uygulama alanının
işçi sayısı ile değil, tarım işlerinde ücret kar
şılığı bir hizmet akdi ile bağlanmış olmasını
isabetli görmekteyiz.
Sosyal güvenliği sağlamak bakımından Yük
sek meclislerin kabul buyurduğu işçi - işveren
münasebetlerine yön veren 275 sayılı Toplu
iş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanununda gö
rülen aksaklıkların giderilmesi hususunda ya
pılan çalışmaların nihai safhaya geldiğini ve
teklif edilecek tadillerin biran evvel meclisılerden geçirilerek kanunlaşmasının lüzumu
na inanmaktayız.
Grev ve lokavt işçi ve teşekkülleriyle işveren
ler arasındaki açık pazarlığın 1961 Anayasasiyle getirilmiş bir hakkın neticesi olarak kabul
etmekteyiz.
Kanun hükümleri çerçevesi dâhilinde greve
giden ve hakkını hukuk düzeni içinde istiyen
işçilerimizin bu hareketini normal karşılıyo
ruz.
Yalnız grevlerin memleketimiz ekonomik
ve sosyal hayatını felce uğratacak mertebeye
erişmesine de hiçbir suretle taraftar odmıyacağımızı belirtmek isteriz.
Hele kanunsuz grev, boykot, işgal ve tahrip
lere karşı iktidarımızın en küçük bir müsama524 —
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ha göstermiyeceğini katiyetle ifade etmek is- II rimizin gösterecekleri müşterek çalışmakla ve
iyi niyetle tahakkuk edecektir.
ter iü.
Bu refah devletinin temel fikri sınıf ve
Bâzılarının düşündüğü doktiriner gayeler
zümre değil, Türk milletinin tamamıdır.
taşıyan sosyalizm maskesi altında işçilerimi
Bâzı muarızlarımızın ifade ettikleri sigor
zin haklarını kanunsuz hareketlerle alabile
ta
kurumu
sağlık tesislerinin yetersizliklerin
cekleri telkin ve teranelerini asil işçilerimizin
den
sağlık
istasyonu ve dispanserlerinin lü
şiddetle reddetmeleri yarınki iş hayatımız için
zumsuzluğundan
ve tedavi kurumlarının iste
büyük bir teminat olduğunu görmekteyim.
nilen neticeyi vermediğinden şikâyet etmeleri
Hakikatle en küçük bir bağlantısı olmıyan
kanaatimizce isabetli bir görüş değildir.
bu ifadelerin, hasretini çektikleri ülkelerdeki
Mücerredolarak sağlık tesislerinden iste
işçilerin değil ücret pazarlığı, serbest konuşma
nilen neticeyi elde edememek, pahalıya mali
ve hür yaşama imkânları olmıyan gerçekler I yet, fazla ilâç sarf iddiaları insaf ölçüleriyle
karşısında neyi pazarlık edecekleri sorusu
bağdaşamaz.
daima cevapsız kalmaya mahkûmdur.
I
Bunları kendi sosyal ve kültürel yapımız
274 sayılı Sendikalar Kanununun tadili ça
içinde mütalâa etmek yerinde olur.
lışmalarında, işçi - memur ayırımının kesir.
Her gün yeni tesisleri hizmete açmak için
bir sonuca başlanmasının lüzumuna kaani
büyük külfetlere katlanan işe ehil yeni ele
bulunduğumuzu belirtmek isteriz.
manlar bulmak zorunda olan kurumun hiz
2 nci Beş Yıllık Plânın öngördüğü işsizlik I metleri arasında küçük aksaklıkların olabile
ceği bir gerçektir. Ama bunların zamanla dü
sigortası kanun tasarısının da kanunlaşmasını
zeleceğini
ve çoğunun düzelmekte olduğu orta
sabırsızlıkla bekliyorum.
I
dadır. ileri memleketlerde bu gibi tesis ve
Memnuniyetle öğrendiğimize göre Bakan I hizmetlerin ne kadar zaman evvel kurulduğu
arkadaşımızın ve Bakanlığın işçi sağlığına ve I ve beklenilen neticeleirn ne kadar sonra elde
işgüvenliğine verdiği önemi takdirle ifade et
edildiğini unutmamak lâzımdır.
mek isterim.
II
Sağlık tesislerindeki ücretler ilk nazarda
Sayın Bakan arkadaşımızdan bir noktanın II pahalı gibi görünürse de sigortalı hastanın
aydınlanmasına müsaadelerini istirham edece- II ve hastanenin özelliği düşünülürse, hastayı her
ğim.
türlü imkânı kullanarak kısa zamanda tedavi
1963 ten 1969 a kadar yapılan toplu iş söz- II etmek ve böylece işgücüne iade ederek genel
leşmelerinde 17 736 işyeri ve 1 643 395 işçinin I iş hacminin eksiltmemek, umumi istihsali düve ayrıca toplu iş sözleşmeleri dışında kalan I şürmmek, maliyeti artırmamak ve millî geliri
küçük işytrlerinin kontrolü, işçi sağlığı ve II azaltmamak gibi sonuçlar hesaplanırsa tedavi
güvenliğini, Bakanlığın elindeki yeter sayıda II harcamalarının pahalı olmadığı kolaylıkla orolmıyan 114 müfettiş ile ve ayırca madii im- II tay?, çıka:*.
kansızlıklarla bu teftiş hizmetini nasıl göre
I
Sigorta hekimlerinin istenildiği gibi bakceği suali bizi düşündürmektedir.
I
I madıklan iddialarına gelince; gerçek şudur ki j
Değerli senatörler; .
II Bii' hekime kendi kapasitesinin dışında hastn
Sosyal ve ekonomik güvenliğin ileri hedef- II muayene ettirilmek istenirse tabiî ki istenilen
lere ulaşmasında işçilerimiz gibi büyük hisse- II netice alınamaz. Bu da yetersiz kadroların süleri olan işverenlerimizin de ekonomik güven- II ratle tamamlanmasını ortaya koyar.
lik ve iş emniyetlerini sağlam temellere oturt- II
Değerli senatörler;
mak ve devamına yardımcı olmakta en büyük II
Kurumun işçi meskenleri için gereken öne.
vazifemizdir.
II mi verdiğini de belirtmek isteriz. Ayrıca işçi
Bu nizamın devamında Türk sendikaları ve II çocuklrımn okumaları için de ilk defa 1969 hür sendikacılıklarında büyük payı olduğuna II 1970 ders yılında tatbikatına başlanılan ve 500
inanan A. P. her zaman sendikaların yanın- II öğrencinin okumasının gerçekleşmesini sağlıda olacaktır. Bizim inancımıza göre refah dev- II yan kurumun bu konuya da parmak basmış
leti, devletin özel teşebbüsün ve bizzat ışçile- 11 olmasını takdirle ifade etmek isteriz.
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İşçi ve iş bulma kurumu faaliyetlerine ge
lince; genel olarak bu Genel Müdürlüğün, sosyo ekonomik kalkınmamızın gerçekleşmesine
bağlı Anayasamızın gösterdiği iktisadi ve sos
yal hayatı tam çalıştırma esasına göre düzen
lemek gibi önemli hizmetleri vardır.
Yurt içinde işe yerleştirdiği işçi sayısında
büyük bir gelişme olmuştur. Ekim ayı sonu iti
bariyle 1969 yılında toplam mücacaatın 1968
yılına nazaran 25 179 fazlasiyle 501 901 e yük
seldiği tesbit edilmiştir.
Yurt dışı işçilerimiz üzerindeki kurum faaliyetlei rde müspet neticeler vermiştir. Geçen
yıla nazaran % 114,5 bir artış tespit edilmiştir.
Bu rakam yurt dışına işçi şevkinin en büyük
seviyede olduğu 1964 yılma ait tüm gönderme
sayısına göre 26 560 fazladır. Bu da göster
mektedir ki, iktidarımız zamanında yurt dı
şında da işçilerimize geniş iş sahaları temin
etmekte basan sağlamış bulunmaktayız. Bu
gün dışarıda muhtelif memleketlerde 300 000 e
yakın işçimiz vardır.
Bunlarla birlikte kooperatifler yoliyle dış
ülkelere giden işçilerimizin 24 . 11 . 1969 tari
hine kadar memleketimize gönderdikleri dö
viz yekûnu 144 milyona yalandır.
Bu kurumun dırarıda kuracağı propaganda
ve her türlü organisazyon giderleri için büt
çelerden Ltediği ödenekler verilirse bu dövi
zin asgari 200 milycn dolara yaklaşacağı mu
hakkaktır. Bu bakımdan bu kuruma tüketici
değil üretici olarak bakmak yerinde olur.
Muhterem senatörler;
Sözlerimizi bitirirken bir iki temennimizi
de ifade etmek isteriz.
1. Dışarıdaki işçilerimiz bulundukları mem
leketlerin gıda rejimine, hususiyle ete alışama
mışlardır. Et ve diğer gıdalarla meyvalanmızın Ticaret Bakanlığı ile müşterek olarak dış
memleketler nezdinde temas ederek gönderil
mesi hususunda gayret sarf edilmesini temen
ni ediyoruz.
2. Sosyal Sigortalar Kurumunun diğer ya
taklı tesisler gibi büyük bir iki merkezden işçi
özelliği dikkate alınarak akliye ve asabiye
hastanesi kurması yerinde olur.
3. Dışarıdaki işçilerimiz, geçen senede ifa
de ettiğimiz gibi radyoyu iyi dinliyemediklerini
ve kâfi miktarda kitap, dergi ve gazete temin
edemediklerini ve bilâkis parlömanter rejimi
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tehdideden sol neşriyatın kendilerini fazla et
kilediğini ifade ettiklerini duymaktayız. Ti
tizlikle bu konu üzerinde duran Hükümeti
mizin daha fazla hassasiyet görtereceğine emi
niz.
4. Son olarak ve en mühim gördüğümüz
bir nokta da kurum fonlarının gayrimenkul gi
bi ölü yetırımlara değil rantı yüksek sanayi sa
halarına yatırılmasını önemli görmekteyiz.
Sözlerime son verirken bütçenin memleketi
mize ve milletimize ve Çalışma Bakanlığımıza
hayırlı, uğurlu olmasını temenni eder, hepini
zi grupum ve şahsım adına saygı ile selâmla
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kınaytürk.
Muhterem senatörler, Çalışına Bakanlığı
Bütçesi üzerinde muhterem gruplar konuşmala
rını bitirmiş bulunmaktadırlar. Şimdi şahısları
adına söz alan sayın üyeleri, söz alış sırasına gö
re takdim ediyorum. Sayın Bilgen, Sayın Ağancğlu, Sayın Alpaslan.
iSayın Bilgen?. Yak. Sayın Ağanoğlu. Buyu
runuz efendim.
ALİ SAKİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sa3 m Başkan, sayın senatörler, bütçesini görüş
mekte odduğumuz Çalışıma Bakanlığı, sosyal ya
pımız dolayısiyle çok önemli görevi olan ve yıl
dan yıla bu görevinim şümulü ve sahası artan
bir bakanlıktır. En önemli görevi işgücüne, iş
sThası bulmak ve işsizliği önlemek. Türkiye'nin
özel bir durumu var. Tarım sahasında çok önem
li bir gizli işsizlik var. Bu gizli işsiz toplulu
ğu her yıl yûz binlerce insanı şehirlere doğru
itiyor, öte taraftan yıllık nüfus artışı her yıl
7 - 8 yüz bin insanı çatışana çağına yükseltiyor
ve bu grupta iş arıyor. Halbuki memleketimizin
bugün uygulamaya çalıştığımız plânlı kalkın
ma döneminde de yıllık iş sahası yaratma imkânı
200 - 250 bini geçmiyor. Bu şartlar altında işsiz
liği önlemek en önemli meselelerimizden birisi
olarak karşımızda durmaktadır. Ve bu şartlar
altında imkân buldukça dış ülkelere işçi gön
dermek zarureti vardır. Kanaatimizce daha 20
sene, 30 sene Türkiye'de işgücü fazlalığı büyük
bir problem olarak mevcut kalacak ve imkân
bulduğumuz ölçüde ve talebedecek ülkelere bü
yük miktarlarda işçi göndermek durumundayız.
Sınai güçleri dolayısiyle yabancı işçi talebeden
T
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ülkeler vardır. Arayıp bulmak, Hükümetçe te
maslar kurarak bu ülkelere her yıl imkân nis
petinde fazla Türk işçisi göndermenin zorunlu
ğu vardır. Bu suretle yurt içinde işsizliği önle
mek kısmen de olsun mümkün olacak ve bu
suretle ekonomimize dış kaynaklardan katkı
yapma imkânını sağlamış olacağız, öğren
diğimize göre yabancı işçi istiyen ülke
lerden birisi Güney
Afrika Federasyonu
dur. Bu ülkenin bir özelliği var, beyaz
ırka, beyaz işçiye fazla yer veriyor. Çok
yüksek bir geliri bulunan, ücretleri yüksek bu
lunan bir memleket. Türk işçisini gönderebiliriz
ve öğrendiğimize göre bu ülkede işçi noksanı
dolayısiyle yıllık kalkınma programlarını gerçekleştiremiyorlar. Bizim hailen Güney Afrika
dle doğrudan doğruya diplomatik ilişkilerimiz
yok. Fakat temenni ediyorum, Hükümetimiz Ça
lışıma Bakanlığı bir münasebet kursun, uzak
b^r ülke sayılmaz uçakla 15 saatlik bir meısafeoir. Oraya her yıl 10 bin işçi gönderebilirsek,
gidecek işçilerimizin görgüsü, bilgisi açılır ve
memlekete fayda sağlarlar. Bu hususta bilhassa
imkân aramalarını temenni ediyorum.
Avrupa ülkelerinde çalışan işçilerimizin du
rumu bâzı bakımlardan dikkatimizi çekmekte
dir. Eğitim yetersizliği dolayısiyle Avrupaya gi
den işçilerimiz uzun süre intibak edememe sıkın
tısı çekiyorlar ve içinde çalıştıkları toplumun
sosyal kaidelerine, nizamlarına uymamaktan
ötürü birtakım nahoş hâdiselere sebeboluyorlar, suç işliyorlar. Türk işçisi hariçte Türk Mil
letinin temsilcisidir. Onların kötü harektleri
milletçe üzüntümüze sebebiyet veriyor. Dışa
gidecek işçilerimizi uyarmak, mümkün merte
be birtakım kurslardan geçirmek, mümkün mer
tebe çalıştıkları yerlerde kısa konferanslar, se
minerler tertibederek onları bölgelerinin şart
ları ile bir araya getirici, öğretici birtakım gay
retlerde bulunmak zorunluğu vardır. Çalışma
Bakanlığı mütehassıs elemanlarını göndererek
Avrupa'daM işçi topluluklarımızı uyarmalıdır.
Kolay anlaşılır, mütehassıs kimseler tarafından
'hazırlanmış broşürler dağıtarak işçilerimizi ken
di bölgelerinde, çalıştıkları yerlerdeki şartlar
la, "bilgilerle teçhiz etmeliyiz. Çünkü, bilgisizlik
yüzünden çok çeşitli ihtilâflar meydana geli
yor. Bu arada Çalışma müşavirliklerimiz, bü
yük çoğunluğu ile, yetersizdir. Lisan bilmiyen
kimseler var. Gittikleri yerlerde yeteri kadar,
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işçilerle meşgul olamıyorlar. İşçilerin meselele
rini dirayetle çözemiyorlar. İş, tamamen Dışiş
leri Bakanlığının teşkilâtı olan konsolosluklara
kalıyor. Konsolosluklar da kadroları itibariyle
yetersizdir. Burada uzun vadeli düşündüğümüz
sürece daha uzan yıllar harice işçi göndermek
zorunluğu bulunduğuna göre Çalışma Bakanlığı,
teşkilâtını geliştirmek, seçme elemanları bu sa
hada görevlendirmek mecburiyetindedir. Hariç
te görevlendirilecek Bakanlık elemanlarının da
iyi yetişmiş olması gerkir. Lisan bilmeleri şart
tır. Bizim sosyal hukukumuzu olduğu kadar
vazife görecekleri memleketlerin sosyal mevzu
atı hakkında da tam bilgileri bulunması şart
tır. Bakanlık da, yeni yetişen, yeteri kadar kül
türlü gençlerimiz vardır, bunları bilhassa bu
maksat için; ilerde; hariçte görevlendirmek için
kendi bünyesinde birkaç senede yetiştirerek dış
görevlere gönderebilir. Çok önemli gördüğümüz
bu sahaya konuşmamı teksif ettim; Bakanlık
Bütçesinin, Bakanlığa ve Yüce Milletimize ha
yırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi saygiyle se
lamlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağancğlu.
Sayın Alpaslan buyurunuz efendim.
FEHMİ ALPASLAN (Artvin) — Sayın Baş
kan, çok değerli arkadaşlarım.
Türkiye'nin bütün meselelerinin çözülmesin
de önemli yer tutan insangiieünü değerlendirici
ve insanların sosyal haklarına istikâmet verici
Çalışma Bakanlığının Bütçesi üzerinde ikinci
aefa duruyoruz. Teferruata geçmeden ve ben
den evvel konuşan arkadaşlarımın değindikleri
hususları bir tarafa bırakarak birkaç nokta üze
rinde şahsi görüşlerimi arz etmek istiyorum.
Türkiye'de iş hayatı, işçi hakları, sosyal gü
venlik tedbirleri bir kaç yıl evveline göre bil
hassa, yeni Anayasa düzeni içerisinde bir hayli
gelişmiş ve her gün biraz daha ileriye doğru
gitmektedir. Dünyanın diğer memleketlerinde,
bugün çok medeni dediğimiz ülkelerde işçi
lerin boğuşarak, kan dökerek alabildikleri ve
tekâmülünü yüzlerce yıl devam ettirdikleri pek
çok hakkı, Türk Devleti, milletinden aldığı
ilhamla Türk işçisine kavgasız, gürültüsüz; bir
hakkı teslim etmenin mânevi huzuru içerisinde
vermiştir. O itibarla Türk işçisinin daha takiLedilecek hakları bulunsa dahi, ki vardır, Türk
Devletinin kendisine karşı davranışını bir an527 —
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layıs içerisinde karşılaması lüzumunu bilhassa
belirtmek isterim.
Memnuniyetle kaydedelim ki, Türk işçisi bu
anlayışı gös t.ermektedir. Bu defa Türk İş'in bü
yük kongresi Erzurumda yapıldı. Doğunun mer
kez şehri olan Erzurum'un seçilmiş olmasından
ötürü, Erzurumla kader biriliği bulunan Artvin
vilâyetinin temsilcisi olarak derin memnunluk
duyduğumu ve bundan dolayı Türk iş'e teşek
küre borçlu olduğumu ifade etmek benim için
(bir vazifedir. Erzurum Türk İş kongresinde gü
zel konuşmalar cereyan etti. Güzel mesajlar
yayınlandı. Devletin başı, Hükümetin başı, ba
kanlar oraya sundukları mesailariyle Türk iş
hayatına, Türk işçisinin sosyal haklarına ne
kadar çok önem verdiklerini belirtmiş oldular.
Türk İş'in Genel Başkanı, hakikaten, tam me
suliyet duygusu içerisinde, mesuliyetinin idraki
içerisinde vatan sever görüşlerle meseleleri or
taya koydu. Bu arada siyasi teşekküllerin baş
ları da ya mesaj göndermek suretiyle veyahut
konuşmak suretiyle fikirlrini ortaya döktüler.
Hepsine saygı duymak vazifemiz. Yalnız, bu ara•ca Erzurum kongresinde Anayasa ile alâkalı
1 ir genel grev mevzuu ortaya konuldu. C. H. P.
nin Genel Sekreteri Sayın Ecevit, genel grevin
lüzumunu bu kongre vesilesiyle ortaya attı.
Bünyesinden ayrılmış olduğumuz C. H. P. nin
programında genel grev diye bir mevzu yok.
Tu, kendisinin fantazi fikri olabilir.
RIZA ISITAN (Samsun) — Partiyi alâka
dar eder, seni etmez.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Beni
alâkadar eder, çünkü, Türk Milletinin karşı
sında söz söyliyen, hem de anamuhalefetin tem
silcisi olarak söz söyliyen zatın sözlerinin bu
memlekette iltifat görmesi veya görmemesi ko
nusunda fikrimi söylüyorum, yoksa o bakım
dan...
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, eğer sadet dı
şı olmuş olsaydı riyaset müdahale ederdi, siz
konuşmanıza devam ediniz.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Zaten,
Ecevit'in sözü bizi hiç alâkadar etmez, önem de
vermem, ne fikrine ne şahsına. Genel grev Tür
kiye'nin bünyesine uygun değildir.
RIZA ISITAN (Samsun) — Bunun, bütçe
ile ne alâkası var? Sadet dışı değil de nedir?
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, devam ediniz
efendim.
— 528
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FEHMİ
ALPASLAN (Devamla) — Bir
ufak cevap vereceğim. Şimdi, bir parti, şahsi
yetine hürmet ettiğim bir parti, kendisinin ge
nel sekreteri marifetiyle bir fikri ortaya korsa
onun münakaşasını yapmak, o partinin karşı
sında olarak değil, içinde de, dışında da olsam,
vazifem. Ve zaten ifade ettim, C. H. P. nin
programının dışındaki olan bu sözlerden ötürü
Ecevit'in şahsına ehemmiyet verdiğim için de
ğil, zerrece ehemmiyet vermeksizin, doğrudan
doğruya ortaya attığı fikir üzerinde görüşleri
mi arz etmek için, söz aldım. Yoksa sizin iç me
selelerinize veya genel sekreterinizin lâfı gü
zafına ehemmiyet vermek için değil.
BAŞKAN — Sayın Alpaslan, bir hususta
müdahale zarureti hâsıl oldu.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Lâfü
güzaf sözüne mi?
BAŞKAN — Evet. Lütfen.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Lâfü
güzaf demek, hukukî ve lügavi mânasiyle de
ğeri olmıyan, yani değeri olmıyan, isabeti bulunmıyan bir söz demektir. Yoksa, atmasyon,
saçmasyon falan mânasına söylenmiş bir söz
değildir.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz Riyaset,
fikrini bildirmek istiyor. Galatı meşhur, lügati
fasihten yeğdir. Bu sebepten dolayıdır ki, de
min ifade etmiş olduğunuz söz lügat mânası iti
bariyle telâkki edilmemekte, kürsünün bu ke
lâmdan kaçınılmasını icabettirdiği hususundaki
telâkkiyi Riyaset kabul ediyor, lütfen geriye
alınız veya lütfen tavzih ediniz.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Efen
dim, heyecanlı zamanımda dahi ben sözlerimi
söylerken eğer ters de söylemişsem onu bilerek
söylerim. Onun için geri almak diye, hayatım
pahasına da olsa, bu işi yapmam. O, bir defa
bir. Yalnız şunu arz edeyim. Genel grev tekli
finde bulundu, dedim.
Genel grev istemek, nihayet bir sözdür, bir
fikrin ifadesidir. Bir fikrin ifadesi olduğuna
göre, genel grev isteğiniz isabetli değildir, de
mekle demin söylediğim söz arasında bir fark
yok.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, buyurun.
FEHMİ ALPASLAN (Devamla) — Şimdi
bütün mesele şurada arkadaşlar.

C. Senatosu

B : 72

14 . 5 . 1970

O :1

G-enel grev fikrini ortaya atmak kolay. Tür I mevcut bir asaleti vardır, işte ona uygun hare
ket etmek mecburiyetindedir oraya giden her
kiye'nin hele bugünkü çalkantılı halinde, uçla
rın birbirine ateş püskürdüğü, tahriklerin ala Türk işçisi. Çalışırken mesaisini değerlendirme
yi düşünürse hakikaten «Türk gibi çalıştı» de
bildiğine hüküm sürdüğü bu ülkede genel gre
dirttirir, bununla iftihar ederiz, zaten çalışma
vin Türkiye için değil bir hak, değil bir arzu,
sa
Avrupa'daki işveren onu çabucacık işinden
ancak ve ancak büyük bir tehlike ve bir felâ
ket olacağı görüşümü samimiyetle arz ediyo uzaklaştırır. Lâkin, bir de hususi hayatında
Türklere şeref vermiyen bâzı davranışların şirum.
I kâyetçisi olunmaktadır, bunu bizzat Avrupa'
işçiyi sosyal haklarından, işçiyi sendika hür
daki, Türk işçilerinden diniemisizdir. O halde
riyetinden, işçiyi toplu sözleşme hakkında mah bursa bir istikamet vermek lâzım.
rum etmek gibi asla bir düşüncem yok. Ama,
Hükümet temsilciliklerini daha çok hareke
bu memlekette tahriklerle fabrikaların işgal te geçirmek suretiyle oradaki Türklerden, hu
edildiği, yine tahriklerle veya haksız istekler
susi hayatları bir Türke yakışmıyaeak olanla
vesile gösterilmek suretiyle, temelde görülen
rın, iş münasebetlerini derhal kesmek suretiy
tahriklerin sonucu olarak, pek acaibimize giden
le Türkiye'ye iadelerini temin edecek bir hare
Türk Milletinin tarihî hasletine uygun düşmi- ketlilik içerisinde girmelidir. Bu, Türk Milleti
yen pek çok hâdiselerin vukubulduğu bir ger için çok hayırlı bir netice tevlideder kanaatin
çek. Sen, bir de bu şartlar içerisinde Türkiye' deyim.
de genel grevi kabul edersen, o zaman zaten
Bu arada işçilerin şikâyet konuları var: Pa
zaıfa uğramış ve biran evvel kudretini bulma
ra gönderiyorlar, bilhassa Merkez Bankası vasını temenni ettiğimiz devlet hayatının, devlet
sıtasiyle, bazan 4 ay, 5 ay yerini bulmuyor. Bu
otoritesinin hiçbir zaman hüküm sürmiyeceğini yüsden de Avrupa'daki Türk işçisinin elde et
endişe ile görüyorum. O itibarla da böyle bir tiği para orada karaborsa mevzuu oluyor ve
mevzuun Anayasa'da da esasen yerini bulmuş
maalesef döviz kaybına sebebiyet veriyor. Bel
olmıyan böyle bir mevzuun bugün mesuliyet ki bu para nakli, paranın verilmesi ya PTT ida
mevkiinde olan gerek Hükümetin ve gerek yine
resi veyahut da Maliye Bakanlığı Kambiyo Da
aynı derecede mesuliyet içerisinde gördüğüm
iresiyle alâkalı ama Türk işçisinin haklarını
Türk iş hayatının temsilcisi olan teşekküllerin
temsil bakımından Sayın Çalışma Bakanı ar
kafalarında ve kalblerinde yer etmesini temen kadaşımızın bu mevzuda gerekli ilgiyi göstere
ni etmek için bu mevzua dokunmuş bulunuyo ceklerini ümidetmekteyim.
rum.
Muhterem arkadaşlarım; Türk işçisi, kendi
Muhterem arkadaşlarım, bu arada Avrupa'haklarını hür düzen içerisinde yürütülebilece
daki işçilerle - biraz evvel Sayın Ağanoğlu ha ğini, zannediyorum ki, pek çok siyasiden çok
kikaten vukufla temas ettiler - alâkalı bir mâ
daha iyi kavramış haldedir. Bu, memnuniyeti
ruzâtım vardı. Kendilerinin söyledikleri kı
mucip bir durumdur. Çünkü, bâzılarının özle
sımdan bir kısmını söylemeyi düşünmüştüm. mini çektikleri hayat tarzı Türkiye'ye gelir ve
ama tekrarından tevakki edeceğim.
bugün sokaklarda kavganın vukuuna sebebiyet
Bu, Avrupa'daki işçilerin yalnız iş hayatla veren ideolojik görüşler hükmünü sürmek su
rı değil, özel hayatları da Türk Milletini yakın retiyle ya sağından, ya solundan paça kaptıdan alâkadar eden bir mevzu. Yani bir insan rılırsa herkesten evvel Türk işçisinin her tür
evvelâ Avrupa'ya gittiği zaman falan yerde lü haklarından yoksun kalacağı vakıası Türk
ekmek parası kazanan veya çok kazanmak su işçisinin şuurunda gerekli yeri yapmıştır. Bu
nu Türk Milleti olarak dikkatle ve memnuni
retiyle oradan sermaye edinip ailesine yardım
eden bir Ahmet, Mehmet değil, evvelâ, her şey yetle izlemekte olduğumuzu ifadeden kendimi
alamıyorum.
den evvel, bir Türk olduğunun idraki içerisin
Bu arada tarım işçilerine sosyal haklarının
de çalışmak mecburiyetindedir. Bu, memleketi
verilmesi konusu, hakikaten uzun yıllardan be
miz içerisinde de böyle olmak lâzım. Ama,
ri üzerinde ehemmiyetle durulan bir konu. Ben
Türklerin kendilerine mahsus bir hususiyeti,
bir özelliği vardır, tarihinden gelmiş kanında deniz Artvin'de çok gördüm. Artvin orman sa529 —
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hasıdır ve çok orman işçisi çalışır. Pek çok ar
kadaşım belki bilmez, Türkiye'nin 1/5 ormanı
ufacık Artvin vilâyetinin bünyesindedir. 6 - 7
işletmesiyle büyük istihsal yapar ve yazları va
tandaş faaliyette bulunur. Ormanda çalışır, iş
çi yol yapar. Beride YSE'nin Karayollarının yo
lunu yapan işçi, sosyal güvenlik tedbirlerine,
Sosyal Sigortalara tabidir. Daha tehlikeli bir
şekilde ormanda yol yapan işçi her türlü hak
tan mahrum. Kaç kişinin öldüğünü ben biliyo
rum. Zavallıların ailelerine orada derleyip toporlanan imkânlarla hususi yardım yapıldı ama
Devlet eliyle en ufak bir yardım görmediler.
Binaenaleyh bu haksızlığı biran evvel giderme
nin hiç olmazsa, topluca tarım işçileri hakları
henüz daha uzıyacak, orman içinde çalışan, or
man yollarında çalışan işçilerin, inşaat işlerin
deki, bayındırlık işlerindeki çalışma prensibine
varılmak suretiyle, bunların Sosyal Sigortalara
kavuşturulması lüzumunu belirtmek istiyorum.
Bu arada Murgul Fabrikası aşağı - yukarı
1 500 - 2 000 işçi çalıştırıyor. Orası genişletili
yor. Yeni yeni iş sahaları açılıyor. Arz ettiğim
gibi Artvin, ormanlarında yazın binlerle, onbinlerle işçi çahşıyor ve Türkiye'ye âdeta işçi
sevk eden memleket halindedir. Yusufeli ilçe
mizde bütün Cumhuriyet tarihinden itibaren
Türkiye'nin bayındırlık faaliyetlerinde hep Yusufelililer bulunmuştur. Demiryolları inşaatın
da çalışanlar hep onlardır. Çok çalışkan, çok
dürüst,
çok
namuslu
insanlar
olarak
Türkiye'nin her yerinde tanınmıştır. Şimdi,
bu kadar çok işçisi ve işçi hareketi bulunan
Artvin'deki Devlet Hastanesi maalesef fecaat
tir: 15 senedir bir tek operatör ile Devlet Has
tanesi idare ediliyor. Kimseye kabahat bulmu
yorum.
iktidarına iştirak ettiğimiz, mesuliyetini
beraber taşıdığımız C. H. P. zamanında doktor
göndermeye çalıştık, muvaffak olamadık. Gön
derdik, durduramadık. Fukara memleket, faz
la kazancı yok. Şimdi, senelerden beri yine he
kimsiz. Dâhiliye mütehassısı yok, başka bir mü
tehassıs yok. Artvin gibi hudut boyunda, hem
de Rusya'nın hududunda olan, bir vilâyet Sos
yal Sigortalar Kurumunun, mademki, elde et
tikleri imkânları, işçilerin sağlık durumu ile
alâkalı olarak kullanacaklar, bir hastane açma
sı, zannediyorum ki, çok isabetli ve çok vicdani
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olur. Bu hususu da bu kürsüden duyurmak su
retiyle bütçenin Türk Milletine ve Türk işçisine
hayırlı olmasını ve sağlıkla, başarı ile tatbik et
me imkânının da Sayın Bakan ve değerli arka
daşlarına nasibolmasmı diler, hepinize saygılar
sunarım efendim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alp
aslan.
Muhterem senatörler, Çalışma Bakanlığı
Bütçesi üzerinde tenkid görüşmeleri nihayet
bulmuştur. Sayın Çalışma Bakanı cevap vere
cektir. Çalışma Bakanı Sayın öztürk buyurunuz
efendim. iSaym Bakan bir hususta ıttılaınızı rica
edeceğim. Yüce Senato cevap müddetini 20 da
kika ile tahdidetmiştir. Malûmatınızı rica ede
rim.
ÇALIŞMA BAKANI SEYFÎ ÖZTÜRK (Es
kişehir Milletvekili) — Çok teşekkür ederim
Muhterem Başkanım.
Yüce Senatonun değerli üyeleri, Çalışma Ba
kanlığının faaliyetleriyle ilgili olarak gerek
grupları adına gerekse şahısları adına tenkid
ve mütalâa beyan eden değerli arkadaşlarıma
teşekkürlerimi ark, ederek maruzatıma başlıyo
rum.
Yüce huzurlarınızda bundan 3,5 ay evvel ça
lışma hayatımızla ilgili olarak geniş izahatta
bulunmuş, sosyal politikamızın anahedeflerini
belirtmiş ve alacağımız temel tedbirler üzerin
de durmuştum. Tabiatiyle geçen zaman içerisin
de bütçe gibi hükümetlerin icraatının en güçlü
ve en önemli bir numaralı vasıtası olan maddi
olanak imkân sağlıyan tasarının kanunlaşmamış
olması, reddedilmesi sebebiyle doğrudan doğru
ya geçen zaman içerisinde icra, hizmet Hükümeti
olarak, vazife görmüşse de fakat programımızda
yer alan birçok meseleleri realize etme imkân
ları, bir ölçüde, mümkün olamamıştır.
Muhterem arkadaşlarım, şimdi doğrudan
doğruya değerli sözcülerin beyan ettikleri hu
suslara vaktin darlığı sebebiyle cevap arz ede
ceğim :
C.H.P. Orupu adına konuşan Sayın Rıza
Isıtan evvelâ nâzik bir ifade ile bendenize teveccühkâr sözler söylediler. Teşekkür ediyorum.
3,5 ay önce ileri sürülen hususların henüz ey
lem haline geçmediğini beyan ettiler. Tabiatiyle
eylem haline geçenler var, geçmiyenler var.
Şimdi bunlara kısaca temas edeyim. Ancak, şu-
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rasmı beyan edeyim ki, bu tenkidler, bu temen- I edilmiş bir konu olmasına rağmen, bir kerte da
ha belki önünde arkasında şek ve şüphe ola
niler hiçbir zaman havada kalmaz. Bunların se
bilir
ihtimalini de nazara (alarak bir Ikere da
nelerden beri takipçisi olduğumuz bir anlayışla
ha ariz ve amik, vicdani bir ukde kalmasın dü
üzerinde dururuz. Yapılması mümkün olanları
şüncesiyle, tetkikat yaptırılmaktadır. Bu neti
realize etmeye çalışırız, mümkün olmıyanlarını
ce de istihsal edilir edilmez bütün raporların
da neden mümkün olmadığını yine huzurlarınız
suretiyle
birlikte değerli arkadaşımıza cevap
da beyan ederiz.
vermekle
vazifemizi
yapmış olacağız. Arz edi
Evvelâ 2 konu üzerinde durdular. Bunlardan
yorum.
bir tanesi vaktiyle bakanlıkta Teftiş Heyeti
Tarım İş Kanunu mevzuunu geliştinnişizdir.
Reisliği yapmış Asım Emrem adındaki bir muh
Tarım
îş Kanunu halen Bakanlar Kurulunun
terem zattır. Kendisi Sosyal Sigortalar bünye
portföyündedir.
Bakanlıkların mütalâaları alın
sinde bir hukuk müşavirliğine nasbedilmiş,
mıştır,
sadece
Orman
Bakanlığı ile görüş fark
30 . 6 . 1959 tarihinde, bana verilen nota göre,
ları belirmiştir. Teknijk seviyede halletmek
göreve başlamış ve 19 . 12 . 1969 tarihinde de
mümkün olmamıştır. Bakanlar Kurulu sevi
emekli olarak ayrılmış, ücreti 1 750. Bu atama
yesinle
meseleyi görüşüp bir prensibe bağlamak
üzerinde bir usulsüzlük, kanunsuzluk var mı
gerekecektir.
Sayın Alpaslan'ın da işaret ettik
meselesi münakaşa edilmiştir. Atama üzerinde
leri
gibi
hakikaten
üzerinde hepimizin insafla
genel anlamda bir kanunsuzluk var mı mese
duracağı bir yeni sahadır. Bu tanm iş sahası,
lesi münakaşa edilmiştir. Atama üzerinde genel
çok
gecikmiş bir sahadır, uzun çalışmalar ya
anlamda bir kanunsuzluk olduğu hususu tesbit
pılmıştır.
Bir türlü netice istirsal edilememiş
olunmamıştır. Ama, «bu arkadaşımızın buraya
tir.
Bunun
ta'Mpçisiyiz. Bir başka ifade ile
atanmaması lâzımdı, bu atanma vaktiyle bir me
söyliyeyim,
M
e n tezgâhtadır. İşçi ifadesiyle
bus olması itibariyle bir bakıma takdirde lehte
tezgâhtadır
Ve
taîkibedilmektedir. Ümideditemayül gibi görünüyor» şeklinde bir tenkid ileri
yoruz ki, yakında Yüce Meclislerimizin tetkik
sürülürse tabiatiyle takdirlerin isabet derecesi
lerine,
takd'M'erine arz edilmiş olacaktır.
her zaman münakaşa edilebilir.
Muhterem arkadaşlarım, bu 3,5 aylık dev
Değerli arkadaşımıza, bir diğer konuda ya
rede en fazla üzerinde durduğumuz husus, 274
zılı cevabı hemen verememiş olmamızı, bir ih
ve 275 sayılı kanunların yeni baştan revize edil
mal olarak, bir kusur olarak telâkki etmeleri,
mesi yepyeni bir çalışma hayatının çalışanlara
zannediyorum, doğru olmıyacak. Çünkü, konu
temimi hususuna matuf olmuştur. Gerçekten,
üzerinde hassasiyetle duruyoruz ve inceleme ya
tabelâ sendikacılık, sendika enflâsyonu, senpıyoruz. Bu, Zeyrek Dispanseri meselesidir. Zey
dikalardaki gayriahlâJki rekabet, buna benzer
rek Dispanseri kapalı zarf usulü ile ihaleye çı
birçok hususlar bizzat Türk - îş gibi millî, me
karılmıştır. İhalede bir usulsüzlük ve kanun
suliyetini müdrik kuruiluşumuz tarafından da
suzluk yoktur. Arazinin yapısı itibariyle teknik
tenkid konusu olarak, ihtiyacolanak ortaya
otoriteler tarafından forekazık yapılması lü
atılmıştır. Ve Hükümetimiz programında yer
zumu gösterilmiş ve buna göre de dispanser in
aldığı üzere evvelâ işçi birliğini ve işçi bütün
şaatı devam etmiştir. Bilâhara ileri sürülen bâzı
lüğünü muhafaza, güçlü sendikacılık espiırisinfe
iddialar sebebiyle Sosyal Sigortalar kendi bün
uygun oîDaraık kanunun, tabelâ sendikacılığına
yesinde müfettişleriyle konuyu teftiş ettirmiş,
son verecek ve güçlü sendikacılığı ayalkta tu
muamelelerde bir usulsüzlüğün olmadığı, ka
tacak tarzda değiştirilmesi istikametinde getir
nunsuzluk olmadığı yine bu teftiş raporuyla sadiği tasan bir geçici «ncümenie havale edil
bftt olmuştur.
miş, encümen 32 oturum uzun ve devamlı mesai
Bütün bunlardan sonra Sayın Işrban'ın, de yapmış ve her iki tiasiarıyı da yurt gerçeklerine
uygun, ihtiyaçlara cevap verecek tarzda hazırğer ve önem verdiğimiz, hürmet ettiğimiz bir
lıyatfiak Milîet Meclisine sunmuş, bulunmakta
değerli Senatör arkadaşımızın, buradaki beya
dır. Halen Millet Meclisinin gündemindedir ve
nını ciddî telâîkki etmişizdir. Üzerinde durul
ması gerekli bir husus olarak 'ele (almışızdır ve tkıısia zamanda müzakeresi ikmal edilirse kanunBakanlığımız Teftiş Heyeti Reisi, bizzat, teftiş I liaşacaktrr. Bu tasarıdan bâzı hususları açık— 531
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lıyayım: Meselâ, sendikacıların ölçüsüz ücret
aldığı mevzuu, bir ısendika ağalığı teşekkül ettiği konusu umumi efjkârdla da çok yer (etmiştir.
Ssndijka idıaıriecilerinin ücretlerinin yönetmeOükle tesbiti, federasyon olabilmek için Türkiye ça
pında çıaıîışanların, o sahada çalışanların en az
% 33 ünü bünyesinde toplamış olması. Bir baş
ka husuı, sendikaillarm mevcut tasarruflarını,
kanunda gösterilecek ölçüde, % 30 tesbit ettik,
sanayi yatırımlarına aktarıl&ıbilnı&si, ki benzeri
hükümleri ÎYAK »tasarısı içerisine de alacak
tır. Bütün 'bunlar kanun bünyesine girmiştir.
Grev mevzuunda da yurt gerçekleri nazara
alınmıştır, bâzı yeni tedbirler konulmuştur.
Bilhassa enflâsyon halinde grevin doğuracağı,
yapıüian mesuliyetsiz grevlerin doğuracağı mah
zurları giderici hükümler konullmuştur. Ayrıca,
dün Bakanlar Kurulunun kabul ettiği ve Yüce
tetkiklerinize sunulacak bâzı kanun tadillerin
de de; değerli arkadaşımız Fehmi Alpaslan'ın
da iş&ıret ettiği gibi, işgaller, boykotlar keza Sa
yın Kınaytürk'ün işarelt ettiği tahripler, işgal
ler, boykotlar karşısında oeaaıi hükümlerin da
ha müessir işlemesi için Hükümet olarak acele
tedbirler alınmıştır ve bunlar bir manzume ha
linde Yüce Meclislere önümüzdeki hafta içeri
sinde intikal etmiş olacaktır.
Teşkilât Kanunu meselesi üzerinde de yine
çalışmalarımız devam ediyor. Geçen devre kadük olduğunu izah etmiştim. Bu kere yenilen
miştir. Yeni ihtiyaçlarla, yeni görüşlerle teçhiz
edilerek, revizyon yapılarak Yüse Meclisin tet
kiklerine sunulacaktır.
G. P. adına konuşan Sayın Fehmi Baysoy
arkadaşımız Tarım İş Kanununa temas ettiler,
biraz evvel cevap arz ettim. Biran evvel ikmali
için önemle duruyoruz. Tarım reformunun da
şüphesiz Tarım İş Kanunu ile beraber ele alın
masını ve bunların ahenkli olarak işler vaziyet
te yürütülmesini temin etmek için de bu sahada
Tarım Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalar
bitmiştir, kamu oyuna duyurulduğu gibi kısa
zamanda Tarım Reformu Kanunu da gelecek,
Tarım İş Kanunu ile birlikte bir büyük ihtiya
ca, senelerin, ihtiyacına cevap hâsıl olacaktır.
Cayın Baysoy, çok sayıda sendika yerine çok
işçiyi bünyesinde bulunduran sendika mevzuu
na temas ettiler. Demin arz ettim, yeni kanunla
rımız bunu temin etmektedir. 790 sendikayı 36
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federasyona indirmektedir. Ve iş kolu seviye
sinde toplu sözleşme yapma yetkisi tanınacak
tır. Böylece tabelâ sendikacılığı diye işçilerin
kendi aralarında konuştuğu anarşik hareketler
de tahrik mihrakı olarak, hiçbir mesuliyet duy
gusu olmadan, çalışma hayatını huzurdan mah
rum edecek tarzda faaliyette bulunan birtakım
ideolojik akımların aleti haline gelmiş teşekkül
lerde, bu kanun çıkar çıkmaz kendiliğinden
infisah edecektir.
Döviz konusunda, arkadaşımız 1964 de çı
kan kanunun ihtiyaca cevap vermediği ifadesi
doğrudur. Ancak, Türk parasının değerinin ko
runması hususunda, malî ve ekonomik istikrar
hususunda Hükümetin kamu oyuna ve Yüce
Meclislere belirttiği görüş vardır. Paranın hiç
bir şekilde devalüe edilmesi düşünülmemiştir
ve düşünülmiyecektir. Bugünkü şartlar bunu
gerektiriyor. Yalnız diğer tedbirlerle oradald
dövizlerin yurda aktarılması üzerinde çalışıl
maktadır. Almanya'da İYOS dediğimiz bir ya
bancı kuruluş, Türk işçilerimizin parasını top
lamak için gayret sarf etmiştir, bunu takibettik. Netice istihsal edememişlerdir. Bakanlığı
mız, Maliye Bakanlığı ile belli bir konu üzerin
de çalışmaktadır. Bu da yakında Yüce Meclis
lerimizin malûmu olacaktır. Dövizle alınabilen
muayyen faiz haddi olan, derhal paraya çevri
lebilen, sosyal meskenlerin temininde öncelik
sağlıyan, işçi çocuğunun okutulmasında burs
imkânları veren, cazip bir takım şartları bün
yesine alan bir tasarruf senedi ihracederek, ace
le olarak bu paraları toplamak ve böylece Türk
Maliyesinin gücünü artırmak ve hem de mevcut
imkânlarla daha fazla yatırım yaparak istihdam
imkânını genişletmek imkânları üzerinde çalışıl
maktadır.
Sayın arkadaşımız, sosyal sigorta fonlarının,
sanayi yatırımlarına artırılmasını temas buyur
dular. Bu çok yerinde ve isabetli bir husustur.
Aynı konu üzerinde inançla biz de takipçiyiz.
Gerçekten Sosyal Sigorta Teşkilât Kanunu hü
kümleri dairesinde riski az olan sahalara ge
nellikle gayrimenkullere yatırım yapmıştır. Bu
tabiatiyle doğrudur. Ancak, bunun yanısıra bu
gün kamu kesiminde rantı yüksek hisse senet
leri vardır, bunları alabilir, hattâ bizzat bâzı
kuruluşlara iştiraki sağlıyabilir. Ancak, bunu,
hiçbir şekilde fonu riske sokmıyacak, her türlü
I tehlikeli ihtimallerden uzak, tam bir garanti
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içinde yürütebilecek sınırlar dâhilinde tutmayı,
bilhassa sigortanın yüklendiği mükellefiyet ba
kımından, lüzumlu, zaruri görmekteyiz.
A. P. Grupu adına konuşan Saym Dr. Fa
ruk Kmaytürk arkadaşımızın görüşleri sosyal
politikalar bakımından, tedbirler bakımından
ileri sürdükleri hususları keza büyük bir mem
nuniyetle karşılıyoruz ve esasen Hükümet ola
rak A. P. Grupumuzun oyuna istinadetmiş ama
Cumhuriyet Hükümeti olarak bütün Meclisleri
mizin Hükümeti olarak vazife görüyoruz. Bu
görüşlerimiz Hükümet programına aynen intikal
etmiştir. Seçim beyannamemizde de vardır, ta
kipçisi olarak da değerli arkadaşlarımız çalış
malarımıza ışık tutucu, bizi teşvik edici beyan
larda bulunmakla bizim şevkimizi artırmışlar
dır.
Tarım - iş Kanunu mevzuuna değindiler, ce
vap arz ettim. Kanun dışı grevler üzerindeki
hassasiyetimizi hep beraber burada beyan edi
yoruz. Kanunsuzluğun karşısında Yüce Senato
olarak, parti farkı gözetmeksizin, hep beraber
duruyoruz. Bunu nazara alan Cumhuriyet Hü
kümeti yeni tedbirlerini ikmâl ederek, biraz
evvel arz ettim, Cemiyetler Kanununun tadili,
Türk Ceza Kanununun birçok maddelerinin ta
dili, bunun yanı sıra 274, 275 sayılı Kanunun
tadili, 171 numaralı Toplantı ve Gösteri Yürü
yüşleri Kanununun tadili gibi kanunsuzlukları,
hukuk sınırları içerisinde kalarak ve hukukun
meşruiyet ölçüleriyle, önleyici istikâmette yeni
tedbirleri Yüce Meclislerin tetkik ve takdirle
rine sunacaktır. Bu husustaki karar, biraz ev
vel belirttiğim gibi, Bakanlar Kurulu tarafın
dan dün ittihaz edilmiştir.
Sayın Kınaytürk'ün beyan ettiği tavsiyeler,
yegân yegân üzerinde duracağımız ve tahakku
kuna gayret edeceğimiz tavsiyelerdir. Akliye ve
asabiye hastanesi kurulması konusunda salâ
hiyetle konuştular, kendi yetki sahaları içinde
dir, doktor olarak. Bu hususta bir hazırlık
vardır ve böyle bir hastanenin önümüzdeki yıl
içerisinde realize edileceğini ümidetmekteyiz.
Sayın arkadaşlarım, değerli arkadaşımız
Ağanoğlu, Tarım alanındaki gizli işsizlikten bah
settiler. Her yıl şehirlere büyük bir akım var,
doğrudur, ayrıca nüfusun 800 000 - 1 000 000 ci
varında artığını beyan ettiler. Bu durumda is
tihdam ancak senede 200 - 250 000 vatandaşımıza
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yeni iş imkânı yaratabiliyoruz, ancak bu kapa
sitede gücümüz vardır. Bu itibarla yurt dışına
daha bir süre işçi gönderilmesi icabedecsktir.
Tabiatiyle sanayileşme hamleleri içerisinde med
ve cezir'in bulunduğunu kabul edeceğiz. Tarıma
dayalı bir ekonomi, hava şartlarına bağlı bir
tanm. Sanayileşme hızı üzerinde bir ölçüde te
sir icra etmektedir. Millî gelir üzerindeki artış
larda hava şartlarının büyük bir tesiri vardır.
Tasarrufların büyük tesirleri vardır. Bu iti
barla, yıldan yıla istihdam imkânlarının ölçüsü
değişmektedir. Geçen yıllarda 450 - 500 000 ci
varında olduğu istatistik rakamlarından an
laşılıyor. Bu rakam seneden seneye değişmekte
dir. Dediğim gibi ekonominin bünyesinden do
ğan birtakım rahatsızlıklar. Yani sanayileşme
hamlelerinde devarrilı ve istikrarlı bir gelişme
olmasına rağmen, yıldan yıla artan bir gelişme
olmasına rağmen, bu gelişine bâzı senelerde bi
zim arzu ettiğimiz ölçüde istihdam imkânı yaratamamaktadır. Dış ülkelere işçi gönderilmesi
konusuna tabiatiyle önem. vermekteyiz, aslında
emek ihraç etmiş olmaktan dolayı gurur duy
mayız, övünülecek bir iş değildir. Keşke vatan
evlâtları kendi kalkınmamıza, millî toprakları
mız üzerine ter akıtıp katkıda bulunabilseler,
bu imkânı yaratabilsek, ama geçici bir çare
olarak düşünülmüştür. Yurt dışında çalışan
vatandaşlarımızla ilgilerimiz ayrı bir mevzu ola
rak getirilmiş ve yüce huzurlarınıza arz edilmiş
ti. Yine beyan ediyorum, her yıl bir miktar işçi
göndermekte idik, fakat son iki yılda 1969 da
104 bin, bu sene 120 bin vatandaşımızı göndere
ceğimizi tahmin ediyoruz. Programlar bu ra
kamlara doğru gitmektedir. Buna göre, istih
dam sıkıntısını bir miktar enlemiş olacağız. As
lında, tarımdaki gizli işsizliğin nedenleri çok
tur. Bu gizli işsizliği verimli sahaya intikal et
tirmek için teknik sahada eğitim konusu temel
problemdir. Bunun yanı sıra, Bakanlığımız
sanayide işbaşı ve işyerinde eğitim üzerinde dur
maktadır ve müessir bir tedbir olarak da kanunu
hazırlamış; Sanayide İşbaşı Eğitimi Kanunu,
Çıraklık Kanunundan ayrı bir kanım olarak ha
zırlanmıştır. Bu da yakında Meclislerimizin
tetkikine sunulmuş olacaktır.
Yeni ülkeler üzerinde durulması konusuna
temas buyurdular. Tabiatiyle, muhterem ar
kadaşlar, bu bîr özel tetkik konusudur. Halen
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yeni saha olarak Fransa geliştirilmektedir. Bel
çika, Holânda geliştirilmektedir. Almanya'daki gelişmeyi bunların hepsinin üstünde müta
lâa ediyoruz. Çünkü, Almanya ile olan müna
sebetlerimizde büyük dostluk ve anlayışın orta
ya koyduğu ve alışkanlıkların, Türk işçisine
olan büyük değerin, kamu oyundaki takdirin
ortaya koyduğu gerçekler muvacehesinde, çalı
şanlara sağladığıımız haklar fevkalâde övünüle
cek, iftihar edilecek noktaya gelmiştir. Ama,
hiçbir zaman eksik bitmez, üçyüzbdn vatanda
şın çalıştığı yerde çok şikâyetler olacaktır. Va
tan hasreti vardır, intibak zorluğu vardır, li
san bilmemenin ortaya koyduğu güçlükler var
dır. Bütün bunların yanısıra tabiatiyle orada
bulunanların birtakım akımlar karşısında reaksiyoner duruma geçmemeleri için tedbirlerin
alınması gerekmektedir. Tahrik eden birtakım
unsurlar vardır, huzursuzluk âmili olmaktadır
lar. Bunlar üzerinde ehemmiyetle durmakta
yız. Bu yıkıcı cereyanların yurt dışında bulu
nan işçilerimiz, vatandaşlarımız üzerindeki tah
ribatını sadece bir Çalışma Bakanlığı meselesi
olarak ele almıyoruz, tüm bir Hükümet mese
lesi, hattâ Yüce Meclisimizin meselesi olarak
ele alıyoruz. Çalışma Bakanlığımızın dışında
diğer kuruluşlar da tam bir koordinasyonun
içinde olmasa bile, aynı istikamette bu zararlı
cereyanlarla, dış ülkelerdeki hareketlerle sa
vaşmak hususunda kararlı hareketlerin için
dedirler. Radyo yolu ile neşriyat yapıyoruz,
Köln Radyosunda neşriyatımız var. özel pro
paganda araçlarına, broşürlere temas ettiler,
broşürler bastırıyoruz, gönderiyoruz. Kısmet
olursa muhterem arkadaşlarım Haziran ayında
30 gün süren bir seyahatle dış ülkelerde bulu
nan, daha doğrusu Almanya başta olmak üze
re, Fransa, Holânda, Belçika, Avusturya ve
İsviçre'de çalışmada bulunan işçilerimizi ya
kından gidip görmek, onların dertlerini, ihti
yaçlarını tesbit etmek imkânını kısmet olursa
bulacağım. Ve öyle zannediyorum, yakın mü
şahedelerimiz bize birçok meseleleri anlamak
ta kolaylık sağlıyacak, daha isabetli tedbirle
rini bulmak için de bize yardımcı olacaktır.
Avusttralya mevzuunda Sayın Ağanoğlu'na şunu arz edeyim : Cazip bir saha olarak gö
rünmektedir. Bir ataşelik açılmıştır. Halen
ataşemiz orada kuruluş faaliyetine geçmek üze
redir. Avustralya'da işçilerimizin hayat şartla
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rının iyi oldağu hususunda resmî raporlar var
dır. Fakat ihtiyatla karşılıyorum, çünkü uzak
mesafedir, İyi irtibat imkânlarısınız ne olacak
tır bilmiyorum. Bunlar üzerinde gayet hassas
ve mesuliyetimizin icabı biraz da endişe ile du
rarak bu sahaları geliştirecek tedbirleri alma
mız gerekecektir. Ataşeliğin, büyükelçiliğin
çalışmaları, bizim temaslarımız müspet imkân
larını ortaya korsa önümüzdeki yıllarda Avus
tralya'ya yüzbin Mşi daha göndermemiz imkâ
nı belki mümkün olabilecektir. Ama şartları
nı öğrendikten sonra.
ALİ SAKİR AĞANOĞLTT (Trabzon) — Af
rika mevzuunda sormuştum, sayın Bakan.
BAŞKAN —- Sayın Çalışma Bakanı bir da
kikanızı rica edeyim. İhtimal biraz sonra soru
müessesesine müracaat edilebilir. Sayın Ağanoğlu Avustralya değil, Güney - Afrika'dan bah
settiler.
ÇALIŞMA BAKANİ SEYFi ÖZTÜRK (De
vamla) — İkinci konu olarak Afrika memle
ketlerine temas ettiler, müsaade ederseniz kı
saca ondan (bahsedeyim. Afrika'dan henüz bir
talep gelmedi. Ancak, biz her sahaya açığız.
Biraz evvel Kurum ilgilileri ile görüştüm. Bi
zim demarşımız olacaktır. Onların bize vâki
bir müracaatları yoktur. Ancak, biz demarş
yapabilmek için de oradaki çalışma şartları
nın yine Avusturalya'da olduğu gibi, gönlü
müzde rahatlık uyandıracak, ferahlık uyandı
racak, emniyet getirecek bir ölçü ile Cumhu
riyet Hükümetinin bilgisine, malûmatına in
tikal etmesi lâzım. Bir araştırma konusudur.
Takipçisi olacağız. 864 sayılı Kanunla kurulan
Çalışma Bakanlığı Dış Teşkilâtının gelişen şart
lar muvacehesinde ihtiyaca kâfi gelmediği va
kıası meydandadır. Kanunu değiştirilmesi
için Hükümet gerekli tasarıyı hazırlamıştır.
Geçici Encümene havale edilmiştir. Zannedi
yorum, bu dönemde - zaten birkaç madde
den ibarettir - eğer kanunlaşırsa, dış teşkilât
hep beraber, sizler de dâhil şikâyetçisi olduğu
muz kuruluş vazifesini görmüştür. Ama, bu
günkü şartlara intibak edememektedir. Daha
sınırlayıcı şartlarla, daha sağlam temeller üze
rinde, dış teşkilâtı reorganize etmek lüzumu
vardır. Tabiatiyle lisan şartını bunun başında
mütalâa ediyoruz.
Sayın Fehmi Alpaslan arkadaşımız genel
grev konusu üzerinde durdular. Bendeniz
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!Pürk - îş Büyük Kongresinde bu konuda
.geniş ifade ve izahatta
bulundum. Her
ftürlü politik düşüncelerden âri hattâ ifade
«ettim, Devlet adamı müstakbel nesilleri ve
"memleketin geleceğini düşünür. Politikacılar
genellikle seçimleri düşünür. Bu mesele bir se
çim meselesi değildir, bir oy meselesi değil
dir. Rejimin bekası meselesidir. Bu konu üze
rinde Anayasa bakımından da bütün siyasi
kuruluşlarımız, partilerimiz yurt ve dünya
şartlarını nazara alıp, hiç şüphesiz, gerekli
beyanları ileri süreceklerdir,
mütalâalarını
beyan edeceklerdir. Konu acele bir mesele ola
rak, bir ihtiyaç olarak düşünülemez, tarzında
ve geniş teknik izahatını vermek suretiyle
Sayın Alpaslan arkadaşımızın bugün burada
dile getirdiği hususları beyan ettim. Şüphesiz
tartışmalar, demokratik kuruluşların bünyesin
de en geniş surette yapılmıştır ve yapılacak
tır. Bir, form mahiyetindedir görüşler tebel
lür eder, hattâ kararlar alınabilir. Ama, bü'tün bunların sonunda büyük Türk Milletinin
•sn âli menfaatlerinin dahi hassasiyetle yani
âli menfaatlerinin en büyük hassasiyetle gö
zetildiği Yüce Meclislerin kararı ve iradesi
her şeyin dışında ve üstündedir. Bu bakımdan
hiçbir sıkıntımız, endişemin yoktur, fikirler
gelişir görüşülür, mahzurları konur, fayda
ları konur. Ama, ben gayet samimiyetle söy
lüyorum, Cumhuriyet Hükümetinin bir âzası
olarak, grevin mesuliyet duygusu halinde, ya
ni memleket gerçeklerine uygun olarak me
suliyet duygusu ile kullanılması, bir gaye de
ğil bir vasıta olarak kullanılması, işçinin hak
larını korumaktadır, isçi, haklarını adaletle ve
insafla almaktadır. Yani bugün için genel
grev diye bir mesele, bir ihtiyaç yoktur. Za
ten genel grev siyasi mahiyette bir grev ola
rak Batı memleketleri tarafından da mütalâa
edilmiştir. Kurucu Mecliste biz bunu çok tar
tıştık o tartışma zabıtları çıkacak. Anayasa
nın 47 nci maddesi, işçilerle işverenlerin sos
yal ve ekonomik güçlerini tarsin bakımından
o münasebetlerle toplu sözleşme ve grev hakkı
tanıdı. G-enel grev siyasi mahiyettedir ve
Devlete karşıdır. Devlet, işveren değildir.
Hükümet, işveren değildir. Siyasi iktidar, iş
veren değildir. Bu itibarla Anayasanın 47 nci
maddesi mer'i olduğu müddetçe ve tadil edil
medikçe de, genel grev meselesinin hukuk
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bakımından münakaşa edilmesi mümkün olsa
dahi, yürürlüğe konulmasının mümkün olmıyacağını beyan ettim. Mütalâamı söyledim,
karşı mütalâa söylenmiştir. Tabiî bu görüşler
274 - 275 sayılı Kanun Yüce Meclislerde de
geldiği zaman bu kürsülerden dermeyan olu
nacaktır. Mesele, Meclislerimizin takdir ve ira
desine mevdu bir keyfiyettir.
BAŞKAN — Sayın Bakan 1 dakikanız kal
dı, lütfen ikmal ediniz.
ÇALIŞMA BAKANI SEYFİ ÖZTÜRK (De
vamla) — Sayın Başkanım, müsaadenize, müsamaihınıza çok teşekkür ederim. Zannediyo
rum, bir de Sayın Alpaslan'ın temas buyur
duğu, seçim çevresi ile ilgili, Artvin'deki has
tane ve doktor meselesidir. Ona da temas ede
yim kısaca. Gerçekten Artvin'de bir suni tahta
fabrikası kurulmaktadır. İşçi miktarı artmak
tadır. Murgul'da bakır izabe ve benzeri tesisler
yine aynı yerde tevsi edilerek, faaliyetine de
vanı edecektir. Bu itibarla o çevrede bir sanayi
mihrakı gelişmektedir. Bu durum, tabiatiyle
işçilerin de sayısını artıracaktır. Hali ile sosyal
güvenlik tedbirlerinin alınmasını gerektirecek
tir. Arkadaşlarımızla gerekli görüşmeyi yaptık,
Orada bir dispanser açılması, - mukaveleli dok
tor bulabilirz, doğrudan doğruya tâyin yapıla
bilir - uygundur. Ve bir dispanser açılması için
de önceden yapılmış bir çalışma vardır. Bu ça
lışmayı realize yolunda gayret sarf edeceğiz.
Böylece bu talep de Artvin'e hizmet olarak ger
çekleşmiş ve intikal etmiş olacak.
Sayın Alpaslan'ın son olarak temas edece
ğim bir görüşü vardır, o da dış ülkelerde çalı
şan işçilerimizin memleketin bütünlüğü, mille
tin bütünlüğü ve rejim aleyhine, millî şerefimiz
ve haysiyetimiz aleyhine işledikleri suçlar var.
Çok mahdut sayıda ama, bundan rencide oluyo
ruz. Gayriahlâki suçlar var. Türklüğün mert
duygulan, hassasiyet gösterdiği bâzı sahalarda
işlenen suçlardan, hiç irtibatı olmasa dahi o köy,
o kasaba, o şehir hemşehrilik duygusu içinde
müteessir oluyor. Bunu tetkik ediyoruz. Pasa
port Kanununun 22 nci maddesi konsoloslukla
rın bu gibi hallerde pasaportu yenilememek,
yurt dışındaki vatandaşı yurda iade etmek gibi
bir salâhiyetle teçhiz edilmesi meselesinde bir
hazırlığımız da var. Fakat Anayasanın 18 nci
maddesi seyahat hürriyetini her türlü kısıntı
dan âri halde tesbit etmiş. Bir Anayasa çelişme-
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si ve sürtüşmesi olmasın düşüncesi içerisinde
tetkikatıınızı hukuk açısından genişletiyoruz.
Bir moral değerler meselesidir. Müspet propa
gandaları orada yapıyoruz. Bilhassa kadın işçi
lerimizin konusu, sosyal ataşeliklerde kadın uz
manların, sosyal ataşelerin, kadın olarak bir
miktar oraya gönderilmesi, tâyin edilmesi lü
zumunu ortaya koymuştur. Böylece orada ça
lışan Türk kadınlarının da faaliyetlerini yakın
dan takibetmek imkânımız olacaktır. Biz, has
sas bir cemiyetiz. Bu, mildî şuurumuzun icabı
dır. İftihar ettiğimiz bir husustur. Bir kişinin
millî vicdanında tasvip görmiyen hareketi, he
pimizi dilhun ve müteessir eder. Bu itibarla
yurt dışında çalışanların tam bir vatanperver
lik şuuru içinde, ahlâkilik Ölçülerini aşmıyan
davranışlarla suç işlememek suretiyle, suç iş
lenmesi halinde millî haysiyetimiz rencide ol
maktadır. Faaliyetlerine devam etmelerini te
min edecek bir takibi, bir düzenlemeyi, bir teş
kilâtlanmayı geliştirmek mecburiyetindeyiz. Bu
istikamette çalışmalarımız vardır. Şıınu da der
hal ifade edeyim. Yurt dışında çalışan işçileri
miz, yabancı işçiler arasında en az suç işliyenlerdir. Bunu bizzat Alman makamları bize bil
dirmiştir. Ve işçi Bulma Kurumunun Başkanı
olan Herr Ştingil bundan 2,5 ay evvel vâki zi
yaretinde bu yıl en çalışkan en faziletli yabancı
işçiler arasında Türk işçilerinin bulunduğunu
ve sembol olarak da bir işçimizin Alman Cum
hurbaşkanı tarafından, kendi sarayında misa
fir edildiğini ve yine Münih'de, işyerine, ekmek
yediği yere sadakat, bağlılık, dürüstlük bakı
mından Türk işçilerinin gösterdiği büyük anla
yışı sembolize ederek bir işçimize özel birtakım
ikramlar yapıp onu radyodan, televizyondan
bütün dünyaya ilân ve afişe etmek istediklerini
beyan etti ve bunu gerçekleştirdiler. İftihar et
mektedirler. Ama, birtakım ufak tefek hâdise
ler de olmaktadır.
Değerli senatör arkadaşlarını, gönül isterdi
ki, daha geniş meseleler üzerinde görüşme im
kânlarımız olsun. Ama, Cumhuriyet Hükümeti
nin bir yeni talihsizliğidir, bu belki. İkincidir,
1965 te de olmuştu. 3,5 ay sonra yeni bir bütçe
ile huzurunuza geliyoruz. Birçok meseleleri tek
rardan içtinabetsek de, dertli mevzularda ko
nuşmadan da geçemiyoruz. Zamanınızı aldım.
Beni sabırla dinlediniz. Bütün arkadaşlarıma,
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değerli senatörlere şükranlarımı Bakanlığım
adına arz ederim.
Saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çalış
ma Bakanı. Son söz Sayın Baykal'm, buyuru
nuz efendim.
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın
Başkan, kıymetli arkadaşlarım; memnuniyetle
öğrenmiş bulunuyoruz ki, tarım işçilerinin si
gortalanması mevzuu kanun halinde yakında
Meclislere gelecektir.
Aziz arkadaşlarım, dün Sayın Orman Baka
nımızın ifade ettiği tasarının, Çalışma Bakanlı
ğına da intikal ettiğini bugün Sayın Bakanımız
dan öğrenmiş bulunuyoruz. Hakikaten arkadaş
lar, orman içerisinde çalışan, sarp ve güç şart
lar içerisinde vazife gören, iş gören işçilerimi
zin cidden ölümleri vukuunda, kazaya uğradık
ları zaman, kendilerine hiçbir veçhile hiçbir su
retle yardım edilemiyordu. Bunun sağlanması
hakikaten çok yerinde ve uygun olacaktır. Bi
ran evvel Meclislere gelmesini beklemekteyiz.
Aziz arkadaşlarım, yalnız orman işçisi, ta
rım işçisi değil, bu vatanın sathında yaşıyan en
ücra köyün en tenha yerinde çalışan bir vatan
daşımızdan, en kalabalık şehrimiz içerisindeki
esnafa kadar, bu yurt içinde yaşıyan vatandaş
ların hepsinin sigortalı olmasını temenni etmek
teyim. Sigortalı olduğu takdirde, her vatandaş
yarınlarından emin olacak ve huzur içinde gü
nünü, çalışmasını bitirecektir. Bu olmadığı tak
dirde görüyoruz, her birimiz seçim bölgelerimi
ze gittiğimizde. Dolmuşlarda, otobüslerde, va
purlarda, uçaklarda her vatandaş politika ile
meşgul. Acaba nasıl olacak, şu mesele nasıl ol
muştur falan. Biz vatandaşlarımızı yarınların
dan emin vaziyete soktuğumuz takdirde politi
ka ile ancak, seçimden seçime ellerine geçecek
beyannameleri okumak suretiyle bir iki gün içe
risinde kararlarını verip ve reylerini o istika
mette vermeleri mümkün olacaktır. Fakat ya
rınlarından emin olmıyan vatandaşlar, bu mem
leket sathından nereye gitseniz hep politika ile
meşgul. Bunun daha çok bizim fabrikalarımız
da istihsal ettiğimiz işlerimizde de görülmekte
dir. Şimdi, yarınından emin olmıyan bir fabri
katör parasını yatırdığı fabrika çalışmaya baş
ladığı zaman, 10 sene gibi müstakar bir vazi
yette ne olacağını bilmiyor, kendisinin sigorta
sı yok. Diyor ki, biran evvel buraya yatırdığım
536 —
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parayı elde etme imkânlarını bulayım ve işi
amorti etmiş olayım. Amorti edebilmek için ne
yapacaktır. Elbette ki, kalitesiz mal çıkaracak
piyasaya. Ne pahasına olursa olsun, parasını eli
ne geçirecektir. Halbuki sigortalı olarak yarı
nından emin olsa gayet kaliteli mal çıkaracak
ve memlekette Türk malının çok kaliteli olarak
bütün dünya üzerinde şöhreti bulunacaktır.
Bu, sigorta meselesinin, hakikaten Sayın
Bakanımızın buyurduğu gibi bütün yurt sat
hında yaşıyan vatandaşlara şümullü şekilde,
hastalığı, hattâ eğlenmesine kadar, diğer mua
sır medeni memleketlerde olduğu gibi, biran ev
vel tahakkuk ettirilmesi üzerinde çalışma gös
termelerini temenni eder, hepinizi hürmet ve
saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Baykal.
Muhterem senatörler, Çalışma Bakanlığı
Bütçesi üzerindeki müzakereler bitmiştir.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul
edilmiştir.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm
Lira
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(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
Bölüm

Lira

II - Transferler
34.000 Malî transferler
1 304 869
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Soisyal transferler
14 976 908
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
60 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Çalışma Bakanlığı Bütçesinin aziz milletime
ve Çalışma Bakanlığına hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim, efendim.
U — SANAYİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ :
BAŞKAN — Muhterem senaltörler, Sanayi
Bakanlığı Bütçesinin müzakeresine başlıyacağız. Bakanlık mümessillerinin Yüce Senatodaki
yerlerini almasını rica ediyorum, efendim.

Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığı Büt
11.000 Ödenekler
12 000
çesinin müzakeresine başlıyoruz.
BAŞKAN — Kabul edenler...
C. H. P. Grupu adına Sayın Pestilci, buyu
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
runuz
efendim.
12.000 Personel giderleri
15 817 561
BAŞKAN — Kabul edenler...
C. H. P. GRUPU ADINA MEHMET ALİ
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
PESTİLCİ (Zonguldak) — Sayın Başkan, muh
13.000 Yönetim giderleri
1 417 000
terem senatörler, görüşmekte olduğumuz Sanayi
BAŞKAN — Kabul edenler...
Bakanlığı Bütçesi, plânlı kalkınma döneminde
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
bu Bakanlığa tevcih edilen, yüklenen ağır so
14.000 Hizmet giderleri
55 952
rumluluk ve 440 sayılı Kanuna tabi birtakım
BAŞKAN — Kabul edenler...
iktisadi Devlet Teşekküllerinin bu bakanlık mu
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
rakabesine tabi olmaları itibariyle çok geniş ve
15.000 Kurum giderleri
988 608
Türkiye ekonomisine yön veren bir bütçe olması
BAŞKAN — Kabul edenler...
nedeni ile bu bütçenin eleştirilmesi için bizlere
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ayrılmış bulunan 10 dakikalık müddet içinde
16.000 Çeşitli giderleri
244 085
hulasaten dahi olsa birtakım görüşlerimizi sarih
BAŞKAN — Kabul edenler...
olarak belirtmek imkânından mahrum bulunuyo
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
ruz. Bunu peşinen arz etmek isterim. 1970 yılı
" Sanayi Bakanlığı Bütçesi üzerimde C. H. P. nin
(A/2) Yatırım harcamaları
görüşlerini Yüce Senatoya 4 . 2 . 1970 tarihin
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
deki 38 nci Birleşimde etraflıca aksettirmiş bu
alımları ve onarımları
730 000
lunmaktayız.
Bugün Yüce Huzurunuzda müza
BAŞKAN — Kabul edenler...
kere
ettiğimiz
bütçe aynı Hükümet tarafından
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
— 537 —
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getirilmiş ve aksettirdiği siyasi karakter bakı
mından Millet Meclisince reddedilen bütçe ile
aym özellikleri taşıması nedeni ile o günkü eleş
tirilerimizi aynen tekrarladığımızı belirtmek is
teriz. Zamanın çok dar olması, bu elestirilerÂnizm bir kısmını özetlemeye dahi kâfi gelemeye
cektir. Bu kısa saman içinde Sayın Bakanın
o günkü eleştirilerimize verdiği cevaplar hak
lımda görüşlerimizi kısa da olsa belirtmekte fay
da umuyoruz.
Sayın senatörler, peşinen şu noktayı açıkça
belirtmek isterim ki; Sayın Bakanın verdiği
cevaplardaki üslûp kendisinin, görüşlerine uy
gun olmıyan eleştirilere ve fikirlere tahammül
edemediğini ve sinirlendiğini göstermektedir.
Fakat bu hususta Sayın Bakana yalnızca üzün
tülerimizi belirtmekle iktifa edeceğiz. Eğer cevaplarımısdaki üslûp ton itibariyle biraz ağır
ca olursa Yüce Senatodan da peşinen özür di
leriz.
Bıjm senatörler, A. P. iktidarının yabancı
sermayeyi yurda celhetmekteki gayretine ve her
geçen gün sanayimizin dışa bağlılığını artırmak
ta olduğuna bir misal olarak Volvo'mm yurdu
muzdaki yatırımının geçirdiği kısa maceraya
bir nebze olsun o gün değinmiştik. Bunu, olayı
gayet iyi açıklıyan bir misal olarak vermiştik.
Fakat Sayın Bakan vermiş olduğu cevaplarda,
daha uzun konuşmak imkânını bulmuş olduğu
için, bizim o gün bahsetmiş olduğumuz bu mi
sali biraz daha açıklamak lüzumunu buluyoOrdu Yardımlaşma Kurumu ile Volvo arasın
da 1967 yılında bir önanlaşma ve 1968 yılında
da bir anasözleşme yapılarak 25 Ağustos 1968
tarihinde Sayın Cumhurbaşkanının eliyle kuru
lacak olan otomobil fabrikasının temeli atılmış
tır. H-3r halde ortaklar arasında bir anlaşma ol
madan teme! atmaya gidilemiyeceği açıktır.
17 milyon civarındaki dış finansmanın 6 - 7 mil
yonluk kısmının Hükümetçe sağlanması gerek
tiğinde Hükümetin Ordu Yardımlaşma Kuru
muna bir kuruş dahi veremiyeceğini belirtme
si karşısında Sayın Bakanın; «Volvo ile Oyak»
anlatamadı demesinin ne derece isabetli oldu
ğunu takdirlerinize sunuyorum. Bir taraftan
«Fabrikayı kur diyeceksiniz, temel atıldıktan
sonra para vermem ve arkasından da Ordu Yar
dımlaşma Kurumuna lisans anlaşmasından vaz
geç, yabancı sermaye ortaklığına git» diyecek
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siniz. Sonra da buradan Volvo ile Oyak kendisi
anlaşamadı diyerek, bizleri bilgisizlikle itham
edeceksiniz. Bu davranış ciddî bir tutum değil
dir, takdiri Yüce Senatoya bırakıyoruz.
Sayın senatörler, Sayın Bakanın da beyan
ettiği gibi bu misali çok belirgin bir misal ol
duğu için veriyoruz ve devamla bu misalden
bâzı görüşler çıkarmak istiyoruz. Yerli yatırım
cıları, lisans anlaşması yerine, yabancı ortaklık
lara itmekte ekonomimize yüklenen zararı gör
mek içim Fiyat ve Reno otomobil sanayiine ve
bu sanayideki yabancı sermaye ortaklığına da
yanan anlaşmalara bir göz atmak kâfidir. Bu iki
şirketin, getirdiğinden çok fazlasını götürdüğü
ve götüreceği bir gerçektir. Yerli yatırımcı ku
ruluşların ciddî bir neden yokken yabancı ser
maye ortaklığına itilmesinin misallerini çoğalt
mak mümkündür ve bu misaller A. P. iktidarı
nın Türk ekonomisinin dışa bağlılığını zaman
la artırdığını açık olarak göstermekte ve yine
bu misaller A. P. iktidarının Türk ekonomisi
nin dış kaynaklara bağlılığının zamanla azal
tılmasını öngören ikinci Bes Yıllık Kalkınma
Plânına da aykırı bir davranış içinde bulundu
ğunu açık olarak göstermektedir.
Sayın senatörler, Sayın Bakan yabancı ser
mayeye ait görüşlerini aynen o gün şu cümle
lerle beyan etmiştir. Okuyacağım cümle aynen;
Sayın Bakana aittir. «Yabancı sermayenin, ya
bancı krediden ne farkı var. Yabancı kredi ge
lir, krediyi bir müddet sonra ödersiniz kapanır.
Faizi vardır, süresi vardır. Ama, yabancı ser
maye tesise ortaktır. Doğrudur. Kârını devamlı
olarak götürür, bu da doğrudur» Sayın Bakan,
yabancı sermayeyi gayet iyi tarif ediyor, yaban
cı kredi ile farla nı açık olarak yukarda okumuş
okluğum cümlede belirtiyor. Sayın Bakanın;
fam ile bir müddet sonra ödediğiniz yabancı
sermaye ile devamlı olarak kârını götüren bir
yabancı kredi ile yabancı sermaye arasındaki
farkı acık olarak kendisi de belirtmiş olmasına
rağmen bu görüşte İsrar etmiş olması, A. P. iktdiarmın yabancı sermaye hayranlığı hakkında
ki eleştirilerimizde ne kadar haklı olduğumuzu
göstermektedir. Bir tarafta devamlı olarak Tür
kiye'den büyük kârlar götüren ve götürecek
olan yabancı sermaye iştiraMi meselâ - Ereğli
Demir - Çelik Fabrikası - diğer tarafta yabancı
kredi ile yapılan fakat sağlıyacağı büyük kâr
ları yurdumuzda kalıp sanayimize büyük katkı538 —
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lartia bulunacak olan 3 ncü Demir - Çelik Fab
rikası, işte yabancı kredi ile yabancı sermaye
arasındaki farkı çok açık olarak belirtmekte
dir.
Sayın senatörler, eleştirilerimize cevap ve
ren Sayın Bakan, bozuk düzen, haksız kâr, mon
taj, yabancı sermaye veya ortak pazar, dışa
bağlılık gibi görüşlerimizden yararlanamadık
larını söylemektedü". Bu doğrudur. Çünkü, Sa
yın Bakan için bunlar yeni ve meçhul şeyler
değildir. Kendisi, bugünkü bozuk düzen içinde
yabancı sermayenin dışarıdan bu sermayenin
yerli ortaklarını içerden Türk ekonomisini ve
fakir Türk hailemi nasıl sömürdüğünü gayet
iyi bilir; çünkü Sayın Bakan fakiri daha çok
fakir, zengin bir avuç mutlu insanı ise daha
çok zengin yapan bugünkü bozuk düzene kar
şı mücadele veren ortanın solunda bir partinin
saflarında kendisine TDU bozuk düzeni değiştir
mek için veri] en reylerle ilk defa Parlâmentoya
girmiştir. Ne hazin bir tecelldir ki, şimdi Sa
yın Bakan A. P. iktidarının bir kabine üyesi
olarak bu bozuk düzeni savunucu görevini yeri
ne getirmektedir. Sayın Bakanın bu, cidden zor
olan görevini yerine getirirken bir çok zorluk
larla karşılaştığını ve bâzı çelişmeler içinde bu
lunduğunu da görüyoruz.
Sayın senatörler, Şubat ayındaki eleştirile
rimizde üzerinde durduğumuz bir noktayı da
tekrar huzurunuzda belirtmek isteriz. Bugün
gazetelerde Sayın Bakanın dün Erzurum'da
yapmış olduğu kongreden bir pasaj okuduk
- doğruluk derecesini bilmiyorum gazeteden
okudum - 'Sayın Bakan da Türkiye'de bir de
mir karaborsası olduğunu beyan ettiğini gazete
yazıyor. Bunu geçenki konuşmamızda da beyan
etmiştik. Bir kere daha tekrar ediyoruz ki; Sa
nayi Bakanlığının, demir ve çelik fabrikaları
mamullerinin satışı yerinde uyguladığı, yanlış
politika bu demir karaborsasını yaratmıştır.
Bakanlıkça verilen beöge ve tahsisler deki balta
lar, haddecilere verilen kütüklerdeki yanlış uy
gulamalar birtakım suiistimallere yol açmıştır.
önümüzdeki inşaaat mevsiminde Bakanlığın bu
yanlış politikasının ağır yükünü yine inşaat
yapan vatandaşlar ve hâddeciler çekecektir.
Demir, çelik mevzuunda 3 ncü demir - çelik
fabrikası çalışmalarının da çok ağır gittiği bir,
bir buçuk senedir hâlâ istimlâk işlerinin de biti
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rilemediği söyleniyor. Bu hususta Sayın Bakan
malûmat verirse memnun oluruz.
Saym senatörler, C. H. P. olarak bir kesin gö
rüşümüzü tskrarlıyarak konuşmalarıma son ve
receğim. Devamlı yabancı dövize muhtaç ve sa
nayileşmesini birtakım dış yardımların deste
ğiyle yürüten bir ülkede millî kalkınma politi
kasını çözümlemek mümkün değildir. Herşeyden evvel sanayimizi dışa bağlılıktan kurtar
mak ve bu bağlılığı asgariye indirmek soran
dayız. C. H. P. olarak Türkiye'nin az gelişmiş
likten kurtulmasının büyük ve bağımsız bir sa
nayi topluluğu meydana getirilmesiyle müm
kün olacağına inanıyoruz. Ve bu amaca eriş
mek için de içeride halkçı ve dışarıya karşı mil
liyetçi bir gelişme ve sanayileşme tutumunu ön
görmekteyiz.
Devlet önderliğinde ve özel girişime de ser
bestlik veren fakat Devletten ve özel kişilerden
çok halk topluluklarının ortak yatırımlarına
dayanan yabancılardan çok Türk ulusuna ya
rar sağîıyan bir sanayi devrimine şiddetle ihti
yaç vardır, insan emeğinin ve millî kaynakla
rın sömürülmesine dayanan veya özgürlüğü kı
sıcı yöntemlerle yürütülen bir ekonomik gaüşmeyi şiddetle reddediyoruz.
0. H. P. olarak bugünkü bozuk düzende Tür
kiye'nin kaynaklarının, işletilmiyen kapasite
lerinin ve insan gücünün sanayileşme yolun ela
daha iyi bir 'değerlendirmeye tabi tutulacağına
da inanmıyoruz. Türkiye'nin bugünkü bozuk
düzeninde gerçek ve sürekli bir sanayileşme sağ
lanamaz. Hele bu bozuk düzene sahip çıkan A.P.
iktidarı sırasında sanayimizin çıkmaza saplan
dığını, kamu kesiminin sanayi alanında yatırım
gücünü yitirdiğini, özel kesimin sanayi alanı
yatırımlarının gerilediğini, döviz gelirlerimizin
gitgide azalmaya başladığını ve ekonomide dışa
bağlılığımızın, ulusal bağlılığı zedeleyip sarsa
cak ölçülere vardığını görmekteyiz.
Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığı
Bütçesinin 'milletimize ve Bakanlığa hayırlı ol
ması dileğiyle C. H. P. Grupu ve şahsım adına
Yüce Senatoyu saygiyle selâmlarım. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Pestilci.
Güven Partisi grupu adına Sayın Bahadırlı.
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Ben, ko
nuşacağım efendim.
BAŞKAN — Hayhay. G. P. Grupu adına
Saym Pırıltı, buyurunuz.
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GÜVEN PARTİSİ GRUPU ADINA MEH
MET PIRILTI (Antalya) — Sayın Bıaşkan, Yü
ce Senatonun değerli üyeleri; Huzurunuzda
G. P. Senato Grupunun 1970 Sanayi Bakanlığı
Bütçesi dodlayısiyle görüşlerini arz etmek için
bulunuyorum.
Konuşmama başlarken üzerinde hepimizin
ittifak ettiği ilki mühim noktayı tebarüz ettir
mek isterim. Birinci konu, iktisadi ve sosyal
kalkınmamızda sanayi sektörünün en mühim
rolü oynayacağını birlikte kabul ediyoruz. Bi
rinci ve İkinci Beş Yıllık Plânlarda ortalama
yüzde 7 kalkınma hızının gerçekleşjme'sinde sa
nayi yüzde 12 civarında seyretmekle başta gel
enektedir.
ikinci konu, sanayi mamullerinin ihracı ile
ihracatımızın çeşitlendirilmesi, artırılması ve
tediye bilançomuzu lehimize döndürmek suretiy
le ekonomimizin dışa bağlı kalmaktan kurtul
ması hususudur. Bunlarda umumî 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 Sanayi
Bttkanlığma düsen görevlerden bulunduğu ci
hetle müzakere konusu Bakanlık Bütçesi ehemrıiyetini bir kat daha hissettirmektedir. Böyle
mühim bir Bakanlığın Bütçesini tetlkilk ederken
10 dakikalık bir zaman ölçüsü içinde bu Bakan
lığın sorunları ve bu husustaki görüşlerimizin
arsındaki mâruz kaldığımız müşkülât izahtan
varestedir.
Sanayiimizdeki mevcut durum Türkiye'nin
iktisadi bünyesini, umulan ve beklenen ölçüde
değiştirememiştir. Türkiyemiz yeteri ölçüde
sanayi mamulleri ihraç eden bir memleket ha
line gelememiştir. Bununla beraber sanayileş
me gayretleri sayesinde Türkiye ithalâtının veç
hesi kısmen değişmiştir, istihlâk ve istimal eş
yasının nispî ehemmiyeti azalırken buna muka
bil makina ve hammadde ithalâtının nisbeti yükselmişitdr. Son seneler içinde sanayi sektöründe
yapılan geniş yatırımlar, plânın ve programın
öngördüğü tedbirlere Hükümetçe riayet edildi
ği takdirde yakın bir gelecekte sanayi istühsal
terimimizde daha büyük bir artış olacağı, dolayısiyle bir bünye değişikliği olabileceği tahmin
edilebilir. Kanaatimizce sanayileşmenin bundan
sonraki gelişme safhasında Sayın Hükümet re
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kabet mekanizmasının işlemesine çok dikkat et
meli, plâna uygun sanayi yatırımlarını teşvik
ederken her türlü monopol temayüllerinin ger
çekleşmesine de sureti katiyede set çekmenidir.
Sırası gelmişken şu hususu belirtmek isterim
ki, bâzı imalâtlarımızın bilhassa çimento, de
mir, cam sanayiinde angajman suretiyle iç pi
yasadaki satışını biz uygun bulmamaktayız. Di
ğer bir ifade ile fabrikalarımızın mamullerinin
alıcısı sırada beklerken, işltaihlı iken, taahhüt su
retiyle bu şekilde yapılan satışların tekele se
bebiyet verdiğini de belirifcmek isteriz. Ve bu te
kel sebebiyle fiyatlarda istikrarsızlık ve dolayısiyle karaborsa doğmaktadır. Değerli Ba
kanımızın ve Bakanlık mensuplarının bu hususa
eğilerek satışların, satış pazarlarının tesisini
yahutta satış teşkilâtının kurulmasını teşvik
edici bir davranışa girmesini temenni etmekte
yiz.
Nihayet şimdiye kadar haklı olarak ithalatı
ikâme etmek gayesiyle geliştirilen sanayileşme
de bundan sonra ihracât şartlarının da göz
önünde bulundurulması icabedecektir. Sanayi
siteleri ve sanayi kuruluşlarını hızlandırmayı
lüzumlu görüyoruz. Sanayileşmede muvaffak
olmak, iç piyasa yanında dış piyasada da mal
satabilmekle mümkün olacağı gerçeğine uyul
mak gerekmektedir. Hele yakın bir gelecekte
Ortak Pazara katılmamız mevzuubahsolunca
sanayi mamul ihracatının önemi daha açıklıkla
anlaşılmış olur. Bu itibarla Türkiye'nin iktisa
di kalkınmasında sanayie, haklı olarak, bayrak
tutulurken sanayide maliyetleri düşürecek tek
nolojik gelişmeleri de takibetmeyi, fiyatların
suni olarak yükselmelerini önlemekle beraber
bilhassa kalitenin ıslahını ön plânda tutmayı
sanayiimizin yaşama ve gelişme şartlan bakı
mından zaruri görmekteyiz.
Bu genel börünüş ve bu görünüş üzerindeki
düşüncelerimizi arz ettikten sonra iltibaslara
meydan vermemiş olmak için G. P. nin progra
mındaki ekonomik görüşünü de belirtmeyi fay
dalı sayıyoruz. G. P. Grupumuzun inancına gö
re Türkiye'mizin ekonomik yapısının değişme
si ve kuvvetlenmesi, hızlı bir sanayileşme ile
gerçekleşebilecektir, istihdam sorununun çö
zümlenebilmesi için sanayileşmek lüzumuna
inanıyoruz. Güven Partisi Türkiye'de özel te
şebbüs ve devletin istikrarlı ve güven verici
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bir karma ekonomi düzeyi içinde sanayileşmeye
devamını zaruri görmektedir.
Muhterem senatörler, bu görüşlerin ışığı
altında sanayiimizin sorunlarını belirtmeye ça
lışacağım. Gelişigüzel kurulmuş olan küçük ve
dağınık işletmeler halinde bulunan sanayiimi
zin düşük kapasiteyle çalışması hammadde ve
malzemelerini pahalıya tedarik eylemeleri, pa
halı kredi kullanmaları, kuruluş maliyetinin
yüksekliği, bunları rekabet gücünden mahrum
bırakmaktadır. Bu durumdaki sanayi ancak
yüksek gümrük duvarları ve sıkıcı ithal tatbi
katı sayesinde ayakta durabilir. Bu sebeple
sanayie dış rekabet gücü verecek rasyonelleştirme tedbirlerine teşebbüs edilmesini yerinde
görüyoruz. Biraz evvel arz ettiğim gibi ortak
pazara gireceğimiz tarih yaklaştıkça rekabet
gücünü şimdiden kazanmalıyız. Sanayiimizi
korumak ve Ortak Pazar'da yaşatmak için
G. P. nin Ortak Pazar'a iltihakımızdaM tavsiye
si şudur : G. P. Türkiye'nin zaman ile Ortak
Pazar'ın tam üyesi olmasına taraftardır. Ancak,
bunun ekonomimizi sarsmıyacak ve kalkınma
mızı engellemiyecek şartlar ve süreler içinde
gerçekleşebileceğine inanıyoruz. Geçiş döne
mine girmek için acele edilmemelidir. Koruyu
cu tedbirlerimizi tamamlamadan gelişmiş eko
nomilerle işbirliği yapmamızın doğuracağı cid
dî tehlikeler mevcuttur. Temel anlaşma bize
hazırlık devresini uzatma imkânını da vermiş
tir. Geçiş döneminde bize tâvizler tanınsa bile
belli olan süre içinde Türkiye'nin daha ileriki
devrenin şartlarına uyacak bir duruma gelme
si lâzımdır. Bu sebeple geçiş dönemine biran
evvel geçmek için acele edilmemesini tavsiye
ederiz.
Türkiye'de Ortak Pazar'a geçiş devresi için
şu günlerde hazırlık çalışmaları yapıldığını
biliyorsak da Hükümetin bu müzakerelerde
özel sektör çevrelerinden de geniş ölçüde fay
dalanmasını temenniye değer görüyoruz. Ayrı
ca, Hükümet içinde sanayi politikasının yürü
tülmesinden birinci derecede sorumlu Bakanlık
olarak Sanayi Bakanlığını bu müzakerelerde
gereken müessir alâkasını dilemeyi, sanayi kal
kınmamızın normal seyrini takibedümesi bakı
mından, faydalı ve zaruri buluyoruz.
G. P. esnaf ve sanatkârın defter tutma kül
feti yerine basit ve götürü bir usulle vergilen
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mesi fikrini savunur. Bu mevzuda bir kanun
teklifimiz de Türkiye Büyük Millet Meclisine
takdim olunmuştur. Küçük sanayi erbabımızın
eğitim için 1963 te başlanan çalışmaların geli
şerek devam etmesi memnuniyet vericidir.
Sözlerimi burada bitirirken Sanayi Bakanlı
ğının çalışmalarında muvaffakiyet temennileri
mizle bütçenin aziz milletimize hayırlı olmasını
diler, G. P. Senato Grupu ve şahsım adına say
gılarımı arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Pırıl
tı.
A. P. Grupu adına Sayın Tuğrul, buyurunuz
efendim.
A. P. GRUPU ADINA ORHAN TUĞRUL
(Bilecik) — Sayın Başkan, sayın senatörler;
Sanayi Bakanlığı 1970 yılı bütçesi üzerindeki
A. P. Grupu adına görüşlerimizi 2 nci defa arz
etmek üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum.
4 Şubat 1970 tarihli ve 38 nci birleşimde
bütçenin kritiğini bertafsil arz ve izah etmiş
tim.
Bu tenkid ve temennilerime ilâve edecek
başka bir husus yoktur. 38 nci oturumdaki
konuşmamın aynen zabıtlara intikalini talebetmekle beraber, şu hususların da belirtilmesini
lüzumlu görmekteyim.
Görüyoruz ki, sayın muhalefet, her bakanlık
bütçesinde tenkid ve temennilerini ifade eder
ken, her varlığı, her gelişimi bir tarafa iterek
bu memlekette hiçbir şey yapılmamış, hiçbir
yararlı sanayi tesisi kurulmamış gibi 20 seneden
beri gözlerine takdığı kara gözlüklerle etrafı
kara görmekte ve kara göstermek gayretinden
bir türlü kendisini kurtaramamaktadır.
iktidarımız, hiçbir zaman memleketi ve
sanayileşmemizi pembe gözlüklerle seyrettiği
iddiası içinde de değildir. Biz, plânlı devrede
yapılan plânlı kalkınmanın örneklerini dile
getiriyoruz. Ve onları memleket sathına dağıtı
yoruz.
Bu gerçekler karşısında da muhalefetin ar
tık bu kötü görüş ve huyundan vazgeçmesini de
temenni ediyoruz.
Türkiye'de, iddiaların aksine., sanayileşme
vardır, sanayileşmemiz hızlı gelişmektedir.
1950 - 1961 yılları arasında yapılan tesislerin,
kurulan fabrikaların temellerini atanlara «se
çim fabrikaları seçim limanları, seçim asfaltla
rı» diyenlerin ve yeniden kurulmakta olan şe-
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ker, gübre, çimento ve demir - çelik ve sair
fabrikaların fazlalığını ileri sürenlerin bugün
kargımıza çıkarak bu fabrika mamullerinin ye
tersizliğinden ve bunların karaborsasından şi
kayet etmeleri bilmem ne derece haklıdır.
Eğer, bugün sanayi mamullerinin palıalılı»
L:iaail V£ sınai üretim hammaddelerinin
^unluğundan dem vuruluyorsa bu, iktidarrm-ncrr>, ziyade C. H. P. muhalefetinin bize bırak
tığı yetersiz ve, kısır mirasından ve onun dar:
gdr'hiinden ileri gelmektedir.
iktidarımız, plânlı devrelerin verdiği yetki
ve imkânlar nisbetinde sanayileşmeye devan
edecektir. Bunu muhalefetin değil, milletimi
zin takdiri, bizim için en büyük kazançtır.
Sanayi Bakanlığı Bütçesinin milletimize ve
Bakanlık camiasına hayırlı olmasını temenni
eler, hepinizi grupum ve şahsım adına tekrar
saygı ile selamlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Tuğ
rul.
Muhterem senatörler, Sanayi Bakanlığı Büt
çesi üzerinde muhterem gruplar tenkid konuş
malarını bitirmiş bulunmaktalar. Şahısları adı
na söz alan sayın üyeleri sırası ile takdim edi
yorum ;
Sayın Karayiğit, Sayın Kınaytürk, Sayın
Baykal. Sayın Kürümoğlu.
Sayan Karayiğit, buyurunuz efendim.
A.HHET KARAYİĞİT (A. Karahisar) —
IViuhtr.reın arkadaşlarım, Sanayi Bakanlığı
hakkındaki görümlerimi bir - iki bütçe konuşma
sı münasebeti ile burada arz etmiştim. Beni,
bugün konuşmaya sevk eden bir hususu üzü
lerek belirtmek isterim.
Şalbat ayındaki bütçe konşmauları esnasında
Sa;7".:ı Bakanımıza bir sual tevcih etmiştim,
Bugüne kadar cevabını bekledim, bu kürsüden
bana j^azıh olarak arzı cevabeyiiyeceklerini
bildirmişlerdi. Cevap vermediler. Ben bu üzün
tümü belirtmek ve bu sorduğum konunun ehem
miyeti hususunda birkaç söz söylemek ioin hu
zurlarınızda bulunuyorum.
Evvelâ, Sanayi Bakanlığı 440 sayık Kamu
nun 18 nci maddesine göre, İktisadi Devlet Te
şekkülleri arasında koordinasyonu sağlamakla
yükümlü olan bir bakanlıktır. Bugün Sanayi
Bakanlığında, müşterek bir işçi politikası yok
tur.
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Benim sualim şu idi; zaman zaman yapılan
toplu sözleşmelerdeki ücret artışı, plânın he
define zamanında ulaşmasına mâni olmaktadır*
riân ilkelerine uygun olarak 5 senede bir top
lu sözleşme yapılmasını düşünebiliyor musunuz,
"hûnmüyor musunuz? Diyerek bir sual tevcih
D>a2İ"!tim.

Yine kanaatim odur ki, fiyat artışlarını tu
ta âı bir seviyede tutmak, artışlarına mâni ol:r.ak. 5 senede bir toplu sözleşme yapmak, dolay-:iyle plân hedeflerine İktisadi Devlet Teşek
küllerinin daha rahatlıkla ulaşmasını sağlıyacak bir formüldür. Bunu sormuştum.
Yine karma ekonominin sahibi olan iktidarı
ma Ö30İ teşebbüs sahiplerinin bâzı şikâyetleri
ne cevap vermek mecburiyetindedir. Bilhassa
Sanayi Bakanlığının iki fonksiyonu vardır, Bi
risi; memleket sanayiine hizmet sunmak, diğeri
de iktisadi Devlet Teşekküllerinin 440 sayılı
Kanunun verdiği yetkiler muvacehesinde ken
di üzerine düşeni yapmaktır, özel teşebbüs her
hangi bir yatırıma teşebbüs ettiği anda kendi
sine yeterli bilgiyi verebilecek bir merci bula
mamaktadır.
Bilhassa Türkiye'de ciddî bir sanayi envanteri
yapılmamıştır. Sanayi sicilleri teşekkül etmemiş
ti'', Belki bu yönde çalışma vardır ama, ysterli mi
dir, bilmiyorum. Yatırıma hevesli bir özel te
şebbüs sahibi müracaat ettiği zaman bu yatı
rımın kârlılığı, verimliliği memleket ekonomi
sine katkısı, hammadde durumu, kredi durumu
bunlar hakkında rahatlıkla cevap verebilecek
Sanayi Bakanlığında ciddî bir büronun kurul
ması şarttır, kanaatindeyim.
Bunu biran evvel gerçekleştirirlerse, çok
yerinde, çok müspet bir vazife yapmış olurlar.
Yine, sanayi kredileri üzerinde de bir - iki
şey söylemek istiyorum; bol ve ucuz kredi her
zaman arzu edilen şeydir ama,, mühim olan,
kredinin dış memleketlerle olan münasebetleri
ayarlanarak orantılı şekilde ve ciddî bir prog
ram dâhilinde taksim edilmesi, ayarlanması
şarttır.
Sanayi bölgelerinin tesbiti ve küçük sanayi
sitelerinin yapılmasındaki Sanayi Bakanlığının
gayretini şükranla kaydetmek isterim. Yalnız
bu yetki kanunun iptalinden sonra bunların
durumları hakikaten müşkül oldu. Pek çok
küçük sanayi siteleri yarım bir vaziyette bek
liyor. Bunları .giderici, yani bu tıkanıklığı gi-
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derici tedbirlerin de biran evvel alınması için
gerekli kanunun biran evvel sevk edilmesini
temenni etmek yerinde bir şey olur.
Çünkü; yüzlerce küçük sanatkâr dükkânla
rına geçip çalınmak istiyorlar. Ama, inşaatları
yarım bir vaziyette, parayı maalesef Bakanlık
ödiyenıiyor. Buna ait tıknaıklığın da giderilme
sini temenni ederim.
Biz, İktisadi Devlet Teşekküllerinin bugün
kü durumuna baktığımız zaman, malî bünye bo
zukluğu, organizasyon bozukluğu, personel iş
lerinin bozukluğu, ikmal, tedarik ve satış isle
rinde aksaklıklar, boş kapasitelerin giderilmesi,
makinalarm yeni teknik imkânlara göre ayar
lanması, icra plânlarının İktisadi Devlet Te
şekküllerini fazla kayıtlara sokarak hareket
kabiliyetlerini kısıtlaması, s tek meseleleri gibi
problemleri var. Bunları daha evvel de söyle
miştik, halledilmesi yerinde bir şey olur.
Bu konuda bir mevzua değinmek isterim; o
da, demir mevzuudur. Aşağı - yukarı günün ko
nusu olan bir problemdir. Demir Çelik hakika
ten ciddî çalşan bir müessesedir. Ama, dünya
nın hiçbir yerinde görülmemiştir ki, bir müesse
se hem. imalâtçı olsun, hem toptancı olsun, hem
parakendecJ. olsun, hem de ithalâtçı olsun. Bunu
yürütemiyorlar.
Bir de tevzi sistemlerinde büyük aksaklıklar
oluyor. Doiayıs?. ile vatandaş normal demiri
180 - 200 kuruşa alacağı yerde, kalkıyor depo
lardan 400 liraya, 420 kuruşa almak mecburiye
tinde kalıyor.
Bunun nedenleri de; evvelâ, satış mağazaları
Türkiye'nin mahdut yerlerinde, her vilâyetin
kendi ihtiyacını tesbit edip, bu ihtiyacı vilâyetin
emrine vermek yerinde bir iş olur. Meselâ; Af
yon'da bir Demir Çelik Satış Tevzi deposu yok.
Biz, Eskişehir'den alıyoruz. Ama, benim vatan
daşım 3 tonluk bir demiri Eskişehir'e gittiği za
man bir, iki ay beklemek zorunda kalıyor. Dolayısiyle geliyor inşaatını yapmak mecburiyetinde.
Gidiyor 4 liraya, 420 kuruşa depodan alıyor.
Sonra, Demir Çeliğin bugünkü tevzi siste
minde köylere bir kilo demir girmiyor. Biz köy
lere de demiri sokmak mecburiyetindeyiz. Be
nim köylü vatandaşım gidipte depolardan bu
demiri temin edemiyor. Haddehanelere verilen
bu kütüklerin muayyen bir kısmının - Ben Sanayi
Dairesi Başkanı ile konuşurken % 50 sini aîaca-
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ğız demişti - daha fazlasına fason verecek % 80
ini % 90 mı vilâyet emirlerine verilmesi ile bu
demir ihtiyacının giderileceği kanaatindeyim.
Buna da artık ciddî bir şekilde çözüm yolu bu
lunursa vatandaş memnun olur ve bu tıkanıklık
da önlenir.
Yine, işittiğimize göre, demir ithal ediliyor
muş, bunlar onar tonluk yerine daha büyük par
tiler halinde Türkiye'ye getirilirse arz talep
prensibine göre demir fiyatlarında hissedilir bir
rahatlık ve bu tıkanıklık da önlenmiş olur.
Benim konuşmalarım aşağı - yukarı bu ka
dardır. Sanayi Bakanlığının kıymetli elemanla
rının, memleketin sanayileşmesinde gösterdikleri
çabaları, gayretleri ben her zaman şükranla
izliyen bir arkadaşınızım, Kendilerine başarılar
diler ve Sanayi Bakanlığı Bütçesinin de memle
ket sanayiine hayırlı olmasını temenni ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karayiğit.
Sayın Kmaytürk, buyurunuz efendim.
FAEUK KÎNAYTÜRK (Burdur) - Muh
terem Başkan, değerli senatörler, kıymetli Ba
kan, ve Bakanlık erkânı; Sanayi Bakanlığı
Bütçesi üzerinde benden evvel grupları adına
konuşan arkadaşlarım, kısa da olsa, temel gö
rüşlerini bildirdiler. Bendeniz de geçen bütçe
konuşmaları münasebetiyle Sanayi Bakanlığının
bir koluna, bilhassa temel besi konusu olan
şeker şirketleri üzerine temas etmiştim.
O konuşmamın temel fikri benimsenmek üze
re, yine aynı konuşmayı, yapıp vaktinizi almaya
cağım. Ancak, bir hekim olarak bu konuşmam
dan tekrar bâzı pasajlarla huzurunuzdan ayrıla
cağım.
Milletlerin ayakta durması, sanayiinin geliş
mesi, memleketlerin kalkınması, evvelâ insan
ların sağlığı ve besinle olur. Bu anafikir ve
ilmî görüş ortada olduğuna göre, Sanayi Ba
kanlığı. da sanayi dalı olan besinde anagıda mad
desi olan şeker sanayii ile uğraştığına göre
bu önemli sanayi dalını da mutlak mânada ıs
lah etmek mecburiyetindedir.
Bendeniz bu işin üzerine, Parlâmentoya gel
diğim günden beri, eğildim. Ve bu şube üzerin
de de bütün deayları ile tetkikatı yapmış bu
lunmaktayım. Hangi Bakan arkadaşım, olursa
olsun, kendilerine saygım, sevgim ve bilhassa
yeni Bakan arkadaşıma çok sevgi ile bağlı ol&u543 —
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ğumu ifade ederek bu iş üzerine de ciddiyetle
eğileceğine güveniyor ve tekrar şu temel fikir
leri ortaya atıyorum :
Hepinizin gözünden kaçmadığını da ümidederek 12 ve 13 tarihli Hürriyet Gazesinin de
yine bu gıda rejimi ekmek sarfiyatı üzerine
eğildiğini hatırlatmak isterim. Bugün Türkiye'
de sanayi dalının en önemli konusu olan Şeker
şirketlerinin açmış olduğu fabrikalardan Uşak
ile Alpullu 1926 dan, Kastamonu 1963 ten beri
işletmeye açılmış ve Şeker Şirketi Türkiye'nin
muhtelif yerlerinde kurduğu fabrikalarla 44 yıl
dan beri hali faaliyettedir. Şeker istihsali de,
hepinizin malûmu olduğu üzere, Plânlamaca 700
bin tonda dondurulmuştur. Ve tekrar ediyorum,
her zaman da edeceğim, sınai ve ilmî bir mü
essese olan Şeker Şirketi, şekeri içeride ve dı
şarıda sarf edemiyoruz gerekçesi ile, Plânlama
nın 700 bin tonda dondurduğu bu temel fikre
karşı, ne gibi bir ilmî etütle gitmiştir ki, «ben
700 bin tonun karşısındayım» diyor. Hemen ilâve
edeyim ki, sarf edemeyip, depolarda çürüyor.
Depolarda karamelize oluyor, bunu biliyorum.
Ama, ne gibi bir sarfiyat kanalı fikrini Şeker
Şirketi Genel Müdürlüğü, Plânlamaya götür
müştür. Ve maatteessüf, bütün müesseseler, beni
bağışlayın, Plânlama ne derse kabul etmekte
dir. Ne yapmıştır buna karşı? Müstahsıla dön
müştür. «Köylü vatandaş, pancarı artık ilk öğ
rendiğinden daha çek biliyorsun, iyi ekiyorsun,
bir dönümden beş ton alıyorsun. İlk defa bir
ton, iki ton alıyordun» - tarihlerini verip, vak
tinizi almak istemem. Hepsi detayları ile var
dır. - Evvelce 600 ile, 700 ton arasında şeker elde
ediliyordu, şimdi öğrendin dönümünden beş ton
alıyorsun.
Plânlamanın dondurduğu 700 bin tonun dışı
na çıkıyorsun, öyle ise, dön geriye bir dönüm
ek. Senin zararın yok, millî prodüktivite arttı
diyor. Ben bu cevabın karşısındayım, her za
man da olacağım. Ben diyorum ki, partim, Hü
kümet programım ve onun üyesi olan Sayın Sa
nayi Bakanı arkadaşım, buraya seçilip gelirken,
gerek Hükümet programımızda, gerek parti
programımızda refah devleti yaratacağız diye
millete taahhüdettik. Her gün de bu beyanda
bulunuyoruz. Ben de bulunuyorum. Refah dev
leti altyapıdan gelir. Binaenaleyh, köylü dönüp
bir dönüm ekmiyeeek, millî prodüktivite arttı,
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diye. Yine ektiğini ekecek. «Ama, nereye sarf
edeyim doktor?» Evet, işte ben onu istiyorum.
Nereye sarf etmek için ne gibi tedbir düşündü?
Ve üç ay evvel aynı soruyu sordum. Bu üç ay
zarfında ne gibi bir etütle geldiler karşımıza?
Ben söylüyorum tekrar, Sanayi Bakanı ve ba
kanlık erkânından istirham ediyorum, Ticaret
Bakanı ile, Sağlık Bakanı ile - çünkü, Gıda Ta
limatnamesi değişecek - ve tekrar ediyorum ilmî
neticelerini verdim, "beyan ediyorum hemen
- antiparantez olarak şeker hastalarına da za
rarı yok - şeker ihastalan bana mektup yazdılar
zararı var mı diye, cevap verdim, şeker hasta
larına da zararı yok, dedim. Mutlak ekmeğe
yüzde 4 şeker konması lâzımdır. Ve bu etüdü
yapmaları lâzımdır. Ekmek yedirdim. Eğer sü
kûta devam ederlerse dışarıda yedireceğim. Bu
işi katiyen birakmıyacağım. Kanun da getire
ceğim. Binaenaleyh, ekmeğe yüzde 4 şeker ve
patates konulmalıdır. Bu suretle şeker sarfiya
tı çoğalacaktır. Ve bunun arkasından derhal
ilâve edeyim, bu sene Ticaret Bakanlığı bütçe
sinde söylendi, 500 bin ton buğday alacağız,
250 milyon lira vereceğiz. Bu önlenecek ve ek
mek bayatlamıyacak. Ekmek pişme müddeti,
derhal tahammüz, fermantasyon çabuk ola
cak, fırına kadar tesir edecek. Pişme müddeti
de azalacak. Bunlar hep var. Sanayi Bakanı ar
kadaşım bilir bunları. Bütün bilgiler var. Elin
de büyük lâboratuvarlar da var. Nedense söy
lüyoruz, konuşuyoruz, Bakan arkadaşımız gü
zel ilmî cevaplar veriyorlar, müteşekkiriz. Ama,
dönüp de tatbikatına geçmiyoruz. Türkiye'deki
hastalığımız bu. Binaenaleyh, birinci problem
bu. Benim teklifim bu. Belki de daha ilmî yol
ları Bakanlık ve Şeker Şirketi Genel Müdürlüğü
bulacaklardır.
İkincisi; tekrar ediyorum, mamul şeker yap
maya mecburuz. Bugün Almanya'da benim
üçyüz bin işçim var. Şeker fabrikalarının yanın
da, muayyen bölgelerde, marmelât, reçel yap
maya mecburuz. Meyve gelişmiştir, Türkiye'de.
Üçüncüsü; Maarif Vekâleti ile de temas lâ
zımdır. Köy kadınlarımızın hiçbiri mutfak bil
mez. En önemli gıda olan şekeri yemezler. Çay
da içmeye başladılar. Türkiye'de şeker senede
fert basma 16 kilo düşüyor. Avrupa'ya ait muh
telif listeler var, okumayayım, elli kiloya kadar
düşüyor. Biz 280 kilo tahıl yeriz. Binaenaleyh,
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tahıl besi değildir. Ve beni mazur görün, uyu
malarımız, tembelliğimiz, çalışmamamız da bun
dan gelir.
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, iki dakika
nız var, hatırlatıyorum efendim.
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Sağ
olun, bitiriyorum efendim.
Binaenaleyh, simdi ayrı bir yol çıkıyor. Pa
tates koymakla patates sanayii gelişiyor. Pata
tes unu, nişasta gelişecek, ikinci bir tarım.
Sonra yine beni mazur görsünler, çok severim
bölgemde var, ben artık şeker şirketlerinin elin
de bulunan büyük bir ilmî müessese olan zira
at mühendislerinin bu şekilde çalışmalarını bu
günün icapları olarak, - kurulduğu sene doğru
dur. - müstakil olarak yalnız pancar ektiriyor
lardı. Türk köylüsü 44 sene ile, 7 sene arasında
pancar ekimini öğrendi. Yeni bir tarım ürünü
getirmeye veya Tarım Bakanlığı ile işbirliği
yapmaya mecburlar. «İktisadi Devlet Teşekkü
lüdür ve kanun müsait değildir.» denebilir. Ka
nun müsait değilse, Sayın .Bakan arkadaşımdan
rica ediyorum, kanun getirdiler de Meclisler
kabul mü etmedi? Bis getireceğiz, olmazsa. Yeni
bir hizmet yoluna girdiler, müteşekkiriz. Besi
kredisi veriyorlar. Besi kredisi benim bölgemde
müspet neticeler vermiştir. Tetkik buyururlar
sa Et - Balık Kurumu da memnundur. Yalnız
bir noktaya temas edeceğim. Orada bir noksan
lık var. Bilmiyorum kararları nedir? Besi kre
disinin besicilere verilmediğini bana ihbar etti
ler. Ancak, müstahsıla veriliyormuş. Acaba, ye
tersiz olan imkânlarından mıdır, yoksa onlara
verilecek de yeni bir programı mı hazırlıyorlar?
Besi kredisinin yalnız pancar ekilen müstahsıla
verilmesi doğrudur, yerindedir ve bunu tasvibediyoruz. Ama, besici bulunan memleketlerde
büyük besiciler var. Onlar da kredi istemekte
dirler ve aynı zamanda müstahsıîdırlar onlar.
Müstahsil fonundan belki alabilirler. Ama, besi
fonu olarak verilmiyor mu, bu iş için bir çalış
ma var mıdır? Binaenaleyh, bugün seker fabri
kalarının yanında % 80 ilâ % 85 tarlada bı
raktığımız - Alman, Avrupalı gülüyor buna. pancar yaprakları % 80 - 85 mükemmel bir
hayvan yemidir. Ve melas, küspe artığını ispir
toda kullanmak suretiyle, bu şekilde küçük fab
rikalar işletilebilir. İşçi ihracediyoruz dışarıya,
ama mütemadiyen şeker istihsal ediyoruz, depo
da bağlıyoruz, sarf edemiyoruz, plânlama böyle
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donduruyor, dönüyoruz köylüye, «ben ne ya
payım» diyoruz. Bu, hizmet değildir, beni ma
zur görünüz. Ben bu hizmetin karşısındayım.
Binaenaleyh, ben istiyorum ki, Şeker Şirketi
fonksiyonunu mükemmel yapmıştır, müteşekki
riz. Ama, büyük bir ilim gücü olan ziraat şubesi
vardır. Yalnız pancar ektirmekle meşguldür.
Tarım Bakanlığına dönün, orada da ziraat mü
hendisi var. Şeker Şirketinde de ziraat mühen
disi var. Bölge müdürleri de ziraat mühendisi
dir, hepsi....
BAŞKAN — Sayın Kınaytürk, nutkunuzu
ikmal etmenizi istirham ediyorum efendim.
FARUK KINAYTÜRK (Devamla) — Biti
riyorum efendim.
Şeker Şirketinin ziraat teşkilâtı ile, bölge
mizdeki ziraat müdürlüğünü lütfen iki sınıf ar
kadaşını mukayese edin. Bölge ziraat müdürü
yalnız bir tanedir. Kazalarda teknikerler var
dır. Arabası yoktur, harcırahı yoktur. Hizmet,
bütün tarım dalları, Şeker Şirketinde pancar.
Bölgeye ekilmiştir, sulanmıştır. Bölge müdürü
arkadaşım gezer, «iyidir pancarlar» der, döner
gelir. Ve beş ay fabrika çalışır. Üstün bir bi
lim gücü harcanmaktadır. Mevzuat müsait de
ğil, kabul. İktisadi Devlet Teşekkülüdür. Ama,
mevzuat Allah'tan gelmemiştir. Biz düzeltece
ğiz bunu. Binaenaleyh, ben çok istirham ediyo
rum. - Sözlerimi tekrar toplamak isterim. - Ta
rım Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Ba
kanlığı bu şeker sarfiyatı üzerine eğilmelidir.
Maarif Vekâletine de tamim yapıp, köydeki öğ
retmenlerimize özel komposto, tatlı kursları aç
tırmak. Gıda rejiminde, beslenmede Türkiye'
nin beslenmesinin sakat olduğunu ifade etmek
istiyorum. Tahıldan uzaklaştırmak ve buğday,
tahıl ithalini önlemek gerekir. Bu, Bakanlığın
hizmetidir.
Sözlerimiz bu konuda daha çok. Arna sanı
rım ki, temel fikri beyan edebildim. Sayın Ba
kan arkadaşımın bu konu üzerine eğileceğine
katiyetle eminim. Kendilerinin bir kanun ge
tirmesi daha kolay olur. Aksi halde, biz bir
kaç arkadaş bu kanunu getirmek zorunda ka
lacağız.
Sözlerimi burada keserken, hepinize beni
dinlemek lûtfunda bulunduğunuz için teşek
kür eder, Sanayi Bakanlığı bütçesinin aziz mil
letime ve memleketimize, sayın Bakanlık erkâ545 —
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nma hayırlı uğurlu olmasını temenni eder, he
pinizi saygı ile selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Kınaytürk.
Sayın Baykal.
BEKİR SITKI BAYKAL (Ordu) — Sayın
Başkan, saym senatör arkadaşlarım; Ordu
ilinde Karadenisin ilk fabrikası soya fabrikasıdrr. Hasbelkader 1954 -1957 arasında mebus
iken, bunun raporları hazırlatılıp Ordu'daki
fındık bahçeleri arasında talî hâsılat ola
rak yetişecek soya fasulyesinin kıymetlendi
rilmesi bakımından böyle bir fabrikanın ku
rulması mevzuu ortaya atıldı. Benim de, bir
damla, bu işin kurulmasında payım vardır.
Bugün soya fabrikasının adı, soya fabrikası
fakat, maalesef, şartların değişmesi, fındık fi
yatlarının soya ekmeye imkân vermiyeeek şe
kilde yükselmesi karşısında bugün soya fab
rikası aldığı soyaları kısa bir zamanda işle
mekte ve geri kalan samanlarını ayçiçeği ve
diğer tohumları işlemek suretiyle yağ çıkarmak
mecburiyetinde kalmaktadır. Benim, Saym Ba
kandan ve Bakanlık Teşkilâtından bu mevzu
da istirhamım şu olacaktır :
Bugün şeker pancarının istihsal edildiği
bölgelerde, malûmdur, münavebe usulü ile
pancar ziraati yapılır. Bir sene ekilir, pancar,
bir sene de başka mahasıüün ekilmesine terkedilir. Bu münavebeyi soya ekilmek suretiyle
fabrikanın çalışmasına hem iptidai madde ka
tılmış olacaktır ve aynı zamanda fasulye ekil
mek suretiyle soya fasulyesinin toprakta bı
rakacağı azotlu gübre, ertesi sene pancara da
faydalı bir ortam yaratacaktır. Benim temenni
ve istirhamım Sayın Bakanın, elemanları vasıtasiyle, bunun üzerinde etüdler yaptırıp,
soya fabrikamızın bir değil şu memlekette
daha birkaç tane olabilmesi için bu münavebeyi
sağiıyabilmesidir. Bunu yaparsak daha bir
kaç tane soya fabrikasının kurulması imkân
dâhiline girecektir, kanaatindeyim. Bunu is
tirham ediyorum.
Aziz arkadaşlarım, bizim toprakaltı servet
lerimiz pek fasladır. Bugün istanbul'da ku
rulan porselen sanayiinin hammaddesi Ordu
ilinden kamyonlarla, motorlarla gitmek sure
tiyle, her gün, her övünde önümüzde yemek
yediğimiz tabak ve çanaklar yapılıp, memleke
tin dört tarafına gönderilmektedir. Sayın Ba
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kandan istirhamım şudur : Porselen sanayiinin
hammadesi mebzul miktarda
bulunan Or
du'da bir etüt yaptırsınlar ve icabederse ma
hallî vatandaşların da iştirakiyle bir porselen
fabrikası kurulmasını temin buyursunlar.
Ayrıca, yer altı servetlerinden bentonit
denilen madde Ordu'da da bulunmaktadır.
Etüt edilmemiştir. Bugün bizim petrol işlet
meciliğinde kullanılan sondaj makinalanna
iptidai madde olarak hariçten ithal edilmek su
retiyle, verilen bu maddenin mebzul şekilde
Ordu'da da olduğunu biliyorum. Fakat etüdedilmiş değildir. Eğer böyle bir etüt yapılır
da bununla da sanayii kurulabilirse memlekete
çok büyük hizmet edilmiş olacağı kanaatinde
yim.
Ünye'de kurulmakta olan chnsnio fabrika
sının hızla devam ettiğini gelip geçerken gör
mekteyim. Ancak, acaba yapılan plân muci
bince zamanında işletmeye açılabilecek midir?
Bunu da Saym Bakanımdan öğrenmek istiyo
rum.
Arkadaşlarım, burada benden evvel konu
şan arkadaşlarım arz ettiler. Hakikaten bu
sene demir üzerinde ve dikenli tel mevzuun
da bir darlık tahaassul etmiştir. Bu darhğın,
nereden, nasıl, ne şekilde geldiğini bilmiyo
rum. Acaba, ihtiyaç fazla, arz talep kaidesine
göre mi? Yani, ihtiyaç fazla, demir az istih
sal ediliyorda mı bu karaborsaya intikal edi
yor? Yoksa şekilde mi bir usulsüzlük var, şekli
mi bozukta buna göre karaborsaya intikal mi
ediyor, bunu öğrenmek isterim.
Bugün 4 liraya demir, 7 liraya dikenli tel
satılmaktadır. Karşı karşıya fiyat. Benim dağTaaşmda, köyünde ev yapacak vatandaşım demi
ri alamamaktadır, bulamamaktadır. Biraz ev
vel çok kıymetli arkadaşımın arz ettiği gibi
Ordu'da demir almak istiyen Samsun'a gele
cektir. Niçin, Ordu'da bir depo yoktur? En
fazla inşaat yapan bir mmtakadır. Hele fındı
ğın çok olduğu senelerde yapılan inşaatın had
di hesabı yoktur, köylerine kadar. Demirle
yapılıyor. Ormanlarımızı koruyoruz. Demire,
çimentoya gidelim, diyoruz. Düne kadar köye
tek çimento gitmezken, tek torba çimento git
mezken bugün bütün köylülerimiz inşaatlarını
çimentoya çevirmişler ve dağbaşma kadar çi
mentoyu götürmüşler. Hiç olmazsa kalem de-
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dikleri bacalarını, yemek pişirdikleri, tüttür
dükleri bacalarını çimentodan yapmaktadırlar.
Şimdi, bu demir mevzuunda vatandaşlar ba
na Ordu'ya gittiğimde şikâyet ediyorlar. «Bir
seneden, birbuçuk seneden fazla para yatırdık
Karabük'e. Paramız orada duruyor, yüzbinlerce lira. Bize demir verilmiyor.» deniliyor.
Bu ne sebepten verilmiyor? Verilmiyorsa niçin
kendilerine denilmiyor ki, «Size veremiyoruz,
paranızı alın.» Paraları duruyor, demir veril
miyor, senelerce bekliyor. Buna mukaibil baş
ka bir vatandaş - duyuyoruz - 200 ton demir al
mış, stok yapmış, faturaisız 4 liradan demir sa
tıyor. Bu, olmamalıdır. Bunun ne şekilde ön
lenmesi icabederse, ne şekilde vatandaşlarımı
zın ihtiyacı normal şekilde karşılanacakla bu
nun yapılmasını da sayın Bakanımdan istirham
etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın Baykal, 2 dakikanız
var, hatırlatıyorum efendim.
BEKİR SITKI BAYKAL (Devamla) — Şim
di bağlıyacağımı sayın. Başkan.
Aziz arkadaşlarım, Ordumda 10 000 metre
kapasiteli bar kayın fabrikasını kurmaya şah
san teşebbüs ettim. Bunun makinalarını hariç
ten ithal etmek mecburiyeti olduğu için, itha
lâtta gümrük muafiyetinden istifade edebil
mek için fizibilite raporlarını bizzat hazırladım
ve bu raporları Plânlamaya takdim ettim. Se
natör olmazdan evvel takdim ettim. Evrakı
zaman, zaman aradık. Şurası noksan dediler,
ikmal ettik, burası noksan dediler, ikmal et
tik, bir sene geçti. Senatör olduktan sonra bir
yazı aldım. «Müsteşarla görüşmeniz lâzımdır,
şu konuda.» Müsteşarı görüp, görüşmek gayrimümkün, görüşemedim. Alâkalı arkadaşa de
dim ki, arkadaş ne istiyorsunuz? Müsteşarı
nızla görüşmek gayrimümkün. Ben görüşemi
yorum. Başka bir kuvvet faelki gider, görüşür.
Nedir sizin benden istediğiniz, onu öğrenmek
istiyorum. «Efendim, siz parayı nereden bula
caksınız?» Bana sorulan sual. Allah, Allah.
Ben parayı denizin dibinden alacağım, tarla
dan çıkaracağım, belki bir yer malı buldum.
Sizi alâkadar etmez. Varsa böyle bir şey sizin
bunu sormanız icabetmez. Anlıyorum ki, de
dim, siz benim 'bu raporumu kabul etmiyeceksiniz. Rapor elimdedir, tetkika amade vaziyet
te duruyor, teksir edilmiş nüshaları vardır.
Dedim ki, siz bunu istifade etmemek için yapa-
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caksHiız. Ben sizden bu işi istemiyorum. Ba
na yazınız, deyiniz ki; «Biz sizin arzunuz veç
hile fizibilite raporlarını iade ettik.» Raporları
'bana iade ettiler, raporlar duruyor. Ben, fab
rika kurmaktan vazgeçtim, oturdum aşağıya.
Şimdi, sonradan öğrendim; başka bir mev
zuda anlamak istediğim cihet şu : Bâzı firmalar plânlama teşkilâtına fizibilite rapora hazır
layıp, getiriyor. Bu raporlar çıkıyor. Bunu gölüyorum. Acaba böyle kendilerinden, yani ka
nuni yahutta usuli, firın'alardan mı geçmesi lâ
zımdır? Böyle bir firma varsa bana isimi srini
versinler, ben o firmadan geçirmek suretiyle bu
işi halletmek istiyorum. Arzını bundan ibaret.
Hepinizi saygiyie sel&milarıım. (Alkışlar).
'BAŞKAN — Sayın Saykal, tspkkür 'ede
rim efendim.
Sayın Kürümoğlu. buyurunun efendini.
ORHAN KÜRÜMOĞLU (Bitlis) — Sayın
ıBaşkan, Yüce Senatonun muhtarsın üyeleri; ko
nuşmacılar arasında, gönül isterdi ki, benim
buraya gelmemi gerektirzrdyecîk seklide doğu
ile ilgili bâzı sözler de söyiliyen olsun, Fakat
diMsaibimi çekti, hiç o konuya temas eden bu
lunmadığı için söz almak zaruretini hissettm,
Bu maksatla geldim.
Muhterem arkadaşlar, Doğa Anadolu konu
sunda ilk defa zannediyorum ki, Türkiye Cnmüuriyelti kurulduğu günden bu güne kadar ilk
defa son Demirel Hükümainin programında 27
camide hailinde doğu kalkınması ile ilgili esas
lar tesibit edilmiş bulunmaktadır. Bundan dola
yı har vesile ile olduğu gibi bir kere daha Yüce
Huzurunuzda minnettarlığımızı ve şükran hisle
rimizi ifade etmeyi ssvkli bir vazife sayarım.
Çünkü, doğunun bugüne kadar gelmiş, geçmiş
hükümetler zamanında eiddî bir iktisadi politi
kası, hükümetlerin programlarına mevzu ol
mamıştı. Bu zarureti ilk defa hisseden Hükü
metin bu tutumundan dolayı, velev kâğıt üze
rinde kalsa dahi, hiç olmazsa bir teghis koymuş
mânası için şükranla yaıdedinnssi gereken bir
harekettir.
Hükümet programında Doğunun kalkınması
ije ilgili maddeler sıraHanırken, sanayiin ener
jiye ihtiyacı bulunduğu dikkate alınarak enîerkornekte şebekenin o bölgeye yayılması so
nucu sanayie enerji teorini imkânının hâsıl ol
ması önplânda dikkate alınmış, kredi politikaKnm ona göre ayarlanması nazara alınmış. Ye-
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ni iş imkânları yaratacak çeşitli tesislerin ku
rulması önplânda tutulmuş. Tabiî kaynakların
geliştirilmesi, özel hayvancılık projesinin tatbi
katı, gıda ve istihlâk maddeleri sanayii gelişti
rilmesi, sanayi siteleri ve çarşıları kurulmasına
devam, Doğu bölgesi için özel bir plân uygula
ması. Bu, Hükümet programının Doğu hakkın
daki anahatları ile tesbit ettiği esaslar. Yalnız
dikkat buyurulursa burada, tabiî Hükümet
programı olması dolayısiyle, detaya inilmeden
onafiikir tesbit edilmiş bulunmaktadır. Bu anafikrin tesbiti, meselenin başlangıcını teşkil eder.
Bundan sonraki kısanın, meseflâ; Doğuda kurul
ması mutasavver sanayiin özel sektör ile iştirakli olarak yapılacağı dikkate alınırsa evvele
mirde özel sektörün buna kâfi derecede serma
ye. temin edebilip, edemiyeceği konusu ortaya
gelir. Kanaatimce Doğu Anadolu bölgesinde Er
zurum, Muş, Diyarbakır, Urfa ve Mardin ova
la ramı dışında geri kaflan sahanın tümü dağlık,
sert iktime sahip, her türlü imkândan mahrum
bölgelerdir. Belki saydığım bölgelerde, yani Do
ğu Anadolunun saydığım ovalar bölgesinde zi
rai yönde bir faaliyötin kolaylikfla, Hükümetçe
'desteklenmesi neticesinde, sonuç vermesi müm
kün olur. Fakat onun dışındaki millî gelire nisbeti itibariyle en az, hattâ kanaatimce ve mü§ amadelerimize göre bin liranın altında yıllık
geliri odan zümre vardır.
Bunlar, dağlık mmtakanın halkıdır. Bunla
rın kalkınması ile ilgili özel projelerin tatbiki
lâzımgelir kanaatindeyim ki, Bitlis'te şu anda
müşahedelerim olarak ifade edebilirim, 50 bin
lira sermayesi olan adama zengin derler. Bugün
50 bin liranın hiçbir şey ifade etmediğini Yüce
Heyetiniz takdir eder. Bu kadar sermayesi dar
bir mıntakanm sırf özel teşebbüsün ihtiyarına
bırakılması doğru olmıyan bir iş olur. Bunu te
min için de, mümkün olsa dahi, yani özel te
şebbüs buna taraftar olsa dahi yatırımını ya
parken rantabilite esasına dikkat eder. 50 bin
lirası olan bir adamın bunu muayyen bir sana
yi koluna yatırırken, onun kendisine getireceği
kârı birinci derecede hesabeder. Bunun bir kül
tür meselesi olduğu da kabul edilirse o kültü
rün de kifayetli bulunmadığı bir gerçek iken
Doğu'da tatbik edilmesi lâzımgelecek sanayi
projelerinin Sanayi Bakanlığı tarafından hangi
yönde, hangi sanayi sektöründe ve hangi zirai
sahada tatbik edileceğinin, proje ve etütleri
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r yapılmak suretiyle, rantablitelerinin tesbit edil
mesi ve vatandaşın müracaatı halinde onlara
hazır doküman takdim edilmesi şekli ile bir
dereceye kadar özel teşebbüsün iştiraki temin
edilebilir, kanaatindeyim. Bu konuda Sanayi
Bakanlığının da kısmen rolü bulunduğu için
Hükümetin bütünü ile birlikte Sayın Sanayi
Bakanlığının dikkatli davranmalarını istirham
ederim.
Doğu Anadolu'da geçen yıllar içerisinde ve
yine Hükümet programının icabı olarak bir ma
den arama durumu mevzuubahis idi. Ben şah
san Doğu - Anadolu'nun bilhassa dağlık bölge
lerinin maden cevheri ile dolu bulunduğuna
I kaaniim ve ciddî bir arama sonucunda rezervi
geniş maden sahalarının tesbit edileceğine ina
nıyorum. Bu maden cevherlerinin ve sahaları
nın tesbiti halinde, iş sahasının gelişmesini te
min edici yönde en büyük faaliyet ve yatırım,
kanaatimce, maden sanayii kolu olabilir. Bu
nun haricinde isterim. Bana lütfettiğiniz za
man içerisinde sıra ile başlıyarak arkadaşları
mın genel ve özel mahiyetteki tenkidlerine, te
mennilerine 20 dakika içerisinde hangi noktaya
kadar gelebilirsem cevaplarımı arz edeceğim.
Esasen muhterem üyelere konuşmamın tamamı
nı içine alacak, yapmam mümkün olmıyan ko
nuşmamı içine alacak bir küçük kitapçığı da
dağıtmış bulunmaktayız. Burada genel mahi
yette sorulan ve prensibe, sanayi politikamıza
taallûk eden birçok bilgiler yer almaktadır.
Bunları tekerrürden kaçınarak bir noktayı ifa
de etmekle bu kitabı kapatmış olacağım.
Sayın senatörler; Türk Milletinin sanayi
leşme hamlesi üç devre takibetmiştir. Bunlar
dan birisi Osmanlı İmparatorluğunun kuruluI şundan 1908 Meşrutiyet Devrine kadar. Âlet
I Devri, makinanın endüstriye tatbiki, tereddiI 1er, kapitilâsyonla.r, kütle halinde istihsal sa
nayimizi 1908 yılma getirmiştir.
Bundan sonra 1908 elen 1923 e kadar ki, onbeş yıllık dönemdir. Asıl modernizasyon, bütün
güç şartlara rağmen, bu onbeş yıllık dönemde
I Batı endüstrisinin kökleri yurdumuza girebilI mek imkânını bulmuştur. Sanayi Teşvik Kanu
nu, Gümrük Kanunu sanayi sayımı bu dönem
içerisinde vâki olmuştur. Ve hayrete şayandır.
Bütün güç şartlara rağmen Türk endüstrisinin
I Batı mânada küçük temelleri ve nüveleri 1098 548 —
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1923 arasında atılmıştır. 1923 ten sonraki dö j lanarak iç ve dış kaynakların hepsinden Tür
nemi, hepinizin yaşadığı dönemi, 1923 - 1933 dö
kiye'nin kalkınması için alelıtlak yalnız sanayi
nemi. 1933 ten 1950 ye kadarki dönem. 1950 için değil, ekonomik kalkınması için tarımı, ti
1960 dönemi. Ve 1960 dan bu yana dönemler
careti, ulaştırmayı da içine alan türlü ekono
diye ayırdetmek ve bunların karakteristikleri
mik sektörleri içine alan gelişmesi için yararla
ni bu konuşmamda, bu broşürde ifade etmiş bu
nılmalıdır. Ve kaynaklar aşırı derecede zorlanlunuyorum. Bu tarihî gelişmeyi, tarihî hâdise
manialıdır. İşte geçirdiğimiz Osmanlı impara
lerden ders alarak mümkün olduğu kadar po
torluğu dönemi 1908 - 1923 dönemi, 1923 - 1933,
litikacı vasfımızı bir tarafa bırakarak teknik
1933, - 1950, 1950 - 1960 ve 1960 dan sonraki dö
ve ekonomik verdilerin ışığından yararlanarak
nemden Türk endüstrileşmesinin alacağı dersi
bugünkü endüstrileşme politikamızda taMbeböylece altı madde halinde özetlemiş bulunu
deceğimiz prensipleri çıkarmak imkânını bulyoruz. Şimdi, meseleyi burada kapattıktan son
muşuzdur. O itibarla değerli bir derstir ve ko
ra zamanımın ölçüsü içerisinde arkadaşlara ce
nuşmamın 7 nci sayfasmdadır, onu burada
vap arz etmeye gayret edeceğim. Ama, endhe
zabıtlara ifade etmeden geçmek istemiyorum.
ediyorum ki, bunların tamamını bitiremiyece •
Evvelâ Osmanlı İmparatorluğu devri göster
ğim. O zaman Sayın Başkanlık Divanına, Yüce
miştir ki, bilhassa son devirler. Hür ve emniyet
Senatoya danışmak ve müracaat etmek duru
li bir atmosfer olmadan endüstriyel gelişme munda kalacağım. Çünkü sekiz arkadaşım; bir
mümkün değildir. Bu, zaten mütearife halinde kaç noktada müşterek olmak üzere, çok sipesidir.
fik meselelere parmak basmışlardır.
Cumhuriyet devrinin ilk yıllarında e'dindiEvvelâ; Sayın Mehmet Ali Pestilci arkada
ğimiz tecrübe bize şu sonucu vermektedir ki,
şım, geçen konusmamdaki üslûbumdan şikâyet
Devletin, sanayileşmenin gerektirdiği hazırlık etti. Olabilir, mümkündür. Ben kendilerinin bu
ları yapması, kanunları, nizamları proje, perso konuşmadaki üslûbundan şikâyetçi değilim. Ve
nel ve uygun şartları meydana getirmesi baş zaten geçen konuşmamda da benden şikâyeti,
langıçta zaruridir.
zannediyorum, üslûbumdan değildi. Çünkü, be
Üçüncü anaprensip; bu , bizim inandığımız ni tanıyanlar bilirler öyle şiddetli üslûbum
prensiptir. Devletçiliğin anaprensibolarak alın yoktur. Kendisinden gerçekten, geldiği seçim
ması, hele sahanın genişletilmesi, başlangıçtaki çevresi icabı; endüstri ile ilgisi dolayısiyie, çok
mâruzâtımı da yani ikinci maddeyi de göz önü öğretici şeyler beklemiştim. Konuşmalarını bu
ne almanızı rica ederek ifade ediyorum. Smayi defa da dinledim. Çok şey öğrenemedim. Yine
gelinmeyi yavaşlatır. Devletçiliğin anaprensibo öğrenemedim, yine öğrenemedim, Yani bozuk
larak alınması başlangıçta zorunlu olmakla be düzenin ötesinde bir Volvo hikâyesinin, bir ya
raber gelişmeyi yavaşlatır. Hele alanın genişle bancı sermaye hikâyesinin ötesinde bir şey öğ
tilmesi, bunun devamlılığını önler ve bir nok renemedim. Bunu arz ettim, Belki bu, öğren
tada durdurur. Türk endüstriyel tarihinin bize me kabiliyetimin kıtlığmdadır. Mazur görsün
ler. Kendilerine şiddetli bir ifade de bulunmak
öğrettiği ders budur. Bunu bir siyasi tercih ola
rak kabul edebilirsiniz veya hâdiselerin bir so katiyyen maksadım değildi, Ama, Yüce Sena
nucu olarak kabul edebilirsiniz. Ama, bizim tonun kürsüsünden tekrar ifade edivorum. Ken
inancımız bu merkezdedir.
dilerinin bugünkü beyanlarında da Türk sa
Kaynakların harekete getirilmesi bu 1950 - nayileşmesinin sorumlu bir Bakanı olarak bir
1960 döneminden elde edilen derstir. Kaynak yararlanma sağlıyamadım. Bunu nasıl tefsir
ların harekete geçirilmesi bir makro plân içe ederlerse etsinler. Bu, benim yönümden bir
gerçektir.
risinde vâki olmalıdır. Kaynakların tesisi bu
makro plânın icabettirdiği ilmî sonuçlara, uy
Şimdi, Türk ekonomisi dışa bağlı imiş. Türk
gun olarak yapılmaktadır. Bu da 1950 - 1960 ekonomisi dışa bağlı olmaktan nasıl kurtulur?
döneminden aldığımız objektif derstir. Keza Dışarıdan aldığı krediler azalırsa, dışarıdan al
yalnız iç kaynaklardan değil beynelmilel şart
dığı malların hacmi artsa bile endüstriyel de
ların Türkiye'nin siyasi ve ekonomik gücünün ğeri azalırsa ve dışarıya sattığı malların eıımeydana getirdiği şartların tamamından yarar- j düstriyel değeri artarsa Türk ekonomisi dışa
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bağlılıktan kurtulur. C4eoen defa da rakamları
verdini, Şimdi, lütfetsinler konuşmamın 9 ncu
sayfalında - küçük kitapçıkta - vardır. Türk
ekonomisi nasıl kurtulacak dışa bağlı olmaktan.
İfada ediyorum; 1987 senesinde Türkiye'nin
yani ikinci Beş Yıllık Plân hasırladığımız za
man diş tasarruf ihtiyacı millî gelirin % 2 idi.
Şimdi % 2 yi % o a indirirsenis dışa bağlılığı
nım asalır. İste İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında bunu 1,7 ye dış kredi ihtiyacı % 2,4 iken
19G7 yılında bu, beş yıllık tatbikatın sonunda,
son derece ehemmiyetli bir oranda % 0,7 yani
% 2.4, % 1,7 ye inmek suretiyle dışa bağlılık
azalmaktadır. Peki, bunları söylüyoruz da kâmı kalıyor endüstriyel bakımdan? HaV",

Sinıdi, endüstriyel kalkınmaya gelelim; ikin
ci Beş Yıllık Plân, endüstriyel kalkınma hızını
% 11 olarak tesbit etmiştir. 1968 de yani bu
İkinci Beş Yıllık dönemin ortalaması. 1963 de
% 10,1 kalkınmışız. Muhalefetin yıllardır bi
zim yüzümüze vurduğu % 0,9 geri kalmışız.
Kanij artık hikâyeyi uzatmamak için Birinci
Beş Yıllık dönem devrindeki yatırımların ilk
iki senede, ilk üç senede nasıl hale geldiğini
kurada tartefoıa konusu yapmıyorum. E, ne ol
muş sonra? Sonra, bu sene % 11,2 plânın orta
lama hedefinin 0.2 üstüne çıkmışız. O, geçen
yıldan kalan 0.=9 u azaltmışız. Bu sene ne ula
ca! %
~ 11.8 yani ortalama hıza, üç yılın soTi"
a. kavurmuş olacağız. Yani bunu başta söyIcdiğinı fikirle irtibatlandınyorum, o halde
endüstriyel gelişme, plâna uygun olarak cere
yan etmektedir. Bunu dışa bağlılık bakımından
arz ediyorum. Benim tahminim odur ki, plânın
iki döneminde biz % 11,2 olan ortalama hızın
üstüne çıkmak imkânını bulacağız. Birçok ar
kadaşlarım demir meselesinden şikâyet ettiler.
Yine izahat vermeye gayret edeceğim.
Beyefendiler, kalkınma hısım bu süratlendinmenin, tu süratin gerisinde tutmak kararın
da değiliz. Türkiye'de olması lâzımgelen budur.
Yabancı sermaye de buna bağlıdır. Ortak pa
zar da buna bağlıdır. Montaj sanayii de buna
bağlıdır. Aldığımız Doğu tedbirleri, teşvik ted
birleri de buna bağkdır ve bunlar bir manzume
dir.
Şimdi, Sanayi Bakanlığı lisans vermek veri
riae yani zirai mahsulleri değerlendirme yö-
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minde yapılacak teşebbüslerin rantablliie nisbetlerinhı çok düşük olacağına kaıaminı, Bu gi
bi konularda muhterem 'Sanayi Bakankğınm
bize yardımcı olmasını ve Doğu'nun, demin arz
eütdğim. gibi, 1 000 liüanın pıtında buliunıan yıl
lık gelir nekbetinin yükselıtdlnıesd konusımda
yardımlarını esirgememesini istirham eder, büt
çesinin Sanayi Bakanlığına ve yurdumusa ha
yırlı, uğurlu olmasını Allah'tan diler, saygılar
sunarım. (Alkışlar)...
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ktirûrnoğ'kı.
Sayın Termen, buyurunuz efendim.
ZÎYA TERMEN (Çanakkale) — Sayın Baş
kan, değerli: senatör arkadaşlarım, Sanayi Ba
kanlığı bütçesi dolayısiyle üç önemli istikamette
arzını olacaktır.
Bunlardan birincisi, Türkiye'de bu tarihe
kadar hakikî önemi teşhis edilomiyen ve değerlendirilemiyen bir maden mevzuudur. Bu, refrakter endüstrinin büyük hammadde olanak,
esaslı hammadde olarak İcabuî ettiği, magnez
yum karbonat maden cinsidir. Yani mağnezlt
dediğimiz maden. Bu maden, Türkiye'de 1961
yılıma kadar, önem kaşanmamış bulunuyordu.
Yaktaki 124 cins ve kalem endüstriyel mıaddenı'n, hammaddesi olduğu Türkiye'de öğrenildi,
bunun ciddî anlamda aramariaTina geçildi ve Sünıerbank, Konya mıntıkasında, geniş rezervli
î?haA düşük kaliteli bir saba bularak, buraya,
Türk Devletini ateş tuğlası imalâtında kullanı
lan sinlerden kurtarmak ve kendisi tuğla yap
mak maksadiyle, Japon firması eşliğinde, bir
fabrika kurdu. Mevzuun bu yöndeki teferrua
tına girmiyeceğim. Devletin Konya'da sarf gö"sn 80 milyon lıira civarındaki sermayesi, bir
ümit uğruna değil, etütler, tetkikleri yapılma
mış bir konu uğruna, Konya'da gömübi bulun
maktadır. Konya'daki bu fabrika,, halen çalı
dır, şömine tuğlası yapar, Türk Devlerinin bü
yük döviz sarf ederek hariçten getirmeye mec
bur bulunduğu refrakter endüstrimizin birinci
plân 'tuğlacının 'abmına, yine Avrupa'dan, de
vam olunur. Çünkü, Konya'daki sahalar, grup
bayanımızda bir soru münasebetiyle Sayın Baş
bakanca da yaptığımız münakaşalar sonunda,
ortaya tarafımdan konulmuştur ki, Konya'daki
fabrika,, Türk Devletinin yine Batı'dan, İki
kaliteli tuğla alma ihtiyacını önliyebilen kalite-
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de tuğla, verememektedir. Neden? Çünkü, Konya'daki o sahalann ilmî, ciddî etütleri, hatalı
yapılmıştır, baştan savma yapılmıştır. Bu reflakter endüstrinin ihtiyaç hissettiği tuğlada ça
buk mantarlaşmayı önlemek üzere, yani fabri
kalar yüksek fırınlarının tuğlalarda çok çabuk
harabiye mâruz kalmamasını temin için, kimya
sal olarak şart olan silisyum oksit miktarının
düşük olması, iyi kaliteli tuğlayı yaratır. Kon
ya sahaları ise, idealden dört defa daha kötü
bir saha karakteri, (fabrika kurulduktan son
ra) ortaya konmuştur. Bu suretle, Konya tuğla
faciasını, birinci mevzu halinde şimdilik kenara
bırakmak istiyorum.
Bu konuda asili tenkidim şudur. Vlâdinger'de, Fladelfiya'da, Viyana'da yaptığım tetkikler
de, bu mevzuu ile meşgul oldum. Çünkü 32 yıl
lık alın terini, bu mevzua tahsis etmiş bir arka
daşınızım. Bilgimi memleketimin istifadesi isti
kametinde arza, şu anda mecburum, kendimle
zerre kadar ilişkisi yoktur. Madencilikte, kendi
göbeğimi, kendim keseceğim. Ancak, ben, Dev
letime, bu bakanlık bütçesi münasebetiyle, ko
nunun çok önemli bir yönünü arz ve takdim et
mek istiyorum.
Dünyanın en büyük iki Tröstü, bütün dün
yaya, ateş tuğlası satar. Avusturya'nın Weitzeher ve Radex firmaları, Alp dağlarında, Türki
ye'de mevcudolan maden kalitesinin 8 defa kötü
kalitelisini endüstriye arz ediyor. Bütün dünya
ya tuğla satan devlet vasfı ile 90 senedir Weitzeher 94 senedir Radex firmaları, 116 milyar
dolar biri, 112 milyar dolar biri, sermaye ila,
bütün dünyaya, endüstriye hizmet getiriyor.
Bıınüarm, bizim Türkiye cevherinden 8 defa faz
la kötü kaliteye rağmen piyasada hâkimiyet
kurmalarmdaki mânaya, ondan 8 defa iyi olan
ve bu ana kadar tesbit görmüş sahalardaki ilmî,
miktar, vasati 8 milyon ton civannda görülen
rezerv hayatımıza rağmen, niçin bizim devleti
miz, bu rakipsiz konuda, öncülük yapmaya gir
mez ve niçin Türk Devleti uyanık tasavvurlarımızdaki Türkiye'ye gelir sağlama plânlarında,
yaratıcı muhayyile ve ilmî gerekler çerçevesin
de çalışmak mükellefiyeti ile yüklü Devlet, hü
kümet ve organlar, niçin mağnezit konusunda
dünya liderliği vadeden Türk ekonomisine, so
nuç hediye etmez. Bu sualde, hakikatlerin su
nuluşunda biraz huşunet varsa da, şu anda ben,
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bir işareti devletime (yapıcı mânada) ortaya
koymakta bulunuyorum ve Sayın Sanayi Baka
nı arkadaşımızın uyanık kadrosu ile bu işe sü
ratle eğilmesini, Devlet Plânlamanın, özel teşeb
büs erbabını çağırıp şirket kurun, size yardım
katarız vadini, bu konuda, canlandırıyorum.
Elindeki sahalarına milyonlarını döken, bu
madene emek veren kadroların da, özel şahısla
rın da Devlet himayesine süratle alınmasının,
Türkiye'ye her yıl net 300 bin ton yıllık kapa
sitede üç tane küçük fabrika kurulmak suretiy
le, 20 milyon dolar girebileceğinin hesaplarını,
meselelerinin fizik mânalarının tetkik edildiği
ni, ciddî bir anlam içinde, Sayın Bakanlığa ve
erkânına, arz etmek istiyorum.
124 cins endüstriyel hammaddeye, hammaddelik yapmakta olan Deat - Buren dediğimiz,
sinter dediğimiz 1 850 derecede kavrulmuş bu
madenin, Avrupardaki minimum fiyatı 70 - 80
dolar arasındadır. Bu, normal extra malın fiya
tıdır. Türkiye kalitesinin fiyatı, tahmin edilmek
icabeder ki, 100 dolar civarındadır, bu fiyat
minimumdur. Ne yazık ki, madenciler bu malı
130 liraya Avrupa'ya ihraceder. 130 liraya bi
zim ihracettiğimiz bu maden, Avrupa'da kavru
lur ve bize 100 dolar üzerinden, yani 1 000 lira
ya, avdet eder. Ve bu hal yıllardan beri devam
eder. Memleketin imkânlarını çok ciddî ve ilmî
haysiyetle ele almak suretiyle kurcaladığımız
da, karşımıza, korkunç uyur servetler âlemi çı
kar. Ama, Türkiye'de meseleleri hüsnüniyetlere
rağmen derinliğine kadar kovalayıp bir sonuca
bağlama mevzuunda, ciddî plânlar, daima do
laplarda, kenarda, köşede muhafaza altındadır.
Ben, bugünkü Sanayi Bakanlığı Bütçesi dolayısiyle, Türkiye'nin dünyada rakipsiz lideri ola
bilecek vasıftaki bir imkânını, Sayın Bakanlığa,
küçük ışığımı tutmak suretiyle, arza çalıştım.
Bu konuda Sayın Bakan veya erkânı arzu eder
lerse, kendilerine Avrupa mütehassısları tara
fından yapılmış ve MTA tarafından da etütleri,
galerileri, sondajları yapılmış çok büyük saha
ların, büyük rezervlerin, milyonların üstüne
çıkmış rezervlerin mevcudiyetini, takdim ede
bilirim.
İkinci aslî konum, Devlet mubayaalarımızda,
ilân mecburiyetine, Devlet müesseselerinin ve
bütün resmî sektörün, riayet gösterilmesi hali
dir. Ticaret, bir muharebe demek olduğuna gö
re, kanunlar hâdiseyi âdil perspektifte ortaya
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koymuşlardır. Vâzıı kanunun muradı, muba
yaada adalet, selâbettir. Fakat Türkiye'de
mer'i kanunlara rağmen, çok ehemmiyeitlıi mu
bayaalar, Avrupa'dan ithal edilen jkonuuar, bâ
zı umum müdürluMieroe, tamamen özel servis
anLamı içinde cereyan kaydediyor. Bu konu
nun diğer rakip firmalar tarafından duyulma
ması endişesinin var olması, liberal ekonomi
sisteminde yaşıyan devletlerde, bir dereceye
kadar su götürür, fakat mevzuatı kanunlara
raptetmiş memleketlerde, bu konumun, kanunla
rın tarifi çerçevesinde yürümesi ve yürütülme
si, zaruridir. Ticari niteliğimizden küçük bir
tüccar oluşumuzdan ötürü yandan ve yakından
çok garip hâdiseler görüyoruz. Türk Devletinin
binbir meşakkatle elde ettiği portföydeki dövis;, Hazinenin kasıasındaki Merkez Bankası
stoku kliring memleketlerinden mubayaa edi
lenden daha iyi, mubayaa edilenin peşdn öden
me şartına rağmen hatıtâ uzun vadeli, uzun vâ
de içinde faizısizldk şartları buıiuunduğu halde,
Devlete bu malları satamıyan bâzı Batı ülke
leri, benim Devletimin daha jkötü malı peşin pa
ra ile nasıl aldığının ıstırabını yaşıyor ve bu
dünya ticaret âleminde, Türkiye'deki mubayaa
sisbemıinin doğruluğu hakkında haklı endişeler
yaratıyor. Buna dair müşahhas, çok büyük ma
nalı misallerimiz vardır, fakat mevzuumuz
sadece bu konunun mekanizma değeri üzerinde
durmaktır.
Üçüncü konum da; özünde bir özel maksat
bulunmıyan her hangi bir konuda bir sena
törün, bir milletvekilinin, Hükümette, hattâ
kendi Hükümetine, yani kendi partisinin ikti
darına bir meseleyi arz etmeisi sonunda, bakan
lık ileri gelenlerinin, bir içtimai mesuliyetten
hareket ederek, müspet ya da menfi, cevap ver
mesi zorunluğudur. Cevap vermesi veya (arz
olunan meselenin gereği hakkında bilgi sunma
sı, şarttır. Bakanaklarımızın bâzılarında ve he
le hele Sanayi Bakanlığına bağlı umum mü
dürlüklerimizin bâzılarında, beni affetsinler,
meselenin sunuluşundan sonra bir ölüm sükûttu,
ile karşılaşıyoruz. Bu iki mâna taşır; ya, Dev
let umuru, gayrıciddî elerdedir, ya siz teklifi
nizde, gayriciddisiniz! Mebus veya senaltör,
teklifinde bihakkın ciddî olduğuna göre, yâni
«Filân yerdeki filân iş, Devlete şu kadar para
kazandırır, buna eğil» dendiği zaman, yahut
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«Filân adam senin boşalan filân yerin için bi
çilmiş kaftanıdır buraya o zatı almalısınız, ha
kanlığınız ferahlayacaktır, bu işi Türkiye'de
bilen yegâne adamdır» işareti yapıldığında,
bakanlık, bu işarette, menfaatçi ve partizan
bir koku sezmiezse, tavsiyenin gereğine, derhal
eğilebilmelidir! Çünkü mebusun veya senatörün
maddî bir ilişkisi yoktur. Tamamen bir meka
nizmanın ihyasına yardım katmakta olan bir
temayül ve arzudur.
Buna rağmen o umum müdürlük bu konuyu
sanki duymamışcasına bir ebedî sağırlık üslû
bunda ele alırsa, mebusta, senatörde, iştiha
kalmaz ve adminstrasyondaki gidişat, kötülü
ğünü de, bozukluğunu da kendinde saklar. Ben
Sayın Selâhattin Bey arkadaşımıza, şu hususu
arz ediyorum. Mebus ve senatör, bu milletin seç
tiği, ağzı, kalağı, gözü, dilidir, sözcüsüdür! On
ların ricalarında şahsi kaygıları yok, memleke
tin meseleleri varsa, bu meselelere Umum Mü
dürlükler, samimiyetle eğilmelidirler. Eğinilmediği takdirde, bizzarure siyasi kürsü hâdiseleri
başlar. Ve çirkin levhalar yaratır. Birtakım gö
nül kırgınlıkları ortaya çıkar. Meseleleri ciddî
yürüttüğümüz takdirde, Türkiye'nin hiçbir me
selesi, başıbozuk, yarım, muğlâk bir mâna için
de kalmayacaktır. Asıl olan, görev anlayışıdır.
Ben, Sanayi Bakanlığımızın bütün ayrı sektör
ler ve branşlar olmak üzere, çok iyi nizam için
de son yıllarda parlaklık kaydeden, Devlete ge
lir sağhyan bir şekle yönelmiş bulunan düzende
yürüdüklerine de inandığımı, vâki tetkiklerim
de bu neticeye eriştiğimi, bilgi ve naçiz bir tak
dir olarak, arz ediyorum. Maruzatımın gerek
lerine Sayın Bakanlığın içine girmekte bulun
duğumuz bütçe yılında eğilmesini de, hassaten
rica ediyorum,
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Ter
men.
Muhterem senatörler; Sanayi Bakanlığı büt
çesi üzerinde tenkid konuşmaları ikmal edilmiş
bulunmaktadır. Sanayi Bakanı Sayın Kılın, bu
yurunuz efendim.
Sayın Bakan, Yüce Senatonun almış olduğu
bir kararla cevap hakkınız ve müddetiniz yirmi
dakika ile tahdidedilmiş bulunmaktadır. Bilgi
nize rica ederim efendim.
SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KÎLIÇ
(Adana Milletvekili) — Sayın Başkan, Yüce Se
natonun değerli üyeleri; Sanayi Bakanlığının
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bütçesi hakkında gerek grupları adına, gerekse
şahısları adına tenlddlerde, temennilerde ve teş
viklerde bulunan muhterem üyelere teşekkür
ederim.
Dün öğleden sonra normal olarak program
lanmış olan bütçemizin zaruretler dolayısiyie
bugüne tehirini kabul buyuran Yüce Senatonun
Umumi Heyetine, Ba*kankk Divanına da bu ve
sile ile şükranlarımı arz etmek dışarıdan lisans
alacak bir Türk firması Türkiye'de yerli bir en
düstri kuracak, bundan yana değilmiş de dışa
rıdan sermaye getirmeden yanaymış ve bir Vol
vo misalini verdiler.
Şimdi muhterem beyefendiler, hayır, Sanayi
Bakanlığı dışarıdan lisans almak şartiyle hattâ
dışarıdan lisansa da ihtiyacınız yoksa, her şey
Türkiye'de ise onu bir numaralı sıraya koyarım,
lisansı dışarıdan almak şartiyle Türkiye'de bü
tün unsurları yerli olarak yapılmasına taraftar
dır ve zaten Volvoya Sanayi Bakanlığı, Sayın
Pestilci'nin bahsettiği şartlar içerisinde müsaa
deyi vermiştir. Bakanlığın resmî dosyası bu.
Yani Sanayi Bakanlığı git de Volvoya yabancı
sermayeyi getir dememiştir. Bilâkis lisans anlaşmasiyle müracaatına karşılık müsaadeyi ver
miştir. Bilâhara Ordu Yardımlaşma Kurumu
kendisi - ifade ediyorum burada - teknik, fi
nansman ve döviz problemleri dolayısiyie ya
bancı bir firma ile işbirliği yapmak suretiyle
Devlet Plânlama Teşkilâtına müracaat etmiştir,
Sanayi Bakanlığına değil. Zaten prosedür de bu
nu icabettirir. O halde Sanayi Bakanlığı bak
landa söyledikleri itham yani biz zorladık, «vaz
geçin dedik» böyle bir şey bizim yönümüzden
bahis konusu değildir. Zaten müsaadeyi vererek,
kaldı ki, bu müsaadede ortaya koydukları pren
sipler son derece basit ve riayeti gerekli husus
lardır. Niçin yabancı sermaye olmadan bir işi
yapabileceksem yabancı sermayeye zorlayayım.
Bu, aklın alabileceği bir şey değildir. Bizim dosyalarımızdaki bilgi budur ve gerçek olan da bu
dur.
Şimdi, yabancı sermaye mevzuu çok tartışılı
yor. Yine ifade edeyim, dün de Erzurum'da Ge
nel Sekreterlerine cevabımı verdim. Şimdi, efen
dim, bir tesis meydana getireceksiniz. Bu tesis
için öz kaynağınız varsa yüzde yüz bu tesisin
sahibini şahıs olarak alalım, kendiniz paranızı
ortaya koyar bu tesisi meydana getirirsiniz. Pa
ranız gayrikâfi, ne yaparsınız? Bir bankadan
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kredi ararsınız. Peki, kredi aradınız, bir miktar
kredi buldunuz, 10 kişi buldu, 20 kişi buldu.
Yani vatan sathına yayıyorum. Hattâ kredi
ile de bu tesisi meydana getiremez duruma gel
diniz. Yapacağınız iki iş vardır, ya tesisten vaz
geçmek veya tesis için başka bir ortak aramak.
İşte yabancı sermaye tamamiyle bu mantık
içerisinde yani Türkiye'nin gelişmesi için özkaynaklar harekete geçecek, Türk Devleti bey
nelmilel kuruluşlardan kredi alacak, ikili an
laşmalarla kredi alacak bütün bunları bir
makro plân içerisinde kullanacak. Bunlar kâfi
mi, Türkiye'nin kalkınması için? Hayır. O halde
bir de yabancı sermayeden yararlanarak Tür
kiye'nin kalkınmasına ortaklık içerisinde işti
rak edecek. Şimdi, iyi biliyorum ki, yabancı
sermayeyi dil pelesengi etmelerinin altında
iki mâna vardır. Bunun birincisinden Sayın
Pestilci'yi tenzih ederim. Bunun birincisi; ide
olojiktir. Yani Batı aleyhtarlığı, demokrasi
aleyhtarlığı, yabancı sermayenin aleyhinde bu
lunan bir grup Türk vatandaşları için ideolo
jiktir. Onlara bir diyeceğimiz yoktur. Ama,
bir grup, ki Sayın Mehmet Ali Pestilci'yi bu
nun içine dâhil etmeme müsaade etsinler, bir
grup vatandaşlarımız da gerçekte mâkul ve ma
tematik hesaplarla yabancı sermayenin fay
dalı olabileceğini kabul ettikleri halde siyasi
yarar ve bugün iktidarda A. P. olduğu için si
yasi yarar dolayısiyie bu yanlış kavram kar
gaşalığı. içine girmişlerdir. Mesele bu kadar
basit.
Şimdi, bize diyiniz ki, izah ettim, neden
yabancı sermayeys yani bir ortağa ihtiyaç
var bâzı ahvalde, ihtiyacım yoksa zaten benim
birinci konuşmamdaki izah da o idi. Kredi alı
yorsam krediyi öderim, ama mala ortak edi
yorsam ebediyen mala ortak demektir, ben
bunu en son şık olarak yapmak durumunda
yım, devlet olarak şahıs olarak. Şimdi, bize
deyinzi ki, «beyefendiler bir kere bunda mu
tabık olalım veya bize deyiniz ki, «Türkiye'yi
çok hızlı kalkmdınyorsunuz, bu, dahilî ve dı
şarıdan bulduğunuz, beynelmilel ve ikili an
laşmalarla bulduğunuz krediler, Türkiye'nin
kalkınması için kâfidir, bu süratin ötesine
geçmeyin» deyiniz yine mesele biter. Yani
prensip meselemiz sizinle biter veya bu fikri
benimsiyenlerle biter. Biz, tabiî, o fikirde ol
madığımız için yt bancı sermayeyi yine usul-
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lor, kurallar dâhilinde alıyoruz. Bize deyiniz
ki, «yabancı sermayeye fazla kâr transferi
veriyorsunuz? Yabancı sermayeyi yanlış alan
larda kullanıyorsunuz? Hattâ yanlış memleket
lerden yabancı sermayeyi alıyorsunuz». Bu,
bile mümkündür. Bunu demiyorsunuz.
Şimdi, sayır. senatörler, gerçek şudur: Bendeniş Şubat 1969 da Amsterdam'da Birleşmiş
Milletlerin teşkil ettiği - çünkü, artık yaban
cı. sermaye Birleşmiş Milletler kanaliyle baş
ka bir şekil almak durumundadır - bir semi
nere iştirak ettim ve orada Türkiye'nin yaban
cı sermayeyi çok az kullanmakla beraber özel
likle son yıllarda iftihar etmeleri için söy
lüyorum, en güzel kullanan memleketlerden bi
risi olduğu ifade edilmiştir. Bunu biz söyle
medik. Bunu Birleşmiş Milletlerin mütehassıs
larına Türkiye'nin özellikle son yılarda ya
bancı sermayeyi en güzel kullanan memleket
lerden birisi olduğu ifade edilmiştir. Burada,
Hükümet Programı sırasında da, bütçenin
gene1, müzakeresi sırasında da Sayın Başba
kan hangi alanlara yabancı sermaye aldığımı-.
sı, hangi alanlara bizden evvelki iktidarla
rın yabancı sermayeyi teşvik ettiğini, özelliklo tüketim, alanlarına, Coca - Colaya, ünilevere, vitaya. Bizim, ise motora, Alideniz güb
re kompleksine, bilmem elektrik donanımına,
aksa, yani ağır endüstriye doğru kaydığımızı
ifade ettiler.
Şimdi; bu, bir memleket tecrübesidir ve administrasyon gelişmesidir. Ve politikacının da
gelişmesidir. Bk, şimdi çıkıp sizin karsınıza
filânı siz verdiniz dersek belki meseleyi si
yasi mecraya veya çıkmaza sokmak olur. biz
bunu da demiyoruz. Diyoruz ki, aemmistrasyonun ve Türk politikacısının tecrübesinden mü
tevellit bir gelişme göstermiştir. Montaj sanayii
de öyle, yabancı sermaye de öyle ve Türkiye
bunu. iyi kullanan bir memlekettir, diyoruz.
E, lütfedin artık bu kadarını kabul edin. Doğ
ru ve gerçeklere müstenittir.
Şimdi, bakınız hangi alanlara, sizin verdik
leriniz de dâhil Sayın Pestilci, Türkiye yaban
cı sermaye almıştır. 1969 dâhil 759 milyon al
mıştır. Yani o milyarlarca dolardır, Batılının
Batılıyla yabancı sermaye alış verişi, bizim
ki bunun karşısında lâşey mesabesinde kalır.
Ve bunun 65 milyonu gıda, 31 milyonu kimya,
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103 milyonu ilâç, 85 milyonu elektikr, 31 mil
yonu madenî eşya; 12 milyonu tekstil, lâstik
kauçuk. 168 milyonu inşaat malzemesi, 30 mil
yonu turizm, 27 milyonu otomobil, traktör, mo
tor imalât montajı 66 milyon ve müteferrik de
3 «i.' milyon. Bunlar memleketin gerçek en
düstrisi, yani bunun içerisinde öyle hakika
ten şiddetle tenkid edebileceğiniz bir husus da
yok. Demek ki, alanlar tamam. Yani yabancı
sermayeyi uyguladığımız alanlar tamam. Yan
lışlıklar varsa da başlangıçta olmuş. Onu da
bis affettik, daha doğrusu vazgeçtik, affet
tik değil de. Peki, kâr ne olmuş? Onu da söyliyeyim size.
Bütçe konuşmalarında iki defa söyledim.
beyefendileı', «yabancı sermaye 1988 de Tür
kiyoye 20 milyon dolar getirmiş, 30 milyon
dolar götürmüş deniyor. Ayıptır dedim, ayıp,
ayıp.. Bu, rakam bilmemektir. Bunu böyle der
sem,; yani yabancı sermaye 20 geldi, 30 gitti
10 milyon lira da üste bizden aklı, götürdü,
bu rakam bilmemektir ve ayıptır, dedim. Ama,
maalesef, iki gün evvel yine Erzurum'da C.
H. P. nin Sayın Genel Sekreteri, bunu kir
la bağlıyacağım için ifade ediyorum, yine ay
nı şeyi söyledi. Beyefendiler 1968 de giden ka
rır. karşılığı 1951 den 1068 e kadar gelen ya
tırıra r. karşılığıdır. Ve tekrar ediyorum 1970
yılında Türkiys'ye sıfır dolar yabancı sermaye
gelebiliı*, Türkiye'den bilmem. 8 - 10 milyon
dolar kâr transferi yapılabilir ve yeri, alanı
ve kâr nisbetleri mâkul ise yabancı sermaye
Türkiye için faydalı olabilir. Yani öyle hani,
ben kendilerini sıfıra indiriyorum, bırakın 10
milyonu, 20 milyonu. Şimdi bu mantıktan hare
ketle.
BAŞKAN — Sayın Bakan, sözünüzü bir da
kika kesiyorum. Bir mehil talebetmiştiniz kaç
dakikalık bir mehil talebediyorsunuz, Heyeti
umumiyeye ar£ edeceğim efendim.
SANAYİ BAKANI SIüLÂHATTîN KILIÇ
(Devamla) — Sayın Başkanım, bitinceye ka
dar istirham ediyorum, takriben 45 dakika sü
rer. Ama, ne kadar lütfederseniz o kadarında
bitirmeye hazırım. (Çok, olmaz sesleri) (10 da
kika daha sesleri). Çünkü, demir meselesi..
BAŞKAN — Bir kıymetli senatör arkaşımjjs teklifte bulunsun, lütfen.. Sayın Karaöz buyurun.
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İSA BİNGÖL (Muş) — Bitene kadar devam
CiSlIİ.

ÖMER UCUZAL (Eskişehir) — Saym Baş
kan, 13,00 e kadar daha vaktimiz var..
İLYAS KARAÖZ (Muğla) — Dün, Umumi
Heyette bir tatbikat vukubuldu. Sözünü tamamîıyamıyan bir Sayın Bakan arkadaşımıza
Umumi Heyet, zaman müsaidolduğu için, sözü
nü tamamlıyana kadar konuşmasına izin ver
di. Zamanımız var, saat 13,00 e kadar çalışma
süremizdir. Saym Bakanın saat 13,00 e ka
dar sözlerini tamamlamasını Umumi Heyetin
oylarına arz etmenizi teklif ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. Bu
tatbikatın evvelki giin de tarafımdan tatbik
edilmiş olduğu bellidir. Yine onu tatbik etmek
için, o muameleyi tatbik etmek için teşebbüse
geçtim. Sayın Bakanın saat 13,00 e kadar ko
nuşmasının devam etmesi hususunu oylarınıza
arz ediyorum. Kabul edenler.,. Etmiyenler...
Kabul edilmiştir. Sayın Bakan, buyurunuz efen
dim.
SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Teşekkür ederim, Saym. Başkan.
Ve buna karşılık 19 yıl içerisinde yaban.
cı sermayenin kâr transferi ve gayrimaddi hâ
sıla karşılığı olarak Türkiye'den götürdüğü
para 431 milyondur. 754 milyon 19 senede ge
len paranın toplamı, giden para 434 milyon.
Şimdi, bunun yıllık rantını hesabedelim. O ka
dar namuslu bir hesap yaptık ki, birinci ve
ildnci seneler 1951 ve 1952 de kâr transferi
bahis konusu değildir. 1969 da gelen serma
yenin de 1970 te 1969 daki kâr tranferine iş
tirak etmesi mümkün değildi. Yani paydayı
küçülttük, mahreci küçülttük. Elinize kalemi
alıp yapabilirsiniz, kaç lira getirmiş, 434 mil
yon lira götürmüş. Kaçıdır? Takriben % 70 kü
sûrudur. Kaç senede olmuş bu hâdise? 16 sene
de, 10 sene demiyorum, 16 senede. 16 ya bö
lün. % 6,5 gibi bir rakam çıkıyor. Beyefen
diler, işte rakam bu. O halde yabancı sermaye
Türkiye'den, Türkiye'yi soyarak gitmemiş.
2aten bunun menşei koloni devrinden kal
ma, Türkiye'de kapitülâsyonlar devrinden kal
ma bası hislere istinadediyor, bir de. politik
yararlara istinadediyor, 3 - 4 gün evvel Milli
yet, gazetesinde bir muharrir «Komprador Lenin». diye çok güzel bir makale yazdı. Lenin'-
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in Amerikalılardan ve ingilizlerden, Vanderbürg diye bir sahtekâr milyonerden dâhi, aman
diyor Baku petrollerini verelim, Çiçerine tel
graf çekiyor. «Batılının kazanacağı 3 - 5 ku
ruş diyor bizim kendi memleketimizi kalkın
dırmamıza bir mâni değildir, biz bu kadar akıl
sız değiüzdir diyer Lenin 1920 - 1922 dei». Ben,
1961 de Yugoslavya'da treylerlerin arkasına
yüklenmiş FİAT'ları gördüm. Bugün Rusya'da
FİAT fabrikasının yabancı sermaye olarak
fabrikası var.
Beyefendiler, bütün bunlardan geleceğimiz
nokta şudur: Meseleyi ideolojik hale getiren
lere diyeceğim bir şey yok, onlar çok azınlık
ta, Allaha çok şükür ki? bir etkileri de yok
memlekette. Ama, bunu iktidardaki partiyi
yıpratmak pahasına, akılcılıktan ayrılarak
memleketin yararını önlersek işte o zaman za
rar tekevvün eder. Herkes akılcı artık, ingilte
re Komünist Çin'i tanıyor ve mal satıyor. Yani
bu meselelere ideolojik açıdan bakan insan
lar kalmamış, devletler kalmamış. Biz niye bu
na bu açıdan bakarız ve iktidarı yıpratma pa
hasına. Yabancı sermaye meselesi böyledir.
Sevgili arkadaşlarım, yabancı sermayenin
aleyhinde bulunanlara Bütçe Komisyonunda da,
burada da Millet Meclisinde de, başında da ge
rekli cevabı verdim ve vereceğim. Haklı olduğu
muz müddetçe, alanları iyi seçtiğimiz müddetçe
ve kâr transferlerini beynelmilel piyasanın icabettirdiği mâkul sıralar içinde tutabildikçe ya
bancı sermaye alanlarını seçerek, kâr transfer
lerini ayarlıyarak Türkiye'nin kalkınmasına
yardımcı olduğu kanaatindeyiz. Nereye ka
dar? Bu ekonominin kendi kendine dönen bü
yük bii' teker haline geldiği güne kadar. Mese
le de bundan ibarettir.
Şimdi, arkadaşım küçük bir telmihte bu
lundu, dedi ki; «Vaktiyle ortanın solunu sa
vundu, bunu demeğe iyi ederdi.» Ama, Sayın
Pestilci o zaman C. H. P. Gruıpu içinde değil
diler. Şimdi burada G. P. ve C. H. P. ne men
sup arkadaşlarım var, ben ortanın solunu hiç
bir zaman savunmadım ve onları şahit gösteri
yorum zatıâlinize, hattâ kelimeyi bile ağzıma almaJktan tevakki ettim çoğu kere.
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Mücade
lesini verdiniz.
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SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
(Devamla) — Evet, aksinin mücadelesini ver
dim Sayın Pırıltı ile beraber. Bu, doğru değil;
bu, benim anlayışıma uymadı. Beni tenkid için
0. H. P. li arkadaşlarım bunu ikinci defa yap
tılar. Bunun Sayın Pestilci tarafından olma
masını çok dilerdim. Çünkü, kendileri o za
man grupta yoktu. Yani ben çok kötü bir iş
yapmışım gibi hep yüzüme vururlar, vaktiyle
O. H. P. nde idim, diye, kabul, fena bir iş
ypamışım, politikaya acele olarak girmişim
bir sokakta, karanlıkta el yordamı il a sahici evi
mi bulamamışım, gerçekten başkasının evine
girmişim, kötü bir iş yapmışım, vazgeçiniz
bundan. Evet, kötü bir iş yapmışım; dön
düm, bir sene dört ay sonra döndüm ama, or
tanın solunu savunmadım. (A. P. sıralarından
alkışlar) Bu noktada dedikleriniz gerçeğe uy
maz, bu meseleyi de böylece kapatalım. Neden
kapatmak istiyorum, biliyor musunuz, benim
tabiatım şuna müsait değildir : Vaktiyle içinde
bulunduğum bir partiyi kötüliyerek kendime
siyasi sermaye yapmak istemem ve onun için
bu mevzuu konuşmak istemem. (A. P. sıraların
dan «Bravo» sesleri) Vaktiyle sizinle bir işbir
liği yapmışız, sonra ayrılmışız, ellerimizi sıkıp
herkes yoluna gitmelidir. Vaktiyle senin pija
manın rengi şöyleydi, böyleydi demek hakika
ten yaraşmaz ve Türk halkı da bunu tasvibetmez, ama siz beni tenkid edersiniz o başka,
buna da cevabım budur.
Şimdi, demir karaborsası bir gerçektir, sev
gili arkadaşlarım, Türkiye'de 1962 yılında kul
lanılan demir miktarı 266 bin tondur ve Kara
bük'ün 600 bin tonluk teorik kapasitesinin 266
bin tonu kullanılmıştır ve Karabük o zaman
yegâne müessese idi, dolaşmıştır size kredili sa
tış yapalım diye, bugünün aksine, aman gelin
bizim demirlerimizi alın diye kendine müşteri
aramıştır, bu güzel bir şey değil, bu kötü bir
şey. Şimdi Ereğli açılmış, özel birkaç tane
170 - 180 bin ton üreten fırınlar açılmış, hâlâ
Türkiye'nin büyük miktarda demire ihtiyacı
gerçek de budur. Türkiye'nin 350 bin ton kütü
ğe ihtiyacı var, 180 bin ton pike ihtiyacı var
ve aşağı - yukarı 40 - 60 bin ton arasında da
profil ve özel çeliğe ihtiyacı var. Bu dedik
lerim dışardan gelmesi gereken miktarlar, bu
gün Karabük 612 bin ton, yani eskiden 266
bin tonda emekliyen Karabük 612 bin ton is-
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tihsal yapıyor. Ereğli 450 bin ton yapıyor, hiç
hesapta yokken, özel sektör yapıyar 170 - 180
bin ton ama, bütün bunlara rağmen Türkiye
yine de aşağı - yukarı 100 milyon dolarlık de
mir ve demirle ilişkili mamul ithal etmek mec
buriyetindedir. Meselenin İM çözümü vardır,
başka da çözümü yoktur. Demir tüketimini
azaltıcı tedbirler almak, hayır, biz böyle bir
iktidar değiliz. Ne inşaatları, yani Devlet in
şaatlarını, endüstriyel yatırımları, yolunu, köp
rüsünü, suyunu, kanal tesisini, barajını ve ne
de özel inşaatları azaltmak kararında değiliz.
Ondan sonra sıkıntıyı beraberce göğüsliyeceğiz
ben daha dün Erzurum^da meseleyi gerçek ola
rak ortaya koydum, çarelerini de bulacağız.
Zaten pik için buümuşuzdur, birisi için bulduk,
inşallah ikinci için de bulacağız. Türkiye'nin
180 bin ton pik ithaline ihtiyacı var. Bugün
biz pik meselesini ortadan kaldırmışındır. Bağ
landığımız pikin miktarı 257 bin tondur ve bu
nun 80 bin tonu da 1971 ihtiyacı içindir, ge
len piklerle de piyasayı tatmin etmişizdir.
Demirde mesele böyle değildir, bugün fi
yatlarından da bahsetmiyorum, 440 mark olan
demir bugün 990 marka çıkmış, sonra 750 mar
ka inmiş, güçlükler bakımından ondan da bah
setmiyorum. Demiri toptan bulmak imkânı or
tadan kalkmıştır, ama bütün bunlara rağmen
anlaşmalı memleketlerle, Demirperde gerisi ve
üçüncü memleketlerle ve APA memleketleri ile
350 bin ton kütüğe karşılık, 205 bin ton kü
tük anlaşması yapmışızdır. Kütük bulamayın
ca tekrar dönmüşüzdür, 120 bin ton mamul de
mir anlaşması yapmışızdır ve bu sabah da bir 40
bin ton yaptık. O halde anlaşmalarımız 350 bin
tonu dolduruyor, döviz meselemiz var, döviz
meselemizi Hükümet olarak halletmek kararın
dayız. Bu sabah bu hâdise oldu, yani 40 bin
ton daha, dün de Erzurum'dan gelir gelmez bu
nunla ilgilendim, meseleyi Maliye Bakanımız
la ve sayın Başbakanımızla görüştüm, hiç te
reddüdünüz olmasın dövizi başka yerden ke
sip demire aktaracağız. Dağıtım benim için
ikinci derecededir, dürüst dağıtım yapılması
şarttır, buna bir şey demiyorum ve onun için
de gerekirse 67 ilde dağıtım tesisleri açacağız
ama, birinci gayemiz bu miktara kâfi demiri
elde ederek demiri libere etmektir, bilâkis
tahsisten çıkarmaktır bu döviz miktarı ve bu
anlaşmaların çalışması şartiyle. Çalışmaları556 —
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Sayın Orhan Tuğrul'a teşekkür ederim, bi
mız da buna müteveccihtir. Dağitım için tür- I
zim
için teşvik edici güzel şeyler söylediler. Biz,
lü şeyler söylenebilir, eğer tahsisli yola gitme
kendilerinin
bize söylediği bir idealizim içer
kararı verirsek çök sayılda depo açılması, dört
sinde normal, renkli bir gözlükle vazifemizi
yıllık ruhsatların iptal edilip tek yıllık ruh
yapmaya devam edeceğim.
sata indirilmesi, Devlet müesseselerine re^en
Sayın Karayiğit'in, beş yılda bir toplu söz
demir verilmesi, valilere muayyen kontenjan
leşme yapılır mı sualini cevaplamamışız, bir zü
tanınması, türlü şeyler söylenebilir. Nitekim
hul olmuş, yoksa sualleri cevapsız bırakmak
köyde bir proje mümkün olmadığı için bütün
âdetimiz değildir, bu vesile ile kusura bakma
valilere geçen ayın 14 ünden itibaren nüfusa
malarını rica ederim. Ancak, beş yıllık toplu
bağlı olarak bir tutanakla demir hakkı vermi
sözleşme yapmaya, bugünkü kanun müsait de
şizdir ve onlar köy sınırları içerisindeki âmme
ğildir, 275 sayılı Kanun 1 ilâ 3 yılık toplu söz
inşaattarma bu tahsisleri kendiliklerinden yap
leşmeyi gösterir, benim şahsi fikrimi sordular
maktadırlar. Hülâsa demir meselesi bir ger
ban de taraftar değilim, çünkü beş yıllık toplu
çektir, temini ile, dağıtımı ile demir meselesi
sözleşme yapmak, plân dönemlerini içine ala
nin çözümlenmeye muhtaç hususları vardır ve
rak,
oldukça teorik bir yaklaşmadır, 4 yıl içer
bunu yapacağız.
sinde, gelecek yıl kaç kuruş ilâve vereceksiniz,
Üçüncü demir - çelik inşaatı geçen sene
ö'bür yıl kaç kuruş ilâve vereceksiniz, ekonomik
100 milyon, bu sene programda 120 milyon var
konjonktür nasıl gidecek, muhtelif sektörlerde
dır ve ptfograma uygun olarak devam etmek
ekonomik konjonktür nasıl gidecek, işveren ve
tedir. Daha süratlendirmek için iskenderun
işçi olarak ne dereceye kadar garanti edeceksi
üçüncü demir - çeliğin finansmanı ve özel sektör
niz; tu, kolay değildir. Bu itibarla benim şahsi
statüsü içerisinde çalışması için 'bir yeni şir
fikrimi sordular beş yıllık toplu sözleşme yapıl
ket statüsü hazırladık, inşallah bunu kısa za
masına taraftar değilim, çok uzun bir süredir,
manda realize edip özel sektörün de buna ka
hem işçi yönünden, hem işveren yönünden, üç
tılması ve yerli finansmanın süratle sağlanma
yıllık toplu sözleşme bugün kanunen mümkün
sı yoluna gideceğiz. Halen sahada hafriyatlar
dür, mütekabil anlaşma ile yani kanun yolları
devam etmektedir, 12 - 13 milyon liralık bina ı açıktır.
inşaatı ve yol devam etmektedir, Karayolları
Sayın Karayiğit ve Kürümoğlu arkadaşları
vasıtasiyle. Liman tesisi ihale edilmiştir.
mız, nerede sınai müesseselerin kurulacağı hak
Payplayn Plânı çıkarılmaktadır ve takriben
kında özel sektöre bilgi verilmesini istediler.
1,5 - 2 ay sonra da kesin projeleri Sovyetlerden
Aslında bu, bir ihtiyacı gösteriyor.
almış bulunacağız. Arkadaşımın üçüncü demir Türkiye'de ev projesi yapan kalfalar vardı,
çelik fabrikası ile ilgili sualine cevabım budur.
sonra mühendisler oldu. Simidi mühendislik bü
roları öldü. Bu, bir gelişmenin alâmetidir, di
Sayın Pırıltının Ortak Pazarla ilgili teşvik
yoruz ki, özel sektör gelsin nerede ne fabrika
lerine ve müspet mütalâlanna teşekkür ederiz,
kurulur, pek öyle olmaz ya, ben işin özünü alı
yani Ortak Pazarı Türk ekonomisinin yararı
yorum, gelsin burada filân fabrika kurulur
na gördüğünü söylemesinden memnun olduk.
mu kapasitesi nedir diye biz onlara ışık tutalım;
İthalâttaki bünyemiz değişmiştir, doğrudur,
hu, bir sanayi hizmeti değil, aslında çok daha
% 45 yatırım malları % 45 ara mallar ve ham
geniş
bir ekonomi hizmetidir, Sanayi Bakanlı
madde, % 10 tüketim malları, ihracattaki bün
ğını
da
içine allan daha şümullü bir ekonomi hiz
yemizde yavaş yavaş değişmektedir. Şöyle M;
metidir, çünkü, demirden ibaret değildir proje
endüstriyel maddelerin ihracattaki payı 3,5 - 4
ler, kömür de vardır, sulama da var'dır yani Sa
sene evvel % 13,3 iken 1969 % 167, 1970 te
nayi Bakanlığını aşan bir hizmettir.
% 19,70 yani Türkiye beş sattığından birisini,
% 20 sini endüstriyel madde olarak satacak
BAŞKAN — Sayın Bakan, üç dakikanız var
tır, bunun için türlü tedbirler var, elbette
hatırlatıyorum.
Saanyi Bakanlığı bu tedbirlerin birçok yerin
SANAYİ BAKANI SELÂHATTİN KILIÇ
de vazifelidir ama, tamamı değildir. Vaktimiz
(Devamla) — Ben, müsaade ederseniz, yine sı
az olduğu için buna da çok girmek istemiyorum, j rama devam edeceğim ve böyle bir kuruluşu
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hem özel sektörde hem Devlet iştiraki ile firma
lar şeklinde kuracağız ve sanayi sayımımızı da
geliştirmekteyiz.
Sayın Kınaytürk'ün fikirlerine teşekkür ede
rim, aslında üç asli unsuru ihtiva ediyor, benim
anladığıma göre. Gıda sanayiinde Şeker Şirke
tinin yeri, şeker istihlakini, şeker üretici olma
sına rağmen alıcı pazarlar araması, kendine ve
nihayet tarım alanında başarıya ulaşmış bir
kuruluş olduğuna göre, Türkiye'nin, genel tarım
gelişmesinde Şeker Şirketinden yararlanılması
şeklinde, özetlemek mümkündür. Bunun her
üçü de bizim, bir ölçüde faaliyet sahamızdır, ta
mamı değildir.
Sayın Baykal'a, Ordu soya fabrikası için ve
receğim güzel haberler var.
Gerçekten Ordu soya fabrikası, kapasitesi
nin altında çalışmak durumunda, soya eksikliği
dolayısiyle. Yeni yönetici arkadaşlarımız bunun
hemen farkına vardılar. Zaten, eskiden de bili
niyordu ve çok güzel tedbirler aldılar. Bir kere
fiyat garantisi verdiler. Amacımız, 15 rutubet
derecesinde soya ekimini teşvik edip, kâfi soya
alıp, fabrikayı yılda 12 ay çalıştırabilmektir.
Eksiklik ne idi? Çiftçi soya ekmiyordu. Çünkü,
bir fiyatı yoktu. Çünkü, bir kredi alamıyordu,
pazar garantisi yoktu. Biz, aynen şekerde tatbik
ettiğimiz usulü tatbik etmeye karar verdik ve
tedbirlerimizi iki kısma ayırdık.
Birisi, halen aldığımız dört tedbir.
ikinci grupda, uzun vadeli tedbirlerdir, on
ları arz edeceğim.
% 15 rutubetli soyaya 140 kuruş asgari fi
yat tesbit etmek suretiyle soya ekicisine emni
yet vermektir.
Alım istasyonları kurnnmızdur, aynen şeker
teşkilâtında olduğu gibi, Terme ve Çarşamba'
da. Şeker pancannkine benzer yetiştirme söz
leşmesi ve kredili tohum sistemi ihdas etmişiz
dir, soya için.
Ve nihayet, aynen şeker şirketindekine pa
ralel olarak soyada bir zirai bölüm, zirai ünite
tesis etmişizdir, çiftçi ile aynen pancar ekiminde
olduğu gibi.
Zannediyorum, 'bu tedbirler, oldukça pratik
ve aklî tedbirler ve bu senenin içinde dahi bu
nun sonuçlarını görmek mümkün olacaktır.
Ayrıca, bunun dışında, Karadeniz kuşağı dı
şında ekim sahaları aramak yoliyle meseleyi
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daha da şümullendiriyoruz ve fabrikanın tam
kapasite ile çalışmasına ilâveten, UNİCEF ile
bir soya - un fabrikası kurmak için teşebbüse
geçmek fikrimiz var.
Maalesef, sözlerimi burada tamamlamak
durumundayım. Sayın Karayiğit'in sorusuna
cevap vermediğimiz gibi, diğer arkadaşlarımın
da sorduğu hususlara inşallah yazılı olarak ce
vap vereceğim.
Her zaman olduğu gibi, bu defa da Yüce Se
natonun değerli üyeleri; bizi tevsik eden, ha
talarımızı güzelce izah eden, bize doğru yolu
gösteren son derece ehemmiyetli noktalara te
mas etnışilerdir. Kendilerine gerek bu samimî
ilgilerinden ve gerekse beni dinlemekle göster
dikleri sabırdan dolayı şükranlarımı arz eder,
teşekkürlerimi sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sanayi Ba
kanı, Sayın Kılıç,
Muhterem senatörler. Sanayi Bakanlığı büt
çesi üzerindeki müzakereler nihayet bulmuştur.
Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm
Lira
11.003 Ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
12,000 Personel giderleri
11
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
2
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenıler... Kabul edilmiştir.
16.020 Çeşitli giderler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
21.000 Etüt ve proje giderleri
210
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt alım
ları ve büyük onarımları
5
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Sanayi Bakanlığı Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum : Kabul edenler... Kabul
etmiyenler... Kabul edilmiştir.

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
II - Transferler
34.000 Malî transferler
250 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
1 917 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç öldemeleri
12 501
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

n

Sanayi Bakanlığı Bütçesinin Bakanlığa ve
aziz Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını di
lerim.
Muhterem senatörler, öğle yemeği münase
betiyle 72 nci Birleşimin birinci oturumunu saat
14,05 de toplanmak üzere kapatıyorum.
Kapanma saati : 14,05

'^«^
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OTURUM

Açılma saati : 1-4,10
BAŞKAN — Başkanvokili Lûtfi Tokoğlu
KÂTİPLER : Âdil Ünlü (Cumhurbaşkanınca S. Ü.) Doğan Barutçuoğlu (Manisa)

BAŞKAN — Sayın senatörler, 72 nci Birleşimin ikinci Oturumunu açıyorum.
t — ENERJİ VE TABİÎ
BAKANLIĞI
BÜTÇESİ :

KAYNAKLAR

1. — Devlet Su İşleri Genci Müdürlüğü 1970
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma B;it<y Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/290; Cumhu
riyet Senatosu 1/1112) (S. Sayısı : 1391) (1)
2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/302; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1111) (S. Sayısı : 1403) (2)
BAŞKAN — Bütçe müzakerelerine devam
ediyoruz. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
Bütçesini müzakere edeceğiz. Komisyon turada,
Sayın vekâlet temsilcileri hazır bulunuyorlar.
(1) 1391 S. Sayılı basmayazı
nundadvr.
(2) 1403 S. Sayılı basmayazı
nundadtr.

tutanağın sotutanağın so-

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi
nin müzakeresine geçiyoruz. Cumhuriyet Halk
Partisi Grupu adına Sayın Topaloğlu.
CUMHURİYET HALK PARTİSİ GRUPU
ADINA İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) —
Sayın Balkan, değerli arkadaşlarım; Cumhuri
yet Halk Partisi adına, Enerji Bakanlığının
bütçesinin bu ikinci görüşmesinde, Sayın Ba
kanın, geçen sefer yapmış olduğu beyanların
üzerinde duracağım, bâzı noktalar üzerinde de
açıklamalarda bulunmaya çalışacağım.
Sayın senatörler, Sayın Bakan, petrol poli
tikasından bahsederken, hedefin, memleketin ih
tiyaçlarını karşılamak ve biran evvel ihracatçı
memleket haline geçmeyi tespit etmek, buyur
dular. Kanaatimizce, bu hedef; buralarda çok
kere tekrar edilmiş, fakat bu hedefe, maalesef,
bugüne kadar varılmamıştır. Bunun sebebi., bu
politikayı yürüten Petrol Kanununda aramak
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lâzımgelir, Bu kanunun sakatlıkları üzerinde
geçen konuşmamızda daha uzunca durmuştuk.
Petrol Kanunu 16 yılı tecavüz eden bir müd
det zarfında tatbikattadır. Fakat maalesef bu
güne kadar kısa sürede varılması lâzımgelen he
deflere varamamışız ve petrolü hâlâ ithal etmek
durumundayız. Bu ithalât hâlâ 50 milyon doları
bulmaktadır. Bunun için Petrol Kanununda ve
buna dayanarak politikada esaslı değişiklikler
olmadıkça, bunun daha böyle devam edeceği
kanaati bende vardır. Yalnız temenni ile bu işin
yürüyeceğine de şahsan inaıımamaktayım.
Rafineriler konusunda da, Saym Bakan bil
giler verdiler. Rafinerilerin kuruluşu karşısında
değiliz. Ancak, rafinerilerin plânın öngördüğü
gibi kamu sektörü tarafından kurulmasına ve
kurulan tesislerin, ithalâta dayanan petrol iş
lediği sürece, hiç o-mazsa, ekonomik .şekilde ça
lışan modern metotlarla teçhiz edilmesine taraf
tanız. Bu metotlar da, orta mahmuller, âzami
miktarlarda üretilebilir, fuel - oil miktarları da
düşer ve az petrol ithal edilir, daha mübJmnıi,
bu suretle döviz tasarrufu yapmak mümkündür.
Bu sebeple fuel - oilin ithal edilerek, kömür
yerine konulmasını ben gecen sefer anlattım.
Bıı husus, zannederim Saym Bakanın dikkat
nazarından kaçmış olacak. 1969 programını
tetkik edersek, o programda fuel - oil ithal
temayülleri ve daha doğrusu kabul edilmiş hu
susları var-lır. Bizim kaynaklarımızın kullanıl
ması bakımından zararlı olduğu düşüncesiyle
bunu söyledik. Yani her yeni kuruluşun karşı
sında gibi bir tavır içinde olmadık. Sayn Ba
kım böyle bir davranışa da, Soma'yı misal ola
rak gösterdi, kanaatimce talihsiz bir misaldir.
Soma 15 yıl evvel çalışmaya başlamış bir tesisdiı*. Sonra, hidrolik santrallarm kurulmasından
sonra, 1960 yılında durdurulması icabetmiştir.
Ancak; şimdi, 16 yıl sonra genişletilmesi düşü
nülmektedir. Benim kanaatimce, bu şekilde za
man, zaman ihtiyacı olmıyan bir enerji üret
mek durumunda olan bir tesis aslında kaynak
kaybıdır ve plânsız bir davranışa misaldir. Bu
rada Sayın Bakandan, ayrılıyoruz. Rafinerler
de böyledir. Eğer rafinerler, su barajları olma
dığına göre, süratle tevsi edilen tesisler oldu
ğuna göre, bunları plânlı bir anlayış içerisinde
kolaylıkla, ihtiyaçları karşılıyacak şekilde inşa
ederek, memleketin dövizinden, kaynak isra
fından kaçınmak mümkündür.
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Saym Bakan, geçen gün beyanatında; 1970
yılında, 7 milyon 300 000 ton petrole ihtiyaç
olacağını ve bu sene sonunda da 11 milyon ton
rafineri kurulacağından bahsettiler. Aradaki
fark 4 milyon tona yaklaşıktır. Bu, hiç olmaz
sa % 51 fazla kapasiteye tekebiil eder. Bunla
rın yatırımlarından tasarruf etmek, bunları
yerinde kullanmak, bir plân nizamında, en ta
biî bir anlayış olmak lâzımgelir.
Değerli arkadaşlarım, aramalardan da bah
sedeceğim. Son yıllarda aramalarda bir azal
manın olduğu bir gerçektir. Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı son yıllardaki aramaların ra
kamlarım Saym Bakan bildirdi. Son yıl hariç
bir azalma görülür. Yalnız Saym Bakan 64 yıliyla mukayese yaparken şu hususu unutmuş
görünüyor. 1961 plânında Türkiye Petrolleri
beş yeni sondaj makinası sipariş etti ve bunlar
196 i te geldi. Ondan evvelki bütün sondaj makinaları 1939 dan devralınmış eski makinalardı. Bu yeni makinalarla Türkiye Petrollerinin
sondaj gücü 965 ten sonra iki misline varmış
tır, en azından, inkişaf sondajları da yapılıp,
hemen hemen tamamlandığına göre eldeki son
daj makinalan ile çok daha süratli aramalar
yapmak lâzımgelir. Jeo - fizik ve jeolojik ara
maların önemini bilenlerdenim. Ancak, cesa
retle sondaj yapmakta muvaffakiyetin bir şar
tıdır, bunu beraber götürmek lâzımgelir. Ya
bancılarla ortaklığın karşısındayız. Sayın Ba
kan Karadenizde jeo - fizik etütleri yapan bir
şirketten bahsetti. Bunun bedava yapıldığını
söylediler. Ben yabancı şirketlerin hayır mü
essesesi olmadığı kanaatindeyim. Bunu yapar
ken gayet tabiîdir ki, karşılığından bir bekle
dikleri vardır. Bu bekledikleri, bulunan petro
lün çok büyük kârlar getirmesidir. Onun için
ortaklıklar sakattır, her yabancı petrol şirketi
aramanın riskini ve para sarfını üzerine alır,
bunun karşısında büyük kârlar sağlamak için.
Petrolün tabiatıdır, onun için bâzı birkaç mil
yonu tasarruf edeceğim diye petrolün gelecek
imkânlarından sarfınazar etmemek lâzım, is
kenderun körfezindeki Gav Şirketi ile yapılan
anlaşma da bu cins bir anlaşmadır. En güzel
üstünlük, Türkiye Petrollerinin elinde idi,
jeo - fizik aramalar da kısmen yapılmıştı. Ya
pılacak sondajı zaten bir müteahhit firma ya
pacaktı, Gav Şirketi yapmıyacaktı. Onun için
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onun Türkiye Petrolleri tarafından yapılması I
bence şart idi.
Değerli arkadaşlarım, Petrol Ofisin faaliyetle
rine de bir nebze dokunmak isterim. Petrol Ofi
sinin geçen seneki satışlarının tüm satışının
% 37 ye vardığını beyan ettiler. Benim konuş
mamda bunun nedenini bir nebze açıklamıştım.
Bildiğim kadar Petrol Ofisinin bu artışı geçen
sene Ataş Rafinerisinin ikiye ayrılması dolayısiyle Petrol Ofisinin tek başına açığı kapamak
için yaptığı ithalden doğar, bununla bir ilgi
si vardır. Kaldı ki, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının devraldığı 250 den fazla şirketin |
1968 yılı, Nisan ayında % 6 ya yakın tüm sa
tışta bir hissesi vardı. 1968 senesinde Petrol
Ofisinin % 30 olması bu kaydın, yani bu % 6
hissenin kaybolduğunu göstermektedir. Son iki
ay, bu yılın iki ayında, Ocak ve Şubat ayında
Petrol Ofisi satışları gene % 30 oranındadır.
Petrol Ofisi meselesinin halli, gene kanımızca,
burada açıklamakta kendimi bir görevli olarak
görmekteyim, Petrol Ofisin, bir şirket halinde
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının bir
tevzi organı haline getirilmesi, bunun çıkar yo
ludur.
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mızca santral bitse dahi maden işleri gecikir
se, M, onu göstermektedir, bu az sarfiyat, o za
man bu santralin zamanında faaliyete geçemiyeceği kuşkusu bizde vardır, bu hususta da bir
açıklama rica ederiz, Sayın Bakandan.
Diğer bir konu da sayın senatörler, Kepez
Santrali konusudur : Değerli arkadaşımızın ya
zılı sorusuna mukabil verdiği cevapta Sayın
Bakan, bu Kepez Santralinin bir özel teşebbüs
vasfını, Etibankın iştiraki ile kurulmuş bir şir
ket ve ortaklığının % 44 civarında olduğunu,
daha sonda gelişmeler içerisinde Etibankm
% 85 e varan hisse senedinin olduğunu, fakat
ilk hedefe varmak için son zamanda hisse senet
lerinin tekrar özel teşebbüse satıldığını söylü
yorlar, yani metni tam söylemedim, özetledim.
Özet olarak söylüyorum. Şimdi, bunun karşısın
da şunu düşünmek daha doğru olur. Etibanka
geçtikten sonra % 85 i, eğer 440 numaralı Ka
nun tatbikatına girecek olsa, üç yıl zarfında
bunun arzulanan sonucu, yani özel teşebbüse
geçmemesi halinde bunun artık Etibankm eline,
yani hisselerin alınması icabederdi. Sayın Ba
kan yazılarında bir de ileride tek kanunun im
tiyazları çerçevesinde bu işin halledileceğini be
yan buyurdular. Benim kanaatimce % 85 hisse
ele geçtikten sonra, hele bugün tek kanunla
bütün elektrik santrallerini birleştiren bir ka
nun olduğuna göre, bunun % 15 oranındaki
hisse senetlerinin satınalınarak Etibanka mal
edilmesinin daha doğru olduğu düşüncesinde
yiz.
BAŞKAN — Sayın Topaloğlu, İM dakikanız
var, hatırlatıyorum efendim.

Değerli arkadaşlarım, diğer taraftan diğer
bir konuda Keban Barajı hakkında vermiş ol
dukları beyanda 3,5 milyara çıkacağından bah
settiler. Yalnız ifadelerinde nakil hatlarının bu
lunmadığını gördüm. Nakil hatları dâhil olarak
3,5 milyara çıkacağını bilmekte idik, burada
sual şudur, acaba bu tesis kaça mal olacaktır,
nakil hatları ile beraber. Sonra enerji üreti
minin 7 milyar 838 bin kilovatsaat olduğunu,
tüketiminin de 6 milyar 760 bin civarında bir
ÎKSAN TOPALOĞLU (Devamla) — Zaten
rakam olduğunu söylediler. Arada bir milyar bitti Saym Başkan, özetledikten sonra son ola
fark vardır, 1 milyar kilovatsaat. Bunun yarım
rak, bugün gazetelerde okuduğum Saym Ba
milyarını santralların kendi ihtiyaçları olarak kanın Erzurum'da bir beyanına değineceğim.
kabul etmek, geriye yarım milyar gibi yüksek
Bor mineralleri konusunda 0. H. P. nin imtiyaz
bir kayıp mevcudu vardır. Yarım milyarlık vermesinden bahsettiler. Burada bunu araştır
kilovatsaatlik bir kayıp Kemer ve Hirfanlı Ba ma konusu olarak enine boyuna tetkik ettik.
Şu bir gerçektir M, imtiyaz olarak hiçbir kim
rajlarının üretimine tekabül eder. Nakil hatla
seye birşey verilmiş değildir, imtiyaz 63 ncü
rının kaybını % 5 olarak kabul edersek; bu, ol
dukça yüksek bir kıymeti gösteriyor. Bunun maddeye göre Hükümet kararı ile verilir. Bayanısıra Seyitömer Santralından bahsederken, I kanlar madenleri bulmuş hale getirirler. O. H. P.
maden işlerinin, dağ amanejman işlerinin 1969 koalisyon hükümeti zamanında olduğu gibi, on
da 5 milyon liraya varan sarfiyatından bahset dan sonra da derece derece dördüncü koalis
tiler. 236 milyon liralık bir yatırımı icabettir- yon zamanında Bakanlar, bu konunun önemi
diğini ve 1972 de biteceğini söylediler. Kanı | daha iyi anlaşılmadığından, bulunmuş maden
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haline getirmek veya o yolda teşebbüse geçmek
durumundadırlar. Madenler o zaman imtiyaz
haüne getirilmedi. Ancak, Sodyum borat tuzla
rının meydana çıkmasıdır ki, önemini artırdı.
1954 yılında çıkan kanun tatbikatından, mua
melelerin devam ettiği araştırma sonunda anla
şılmıştır.
Sayın senatörler, son birkaç gündür basını,
halkoyunu ilgilendiren bir konu daha var. Dev
let Su işlerindeki grev konusu, öğrendiğimize
göre Hükümet bu grevi ertelemiştir. 800 bin
dekarlık arazi sulayan, önemi ve iktisadi etkisi
olan bu çalışmaların bir anlaşmaya varmadan
grev haline gelinmesi, esasında doğru bir yol
gibi gelmedi bize. Verilmiş olan grev hakları
nın her hangi bir yolla ertelenmesi de, 273 ve
274 numaralı kanunların işçilere vermiş olduğu
haklan ellerinden almak gibi bir durum orta
ya çıkıyor. Bunların tedbirini almadan Hükü
metin ertelenmesi doğru bir yol gibi görün
medi bize. G-rev ertelemeleri kanunda muayyen
şartlara bağlı. Sayın Bakan bu hususta açıkla
ma yaparsa memnun kalacağız.
Değerli arkadaşlarım, on dakikada söyle
mek istediklerimi bu suretle özetlemiş oldum.
Bu bütçenin milletimize ve Bakanlığa hayırlı
olmasını diler, partim namına bütün Senatoyu
saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Topaloğlu.
G. P. Grupu adına Sayın Pırıltı.
G. P. GRUPU ADINA MEHMET PIRILTI
(Antalya) — Sayın Başkan, değerli senatörler,
Muhterem Hükümet Ricali;
1970 Malî yılı Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı Bütçesi ile bu bakanlığa bağlı Dev
let Su işleri Genel Müdürlüğü ile Petrol Daire
si Başkanlığı bütçeleri üzerinde Güven Parti
sinin görüşlerini ve temennilerini arza çalışa
cağım.
Ekonomik kalkınmamızda çok önemli bir
yer işgal eden bu bakanlık; enerji, su, maden
ve petrol kaynaklarını araştırılması, planlan
ması geliştirilmesi ve kontrolü görevlerini üze
rine almış bulunmaktadır.
Kalkınan Türkiye'mizde, plân
hedeflerine
yetişmede birinci derecede yardımcı bir bakan
lıktır.
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Temin ettiği enerji ve sanayie faydalı su
lama ve taşkından koruma ve erozyon önlemesi
ile tarım sektörüne katkıda bulunan bir bakan
lık,
Gelişen teknolojiye ayak uydurmak seri ima
lât ve fabrikasyon sebebiyle motor gücüne olan
ihtiyaç hep enerjiye bağlı.
Sosyal, ekonomik ve smayi kalkınmamızın
bel kemiği olan elektrik enerjisi bakımından da
Avrupa memleketlerinin çok gerisinde bulunu
yoruz.
Halen nüfusumuzun 20 milyona yakın bü
yük bir çoğunluğu gaz ve çıra yakmaktadır.
Komşu ülkelerle yapılacak küçük bir mu
kayese durumu daha açık ortaya koyacaktır.
Türkiye'mizde fert başına düşen enerji tü
ketimi 180 Kw. tır. Yunanistanda nüfus başı
na 500 Kw. tır. Bulgaristan'da 900 Kw. Avru
pa'nm 1960 yılında fert başına ortalama enerji
tüketimi 1 450 Kw. sanayileşmiş memleketlerde
ise 2 000 Kw. tın üstündedir.
Bunları arz etmiş olmaktan maksadım bu
mevzularda yapılması lâzmıgelen çok büyük
ve ağır işlerin bulunduğuna işaret etmiş olmak
içindir.
Güven Partisi, sanayinin ve şehirleşmenin
enerji talebini hızla artırması muvacehesinde
elektrik enerji tesislerimizin süratle geliştiril
mesini tavsiye eder.
Tarım sektöründe de plân hedeflerine ulaşa
madığımızın mazereti olarak, daima kötü hava
şartlarına bağlanıyor. İklim şartlarının tarıma
etkisi vardır. Fakat modern girdilerden istifa
de edildiği ve tabiatın verebileceğini gelişen
teknoloji sayesinde biz kısmen verebilirsek bu
takdirde devamlı plân hedeflerinin gerisinde
kalınmamış olur. Diğer bir ifade ile yere atıp
göğe bakma felsefesinden de kendimizi kurtarmadıkça tarımda verimsizlik mukadderdir. Bu
hususta da Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü
ne büyük vazife düşmektedir.
Bu cümleden olarak sulamaya daha hız ve
rilmelidir.
Rantabilitesi yüksek olan maliyeti düşük
barajların inşası, geniş sahaların biran önce su
ihtiyacını gidermiş olacak verime etkili olacak
tır. Büyük barajlar inşasının sürüncemede ka
lan durumu ve maliyet yükseklikleri, yurt sat
hına yayılabilecek olan maliyeti düşük verim562 —
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liliği yüksek küçük barajlar inşasına mâni ol
mamalıdır.
Devlet Su işleri Teşkilâtının yetkili arkadaş
larına bir tabloyu arz edeceğim.
Plân hedefi olarak ziraatte % 4,1 olduğu
halde, 1969 da % 1 olarak tesbit edilmiştir. Bu
yılda 600 bin ton ekmeklik buğday ithal etme
durumundayız. Hele son günlerdeki bâzı bölge
lerimizdeki yağış azlığı sebebiyle vukua gelen
kuraklık neticesi olarak muhtemelen tohumluk
ithal etme durumuna düşebiliriz.
Ziraat arazimizin 6 milyon hektarında or
ta, 4 milyon hektarında şiddetli, 8 milyon hek
tarında çok şiddetli erozyon bulunmaktadır.
Enerji Bakanlığını dolaylı bir şekilde alâ
kadar eden ve tatbikat ile bu sahada fayda
sağlar mülâhazasiyle, erozyona sebebolan fak
törleri önleyici gördüğüm meraların kültür ara
zisi haline getirilmesi olayını önlemek üzere bir
davranışı. Bu hususta mevzuatta hüküm
vardır. Arazi Kanunnamesinin mer'i hükümle
rine göre mer'alar kültür arazisi haline getiri
lemez. Tahsis edildiği gayede istimal edilir.»
Diyen hükümleri muhtevidir. Mecelle zamanın
da vaz'edilmiş bu hükümlerin bugünkü erozyo
nun çok arttığı ve hayvancılığın ehemmiyet
kazandığı bir devrede tatbik edilmeyişi hayret
edilecek bir konudur.
Konya ovası gibi ovalarda rüzgâr erozyonu,
yer yer mer'alarm bozulmuş olması ve süreke
arazi haline getirilmiş olmasındandır.
Meyilli arazide de yağışlar sebebiyle vukua
gelen erozyon meraların bozulması sebebiyle
her geçen gün de artmaktadır. Böylece de sütre,
ve mahmuz ve teraslama yapmak zarureti ve
külfeti hâsıl olmaktadır.
2,5 milyon hektara yakın diranaj ve çorak
ıslahına muhtaç arazimiz vardır.
Birim başına verimi artırmak için sulanabil^
mesi mümkün topraklarımızın fennî bir şekilde
sulanması gerekir.
Sulanması mümkün arazimizin halen % 70 i
sulanamamaktadır. Yeraltı sularından yeteri
ölçüde istifade edemiyoruz Devlet Su İşleri elin
de derin kuyu sondajları yeter miktarda değil
dir. Derin su kuyu tulumbalarının ihtiyaç duy
duğu elektrik ceryanı yurt sathına yaygın de
ğildir.
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Sulama şebekelerinde verimliliği göz önünj de tutarak tesisler yapmak zarureti vardır.
I
Sayın senatörler,
1
Millet Meclisinde petrolle ilgili bir Araştırj ma Komisyonu teşkil edilmiş bulunulduğuna
j nazaran detaylara inmeyi zait buluyoruz. AnI cak, sayın milletvekillerinin gerek Araştırma
Komisyonu raporu üzerinde ve Türkiye Büyük
Millet Meclisine gelen Petrol Kanunu üzerinde
gereken ehemmiyetle duracaklarında şüphe
yoktur. Bu sayede millî bir dâva kökünden hal
ledilmiş olur. Bu müzakere ve tetkikat sonucun
da tesbit olunacak esaslar sayesinde bugünler
de Türkiye Büyük Millet Meclisine gelmiş olan
Petrol Kanunundaki değişikliğe de ışık tutul
muş olur. Bahiskonusu Petrol Kanununun bi
ran evvel çıkması gayretini Sayın Bakandan
bekliyoruz.
Plânda Güven Partisi Grııpunun vermiş ol
duğu ve Yüce Meclisin kabul ettiği önerge ile
şöyle bir hüküm yer almıştır. «Petrol mevzua
tı, millî menfaatlerimiz göz önünde tutularak
süratle gözden geçirilecek ve bu anlayış için
de, özellikle kamu kuruluşlarının, millî kuru
luşların çalışmalarını engelliyen tatbikat ve
mevzuat ve Petrol Kanununun kambiyo ve kâr
transferleriyle Devlet payı konusundaki hü
kümleri yurt menfaatlerine uygun bir şekilde
yer»iden düzenlenecektir.»
Ümidederiz M, Hükümetçe getirilen Petrol
Kanunundaki değişiklik plândaki yerini alan
bu esasları kapsasın.
Bu hususta Güven Partisi Grupunun petrol
le ilgili görüşlerini arz edeyim. Partimiz petrol
dâvasına Anayasanın 130 ncu maddesi ve pro
gramımızın petrolle ilgili maddelerinde ifade
sini bulan millî menfaatler açısından bakar.
Mevzuu burada keserek GES - İŞ'in grevi üze
rine Bakanlar Kurulunun 30 günlük erteleme
sini şükranla kaydetmek isterim.. Kuraklığın
devam ettiği bâzı bölgelerde bir de sulama te
sislerinde istifade edemeyişi Türkiye'mizin mil
lî geliri yönünden büyük zararlara duçar bı
raktığından endişe ediyorduk. Mustar kalan
vatandaşımız, meselâ Denizli'de Işıklı tesisleri
ni işgal ederek sulamaya açmıştır. Bu karar
la muhtemel hâdiseler önlenmiş ve kayıpların
da nisbeti düşürülmüştür. Dileriz ki, tehir edi
len sürede grev sebepleri üzerinde anlaşmaya
varılarak tekrarına tevessül olunmasın.
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İkinci Kovada Hidro - Elektrik santrali in
şaatında çalışan 350 işçinin işlerini bırakmasiyle 30 milyon Türk lirası kıymetindeki İM tür
binin su altında kaldığını bugün gazetelerden
üzüntü ile okuduk temenni ederiz ki, zarar mik
tarı bu kadar olmasın. Ancak, bu türbinler 65
bin Kw. enerji üretip 1971 yılı başlarında Ak
deniz, Ege ve Orta - Anadolu bölgelerine ener
ji verecek olan tirübünlerin kurtarılması için
çaba sarf ediliyormuş bu çabaların başarı ka
zanmasını dileriz. Kanuni bir hak olan grevle
rin tahrip ve zarara müncer olmaması lâzım
dır. Böyle bir haklan istimalinde tedbirlerin
alınması greve gidenlere vazife olduğu kadar
yöneticilerin de muhtemel tehlike ve zararları
önleyici tedbirleri önceden alması iktiza eder
di. Eğer bu yapılmamış ise, bu olayda olduğu
gibi greve direnmeyle doğacak zarar bu kere
telâfisi imkânsız zararlara yol açabilir. Tehir
edilen grev münasebetiyle alâkalıların nazarı
dikkatlerini çeker, konuşmalarımı burada biti
rirken, Sayın Bakana, kendilerinden çok şeyler
beklediğimiz, Bakanlık mensuplarına başarılar
diler, 1970 yılı bütçelerinin Türk Milletine ha
yırlı olmasını diler, Yüce Heyetinizi şahsım ve
Grupum adına saygı ile selâmlarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Pırıl
tı.
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Karaağaçlıoğlu, buyurunuz, efendim.
A. P. GRUPU ADINA MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (Afyon Karahisar) — Sayın
Başkan, Yüce Senatonun çok muhterem üyele
ri, Bakanlığın değerli mensupları. 1970 malî
yılı Bütçesinin, malûm talihsiz hâdiseler sebe
biyle, ikinci defa müzakeresi dolayısiyle Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile Bakanlığa
bağlı ve ilgili kuruluşlar hakkında 1970 bütçe
sine ait görüş ve temennilerimizi A. P. Senato
Grupu adına Yüce Heyetinize arz ve izaha çalı
şacağım.
Bu vesile ile maruzatıma başlamadan önce
grupum ve şahsım adına muhterem heyetinizi,
Sayın Bakan ve Bakanlığın güzide mensupla
rını saygı ile selâmlarım.
Türkiye'de 1963 - 1967 döneminde Birinci
5 Yıllık Plân tatbikatiyle yapılan 62,8 milyar
lık tüm yatırımın % 22 sini ve huzuurnuza ge
tirilen "bütçe ile de bu defa müreffeh Türkiye
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idealinin gerçekleştirilmesinde büyük bir kat
kısı olacak bağlı kuruluşları vasıtasiyle 4 mil
yar 933 milyon 330 bin liralık ilgili kuruluşla
rın yatırım güçleri de nazarı dikkate alındığı
takdirde takriben 7 milyarlık bir hizmeti realize etmek suretiyle her yönüyle takdire şayan
bir çalışma gayreti içinde bulunacaktır. Bu ça
lışmaları A. P. Senato Grupu olarak büyük bir
takdirle ve tebrikle muvaffak olmasını candan
temenni ettiğimizi ifade etmek isteriz.
Politik hâdiseler, hangi renk ve kalıpta
olursa olsun, her bakanlıkta olduğu gibi ener
ji Bakanlığında da hizmetler, plânın makro ve
mikro dengesi içinde huzurunuza getirilen her
yılkı bütçelerle gittikçe artan bir tempo ile bü
yük bir kudret kazanmaktadır.
Sayın senatörler, bundan evvel yüksek hu
zurlarınızda yapılan bakanlığın bütçe müza
kereleri sebebiyle grupumuz adına bu kürsü
den Yüce Heyetinize geniş bir projeksiyon
içinde görüş ve temennilerimizi arz ve ifade et
miştik.
Muhterem heyetinizin ve Sayın Bakanın ge
çen zaman içinde hafızalarında tazeliğini mu
hafaza eden ve tutanaklarda mevcudolan ko
nuşmaları bir kere daha tekrar etmeyi zaid
addederim. Bu sebeple müsaade buyurulduğu
takdirde konuşmalarımı önemli addettiğim bir
kaç hususa değinmek suretiyle, kısaca arz ve
izaha çalışacağım.
Sayın senatörler, bugün meselelerimize klâ
sik görüş ve kanaatlerimizin dışında 20 nci As
rın ikinci yarısındaki medeni dünya ölçüleriyle
bakmak mecburiyetindeyiz. Zira, asrımızın en
önde gelen hâdiseleri, hiç şüphe yok M, ekono
mik sosyal ve teknolojiktir. İdari ve hukukî
meseleler ve siyasi görüşler bunu izlemektedir.
Bu itibarla Türkiye'nin ekonomik kalkın
masında Temel hizmetlerin büyük bir kısmını
bünyesinde taşıyan bakanlığın bütçesini alışılagelinmiş klâsik ve politik görüşlerin kısır
vadisinden çekip bugünkü şartların objektif
görüşleri içinde değerlendirmek gerekir.
Problemlerimizi sadece huzurunuza getiri
len bütçelerde yanyana yazılmış tarifler ve alt
alta konmuş malî değer taşıyan rakamlarla hal
letmek mümkün değildir. Bütçe, genel mânasiyle, hizmete ve sarfa yetki veren bir kanun
lar manzumesidir. Ama, ancak günün maşayan

C. Senatosu

B : 72

14 . 5 . 1970

O :2

ve hayatiyeti olan bir hukukî belgesi olabilme |
Sayın senatörler, yıllarca bu kürsülerden
si için de birtakım meselelerine, yasama organ gerçekleşmesini temenni ettiğimiz Türkiye Ener
ları da dâhil, Hükümet ve Devlet mesuliyetle ji Kurumu hakkındaki tasarı Yüce Mecliste ha
rinin ağırlığı içinde gerekli çözümlerin bulun len görüşülmektedir. Bu hususta duyduğumuz
ması şarttır. Zira; çok güçlü, çok ağır hizmet memnuniyeti ifade ederken bu mevzuda Sayın
leri ifa eden bakanlığın yıllardan beri devam Bakanın gösterdiği ilgiye gruptunuz adına te
eden hâlâ hallolmamış birtakım meseleleri, şekkürü bir borç telâkki ederiz. Ancak; tasarı
problemleri vardır. Bakanlığın çalışmaları için hakkında şu hususu Yüce Heyetinizin ve Sayın
de hizmetin tabiatı; şartların tekâmül nazariye Bakanın dikkatine arz etmeyi uygun görmek
si içerisinde, her gün değişmesi sebebiyle bir teyiz.
takım dar boğazlar teşekkül etmiştir. Bunların
Şöyle ki; meclislere getirilmiş bulunan
izalesi için Sayın Bakanın ve bakanlık ileri ge
(Tek)
kanun tasarısının Hükümetçe hazırla
lenlerinin meselelere palyatif değil, köklü çö
nan
gerekçesinde
de belirtilmiş olduğ uüzere
zümler getirecek güçte eğilmelerini zaruri gör
(Tek)
teşkilinin
anagayesi,
memleketimizdeki
mekteyiz. Çünkü, bir gün Bakanlığın bünyesin
elektrik
enerjisinin
etüt,
proje,
plânlama tesis
de toplanmış bulunan yatırımcı kuruluşlar gü
ve işletmesinin enerji politikamızın perspektif
nün şartları içinde ihtiyaca cevap vermiyen
leri
içinde bir elde toplanmasıdır. Bugüne ka
teşkilât kanunları ile hizmet görmektedirler.
dar
enerji konusunda mühim hizmetler gör
Bu durum muvacehesinde hizmetlerin daha
müş
olan E. I. E. idaresinin tasarının kanunverimli olmasını beklemeye, zannederim ki,
laşmasiyle dublikasyonlann önlenmesi bakı
hakkımız yoktur. Bu itibarla bakanlık teşkilât
mından tek görev konuları ile ilgili faaliyette
kanununa da dâhil olmak üzere kuruluşların
bulunmaması tabüdir. Bu sebeple Hükümet ta
teşkilât kanunlarının ihtiyaca cevap verecek
şekilde çıkarılması zaruretidir. Bugün Bakan sarının 37 nci maddesinin (a) bendinin 2 nci
lık çeşitli görevlerini başarı ile yapabiliyorsa fıkrasındaki 2819 sayılı Kanunun (Tek) Kanu
bir avuç idareci ve teknisyen idealist grupun nuna aykırı olan hükümleri yürürlükten kaldı
candan gayretleri ile ve sıkıntı içinde yapmak rılmıştır ifadesinin maksadı maalesef sayın ko
misyonda da yeteri kadar anlaşılamadığı ve bu
tadır.
yüzden sözü edilen fıkranın sayın komisyonca
Yukarda kısaca arza çalıştığım hukukî dar
boğaz diyebileceğimiz teşkilât kanunlarının ki 2819 sayılı Kanunun tümünün yürürlükten kal
dırılmasını öngören bir tutum içinde tanzim
fayetsizliği dışında bakanlığın en mühim prob
edilmiş
ve Yüce Mecliste de maalesef müzakere
leminin teknik personel kadrosu olduğu yük
ler
bu
istikamette
cereyan etmiştir. Bu itibarla
sek malûmlarıdır, önümüzdeki günlerde Ba
kanlar Kurulundaki müzakereleri müteakip şimdiden Yüce Heyetinize (Tek) müzakereleri
Yüce Meclislere sevk edilecek olan Personel Ka esnasında Hükümet tasarısında derpiş edilen
nununun da müreffeh Türkiye'nin kurulmasın metin istikametinde gerekli değerlendirilmenin
da en ağır hizmetleri omuzlarında taşıyan ve yapılmasına işaret etmek isteriz. Zira, Hükü
taşıyacak olan teknik personelin malî yönden met tasarısında E. i. E. durumu göz önünde
ve sosyal teminat yönünden huzura kavuşturul tutularak (Tek) kanun tasarısı kanunlaştığı
maları bakımından Yüce Heyetinizin ve en güç takdirde. Bu idarenin parçalanması yoluna gi
lü teknik kadroyu bakanlığında çalıştıran Sa dilmemiş, bilâkis müessesenin olduğu gibi bı
yın Bakanın bu hususta gereken ilgi ve alâka rakılması, çeşitli müesseselerin talebi vukuunda
yı esirgemiyeceklerini ümidetmekteyiz. Bundan gerekli teknik yardımda bulunabilecek güçlü
başka çok güçlü hizmetleri yapacak potansi bir mühendislik kuruluşu haline getirilmesi
yele sahibolan bakanlığın Petrol - Maden, ener düşünülmüştür. Bu hususta bir kanun tasarısı
ji gibi ekonomik ve endüstriyel kalkınmanın çalışması da yapılmaktadır. Böylece hem elin
de yeteri kadar etüt ve proje teşkilâtı bulunstratejik maddeleri olan mevzular da daha bü
yük istihsal seviyesine ulaşılması için gerekli mıyan yatırımcı müesseselerin talepleri halin
de bu ihtiyaçları karşılanacak diğer yandan
güçlü malî imkânlara sahip bulunmasını zaruri
I
kadroları
müsaidolmasma rağmen teknik yargörmekteyiz.
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dıma ihtiyaç duyacak müesseselerin isteklerini
karşılıyacâk ihtisas sahibi bir kuruluş meydana
getirilmiş olacaktır.
Bu müessese, takviye edilmek suretiyle, haiz
•olduğu güçlü teknik varlığiyle özel mühendislik
kuruluşlarına da rekabet anlayışı içinde derle
nip toparlanmak ve köklü müesseseler olma im
kân ve zorumlluğunu getirecektir.
Aynı zaman R. C. D. Devletleri Orta Şark ve
Kuzey Afrika Müslüman devletleri ^ibi tarihî,
siyasi ve dinî rabıtalarla bağlı olduğumuz ül
kelerle teknik ilişkiler kurmak suretiyle bu mü
essesenin teknik hikmetlerini yurt dışına ihracetmek imkânı olacaktır. Zaten bu kabil kuru
luşlar FRANSA - AMERİKA - JAPONYA ve
İSRAİL gibi modern devletlerin bünyesinde
mevcuttur. Meselenin ehemmiyetine binaen bu
hususu Yüce Heyetinize tafsilâtlıca anlatmış bulunuyoruan. ÜmMediyorum ki, kanunun müza
keresi esnasında Yüce Heyetinizce bu husus
gereği gibi değerlenir. Zaten (TEK) i mütaakıp
DSİ, Etibank ve iller Bankası Teşkilât kanun
ları ilgili bakanlıklarca yeniden gözden geçiri
lecek bu hususların ilmî, idari vs teknolojik
esaslara bağlanması zarureti de vardır.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu 2 daki
kanız var, hatırlatıyorum efendim.
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU
vamla) — Hay, hay efendim.

(De

Muhterem arkadaşlar, aslında Türkiye'nin
kalkınmasında çok güçlü hizmetleri bünyesinde
'taşıyan bu bakanflığm me^eleleriıni 10 dakikalık
kısa bir zaman içerisinde tahlil etmek, eleştir
mek bunlar hakkında görüş ve kanaatlanamzı
bütün tafsilâtiyle ifade etmek mümkün değil
dir.
Binaenaleyh Sayın Başkanın, zamanın bit
mek üzere olduğunu ifade ettiği, hatırlattığı
şu anda bir kaç hususa değinmek suretiyle hu
zurunuzdan ayrılacağımı.
Çok muhterem arkadaşlarım, bir bakanlığın
meselelerini, biraa evvel de ifade ettiğim gibi,
klâsik görüşler içerisinde mütalâa et.nısk sure
tiyle değerlendirnıeye imkân yoktur. Bütçelerin
'dışımda aslında bakanlığın uzun vadeli bir hiz
met projeksiyonu içerisinde meselelerine huku
kî yönden, idari yönden, kadro yönünden yani
personel yönünden, bir de malî imkânlar yö
nünden ele almak mecburiyeti vardır. Bugün

14 . 5 . 1970

O :2

Türkiye'de, biraz evvel de ifade etmiş olduğum
gibi, sadece Birinci Plân döneminde Türfalye''
deki yatırımların % 22 nin yani 13 milyar 800
milyon lirasını realize eden, gerçekleştiren bir
bakanlığın hizmetlerinim görülüşümde birtakım
malî sıkıntılar, formaJliite sıkıntılarının mevcjdoMuğu malûmdur. Bu itibarla 2490 sayılı
Kanunun 1050 sayılı Muhasebei Umumiye Ka
nunu ve bunun dışımda yine aynı bakanlığın
bünyesi içinde çakşan DSİ gibi Türkiye'nin
yeraltı, yerüstü su kaynaklarını değerlendiren
ve hattâ enerji istihsalime kadar varan büyük
barajların inşasını derpiş eden bir gayret içeri
sinde buüıınan DSİ de su haklariyle ilgili mev
zuların henüz kanunlaşmamış bulunması ve
ilerideki hizmetlerin bu baklamdan birtakım dar
boğazlara doğru itilmesi yönümden, ehemmiyetle
üzerimde durulabiîecek mevzulardan birisidir.
Bir de Türkiye'nin ekonomik ve sosyal ya
pışırda büyük katkısı bulunacak olan Kebanın
alt kademeleri olan baraj ve sulama tesislerinim
biran önce ele alınmak surettiyde Dünya Kalkm
ana. Bankasından, Yatırımlar Bankasından veya
bu emsal prejelere kredi veren dış memleket
lerden yardım sağlamak suretiyle 25 milyon
lira vüsaitında bulunan Keban alt kademe »ufla
ma ve enerji projelerinin biran önce realize edil
mesinde büyük faydalar olduğunu ifade etmek
isterim. Çünkü, duyduğumuza göre bu projenin
•developman süresi dediğimiz projemin tahakkuk
safhası 15 seneyi aşkın bir zamana mütevakkıfiiT. 13 milyon insanı ziraat sahasına çekebile
cek ve Türkiyenin bugün istihsal etmiş oldu
ğu pamuğun 13,5 çeltiğin 25 mislini istihsal
edebilecek olan ve enerjiyi bugün Türkiye'de
mevcudolan enerjiye bir kat daha enerji katma
•imkânını sağlıyacak olan bu projeyi, en kısa za•nanida Hükümetin ele almasında fayda vardır.
BAŞKAN — Sayın Karaağaçlıoğlu, nutkuııusıı ikmal etmenizi rica ediyorum.
MUSA KÂZIM KARAAĞAÇLIOĞLU (De
vamla) — Hemen bağlıyorum efendim.
Bir de iran Petrollerimin, Ahvaz petrolle
rinin iskenderuna akıtılması hususunda RCD
Devlet Başkanlariyle İzmir'de yapılmış olan top
lantının neticelerini, ilân edilmiş olan bülten
den öğrenmiş bulunuyoruz. Bu hayırdı hizmetin
en kısa zamanda tahakkuk ettirilmek suretiyle
Türkiye ekonomisine yılda 100 milyon dolarlık
bir gelir sağlıyacak olan bu petrol nakliyatının
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biran önce intacı için gerekli cal13mp.lc.r-n ve
'gerekli hizmetlerin 3rapılnıa3inda büyük fayda
lar mülâhaza ettiğimizi ifade etmek isterim.
Muhterem arkadaşlar, siklerimi k a r a l a bitırirken grupum ve sahsım adın?. Yücs Heyeti
nizi ve Türkiye'nin kalkınmasında büyük L-!r
fedakârlıkla ç a l m a Bakanlığı ve Sakankğın
mensuplarını saygıyla selâmlar, Bütçenin Türk
Milletine, Türk Devletine hayırlı ve uğurlu ol
masını Cenabı Haktan diler, saygılar sunarım.
(Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karaağaçlıoğlu.
Muhterem senatörler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde muhterem
grupların tenkid konuşmaları bitmiş bulunmak
tadır.
Şahısları adına söz talebeden sayın üyelerin
adlarını sırasiyle takdim ediyorum : Sayın Hazerdağlı, Sayın Turan, Sayın Soydan, Sayın Topaloğlu, Sayın Yüce.
Sayın Hazerdağlı, buyurunuz efendim,
SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sayın
Başkan, muhterem senatörler; Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi üzerinde Sayın
Bakana komisyonda tevcih ettiğim sualin ceva
bını bu kürsüden de tekrar ettiğim halde, ala
madığım için tekrar huzurlarınızı işgal etmiş
bulunuyorum. Bu, Keban Barajını dinlemekten
yorulmuş olan arkadaşlarımız var ama bu. Tür
kiye'nin en önemli konusu olduğu için konuş
maya mecbur kalıyoruz. Hele sorularımıza tam
bir cevap alamazsak. Ne yapalım ki. Yüksek
Başkanlık da bize bu soru imkânını vermiyor.
Buralarda konuşup vakit kaybına sebebe! uy orıız. Onun için peşinen affmızı dilerim.
Muhterem arkadaşlarım, komisyonda ve Şu
bat ayında buradaki konuşmamda Keban Ba
rajı gölü altında kalacak emlâk ve arazi sahic
ilerinin kamulaştırma bedelleri için bütçeye her
yıl paralar konduğunu ve bu paraların yerine
sarf edilmediğini 1966 sonuna kadar 85 milyon
para konduğunu, ondan sonra bütçeye her yıl
konulan paraların; 1968 sonunda ek bütçe ola
rak 140 milyon. 1989 da 225 milyon liranın «ka
mulaştırma bedeli» namı altında bütçeye kon
masına rağmen, bu paraların başka maksatlara,
başka yerler^ aktarıldığını sor;nuştum ; Sayın
Bakandan lütfetmişler, cevap vermişler, belki
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benim sorumu iyice tesbit edememişler. Bir ka
sıtları olduğunu zannetmiyorum. Kebanda su
altında kalacak gayrimenkullerin istimlâki diye
buyuruyorlar sorunun başında, paranın tamamı
nereye gitmiştir yani, Takdir Komisyonu faa
liyetleriyle neler yapıldığını şifahen sorduğum
için. arkadaşım iyi not etmemiş olabilirler. Fa
kat burada var. Ayrılan paralar nereye gitti
diyorum. Fakat aldığım cevapta, Sayın Bakana
takdim ettiğimde görüleceği üzere, buna dair
hiçbir cevap yok. Yani, 1988 Bütçesinden 140,
1989 bütçesinden de 225 milyon ayrılmıştır ki,
hepsi 355 milyon eder. Bu paralar mahalline
iarf edilmemiştir.
Muhterem arkadaşlarım, ben bunu sormak
ve Hükümetten de bir cevap almak suretiyle
halkı aydınlatmak, bir hizmet, bir yardım yap
mak istiyorum. Halk bunu yayıyor, diyorlar ki,
bu paralar İstanbul köprüsüne sarf edildi. Ke
ban Barajında su altında kalan arazi sahipleri
ellerini açmış para bekiiyorken, «efendim, para
şuraya, buraya gitti» diye efkârı umumiyeyi bulandıracak sözler sarfedildiğinden ben Sayın
Bakana yardım etmek için gayret sarf ediyo
rum ve bu sualleri soruyorum.
Muhterem arkadaşlarım, «niçin bu soruyu
soruyorsunuz, artık henüz daha Keban Barajı
gölü altında kimsenin toprağı su altında kalma
mıştır. Kalanlar ise parasını alınıştır, niçin ace
le ediyorsunuz, su altında kalmadan köylünün
parasını nasıl verelim» demeniz gayet tabiîdir.
Muhterem arkadaşlarım, bunun bir gerekçe
si var ki, 1955 yılından beri her yıl bütçeye pa
ralar kernduyor. Hükümet, yahut ilgililer bunu
iyi düşünmüşler koyuyorlar. Keban Barajı is
timlâkleri sebebiyle tahmin edilen ilk para 650
milyon lira idi. Ondan sonra 850 milyon liraya
çık M. Bunu, kendi tahmin ve bütçe raporların
dan anlıyoruz ki, bu, 1 milyarı geçecektir. Böy
le gün. geçtikçe, uzadıkça 1 milyarı da geçecek
tir. S, nimdi bu bir milyarı suyun altında kald'^'i yd. yahut kalacağı yıl köylüye verirsek
yer yerip den oynayacak 100 dönüm toprağı elin
den çıkaran adam 10 dönüm toprak alamıyacak,
enflâsyon, spekülâsyonlar bağlıyacak düşünce
siyle, Devletin bütçesine bir milyarı bir defada
y.r/.--:z2i mümkün olamayacağı düşüncesi ile her
y:I 1:T:3070 paralar konuluyor ve bütçe raporla
rında bu"k.v if:,V:. - f ^ y a a Blmii, bu parslar
567 —
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konmuş olmasına rağmen bir türlü verilmiyor. Devlet de bu külfetten kurtulmuş olur. Büyük
toprak sahiplerinden 1 - 2 - 3 milyon, 10 milyon
Köylü de bu parayı istemekte, bir bakıma, çok
alacak adam var. Bunlarırikini de daha sonraya
haklı.
bırakalım ve bu suretle hem yerleştirmekte ko
Şimdi muhterem arkadaşlarım, baraj gölü
altında kalacak köylüleri iki bölümde mütalâa laylık olsun, hem Devlet kolaylık görsün, hem
de fert zarar görmesin. E., şimdi yer altında ka
etmek lâzımgelir. Birisi az çok arazisi bulunan
lacak
böyle küçük toprak sahiplerinin eli koy
köylüler. Diğeri de arazisi bulunmıyan köylü
nunda kalmış. Damı yıkılıyor, direk veremiyor,
ler. Devlet bir Keban Koordinasyonu adı altın
Keban Barajı su altında kalacak diye, tarlasına
da, bu toprakları olmıyan veya toprağı olanla
ağaç dikemiyor. Keban Barajının ne vakit bite
rın bir kısmını yerleştirmek için bir koordinas
ceği
de belli olmadı. Birinci Beş Yıllık Plâna
yon kurmuş. Bir kanun hazırlamış. Bu, 114 sa
göre
1970 yılında bitecekti şimdi kaldı 1973 e.
yılı Kanundur. Millet Meclisindeki metni elim
Allah bilir ne zaman bitecek, bilmiyorum. Biz
de var. Burada baraj g'ölü altında kalacak köy
ona hiç temas etmiyoruz, 1975 te bitsin, memle
lüler istedikleri takdirde kendilerine Devletin
ketin eseridir, biter. Elbet bir sebebi vardır bit
eliyle yerleştirme yapılabilecek, Buna ne dere
memesi için. Onu burada münakaşa etmiyorum,
ceye kadar köylü itibar eder veya etmez o, ayrı
fakat adamlar ümitsizlik içinde 1973 yılında da
bir mesele, onu kanun geldiği zaman konuşaca
biteceği güçtür bu işin. Sebepleri çok, zamanı
ğız. Yalnız Devlet eliyle yerleşime itibar etmigeldiğinde, bitmediği zaman izah ederiz. Şimdi,
yen köylülerin paralarını su altında kalacağı
plânlanmış duyuyoruz 1970 de bitecek ama bityıla kadar bekletmek bir facia olacaktır.
miyebilir. Birçok sebepler çıkar, teknik arıza
Muhterem arkadaşlarım, şimdi geçimini ta
çıkar, paranız bulunmaz. Birçok sebepler daha
rımla temin eden birçok insan var. Bunlar kü
çıkabilir. Şimdi, adamlar elleri koyunlarında
çük toprak sahipleri; 100 - 200 dönüm toprak
bekliyorlar. Ha bu sene paramı verecekler, ben
sahipleri. Ellerine geçecek 150 - 200 - 300 bin
gidip
yerleşeceğim, ha gelecek sene paramı ve
lira gibi küçük paralar. Bugünkü para ile, bun
recekler,
gidip yerleşeceğim diye. Bir insan ye
ları geçen konuşmalarımda da arz etmiştim,
rinden
yurdundan
olacak. Muhterem arkadaşla
döne döne tekrar arz ediyorum, fakat vakit kı
rım, dünyada yurt kurmak çok güç bir iştir. İn
salığından dolayı belki de tam ifade edemiyo
sanın
yerinden, yurdundan olması çok güç bir
rum. Bunlara yani küçük toprak sahiplerine
iştir.
Şimdi,
aslından, ceddinden kalmış yurdu
- küçük parsel demiyorum çünkü bir insanın
vardır,
bırakacak,
bir yurt kurmak için bekli
birçok toprağı vardır, fakat küçük parsellerdir.
yor,
bekliyor.
Bütçeye
paralar konmasa, ümit
Bundan evvelki Sayın Bakan küçük parseller
lenmez. Bütçeye paralar konuyor, radyolardan
sahiplerine öncelik tanınacaktır dediler; onun
ilân ediliyor. Sayın bakanlar geliyorlar Elâzığ'
için küçük parsel sahiplerine demiyorum - ge
da
meydanlarda seçim nutuklarında söylüyor
çimini tarım ile temin eden küçük tarım ailele
lar,
ondan sonra bakıyoruz ki, 365 milyon lira
rine öncelik tanınma"! suretiyle, bu küçük pa
dan,
1965 sonuna kadar yatmış olan bu paradan
raları verirseniz biran evvel onlar giderler, ken
sadece 92 milyon ödeniyor.
di başlarının çarelerine bakarlar. Ya Devlet
eliyle yaparlar bu işi, ya katılırlar buna, bu ka
BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı, iki dakika
nun çıkar. Katılnıazlarsa biran evvel gidip ken
nın
var, hatırlatıyorum efendim.
di yerleşimlerini temin ederler. Devlet eliyle
yerleştirmek güç bir iş,. Koordinasyon Heyeti
SALİM HAZERDAĞLI (Devamla)— Bitine kadar çalışırsa çalışsın bir insana yurt be
"C;~ efondiı-i, Bir hesaba göre 68 milyon, bir he
ğendirmek çok güç bir iştir. Biz diyoruz ki, ge
saba göre 92 milyon olmuş. Ama, bu para kamu
çimini tarımla temin eden küçük ailelere 50 - laştırmaya değil, kamulaştırma heyetlerine, di
100 bin lira alacak insanlara şimdiden paraları
ğer başka masraflara gitmiştir. Bildiğim, Elâ
nı vermek suretiyle onların yerleşmelerini Bağ
zığ vilâyeti hudutları içerisinde 2, 3 milyon lira
lıyalım. Büyük para alacak olanlar nasıl olsa j Ziraat Bankasına yatırılmıştır. Zannediyorum
canların: kurtaracaklardır. Bımlannkine önce
ki, o tarihten bu tarihe kadar da bütçeye 500
lik tanıyalım. Biran evvel bu paraları verelim
milyona yakın para konmuştur. Şimdi, muhte-
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rem arkadaşlar bu vatandaşlara bir cevap ver
mek lâzımdır. Demek lâzım ki, topraklarınız
su altında kaldığı sene vereceğim. Sonra neler
oluyor, muhterem arkadaşlarım, - istimlâk he
yetleri gidiyor, takdiri kıymet yapıyor o sene,
meselâ metre karesine 100 kuruş diyor. Ertesi
sene istimlâk kanununa göre bir daha,, yarın
1972 de bir daha, Yani bu bütçeye konan para
istimlâk heyetleri tarafından istismar ediliyca.
Binlerce, yüzbinlerce lira para alıyorlar. Bunla
ra meydan vermemek lâzım. Biran evvel muay
yen köylerin kamulaştırma işi yapılmalı, en kü
çüğünden, 10 binden bağlıyarak, biran evvel bu
küçük toprak sahibi köylülerin paralan veril
meli, sızlanmalar önlenmeli, büyük para alacak
olanlarmkini de daha sonraya bırakmalı., Köyle
rin hepsinde, her köyde buna başlanmalı. O hal
de Sayın Bakana tekrar arz ediyorum; 1963 ek
bütçesine 140 milyon. 1969 bütçesine 225 milyon
ki, 365 milyona yakın bir para eder. Bu para
nereye aktarılmıştır ve ne için sarfedilmiştir.
Bunu halk öğrenmek istiyor. Ben size yardımcı
olmak için bunu soruyorum. Ondan sonra bu
sene 225 milyon konduğunu memnuniyetle öğre
niyorum ve temenni ediyorum ki, bunu da baş
ka yere aktarmıyasmız. İnşallah gelecek yıl büt
çesinde bu suretle konuşmamış olurum. Sayın
Bakandan soruma bu şekilde cevap buyurulmasını da istirham ediyorum. Çünkü, verdikleri
cevapta sarahat yoktur.
Saygılar sunar, teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Hazerdağlı.
Sayın Turan, buyurunuz efendim.
SAMİ TURAN (Kayseri) — Sayın Başkan,
sayın senatörler, kalkınmamızda mühim görev
leri bulunan. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
lığına bağlı kuruluşların son birkaç yıldan beri
kendilerinden beklenen randımanı veremedikle
rini müşahede etmekteyim. Ben, sadece Devlet
Su işleri çalışmaları üzerindeki görüşlerimi arz
edeceğim. Birkaç seneden beri, DSÎ teşkilâttı
daha evvelki yıllara nazaran çalışmalarında
plân hedeflerine ulaşamadıklarını ve çok geri
lerde kaldıklarını görmekteyiz, 1969 yılında
programlaştırman v e 44 bin hektarlık bir arazi
ye hitabeden 19 sulama ve direnaj işinden, ki
bunların adedi 19 dur, ihalesi yapılanlar sadece
10 bin hektarlık araziye hitabetin ok: ?. d/;, îhr.V
si yapılamıyan 8 i ise 34 bin hektarlık araziye
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hitabetmektedir. Bu suretle 1969 da % 4,1 olan
plân hedefi yerine % 1 e ancak ulaşılabilmiştir.
Yine ihalesi yapılması lâzımgelen 42 barajdan
sadece 8 i yapılabilmiştir.
Saym Bakan DSÎ çalışmalarının gerçekleş
me oranının % 75 olduğunu ifade buyuruyor
lar, yukarda arz ettiğimiz rakamlar karşısında
bu % 75 oranı hangi orandır acaba? Sulanabilen arazinin sadece % 25 ini sulayabilmekteyiz.
Halen yağmura bağlı bir memleket olarak bil
gili ve disiplinli çalışmaya ihtiyacımız vardır.
Eğer arazilerimizi kısa bir zamanda sulamaz
isek. bırakalım erozyonu, bütün Devlet gelirle
rini hububat teminine sarfetmek mecburiyetin
de kalacağız. Halkımızın % 75 i çiftçi olan bir
memlekette yüzbinlerce ton buğday ithalinin,
elbette ki, Devletin malî durumuna ve kalkın
mamıza tesiri büyük olacaktır. Malûmunuz ol
duğu veçhile, bu yıl Urfa, Mardin ve Diyarba
kır gibi Güney - Doğu illerimizde büyük kurak
lık oldu, birçok vatandaş kuruyan ekinlerini
hayvanlarına otlatmak mecburiyetinde kaldı.
Ve biz bunların resimlerini gazetelerde gördük
ve bu arada vatandaşlar geçimlerini sağlamak
için evlerini ve köylerini terk etmek mecburiye
tinde kalıyorlar.
Sayın arkadaşlarım, birinci bütçede bâzı ar
kadaşlar DSÎ teşkilâtında personel azlığından
dolayı hedeflerine ulaşamadıklarını ifade bu
yurdular. Bendeniz bunun tamamen aksini dü
şünmekteyim. DSİ nin işgal ettiği o muazzam
bina lebalep dolu, Bu binayı işgal eden per
sonel ile, değil. Türkiye'nin, en azından Avru
pa'nın sulama islerini halletmek mümkün olur.
Bence çalışmayı aksatan,
personelin azlığı
değil, bilâkis çokluğudur. Hangi Devlet dai
resine giderseniz gidiniz odalar memurlarla
doludur. Masaların üzerinde evraklar yığılı,
faka"; banım 1 ar örgü firar, beyler de gazete
okur ve toto doldurur, işte bunlara çare
bulmak lâzım. Biı-ds çalışkan, vatansever, ehli
yetli memur az. Kabiliyetli eleman yok. Bir
çok işlerimizin aksaması bundandır.
Mııb+evcm arkadaşlar. İkinci Beş Yıllık
Kalkınma Plânının öngördüğü
birçok pro
jelerin hazırlanmış olmasına rağmen, plândan
akanldıklarır.1 öğreniyor;^. Meselâ; İkinci I k ş
Yıllık Kalkınma Plânının 311 n d sayfalın
da yer alan Sasıantı - Kızılırmak projelinin
rantabl olmadığı ileri sürülerek plândan çı-
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karıldığmı öğrenmiş bulunuyorum. Bu proje j cık adı ile bir sulama tesisine başlanmış ve
Zamantı ırmağının Kızılırmak'a dökülmesini
her nedense bir müddet sonra çalışmalar dur
öngörmektedir. Kayserimin Develi ilçesinin
durulmuş, 1943 de tefetfa-r başlamış ve tesisin
Gıcık adı verilen bir
mevkiinden, Develi,
sanat yapıları ve 36 Km. lik kanal inşaatı bit
Yahyalı, Yeşilhisar, incesu ilçelerinin çevirdiği
miş. Su, kanallara verilmiş ve fakat kanalda
boş, çorak yüzbinlerce hektarlık araziyi eki
suyu birkaç yüz metre ileri götürmek müm
lir hale getirmek ve yine sınanması kabil bin
kün olmamış ve çalışmalar tekrar durdurul
lerce hektarlık araziyi de daha verimli bir hale
muş. 1980 - 1931 arasında tekrar ele alınmış
sokmayı amaç tutar. Aynı zamanda bir hidfakat çalışmalar yine bırakılmış. 1961 tarihin
ro - elektrik santralini de içine almaktadır.
den beri bu tesisler olduğu gibi durmakta
Proje bu çorak arazinin etrafında toplanan
dır. Tabiî ki, zamanla yer yer tekrar bu te
binlerce topraksız vatandaşa da toprak Bağ
sisler bozulmaktadır. Kısaca mazisini arz etti
lıyacaktır. Diğer taraftan bu proje Seyhan
ğim ve milyonlarca liranın israfına sebep veri
nehrinn taşmalarını da önliyecektir. Başka
len bu sulama kanalının durumu ne olacaktır.
mühim bir hedefi de Kızılırmak projeleri adı
31- seneden beri, sarfedilen emekler ne ola
verilen birçok projelerin tahakkukuna da yar
caktır? Sayın
Bakandan
bunu öğrenmek
dım edecekir, şöyle ki, Kızılırmak üzerine ku
isterim. Yine söylendiğine göre bu kanallara
rulan Hirfanlı Barajı santral çalışmaya baş
muvazi giden, iki metre kadar altından geçen
ladığından beri dolmamaktadır. Yani Kısılırbir kanal ile bir değirmenci değirmenini döndür
mağm suyu bu barajı doldurmaya kâfi gel
mektedir. Değirmenle menba arasındaki mesafe
memektedir.
İşte Zamantı Irmağı Kızılıriki Km. kadardır. Değirmenci suyu değirmene
makla birleştiği takdirde, Hirfanlı Santrali
kadar götürüyor, fakat bu devirde, fennin bu
verimli çalışacak hem de ileride Kızılırmak
kadar ilerlemiş olduğu bir devirde biz beton ka
üzerinde kurulacak tesisleri etkiliyecektir.
nallarla suyu iki Km. yere götür emiyoruz. Ve
yine.
söylendiğine göre, değirmenci «bu tesis
Muhterem arkadaşlarım, yukarıda arz et
leri
bana
25 bin liraya satın» diyormuş.
tiğim hedefler bu projelerin hazırlanışı ve
İkinci Beş Yıllık Plânın konuşulması sırasın
Maruzatını bu kadardır, bütçenin Enerji ve
da zabıtlara geçmiştir. Rantabl olmaması yal
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına ve milletinize ha
nız Develi ovasının sulanmaması nazarı itibara
yırlı, uğurlu olmasını temenni eder, Sayın Ba
alınarak söylenmektedir. Aslında, arz ettiğim
kanı ve Bakanlık erkânı ile Yüce Senatoyu say
gibi, binlerce hektarlık arazinin sulanması ya
gılarımla selâmlarım.
nında mevcut hidro - elektrik santrallerine ye
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turan.
nisinin eklenmesini, Hirfanlı Santralinin tam
Sayın Soydan, buyurunuz efendim.
randımanla çalışmasının teminini, ileride Kızıl
ırmak üzeride kurulacak tesislerin
gerçek
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
leşmesini ve Seyhan Nebrifnn
taşkınlarını
kan, değerii arkadaşlarım, bendeniz Enerji ve
önliyecek bir projedir. Bunların beşi bir arada
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesi sebebiyle
mütalâa edildiği saman, görürüz ki, mutlaka
re.ârusatımı; büyük sulama ve madenler üzerin
rantabldir, yapılması gereken bir projedir,
de arz etmek îstiyeceğim. Türkiye'miz, ekilebilir
avcisi. olarak Beş Yıllık Plâna göre '235 milyon
SaT~m Bakinden bu m^v.Tuu incelemelerini
dekardır, 1953 senesinde yapılan istatistiklere
ve ırsrekirse s^mc!."- nıümknr.. or"?asea bilâb^ea.
ptlre ds 2e;3 milvon dekardır. Türkiye nüfusuyazılı olanık bu durumu bana bildirmesini r?^a
edeceğim.
j n-'üi, ille okludan beri hocalarımızın bize öğret
Muhterem arkadaşlarım., diğer bir misal de i tiklerine göre? % 75 i ziraatle iştigal eder» deriş,
secim bölgemden vereceğim. Kayseri'nin Pı- j VG realite de budur, % 75 i. ziraatle iştigal
narbaşı ilçesinde ve Uzunyayla'da Pınarbaşı - ! eden Türkiye'deki vatandaşlarımızın kaderi, taKasancık Bulama tesisleri adı ve-rilon bir re- I eletla karşı kargıya burakılmıştır. Şahsi görü
sis birçok safhalardan soîera maalesef kendi | cüme gere, muhterem arkadaşlarım Türkiı^e'de
kaderine
terkedilmiştir. Bana intikal ettiril- i i^kleğm ünlenmesi, birinci derecede % 75 zi
i
raatle iştigal eden köylünün istihsalinin kadiğine göre, 1936 senesinde Pınarbaşı - Kazan |
— 570 —
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derini tabiata bıraknııyarak, sulamak zarureti
meydana gelmiş ve geçmektedir.
mev-su yî
nız ziraatle istie'al eden - meslekim avukatlıl
olmakla beraber - bir çiftçi çocuğu olarak mü
şahedem şudur k i ; Türkiye'de sulama % 5,7 ol
duğuna ve ziraatle iştigal eden köylünün oranı
da % 75 bulunduğuna göre kaba rakam olarak
% 5 ini düşersek, tabiatın kaderine bırakılan
% 75 vatandaş ziraatle iştigal etmiyor, işsiz de
mektir.
Yahudiye sormuşlar, demişler ki, «niçin
ziraatle iştigal etmezsin?» «Benim Allah'la pa
zarlığım yoktur.» demiş. Meseleyi realist yol
dan gören israil, devlet olduktan sonra yakın
bir zamanda ziraatle iştigale ballar başlaman,
meseleyi Allah ile pazarlığa bırakmamıştır, Ve
sulamayı % 27 ye çıkarmayı da bilmiştir. işte
muhterem arkadaşlarım, meseleye ana dâvadan
başlamak lâzımdır. Türk Milleti olarak yatı
rımlarda asıl nüfusun % 75 inin iştigal sahası
olan, ancak sulandığı zaman is sahası doğan top
r a k l a n değerlendirmezsek, tabiatla k a m kar
şıya kalındığı zaman, sureti katiyede bu istih
salden bir netice almak mümkün değildir. Yük
sek huzurunuzda Türkiye'de sulama durumunu
şöylece ars etmek isterim, israil'de % 35,
îrak'da % 32, Lübnan'da % 27, ki, burada bir
sürçülisan oldu, İsrail % 35 i bulmuş, Bulga
ristan'da % 25, Yunanistan'da 11,3, Suriye'de
7,5, Türkiye'de 5,7 dir. Aşağı - yukarı yakın
komşulara nazaran dahi, sulamayı % 5 te bı
raktığımızın kaderi odur ki, ziraatle iştigal
edecek geniş bir toprağa sahibolduğumuz halde,
Ticaret Bakanının vermiş olduğu beyana göre,
muhterem arkadaşlarım, 1968 senesinde 650 bin
ton, 1969 senesinde 850 bin ton, 1970 senesinde
500 bin ton, TMO. nin dolayısivle, Bakanın
verdiği bütçe konuşması sebebiyle buğday ithal
edileceği anlaşılıyor ki, ben bu rakamın 1500 bin
ton değil, milyon ve milyonun da üzerin o çıka
cağına kaani bulunuyorum.
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buğday 10 500 000 ton, arpa 3 740 000 ton,
çavdar SÜC GG0 ton; yekûn 15 040 000 ton.
Burada rakama bakıyoruz, iki sene arannda
buğdayda 850 000 i;on bir artış görüyoruz, ar
pada 165 000 ton, yulafta 50 000 ton tenzilât
vardır. Şu durum gösteriyor ki, memleketimiz
de zirai sektörde ciddî bir şekilde sulamaya git
meden muhterem arkadaşlarım, % 5 ini tenzil
edersek % 75 vatandaşı ziraatle iştigal etmiysn, işsiz ilân ediyorum. Bu hatâ gelmiş ve
geçmiş iktidarların tamamına sâri bulunmakta
dır, Türk Milleti olarak bir sulama seferberliği
yapıp, Anâdoluyu sulamadıktan sonra kalkın
mak mümkün değildir, muhterem arkadaşlarım.
Ancak, zirai sektörde istihsalde ciddî bir tezayiide gidersek sanayi sektör, zirai sektörün
yanında gitmektedir. Zirai sektörde hammadde
leri bulamadığımız zaman sınai sektör de ciddî
bir refaha varmak mümkün olmıyacaktır.
Hâdiselere böyle kısaca temas ettikten sonra
1957 senesinden bıı tarafa, Ceyhan Havzası üze
rindeki Karadil, Hurman, Göksün, Adatepe
barajlarının sondaj ve âmenejman işleri bittiği
ve Ziraat Bakanlığınca toprak tahlilleri de yapıl
dığı halde, 3 milyon dekar araziden ancak, ya
rım milyon dekar arazinin Devlet sektörü eliyle,
diğerleri, iptidai usûllerle sulama yapılan bu bel
demizde halen fenni sulama yapılmamasının se
bebini Sayın Bakandan burada sarahaten öğren
mek isterim. Yine memleketimizde Türk ekono
misine tesir eden ve yapılan sondaj ve âmenej
man neticesinde MTA mütehassıs heyetlerinin
ve mühendislerinin vermiş olduğu rapora göre
3 milyon 200 bin ton veya 500 bin ton civarın
da olduğu tahmin edilen linyit kömürünün son
daj ve amenejmanian bitmiş, MTA vazifesini
kömür işletmelerine devretmiştir. Sayın Bakan
dan istirhamım sudur: 1970 veya 1971 senele
rinde kömür işletmelerince yapılan, MTA mn
raporundan sonra, projeler ikmal edilmiş midir?
Edilmişse burada istikbale nıusaf olarak isteni
len termik santralının kurulması, takribi ne sa
man mümkün olabilecektir, bunları da Bayın
Bakandan öğrenmek isterim.

işte bu sebeple, Türkiye'deki nüfus artışı
% 3 oranında olduğuna, sulamayı da tahakkuk
ettiremediğimize göre, Türkiye'deki verim nisBAŞKAN — Sayın Soydan, -M dakikanız
beti, muayyen, tezayüt göstermiyen rakamlar
üzerinde durmaktadır. Muhterem arkadaşlarını, 1 var, hatırlatıyorum efendim.
1968 e göre buğday 9 650 000 ton, arpa
HİLMİ SOYDAN (Devamla) — Teşekkür
3 575 000 ton, çavdar 850 000 ton, yulaf
sdo..lm Saym Balkan, sözlerime son verirken
430 000 ton; yekûn 14 505 000 ton. 1035 te
muhterem, arkadaşlarım, Enerji Bakanlığı Büt— 571 —
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çesinin Türk Milletine hayırlı olması dileği ile
hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soy
dan.
Sayın Topaloğlu buyurunuz efendim.
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Sayın
Başkan, değerli arkadaşlarım, ikinci defa huzu
runuzu işgal ediyorum, kendi namıma bâzı hu
susları açıklamak, bâzı konular üzerinde dur
mak istedim. Bilhassa petrol konusunda arama
lara değineceğim. Aramaların Türkiye Petrolle
rinin son yıllarda bir başarı göstermediği bir
gerçektir. Beş yıldan beri yeni bir keşif yapıl
madı. Bunun tesirinden olacak Türkiye petrollarmda şimdi birtakım yeni teşebbüslerin yapıl
makta olduğunu öğrendim. Yeni bir şirket ku
rulmak isteniyor. Bu şirket arama, üretim ve
sondaj şirketi olacakmış. Şimdi, bu durum kar
şısında Türkiye Petrollerinde 1981 den 1965 e ka
dar birçok yeni sahaların bulunması ile sonuç
lanan aramalar yapılmıştır, bunun hakkında
Yüksek Senatoya bilgi vermek isterim. Türkiye
Petrollerinde Arama Kısmı Şubesi ilk defa 1961
de kuruldu. Bunun başına çok genç ve çok de
ğerli elemanlar getirildi. Bunlar petrolcü ola
rak yetiştirilmiş arkadaşlardır. Kabul etmek lâ
zım ki, o şartlar içerisinde bu arkadaşlarımızın
bu kadar mesuliyetli durumlara gelmesi, belki
petrol sanayii» ileri olan memleketlerde bir par
ça yadırganabilir, yani bunların tecrübesiyle
mütenasip değildir, denebilir, bunları müdrik
olarak arkadaşlar gayet ciddî
çalışmışlardır.
Muvaffak olmuşlardır. Fakat 1966 dan itibaren,
bünyede bir değişiklik görülür. Bu arkadaşlar
başında mesul kişiler, kısa zamanda muvaffak
olmalarına rağmen vazifelerinden uzaklaştırıl
dılar. Bunun yerine gelen arkadaşların değerli,
değersiz oldukları münakaşasını yapmıyorum,
ama şu bir gerçektir ki. muvaffak olan ekiple
rin kolay kolay yerlerinden uzaklaştırılmama sı
lâzımgelir. Bu arkadaşlar vakfelerini yapmış
lardı. Bu arada aramanın felsefesinde bir deği
şiklik yapıldı. Dendi ki, «Çok riskli sondajlar
yapılıyor, aramaları bilhassa ya.Imncı şirketlere
uygun olarak daha ihtiyatlı yapalım» Kanaa
timce; bu noktadır k% TPAO nm son aramalarındaki başarısızlığın nedeni olmuştur. Demin
de Gurupunı namına konuştuğum zaman söyle
diğim gibi, sondajlardaki başarının bir gereği,
bir sebebi; aramaların jeolojik ve jeofizik tet
— 572
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kiklerin ciddî ve iyi olmasının yanıbaşında,
madencilikte lâzımgelen cesaretin ve iyimserli
ğin de beraber olmasıdır. Bu ikisi beraber yü
rümezse aramalarda sonuç almak mümkün ol
maz. Şimdi, bu başarısızlığı değiştirebilmek için,
tahmin ediyorum, bir şirket kurulma yoluna
gidiliyor.
Değerli arkadaşlarım, bundan bir evvelki
konuşmamda şunu açıklamıştım; bizim mem
leketimizde çok mecbur olunmadığı takdirde
işleri dağıtmakta, işbirliği yapmak, korporasp n yapmak bakımından çok büyük zorluklar
çıkar. Bir sondaj arama ve istihsal şirketinin
kurulması demek, Türkiye Petrolleri ile, rafi
neriler arasında daimî bir ihtilâfın doğacağını
ortaya kor. Bugün Pet - Kim ile Türkiye Pet
rolleri arasındaki hâdiseler, zorluklar meydan
dadır. Kaldı ki, böyle bir şeyin kurulmasına lü
zum da yoktur, çünkü, Türkiye Petrollerinin
esa^ görevi budur.
Türkiye
Petrollerini
bir Holding halinde diyebileceğimiz birtakım
şirketler haline getirmek, bir tevsi şirketi için,
Petrol Ofisin daha evvelden kurulmuş olması
dolayısiyle mümkündür, Arama şirketi için,
istihsal şirketi için 1 milyon ton ham petrol is
tihsal eden bir şirket olarak Türkiye Petrolleri
inin. artında bu, fazla yük olur.
C-ayet açık konuşacağım, böyle bir şirketin
kurulmalında bir faırda vardır,, idare meclisi te
şekkül eder, br-sı insanlara idare meclisi âsalığı
verilebilir. Bir de umum müdür ortaya çıkar
muavinleri teşekkül eder. Fakat, Türkiye Pet
rollerinin bugün içinde araması, istihsali ve son
dajı, birer umum müdür muavinlikleri haline
getirildiği takdirde, bu işlerin ben bir baş tara
fından iyi yürütüleceği inancındayım. Bunu
söylemek için huzurunuza geldim. Demin ko
nuşmam kısa müddetle mukayyedolduğu için
sövlivenıerniştim..
Değerli arkadaşlarım, bunun yanıbaşında,
bunun. biraz dışında, Sayın. Bakana bir sorum
dn ; ran Oeçen konuşmalarımda taş kömürü üreİİmnnn 1970 yılında 9 milyon ton tüvenan. 5
milyon ton da satılabilir kömür haline gelebile
ceğini beyan ettiler, istatistiklere bakacak olur
sak, 1945 yılında satılabilir kömür miktarı 2,5
milyon tondur. 1969 da 4,600 milyon ton veya
4 milyon 7Û0 bin tondur. Yine Sa}"n Bakanın
beyarlarmdaki rakamları söylüyorum, Çatal ağzı Santrali bunun 600 bin tonunu toz olarak
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alır, bunu çıkaracak olursak 4 milyon 100 bin
ton satılabilir kömür var, demelriir. Biz 25 yd
zarfında maalesef üretimimizi 1,5 milyon ton
artırabilmiş oluyoruz. Şimdi, 4 700 000 ton dahi
kabul etsek bir yıl zarfında bunun 1 300 000
ton gibi bir rakamın nasıl artırılacağı hakkın
da da Sayın Bakandan ayrıca bilgi rica ölece
ğim. Benim maruzatım bu k a d a r Teşekkür ede
rim,
BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Tepaloğlu.
Sayın Yüce, buyurunuz efendim.
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Sayın Başkan, sayın senatörler, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı, Türk iktisadi haya
tında çok büyük ehemmiyeti bulunan birtakım
iktisadi teşebbüsleri sinesinde barındırmış bir
bakanlık olması hasebiyle bütçede çok esaslı bir
yer işgal edecek niteliktedir. Sizlere 10 dakika
gibi kısa bir müddet kitabetmek mecburiyetin
de kaldığım için bu büyük bakanlığın meselele
rinin bir kısmına kısa fırça darbeleri seklinde
temas etmek mecburiyetinde kalacağım.

m senatörler, bu Bakanb^m railosesckrinden biri de Etu?,rık^.r. Çalınmalarından zi
yadeni ile memnun olunması ioabedon bu millî
müessesemiz finansman zorlukları içericlııde di
ğer iktisadi tevekküllerimiz ffibi kıvranmakta
dır. Binaenaleyh, bu müessesemizin ve buna
mümasil Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu
Müessesesinin finansman açıklarından dolayı,
yatırımlarında çekmiş oldukları zorlukları or
tadan kaldırmak ve onların yüklenmiş oldukla
rı fo-is şarjlarının ekonomilerini altüst etmiş
olınaîarına mâni olmak i^in bunların sermayele
rinin tezyidi keyfiyetinin biran evvel tahakkuk
ettirilmesi şarttır. Esasen, Enerji ve Tabiî
Kaynaklar Bakanlığının kanunu, bütün bu kür
ünlerden verilmiş olan sözlere rağmen, bir tür
lü çıkmamıştır 440 sayılı Kanunun âmir hüküm
lerine göre iktisadi Devlet Teşekküllerinin ye
ni kanunları ila ısdar edilmemiştir. Binaena
leyh, bu kanunların biran evvel çıkarılarak bu
müesseselerimizin daha salim bir istikamette
çalışmalarının teminini hassaten rica ediyo
rum.

Sayın senatörler, bu bakanlığın en mühim
ünitelerinden biri Devlet Su İdleri İdaresidir.
Bu idarenin sendikası ile, GES - İŞ'le işveren
arasındaki bir ihtilâfın bizleri endişeye sevk
edecek bir mahiyet arz etmiş olduğunu kf^an
etmek mecburiyetindeyiz. Türkiye'de toplu is
sözleşmelerinden tevellüdetmis olan ihtilâflar,
birinci etapta işverenle işçiyi ilgilendirmiş ol
masına rağmen GES - İŞ'in bu grev kararında
daha ziyade halkla işçi teşekküllerinin karnı
karşıya gelmesi gibi bir durum hâsıl olmakta
dır. Türkiye'nin, haşatı idrak edeceği bir dev
resinde ve tabiat Kartlarına bağlı olan bir ta
rım sektörüne malikiyeti dolayısiyle Devlet Su
İşleri, işyerlerinde vukubulacak grevlerin, Tür
kiye'nin zirai istihsali ile çok yakından ilcisi
bulunduğu için, bu grevler halkla sendika
idarecilerini karşı karşıya getirecektir. Bi
naenaleyh, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı o bakanlığın mensuplarından eminiz
ki, bu grevi hassasiyetle takibetmiş olmalarına
rağmen, bu grevin devamı ve Hükümet k a r a n
ile ertelenmesi yollarına tevessül, bizi endişe
lerimizde devama sevk etmektedir. Bendeniz
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından bu
konuya ehemmiyetle eğilmelerini bilhassa istir
ham edeceğim.

Etibank Genel Müdürlüğüne bağlı Ergani
Bakır İşletmesinin 17 bin ton mesabesinde olan
biiister bakır istihsalinin 3 - 4 seneden beri 10
bin ton seviyesine kademeli olarak, düşmekte
okluğu müşahede otmis bulunıryoru::. Bu, dün
yada mevcut bakır madenleri içerisinde en
yüksek tenörlü bakır madeni olan Ergani Ba
kır İşletmesinin yüksek tenörlü cevherlerinin
bitmek üzere olduğu nazarı itibara alınması ve
düşük tenörlü cevherlerle istihsali aynı tempo
da tutmak için gayret sarf edilmesi icabedorken ileriden beri bu projeyi, yani zenginleştir
me projelerinin zamanında tatbik edilmemesi
nin neticesindendir. Binaenaleyh, Türk ekono
misi bu yönden dolayı sarar görmüştür. Bu
projenin biran evvel tahakkuk safhasına so
kulması çarelerine tevessülü hassaten rica edi
yoruz.
Türkiye Kömür işletmeleri Kurumunun Zon
guldak havzasında maden taşkömürü istihsa
linde düşmeler olduğunu müşahede etmekteyiz.
Üçüncü demir - çelik sanayiine yeni taşkömürü
yaLi^tirilnıek üsere tatbiki gereken bir proje
nin üçüncü demir çeliğe taşkömürü yetiştirerneraok endktsi ufukta belirmiş olabilir. Sayın
Bü.ka?u3n:3dan taşkömürü istihsalmdeki - belki
ârizi de oka - düşüşlerin sebeplerinin ne oldu573 —
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taklığı ile daha fazla miktarda maden istihsal
sahalarında faaliyet göstermesinde belki fayda
olabilir; nitekim duyuyoruz ki, Devlet Plânlama
Teşkilâtı iyi ecnebi sermaye getirme esaslannı
tesbit edecek ve onları istismar sahası dışında
tutup faydalı hizmet görecek bir ecnebi serma
ye celbi hazırlıkları içerisinde olmuş ve bu ha
zırlığını tamamlamıştır. Fakat bu hazırlığın
Türk kamu efkârına faydalı olabilecek bir vasıfda ilan edilmesi veyahut onun münaka
şasına arz edilmesi konusu henüz vukubulmaırotır. Binaenaleyh, bu hususun da biran evvel
tahakkuk ettirilmesini veyahut ne safhada ol
duğunun belirtilmesini Sayın Bakandan hassa
ten i:tirham ediyorum.

ğunun ve üçüncü demir çelik fabrikalarına ye
tiştirilmesi isin - zannediyorum, 1,6 milyon ton
dur - bir istihsal kapasitesine erişilme g a y e t 
lerinin ne merkezde olduğunun belirtilmesini
hassaten rica edeceğim.
Zonguldak'da iş kazaları geçen senelere na
zaran artmıştır. İsçi meseleleri bir huzursuzluk
arz etmektedir, iş kazalarından dolayı veyahut
işin icabı vukubulan maluliyetlerden dolayı iş
çinin birtakım avukat veyahut diğer aracılar
tarafından dâvalarının yapılması
görülmesi
safhalarında da olsa, istismar edildiklerine
dair yaygın söylentiler ve belirtiler vardır. Bu,
çok taraflr hattâ dâva hakkında vaarsşilememsk gibi Anayasanın bir âmir hükmlinûn icra
sı ile de bir noktaya kadar itilmiş oba dahi
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 50 bin
işçiyi sinesinde barındıran Zonguldak Havza
sında, maluliyetler konusunda isçinin bir istis
mara uğramaması çabalarını ve kanuni ve hu
kukî icaplarını yerine getirmesini hassaten rica
etmekteyim.
BAŞKAN — Sayın Yüce, iki dakikanız var,
hatırlatıyorum efendimAHMET DEMİR YÜöE (Devamla) — Sa
yın senatörler, Türkiye'nin en büyük varlıkla
rından birisi maden varlığıdır. Madenlerimizin
en iyi işletilmesi, çıkarılırken en iyi bir şekilde
istismar edilmesi bakımından kuvvetli işletici
lerin elinde bulunması şarttır. Bunlardan biri
si de kredi müessesesidir. Fakat esaslı, iyi iş
leticiye kredi temin edecek bir maden banka
sının kurulması senelerden beri arzuya şayan
görülmüştür ve Ağustos 1968 tarihinde ç:k?~
bir kararname ile bir maden bankasının ku
rulduğundan bahsedilmiştir. Fakat bu maden
bankasının her hangi bir mesai sarf etliğine
dair duygumuz, bilgimiz yok bur. Cayın il akan
dan bu ikiisadi üniteye iyi kredi t;mm edecek.
istismar edilmiyen kredi temin edecek bu ma
den bankasının ne zaman faaliyete g3Ç3a:gi:„m
açıklanmasını bilhassa istirham, ediyorum,
iviet Plânlama Teşkilâtında, maüır ae.
denlerimknn iyi ederde çarçur edilmeden,
yük sermaye istediği için büyük sermayeler ve
halkın sermayesinin akacağı şirketler yönün
den isletilmesi için bâzı cakımmmnn oldımâma
biliyorum Bunların meyanmda da Türkiye'nin,
yine istismar edilmeden bir ecnebi sermaye or
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"i*r-"tl*
— Sayın Yüce...
.dUblZT DF.LZİR YÜCE (Devamla) — Sajm senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığının Bütçesinin Türk Milletine ve Ba
kanlığa, Bakanlığın dairelerine ve orada çalışan
muhterem memur ve işçi kardeşlerimize hayır
lı, uğurlu olmasını temenni eder, hepinizi hür
metle selâmlarım.
BAŞKAM — Teşekkür

ederim Sayın Yü

ce.
Sayın Karavelioğlu, buyurunuz efendim.
KÂMİL EASAVELîöĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım; geçen defaki bütçe müzakereleri esnasında ben Enerji
B~kanlığı Bütçesinde Konya ovasının sulanma
df-rumu hakkında bilgi istemiştim. Henüz ceva
bını alamadım. Demek ki, bir vakit bulup toparlıyamadıiar veya görevliler hazırlıyorlar.
Eu vesile ile bu konudaki görüşlerimi arz etî.Uik imliyorum.
Bütün arkadaşlarımın bildiği gibi Türkiye
sulamada henüz istenen hedeflere ulaşamamış
tır. Büyük gayretle çalışılmasına rağmen yapıl
mış o'an barajların bile sulama şebekeleri zi
rai verime olumlu bir katkıda bulunamamıştır.
b;İ3selâ; Konya ovasında büyük masraflarla ya
pılmış elan barajlar taşkın önleme veya su toph r ı r barajı olarak vazife görmekte, zaten ener
ji aide etmek mevzuubahis değil, fakat asıl fonkrdy onları elması lâzımgelen sulama hususunda
şebekenin ikmal edilememiş olmasından dolayı bir görev yapamamaktadır.
Çimdi arkadaşlarım, bildiğiniz gibi Konya
ovası bir kapalı havzadır. Sudan mahrumdur,
mahsul tamamen tabiî şartlara bağlıdır. 1908
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de Almanların yaptığı Çumra Kanalı inşaatın
dan beri sulamada hiçbir mesafe hemsn hemen
kaydedilmemiştir. Bununla beraber senelerden
beri büyük bir proje var. Bu proje Beyşehir
gölünün suyunu Karapınar'a kadar götürüp
bütün Konya ovasının bugün erozyondan kav
rulan bölgelerini bile sulamak şeklindedir. Anıa,
bu proje benim bildiğim kadariyle, henüz te
kemmül etmemiştir, 10 senedir de olduğu gibi
duruyor. Hangi safhadadır, bilgi verilirse mem
nun olurum.
Şimdi, Konya ovası bir kapalı havzadır.
Yani denizlere alası yoktur. Bugün Konya ova
sının bir problemi vardır. Yağmur veya kar
mevsiminde Konya ovasını su basmaktadır. Bu
gün sulamada daha çok Konya ovasını su bas
kınından korumak problemdir. Bu su baskının
dan Konya ovasını korumak için bir proje üze
rinde çalışılıyor, memnuniyetle görüyorum,
Konya ovasının fazla suyunu, zarar iras eden
suyun, beş - altı Km. lik bir tünelle evvelâ yük
seltilerek sonra tünelden geçirerek, sonra
45 - 50 Km. lik bir kanalla Tuz Gölüne akıtmak
projesi üzerinde Hükümet çalışıyor. Son derece
isabetli ama meseleyi kökten halledeceğini san
mıyorum. Bu kapalı havzanın suyu, herhalûkârda bir başka şekilde ve toptan yani temelli
bir şekilde, denize akıtılmalıdır, bunun çaresi
bulunmalıdır. Bugün bunlar artık teknikte
problem değil. Hepimizin bildiği gibi suya ir
tifa vermek, suyu engellerden aşırmak bugün
artık sadece emeğe, kapitale bağlı meseleler
dir, teknik problemler değildir.
Her birinizin dikkatini çektiğini umuyo
rum. Sovyet Rusya, koskoca Orta Asya çölünü,
Sibirya'ya akan nehirlerini Orta Asya'ya çevi
rerek senelerden beri sulamıştır ve sulama ka
nallarının, anakanallarmın uzunluğu binlerce
Km. ile ölçülü. Ve yine Sibirya'ya akan nehir
leri Orta Asya'ya çevirmek için delinen tünel
açılan dağların genişliği de yine yüzlerce Km.
ile ölçülür. Şunu demek istiyorum; bugün ar
tık teknik bakımdan bir problem kalmamıştır,
sadece emek, kapital, zaman meselesi vardır.
Şimdi, yine Konya meselesine dönüyorum:
Beyşehir Gölünün suyunu Suğia Gölünde birik
tirmek, Karapınar'a kadar kanallarla naklet
mek ve bütün Konya ovasını sulamak. Proje
nin esası budur. Bildiğiniz gibi ben bir teknis
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yen değilim, daha ileri konuşmak istemiyo
rum. Anahatları ile mesele budur. Bunun ta
hakkuku lâzımdır. Tabiî bunun yanında Kon
ya ovasının kapalı havzalıktan çıkması da şart
tır. Bugün öncelik, su baskınını korumaktadır.
Kadersizlik sanki kuraklık yetmiyormuş gibi,
kıt - kanaat geçinen köylülerin başına bir de su
baskını problemi çıkmıştır.
Şimdi arkadaşlarım, her münevverin bildiği
gibi, biz Orta Anadoiluyu ve Güney - Doğu Anadoluyu her halükârda en kısa zamanda sulama
ya mecburuz. Sulamak için elimizde bir şans
var: Su var.
Meselâ; bugün Porsuk gelir Polatlının önün
den döner, tekrar Eskişehir'e kadar varır, Sa
karya'ya dökülür, Karadenize gider. Ankara
çayı Sakaryada birleşir. Şimdi, akademide yap
tığımız bir meseleden de ilham alarak seneler
den beri zihnimi meşgul eden bir meseleyi, bir
teknik, fantazi telâkki edilse bile, teknisyen
ler indinde burada ortaya koymaktan çekinmiyeceğinı.
Sanınım, ki, Porsuk'un suyundan Haymana
ovasını sulamak veya bunun çarelerini aramak
bir topoğrafik tetkik yaparak buraya gelme
dim - irtifa kaydederek, suyu yükselterek Hay
mana ovasını kısmen veya tamamen sulamak.
Bunun için Ankara Çayını kullanmak her halü
kârda Orta - Anadolu'nun suyunu Sakaryaya
bırakmamak.
Ayrıca, yine Kızılırmak'in suyunu mümkün
olduğu kadar Orta - Anadolu için istismar et
mek. Bunlar büyük projelerdir, zamana, emeğe
kapitale vabestedir ama, bildiğim kadariyle,
teknik bakımdan hiçbir problem değildir. Bun
larda bir hamle yapmak zorundayız. Bu işleri
i.ânihaye oMuğu gibi bırakamayız, ilânihaye
Amerikan buğdayı ile geçinemeyiz ve Orta Anadolu yaylalarından çıkan suyu Orta - Anadoluda kulanmaya, Orta - Anadoluda istismar
etmeye mecburuz. Konya ovası böyle, Hayma
na ovası böyle, Kırşehir böyle, Tuz Gölü civarı
böyle. Güney - Doğu Anadolu, Türkiye'de zirai
önceliği en fazla olan bölgelerden biridir. Ke
ban projesinden sonra, biliyorum M, Güney Doğu Aadolunun sulaması için büyük bir ener
ji kapasitesi doğacak ve diğer barajlarla bu ta
hakkuk edecektir. Ama bunda süratli olmak
lazım.
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Şimdi dikkatinizi çekmiştir, dün aktüel bir
•haber vardı. Hazer Denizi, 35 seneden beri ken
disine akan nehirlerin, barajlarda kullanılması,
kanallarda, kulanılması yüzünden 25 metre irti
fa kaybetmiş, su kaybetmiş. Hazer Denizi, bir
'kapalı havza, 25 metre suyunu kaybetmiş. Ni
çin? Hazer Denizine akan bütün nehirler su
lamada kulanıldığı için, kanallarda kullanıldığı
için.
Yine aktüel haber; Ruslar kanal açmak için
atom enerjisinden faydalanarak türlü şeyler
yapıyorlar.
Ben, tabiî bunu sadece bir intiba bırakmak
:çin söylüyorum. Elektrik enerjisinden başka
'şimdilik ma'kina, iş enerjisinden başka kullana
cağımız enerjilerimiz ydk ama her halükârda
Orta - Anadoluyu, her halükârda Güney - Doğu
Anadoluyu sulamaya mecburuz ve suyun da ol
madığını iddia edemeyiz. Sadece kapalı havza
problemini çözmek lâzım, Beyşehir G-ölünü Ka
ra pınara kadar aktarmak lâzım, araziyi sulaırak lâzım, sulamak için de para, zaman, enerji,
emek sarfetmek lâzım.
Sanıyorum ki, maksadımı anlatabildim. Ri
ca ediyorum; Konya ovasının sulama projeleri
ni ben burda genıelleştirdim. Sulama projeleri
hakkında, kendimi tatmin etmek için, cevap al
mak istiyorum. Durumunu bana intikal ettirir
seniz, yazılı veya şifahi, çok memnun olurum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara/elioğlu. Söz istiyen sayın üye? Yok. Muhterem
senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
ağı Bütçesi üzerinde tenkid görüşmeleri niha
yet bulmuştur.
Sayın Bakan, Riyasetin, zatıâlinizden iki ta
lebi olacak; okuyorum: Petrol Kanununun bâzı
'hükümlerinin millî menfaate muhalif olduğu ve
değiştirileceği yıllarca evvel söylenmesine ve za
man zaman resmî makamlarca tekrarlanmasına
rağmen böyle bir değişiklik henüz vukubulmamıştır. Bu yoldaki değişiklik hangi safhadadır?
Bunun cevabını lütfetmenizi rica ediyorum. Bu
sual Sayın Kastamonu üyesi Ahmet Nusret
Tuna tarafından sorulmaktadır.
Diğer bir talep Sayın Hazerdağlı tarafından
yapılmaktadır. Biraz evvel konuşmasında vâki
suallerin kendilerine yazılı olarak verilebilece
ğini bildiriyor. Bilginizi rica ederim.
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Buyurunuz Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sayın Avcı. Sayın Bakan, Yüce Senatonun al
dığı bir kararla cevap müddetiniz 20 dakika ile
tahdidedilmiştir. Bunda da bilginizi rica ede
rim efendim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCÎ (Artvin Milletvekili)
— Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosunun çok
sayın üyeleri; Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığımızın kuruluşu, çalışmaları, 1969 yılı büt
çe çalışmaları ve 1970 yılı programları hakkında
genel bilgileri daha önceki bütçe müzakeresi sı
rasında arz etmiş bulunduğumdan bu kere tek
rarına tevessül etmeden ve ayrılmış olan vakti,
mümkün mertebe, en iyi şekilde değerlendirerek
gerek gruplar adına yapılan konuşmalarda ileri
sürülen hususlara ve sorulan sorulara, gerek şa
hısları adına sayın üyelerin yaptığı konuşmalar
da öne sürdükleri hususlara cevaplarımızı, kısa
kısa, arz etmeye çalışacağım.
C. H. P. Grupu adına Sayın ihsan Topaloğlu,
«Memleket ihtiyaçlarının yerli hampetrolden
karşılanması hedef alınmış fakat buna varıla
mamıştır, bunun sebebi Petrol Kanununda ya
pılacak değişikliğin ele almmamasıdır.» diye be
yanda bulundular.
ikinci bir konu da, «Rafineri tekniğinde tek
noloji metotlarının inkişafından faydalanılarak
orta mahsuller üretiminin azaltılması ve daha
çok istihlâki fazla olan mahsullere rafinaj ameli
yesinin yükseltilmesi gerekir.» dediler.
Teker, teker konulara cevaplarımı arz ede
yim. Evet, petrol politikası genellikle memle
ket ihtiyaçlarının yerli hampetrolden karşılan
ması ve bu hedefe ulaşılması seklinde tesbit
edilmektedir, edilmiştir. Bunu geçen defa da
Hükümet programında burada arz ettim. Bu
hedefe ulaşmak için devamlı gayretler sarf edil
mektedir. Petrol Kanunu da bu hedeflere ulaş
mak maksadiyle getirilmiş, o zamanki Meclis
lerden çıkarılmıştır. Zaman ile Petrol Kanunu
tatbikatından da birtakım sonuçlar alınmış ve
Petrol Kanununda değişiklikler yapılması fik
ri ortaya atılmıştır. Biz de, esas itibariyle, Hü
kümet olarak Petrol Kanununun bâzı maddele
rinde, ki, Sayın Ahmet Nusret Tuna'nm da so
rusuna bu vesile ile cevap arz etmiş bulunuyo
rum. Hükümet olarak da Petrol Kanununun bâ
zı maddelerinde değişiklik yapılması fikrini be
nimsemiş bulunuyoruz. Petrol Kanunu geçen dö-
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nemde, değişiklik yapılmak suretiyle, Meclislere
sunulmuş fakat kadük olmuş idi.
Bu kere bu Petrol Kanununu bir daha eîe
aldık Meclise sevk etmek üzere iken Millet Mec
lisinde bütçe oylamasında hâsıl olan durum dolayısiyle yeni Hükümetin kurulmasma erteledik.
Yeni Hükümet kurulduktan sonra Petrol Kanu
nu üzerinde yaptığımız son revizyonları da biti
rip bakanların imza muamelesine getirdik. Pet
rol Boru Hattı ve Petrol Araştırma Komisyonu
raporu müsvedde haline geldiği için, onu da ele
alalım diye şevkini beklemekteyiz. Bakanlar im
zalamış durumdadır.
Petrol Kanunu tasarısı Yüce Senatoya gel
diği zaman tabiî gerekli tartışmalar olacaktır.
Rafineri tekniğinde böyle bir gelişme olduğa
son defa bir şirket tarafından bize de intikal
ettirilmiştir. Hampetrolden elde edilen, hambenzin dediğimiz naftadan daha çok, bensin
yerine LPG gazlarını, Fuel - oil yerine daha çok
kullanılan motorin istihsal edecek yeni bir tek
noloji ile bir rafineri kurmak için müracaat et
miştir. Petrol Dairemizce konu tetkik edilmek
tedir. Diğer rafinerilerde de bu teknilojilerden
elbette ki, istifade edilecektir. Ama, bunun öte
sinde şu anda bir bilgimiz yoktur. Gerekli di
ğer bilgileri de kendilerine yazılı olarak takdim
ederim.
Fuel - oil, kömür münakaşasını geçen sefer
bir miktar yapmıştık. Bir miktar daha müna
kaşa ihtiyacı oluyor galiba. Biz, Türkiye'nin ev
velemirde bir elektrik enerjisine ihtiyacı oldu
ğunu kabul ediyoruz. Bugün 7,5 milyar kilovat
saat civarında elektrik enerjisi üretmekteyiz.
Geçen sefer Yüce Senatoda söylemiştim; Bul
garistan 17 milyar kilovatsaatte. Biz 1977 he
defini ancak 17 milyar kilovatsaat olarak ala
bilmişiz. Ve bunu gerçekleştirmeye her geçen
gün gayret sarf ediyoruz.
Kehan, Gökçekaya'nm, Ambarlı tevsiinin ta
mamlanması ile ve diğer santrallerin de devre
ye girmesi ile elektrik enerjisi üretimimiz 13
milyar kilovatsaate ulaşmış olacaktır.
Bu arada kömürden de, fuel - oilden de, ter
mik santrallerinden de elektrik enerjisi üreti
minde faydalanıyoruz. Seyit Ömer projesi geliş
tirilmektedir. 150 megavatlık bir santrale, 150
megavatlık bir santral ilâvesi, tevsii Grökçeka
ya'nm ve Keban'ın devreye, bir miktar gecik
miş olarak girmesinden mütevellit enerji açığı
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nı karşılamak, ilgili dairesince üzerinde çalışı
lan bir konudur. Keza, Sayın Hilmi Soydan da
Afşin - Elbistan'ı sordular. Afşin - Elbistan pro
jesi üzerinde de çalışılıyor.
Bununla şunu söylemek istiyorum; kömürün
olduğu yerde düşük kalorili kömürden, linyitten
elektrik enerjisi üretimi cihetine gidilmektedir.
Ama, Fuel - oil'den de termik santraller yapmak
tayız.
Çünkü, 4,4 milyon ton kapasiteye ulaşan
Ataş, 5,5 milyona tevsi edilmekte olan Ipraş,
1 milyona tevsi edilmiş olan Batman, 3 milyon
ton kapasite ile devreye girecek olan Aliağa ra
finerisi ve bunlara ilâve Doğu - Karadeniz rafi
nerisinden hampetrol işlenirken Foel-oili ta
mamen bertaraf etmek mümkün olmadığına gö
re, yani! Türkiye'mizin ihtiyacı olan benzin, mo
torin, LPG mahsullerini istihsal ederken Fueloil'de istihsali bir teknik zaruret olduğumdan
biz esas itibarı ile yerli Fuel - oil istihsalinin
de termik santrallerde kullanılması, elektrik
enerjisi üretiminin bu suretle ihtiyacı karşılıyacak seviyeye getirilmesi esasını kabul etmişiz
dir. Yoksa sadece Fuel - oil'in dışardan ithali su
reti ile bir elektrik enerjisi üretimi bahis ko
nusu olsa, o zaman Sayın Topaloğlu bir miktar
daha haklı görünebilir. Konu budur.
«Yabancı şirketlerle ortaklığın karşısında
yım. Karadeniz'de bedava arama yapılıyor.» de
niliyor. Geçen sefer ben burada bir beyanda bu
lunmuştum. Şirket, hayır müessesesi değildir.
Bu sözle Sayın Topaloğlu ile birleşiyoruz. Ne
Türk şirketi, ne yabancı şirket, bilhassa yaban
cı şirket hiçbir zaman hayır müessesesi değil
dir, kızılay değildir, kızılhaç değildir. Elbette
ki, menfaati için gelir. Kârı için gelir, işte bu
kârı, memleketin menfaatine en iyi şekilde or
taklaşmak veya ortaklıkta memleket menfaati
hissesini yükseltmek, bizim müzakerelerimiz,
anlaşmalarımızda göstereceğimiz gayrete tabi
dir.
Golf Şirketi olsun, Vesteyt olsun her ikisi
araştırmayı kabul etmiştir, Türkiye Petrolleri
Anonim Ortaklığı ile bir anlaşma yapmıştır. Je
ofizik eütleri yapacak, sondajları yapacak pet
rol bulamazsa masraf kendisinden gitmiş ola
cak, şayet ticari değeri haiz bir petrol bulunur
ise, % 50 - % 50 esasından Türkiye Perolleri
ile ortak olarak petrol istihsal edecek. Binaen
aleyh böyle bir şirketi çalıştırmaya mecburuz.
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Evvelâ teknik sebepten mecburuz. Çünkü; Bu I
denizaltı aramalarında sondaj yapan gemiler
yüksek maliyetli, pahalı tesislerdir. Her yerde
bulunan gemiler değildir. Bu şirketlerin elinde
veya bu şirketlere bu gemilerini kiraya veren
başka şirketler vardır. Bizim elimizde henüz
mevcudolmıyan bir teknolojiden faydalanmak
suretiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı
bu şartlarla bir anlaşma yapmıştır, Biz de bu I
aramaya müsaade etmişizdir.
«Petrol Ofis, şirket halinde Türkiye Petrol
leri Anonim Ortaklığının tevziatçısı olsun» der. I
Böyle bir görüş, Türkiye Petrolleri Anonim
Ortaklığının zamanından beri kendisine hâkim
dir, Bilirim, o kanun tasarısının müsveddesi
- 1963 senesinde hazırlanan - bizde vardır. O ka
nun tasarısı üzerinde çeşitli şahısların ve çeşitli
kurumlarm beyanları, soruları, cevapları da
dosya halinde mevcut. Ondan faydalanmak su- j
reti ile bakanlığımızın yetkilileri Petrol Ofise
yeni bir veçhe vermek için üzerinde çalışmak
tadır. Ama, şirket mi olsun?.. Bugün bir ka
nuni kuruluşa sahip değil. Biliyorsunuz, Millî
Korunma Kanununa dayanarak bir Koordinas
yon Kurulu kararı ile kurulmuş bir teşekküldür.
Buna bir kanuni veçhe vermek istiyoruz. Ama,
en iyi şekli bulmaya çalışmaktayız.
«Keban nakil hatları ile birlikte hakikî ma
liyeti ne olacaktır.» dediler. Bu, rakama daya
nan bir husustur. Hemen temin edemedim. Ken- I
dilerine yazılı olarak arz edeceğim.
«Elektrik enerjisindeki kayıp» Muhterem
arkadaşlarım, doğrudur. Üretim merkezleri ile
tüketim merkezleri arasında bilhassa büyük
şehirlerdeki dağıtım şebekelerinde noksanlıklar
dolayısiyle Türkiye'nin enerjideki kaybı yük
sektir. Ama, işte bütün bunları ortadan kal- I
dırmak için de Türkiye Elektrik Kurumunun
kuruluşuna dair kanunu getirdik. Son madde
lerine kadar müzakereleri Mecliste tamamlan
mıştır. İnşallah çok yakın bir gelecekte TEK
kanun tasarısını Yüce Senatoda da birlikte mü
nakaşa ve müzakere edeceğiz.
Bunların bütün teknik kontrolü bundan son
ra TEK e devredilmek ve bu suretle de ener
ji kaybını daha asgariye .indirmek gayesi gü
dülmektedir.
Kepez santrali konusu muhtelif arkadaşla
rım tarafından da söylendi. Muhterem arka
daşlarım gazetelere de konu oldu son günler- |
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de. 1955 senesinde Kepez Santralinde ür&lilsn
elektriğin istihlâk merkezlerine ve abonelere
dağıtımı bir şirket hüviyesinde olan bir teşek
küle verilmiştir. O zaman Etibankm bu şir
ketteki hissesi % 44 olarak tesbit edilmiştir.
Daha sonraki yıllarda zaman zaman yapılan
sermaye tezyidi dolayısiyle hisse senetleri satılamadığından Etibank bu hisse senetlerini al
mış ve hissesi % 85 nisbetinde görülmüştür, en
son tezyidi sermayeden sonra, % 15 özel şahıs
ların elinde idi. Bu safhada iken 440 sayılı
İktisadi Devlet Teşekkülleri ve iştirakleri hak
kındaki Kanun çıkmıştır. 440 sayılı Kanun «İk
tisadi Devlet Teşekkülünü, sermayesinin % 50
fazlası Devlete veya Devlet İktisadi Teşek
külüne aidolan kuruluşlar» diye tarif etmiş.
İştirakleri de sermayesinin % 50 den azının
DevMıe veya Devlet İktisadi Teşekküllerine
aidolan kuruluşlar şeklinde tarif etmiş. Bu ka
nunun bir hükmüne göre de, bir komite kurulmutur. İktisadi Devlet. Teşekküllerinin Yeni
den Düzenlenmesi Komisyonu. O komisyonun
tavsiyesi ile ya İktisadi Devlet Teşekkülü hüvi
yeti verilecek Kepez'e - % 15 hisse senetlerinin
sahipleri buna razı olmuyor - Yahut % 50 aşa
ğıya düşürülmek suretiyle bir iştirak hüviyeti
verilecek. Etibank % 44 hisseye sahibolduğu
bir şirket hüviyetinde olduğuna göre hisse se
netlerinin fazlası, tezyidi sermaye do^ayısı ile,
elinde kalan Etibank, ilân edilmek suretiyle bu.
hisse senetlerini satışa çıkarmıştır. Bir kısım
basında «sessiz sedasız bir törenle bunlar sa
tılmış, devredilmiş» denilmektedir. Dosya bu
radadır ama, vaktim çok az olduğu için hepisine dokunamıyorum. Bu gün «sessiz sedasız
bir törenle devredilmiştir» diyen gazetenin
kendisine de ücret ödenerek ilân verilmiştir.
Devlet Radyosuna ilân verilmiştir. İlânlar ya
pılmıştır. Stadyumlarda, kalabalık yerlerde,
hoparlörlerle ilân edilmiştir. Ve bu ilânlar ay
larca devam etmiş, hisse senetleri satılmış bir
kısmı yine kalmış ve 30 milyon içinde bir kısmı
da - Miktarı tam olarak şimdi hatırımda değil Çukurova Elektrik Sanayii tarafından satınahnmıştır. Çukurova Elektrik Sanayii ikibln
ortağı olan bir anonim şirkettir.
İşte, Kepez Santralinin hisse senetlerinin
sessiz sedasız bir törenle özel teşebbüse devrine
ait hikâyenin aslı bu.
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GES - İŞ grevi, son günlerin konusu. MuhGüvenlik bakımından halk ile, grev yapan işçi
teram arlkadıaşlanm, sayın senatörler; Devlet
nin Türkiye'nin muhtelif yerlerinde karşı kar
Su İşlerinde TE»S - İŞ, GES - İŞ, DSİ - İŞ, Ba
şıya gelmesi söz konusu olduğundan, sağlık ba
sın - İş diye dört sendika var. Bunlardan
kımından da Çubuk dolayısiyle mahzurlu gö
GES - İŞ üç yıl evvel işkolu seviyesindeki toplu
rüldü, Hükümet bu yetkisini kullandı, karar
sözleşme yapma yetkisini almıştır. Toplu söz
name ile bir ay erteledi. Ümidederiz ki, Bakan
lığımıza bağlı ve ilgili kuruluşların hepsinde,
leşmeyi de kendisi yapmıştır. Bugün grevde
kömür hariç, bugüne kadar greve gitmeden ih
olan GES - İŞ üç yıl evvel işkolu seviyesinde top
tilafsız olarak toplu sözleşmelerini akdetmiş
lu sözleşme yapma yedisini almış bir toplu
olan Bakanlığımız, GES - İŞ ile de bu ihtilâfı
sözleşme yapmıştır. Bu toplu sözleşme bitince,
normal
yollardan halleder. Ertelemeyi Sayın
bu sefer TES - İŞ ekseriyeti almış yetkili mer
Topaloğlu
mahzurlu görüyor, bir başka sözcü
cilerden toplu iş sözleşmesi iş kolu seviyesinde
de
çok
isabetli
görüyor, şükranlarını ifade edi
yapma yetkisini almış, Devlet Su İşlerini toplu
yor. Şahsı adına konuşan bir başka sayın sena
sözlemeye davet etmiş. Ve bu senede toplu söz
tör
de, «Çok isabetli olmuştur» diyor. İsabetli
leşmeyi; o yamış, GES - İŞ in üç yıl ev
olup
olmadığının takdirini bu durumda Yüce
vel yapmış olduğu toplu sözleşmedeki hükümle
Senatoya
bırakmaktan öteye yapabileceğimiz
ri o da aynen koymuş ve istifade etmiş. Bunun
bir
iş
yoktur.
sonucunda GES - İŞ Sendikası kendisinin ekse
Saym Topaloğlu, beş yılda keşif yapılamadı,
riyette olup, toplu sözleşme hakkını, yetkisini
bunun
sonucu başarısızlığı göstermemek için
aldığı işyerlerinde, işyeri seviyesinde yapacağı
veyahut
başka sebeplerle şirketin kurulacağmtoplu sözleşmede, işverenle ihtilâfa düşmüş. İh
I
dan
ve
saireden
haber olarak, bahsettiler. Ha
tilâf Uyuşmazlık Kuruluna gitmiş, Uyuşmazlık
ber
olarak
arz
edeyim,
böyle bir şirketin kurul
Kurulu bir karar vermiş, evvelâ işverende, iş
ması
falan
Bakanlığımızca
da benimsenmemiş
çiler de sendika da buna uymamış bilâhara iş
tir. Yoktur böyle bir şey.
veren uymuş ve bir protokol imzalamıştır. 30 Ni
Efendim, Sayın Topaloğlu benim Erzurum'
san 1970 günü. Protokolü GES - İŞ Sendika
da Türk - İş'in genel kongresinde yaptığım bir
sının yetkilileri, Genel Başkanı, Genel Sekreteri
konuşmaya
da temas ettiler. Boraks madenleri
ve üyesi imzalamıştır.
için C. H. P. hükümetlerinin her hangi bir im
Bilâhana «başkanlar kurulunun tasvibinden
tiyaz vermediğini, böyle bir şeyin vâki olmadı
sonra yürürlüğe konulacaktır» diye bir meşru
ğını, benim oradaki konuşmalarımın gazeteye
hat koyuyorlar. - Teferruatınla girmek istemiyo intikal eden hususlarından naklen ifade ettiler.
rum - Bu anlaşma imzalanmak suretiyle ihtilâf
Arz edeyim :
ortadan kaldırılmış olmasına rağmen, yeniden
Dün, Türk - İş'in genel kongresinde bir ko
grevi tercih ediyorlar. Grev, kanuni hak, hak
nuşma yaptım. Erzurum'a davet edildim, Git
kını kullanıyor. Biz, lâzımgelen tedbirleri al
tim, konuşma yaptım, konuşmamın metni çandık. Fakat, bir kısım arkadaşlarımızın temas
tamdadır. Ben, konuşma yaparken, benden ön
ettikleri gibi, bilhassa bu sene de biraz kurak
ce Sayın Ecevit de Erzurum Türk - İş genel
gitmesi dolayısiyle halkın kargı karşıya gelmesi
kongresinde bir konuşma yapmış. Ben konuşma
gibi bir ihtimal belirdi. Ve hattâ bu meselenin
yaparken iki üç tane ayrı ayrı teskere geldi.
had safhaya geldiğine dair mesul makamlar
«Saym Ecevit boraks madenlerinin yabancı
bize müracaat ettiler. Ayrıca, Çubuk'ta da ka
memleketlere satıldığını, özel teşebbüs eli ile
demeli olarak greve gidileceği için Ankara içme ı yabancı milletlere boraks madenlerinin sömûrve kullanma suyunun sağlık yönünden tehlike j tüldüğünü söylediler, Enerji Bakan: olarak
ye çitişeceği belirdi. Grevi erteleme iki şarta j bunu kongrede açıklar mısınız?» dediler. Dele
gelerden geldi, talep. Ben orada boraks maden
bağlı; millî güvenlik ve sağlık mülâhazası. İki
leri üzerindeki hareketleri geriye doğru götüyere de bakanlık olarak müracaat ettik, Mah
|
rürsek seksen yılın ötesine, gideriz. Osmanlı devkemelere de müracaat ettik. Mahkeme, enerji
iş kolimde, karar verdi, «grev yapabilir» diye. I rinden başlar, Cumhuriyet devrinin ilk yıllarıSağlık ve Millî Güvenliğe müracaat ettik. Millî | na bu is miras olarak intikal etmiştir. O. İL P.
— 579 —
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hükümetleri devrinde ve koalisyon devrinden
bize kadar gelmiştir. Bunun millî menfaatlere
en uygun şekilde halledilmesini hukuk yollarmdan takibediyoruz. Ama, C. İL P. sinin kcalisyon devrinde de boraks için 40 yıllık bir
imtiyaz verilmiş, dedim. Doğrudur.
İHSAN" TOPALOĞLU (Giresun) — Veril
memiştir. Okuyun bakayım.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Veril
miş. İşte Resmî Gazete burada :
«Kütahya ilinin Emet ilçesine bağlı Dereli
köyünde bulunmuş boraks madeninin 40 yıl
süre ile işletilmesi imtiyazının ilişik mukavelename ve şartname gereğince Emet Boraks Madencilik Limited Şirketine verilmesi ve bu imtiyazın % 2,5 oranında Devlet hakkına tabi
tutulması, Sanayi Bakanlığının 20 . 4 . 1963
tarihli yazısı, Danıştay Bakanlığının yazılı mü
talâası üzerine, Bakanlar Kurulunca. 10.8.1963
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Başbakan
Çalışma Bakanı
İsmet İnönü
Bülent Ecevit»
Ben, bunu söyledim orada. Bugün bu şirket
de, bizim dışardan haber aldığımıza göre, Mortaj İngiliz Şirketi ile teşriki mesai halinde. Za
ten yapılan da bu. Türk kanunlarına göre ku
rulmuş bir şirket karşınıza geliyor, normal yol
lardan haklar alıyor ve yabancılarla ortak olu
yor. Bu sömürüye biz meydan vermişsek, buna
meydan verenler arasında kendileri de var. İşte,
Resmî Gazetedeki Sayın Ecevit'in Çalışma Ba
kanı olarak imzaladığı kararname, Sayın Ece
vit'in Genel Sekreter olarak Türk - iş Genel
Kongresinde söylediği söz, Türk - İş Genel
Kongresi delegelerinin benden sormaları üzerine
mesul Bakan olarak verdiğim izahat bu.
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BAŞKAN — Arkadaşlarımız yazılı cevap
|
i üzerinde mutabakatta bulunuyorlar. Sözlerinizi
en kısa zamanda bitirmenizi rica edeceğim.
KÂMİL KARAVELîOĞLÜ (Tabiî üye) —
j
Yazılı cevaplar da üç ayda geliyor, Sayın Baş
[ kan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
OSMAN - AVCI (Devamla) —
j NI SABİT
Sayın Karavelioğlu'na hemen arzı cevap edeyim.
Haklıdırlar. Uzun etüt icabediyor. İki gün ev
vel imzalanmıştır, zannediyorum. Geçen sefer
kini kutularında bulacaklardır. Bugünkünü Kon
ya, Ovalının sulama projesi, Beyşehir Gölünün,
j Karapınar'a ve Tuz Gölüne aktarılma işi. Bu
; nun fizibilete raporları ve saire kitap halinde
i dir. Arzu ederlerse bir suretini takdim ederiz.
| Arsa ederlerse, Bakanlığımızda tetkik imkân
ları daima vardır. Uzun olduğu için belki ge
cikmiştir. Özür dilerim.
Efendim, Sayın Pırıltı, bu GESİŞ grevi do
layısiyle iki de bir kovoda türbünlerinin su al
tında kaldığını, gazete malûmatı olarak, beyan
buyurdular. Doğrudur. Ama, bahsettikleri 30
milyonluk zarar doğru değildir. Türbin zaten
su içinde çalşacak bir makina aksamıdır. Pom
paların çalıştırılmaması dolayısiyle su altında
kalmıştır. Ama, esasen su içinde çalışacak bir
makina olduğu için böyle bir tedbir almaya lü
zum görülmemiş, 30 milyonluk bir zarar da
bahis konusu olmamıştır.
«Yeraltı sularının sulama projelerinde elekt
rik enerjisi kâfi değildir.» buyurdular. Doğ
rudur. Buna önem verildiği için işte TEK Ka
nununu getiriyoruz. Türkiye'de elektrik ener
jisi üretimini, her vesile ile söylediğim gibi,
yükseltmeye, artırmaya çalışıyoruz. Petrol Ka
nunu hakkında da mâruzâtta bulundum. Kısa
kısa arz ediyorum.

BAŞKAN — Sayın Bakan, müddetiniz iki
dakika sonra bitiyor. Acaba konuşmanızı ve
Adalet Partisi Grupu adına Sayın Kâzım Ka
cevapları ikmâl etmek için ne kadar müddete ih
rs ağaçlıoğııı, Elektrik İşleri Etüt İdaresinin de
tiyacınız var?
j bir proje dairesi olarak muhafaza edilmesini ve
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
İran boru hattı hakkında temennilerini beyan
NI
SABİT OSMAN AVCI (Devamla) —
ettiler. İran'daki Avraz mmtakasmdan, iran
Sayın üyelerin, eğer sorulan sorulara yazılı ce
petrollerinin İskenderun'a bir Pipe - line boru
vap vermek hususunda mutabakatları olursa, üç
battı ile aktarılması konusunda uzun zamandır
beş dakikada bitirmeye çalışayım. Yüce Sena
Hükümetimizle Petrol Eonsorsuyumıı İran Dev
tonun aldığı k a r a n bozmamış olurum. Aksi hal
leti arasında temaslar devam etmektedir. He
de, 15 dakika kanusmam uzayacaktır, Sayın Baş- j men hemen % 90 nisbetinde halledilmiş safha
kanım. («Yazılı verilsin» sesleri,)
| dadır. Baba bîr miktar halli gereken ve nıüza— 580 —
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kereleri icabettiren hususlar mevcuttur, inşal
lah bu boru hattının Türkiye'den geçmesi, is
kenderun'a ulaşması kesin olarak bir anlaşmaya
bağlanır. Onun da müjdesini Yüce Senatoya
bir başka verile ile arz ederiz.
Keban mevzuunda Sayın Hazerdağlı, evvel
ki senelerde ayrılmış ödeneklerden bir kuruş
başka yere aktarılmış değildir. Yalnız, Sayın
Hazer dağlı'nm haklı olduğu husus vardır. Belki
bir kısım muamelelerin ikmâl edilmemesi ve sa
ir sebeplerle kamulaştırma yapılan arazi sahip
lerinin eline geçmemiştir. Doğrudur. Yine ya
zılı olarak da arz edeceğim. Yalnız bir kısım
küçük - parsel değil de - küçük toprak sahip
lerinin kamulaştırma bedellerine ödemede ön
celik verilmesi gibi bir talepte, bir temennide
bulundular. Biz küçüklük, büyüklüğüne göre
sadece değil, su altında kalma sırasına göre
öncelik verdik. Çünkü, 1972 yılında su altında
kalacak bir arazi sahibine küçük arazi sahibidir
diye öncelik verirsek, 4 sene evvelinden bu ara
ziyi terk etme gibi bir durum hâsıl olur. öbür
taraftan tamamını bir senelik bütçe ile vermemiz
mümkün olmadığına göre, öncelikler sırası te
sis etmeye mecburuz. O zaman da su altında
kalana verememek gibi bir durum hâsıl olur.
Şu kadarını arz edeyim ki, bugüne kadar su
altında kalmış yani, toprağına el konulmuş
olup da kamulaştırma bedeli ödenmemiş tek kişi
yoktur. Diğer hususları da yazılı olarak arz ede
ceğim.
Sayın Turan, Kazancık sulaması 1961 den
beri tesisleri olduğu gibi durmakta ve gittikçe
harabolmaktadır.» dediler ve bir de Develi pro
jesinden bahsettiler. Hakikaten yüksek rakımlı
bir proje, benim bilebildiğim kadarı ile. Sühu
net farklarından dolayı betonda çatlamalar ve
sızmalar olmaktadır. Son derece pahalı bir te
sis. Hususiyle başlanmış, ikmal edilmesi gere
kir. Son safhasını kendilerine yazılı olarak tak
dim ederim,
Sayın Soydan bilhassa kömür üzerinde dur
dular. Elbistan - Afşin kömür mmtakaları du
rumunu hemen arz edeyim. 3 milyar 200 milyon
ton düşük kalorili kömür rezervi tesbit edil
miştir. Burada 600 ile 900 megavat takatli bir
santral ile, teshin için briket fabrikası kurula
caktır. Fizibilite raporu tamamlanmıştır. Yılda
15 milyon ton istihsali öngören katî proje çalış
malarına başlanılmıştır. Yaklaşık olarak 2,5
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milyar liralık bir projedir. 1972 yılı ikinci altı
ayında fiilen inşaata başlıyabilecek şekilde iha
le hazırlıkları ve çalışmalar yapılmaktadır.
Sayın Topaloğlu bir de Petrol Ofisin satış
larında ithalâtın geçen sene rafinerilerde vukubulan arıza, sel ve saire dolayısiyle ileriye
geldiğini söylediler. Bu seneki miktarların ge
çen sene ile mukayesesini arz edeceğim, bu sene
rafinerilerde bir arıza olmadığına göre, demek
ki, Petrol Ofisin satışlarında her yıl bir artış
vardır. Geçen senenin Şubat ayma nazaran Şu
batta 876 ton akaryakıtta artış, Martta % 13
bir artış olmuştur. Bilhassa madenî yağlarda
geçen seneye nazaran Ocakta % 30, Şubatta
% 70, Mart ayında biraz daha az olmak üzere
% 20 artış vardır. Petrol Ofiste devamlı bir
artış olmaktadır. Zannediyorum ki. siz de bu
rakamlardan memnun kalacaksınız.
BAŞKAN — Sayın Bakan, ikmal etmenizi
rica edeceğim.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI SABİT OSMAN AVCI (Devamla) — Son
daj metrajlarını da kendilerine yazılı olarak
takdim edelim.
Kömür mevzunda da hemen şunu arz ede
yim ki, 1975 senesinde üçüncü demir çelik te
sislerine lüzumlu 1 milyon 0.10 luk kömürün
temini için programımız 5 849 000 ton satıla
bilir kömür istihsal edecek şekilde hazırlanmak
tadır. Haklı gibi görünen bir soru var. 25 yılda
1,5 milyon ton artış, 3 yılda 1,5 milyon ton ar
tış. Ben, bu artışın nasıl olacağını da o zaman,
zannediyorum, arz ve izah etmiştim. Sekizyüz
küsur milyon liralık bir idame ve tevsi proje
miz vardır. Bu projenin gerçekleşmesi tartma
muallâk olarak bu artış olacaktır. Bu projeyi
gerçekleştiremezsek gayet tabiî ki bu artış olmıyacaktır,
Çok sayın senatörler, vaktim bitmiş oldu
ğundan yetiştirebildiğim kadarı ile, muhterem
senatörlerin sorularına ve temennilerine a^zı
cevabetmiş bulunuyorum. Diğer husularm ta
mamı tesbit edilmiştir. Zabıtlardan da takibedilerek yazılı olarak takdim edeceğiz. Yüce Se/natoya bu vesile ile bir kere daha sajTgılanmı
sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan teşekkür ederim
efendim.
Son söz Sayın Yüce, buyurunuz efendim.
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AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) —
Saym Başkan, sayın senatörler; 2 nci defa hu
zurunuzu işgal ediyorum. Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığının bütçesi konuşmaları bitmiş
tir. Bendeniz son söz senatöründür, kaidesince
kısa bir konuşma yapacağım. Fakat 10 dakika
lık mesaim içerisinde sizlere arz etmek fırsa
tını bulamadığım bir konu üzerine eğileceğim.
Bu konu da Ankara'nın dumansız yakıta ka
vuşturulması konusudur. Ankara, Başkentimiz
dünyada emsali bulunan 3 memleketten biridir
ki, yakıt dumanlarından dolayı havası bozul
makta ve insanların kışın yaşamaları sıhhatle
rine tesir edecek dereceye gelmektedir. Bunun
için birçok çalışmalar vardır. Esasen İkinci
Beş Yıllık Plân, hattâ, zannediyorum, Birinci
Beş Yıllık Plânda da, Ankara havasının temiz
lenmesi, bir plân hedefi olarak, ilgili dairelere
verilmiştir. Fakat bugüne kadar realize edile
memiştir. Şimdi, duyuyoruz ki, Ankara Beledi
yesi bu konu ile ilgili çalışmalar içerisindedir.
Bendeniz bir tesadüf olarak dün Ankara Bele
diye Reisi ile konuşurken kendilerinin Ankara'
nın havasını temizlemek için merkezî teshin sis
temine istinadeden bir projeyi tatbik etmek
üzere olduklarını öğrendim. Ancak, bu projenin
daha cnçalışma safhasında olmuş bulunmasına
rağmen Ankara Belediye Reisinin kömür kul
lanma hususunda mehuz olarak neyi seçmiş ol
dukları kanaatine vâsıl olmamış bulunduklarını
gördüm ve kendilerinin bana vermiş oldukları
cevap «Ankara'ya muhtelif yerlerden akan kö
mür var ya, bu kömür apartmanların sobaların
da veyahut apartman kalorifer kazanlarında
değil, tek yerde yakılacaktır. Bu konu mühim
bir konu değildir. Zaten Ankara'ya parça pür
çük akan bu hammadde tümü ile akacaktır» de
diler. Tabiî bu büyük bir etüt mevzuudur. Yal
nız şurasını ifade edeyim ki, ben Ankara Bele
diye Reisine «Beypazarı'nda bir linyit havzası
mevcuttur. Bu linyit havzasındaki kalori nisbeti düşük, belki ef saf itibariyle de birbirine uy
gunsuz düşen bu havsa linyitleri ile alâkadar
oldunuz ve T. K, i. Kurumu ile müştereken dü
şük kalorili de olsa buna mütedair bir yakıt
projesini realize etmeyi düşündünüz mü?» diye
sorduğumda «böyle bir düşünce içerisinde ol
madıklarım» beyan ettiler.
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| dan şunu istirham ediyorum ki, Beypazarı'nda
{ bir katî neticeli olmamakla beraber yapılmış
olan cnçalışınalara göre 350 milyon ton civa| rında bir linyit rezervi meveudolduğundan bah
sedilir. Bu, Ankara'ya çok yakındır. Kalorisi
düşük olmasına rağmen yıkandığı takdirde kıy
metlendirilmesi muhtemel bulunan ve oradan
demiryolu hattı ile İstanbul'a bağlanacağı mu
hakkak bulunduğuna göre Ankara Belediyesinin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığından haber
siz ve T. K. i. Kurumu ile de temas etmeden bir
i proje hazırlanmasının mahzurlu olduğuna işaret
I etmek ister ve Ankara Belediyesi ile bir teşriki
mesai içersinde bulunmalarını hem Ankara için
yaratılacak bir büyük istihsal ünitesi bakımın
dan ve hem de Türk ekonomisi için belki ucuz
luklar tenıin edecek bir proje olması bakımın
dan temasa geçmelerini hassaten rica etmek huj susunda söz almış bulunuyorum. Huzurlarınızı
işgal ettim. Tekrar Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve Bakan
lık mensuplarına hayır, uğur getirmesini diler,
hürmetle selâmlarım efendim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Yüce.
Muhterem senatörler Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzakere
ler bitmiş bulunmaktadır.
1. —• Devlet Su İsleri Genel
Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Büt
çe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/290;
i Cumhuriyet Senatosu 1/1112) (S. Sayısı : 1391).
(Devamı)
I
BAŞKAN — Devlet Su İğleri Genel Müdür| lüğü 1970 yılı Bütçesinin maddelere geçilme
sini oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler...
! Etrniyeîîlsr... Kabul edilmiştir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün 1970 yılı
Bütçe Kanunu
I
j
I
I

|
Şimdi, bendeniz Sayın Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından ve Bakanlık mensuplarm- |

Madde 1. — Devlet Su işleri Genel Müdür
lüğünün, cari harcamaları için ( A / l ) işaretli
cetvelde gösterildiği ÜEere 59 088 003 lira yatınrn harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere 2 228 715 000 lira, sermaye
"eskili ve transfer harcamaları için de (A/3)
işaretli cetvelde gösterildiği üzere 529 658 289
lira ki, toplam olarak 2 815 481 292 lira edenek verilmiştir.
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BAŞKAN — (A/l), (A/2), (A/3) işaretli
cetvellerde bulunan bütün bölümleri oylarınıza
arz ediyorum: Kabul edenler.,. Etmiyenler...
Kabul edilmiştir.
Birinci maddeyi (A/l), (A/2), (A/3) işa
retli cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 2. — Devlet Su İsleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri bağlı (B) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 2 815 461 292 lira olarak tahmin
edilmiştir.
BAŞKAN — 2 nci maddeye bağlı (B) işaretli
cetvelde mevcudolan bölümlerin tümünü oyları
nıza arz ediyorum efendim: Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1970 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir, Bu
cetvelde yazılı gelirin tarh ve tahsiline 1970 büt
çe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 4. — Devlet Su isleri G-enel Müdürlü
nün, 30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
10 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro olınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bun
ların. eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli
cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 5. — Devlet Su işleri 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 kullanı
lamaz.
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BAŞKAN — Maddeyi (L) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 6. — (Geçen yıllar borçları) madde
lerindeki ödeneğin yetmemesi halinde :
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde karşılığı
bulunan borçlar, ilgili oldukları hizmet tertip
lerinden bu maddelere,
b) 1928 - 1968 yıllarına aidolup da Mu
hasebe). 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 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.
Madde 7. — Bütçe Kanununa bağlı (A/2)
işaretli cetvelin (Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli, cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü ile 31.310 ncu (Mukavelenin fes
hi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim
Şirketine ödenmek üzere) maddesine aktarma
yapmaya Maliye Bakanı, yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum: Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
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 eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 9. — Devlet Su İsleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rilmeye yetki veren kanunlar, bağlı (G) işa
retli cetvelde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (G) işaretli cetveli
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Madde 10. — Baraj ve hidro - elektrik san
tralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştiril
mesine zaruret hâsıl olacak kara ve demiryol
larının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi
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yerlerde ulacımın süratle temini maksadiyle
hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve baraj, göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarınm varyantı için Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğü bütçesine konulan ödenekten lüzumlu
görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve
Karayolları bütçelerine bağlı (A/2) ve (A/3)
işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine aktarmak
için gerekli işlemleri yapmaya IVTaîiye Bakanı
yetkilidir. Yatırım tertiplerinde yer alan proje
kredilerinden bu işlerde kullanılacak miktarın
(Madde altındaki açıklama da dâhil) Bayındır
lık Bakanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü
ne devri için gereken işlemleri yapmaya Maliye
Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 11. — Devlet daire ve müesseseleriy
le kamu tüzel kişileri, dernekler ve diğer ku
rumlar ile özel kişiler tarafından veya di? yar
dımlardan 6200 sayılı Kanun şümulüne giren
yeraltı, yerüstü sulan etüt, proje ve inşaat yap
tırılması maksadiyle Devlet Su İdleri Genel Mü
dürlüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işa
retli cetvelde açılacak özel bir bölüme gelir: di
ğer taraftan (A/2) (Yatırım harcamaları) cet
velinde açılacak özel maddelere M a l ^ e Bakan
lığınca ödenek kaydolunur. Devlet Bu İşleri
Genel Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin
(A/2) cetvelinin ilgili maddelerinden gerekli
harcamayı yapabilir. İşin hitamında yapılan ke
sin harcamalara göre tahakkuk eden miktarı
ilgili özel maddesindeki ödenekten harcama ya
pılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetki
lidir.
Bu. ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen
kısımlar ertesi yıla birinci fıkra esasları daire
sinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.,. Etmiyenler... Kabul edil
miştir..
Madde 12. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere bono ihracına yetki verilmesi
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fık
rası hükümleri 1970 bütçe yılında uygulana
maz.
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BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 13. — (A/3) (Se
teşkili ve
transfer harcamaları) cetvelinin 32.200 (Keban
iskân ve istihdam giderleri) maddesine konmuş
olan ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen 'kıs
mım ertesi yıl bütçesine devren gelir ve ödenek
kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir.
Madde 14. — Bu kanun 1 Mart 1970 tari
hinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir,
MADDE 15. — Bu kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür.
BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum : Kabul edenler.., Etmiyenler... Kabul edil
miştir,
1970 yılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Bütçesinin tümünü oylarımıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Aynı bütçe açık oya sunulacaktır. Beyaz oy ka
bul. yeşil oy çekinser ve kırmızı oy ret mânası
na gelecektir. Küreler hizmetliler tarafından
dolaştırılacaktır, efendim.
2. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütre Komisi/onu
raporu (Millet Meclisi 1/302: Cumhuriyet Sena
tosu 1/1111) (S. Sayısı : 1403) (Devamı)
BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1970
yılı Bütçesinin maddelerine geçilmesini oyunuza
sunuyorum : Kabul edenler.., Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe
Kanunu
Madde 1. •— Petrol Dairesi Başkanlığının
cari harcamaları için ( A / l ) işaretli cetvelde
gösterildiği üzere (2 635 994) lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli
cetvelde gösterildiği üzere (3 G00 573) lira ki,
toplam olarak (5 637 567) lira ödenek veril
miştir.
BAŞKAN — Birinci maddeye bağlı ( A / l )
ve (A/3) işaretli cetvellerde bulunan bölümle
rin tümünü oylarınıza arz ediyorum : Kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Birinci maddeyi (A/l) ve (A/3) işaretli
cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum :
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir,
efendim.
Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (5 637 567) lira olarak tahmin edilmiştir.
BAŞKAN — (B) işaretli cetvelde bulunan
bölümlerin tümünü oylarınıza arz ediyorum. Ka
bul. edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
2 nci maddeyi (B) işaretli cetveli ile bir
likte oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde 3. — Petrol Dairesi Bakanlığınca
1970 bütçe yılında elde edilecek gelir
çeşitlerinden her birinin dayandığı hükümler,
bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu
cetvelde yazılı geluin tarh ve tahsiline 1970 büt
çe yılında da devam olunur.
BAŞKAN — Maddeyi (C) işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim,
Madde 4. — Petrol Dairesi Başkanlığının
30 . 6 . 1939 tarihli ve 3656 sayılı Kanunun
19 ncu maddesine giren hizmetlerine ait kadro
lar, bağl?. (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gere
ğince geçici mahiyetteki hizmetler için Bakan
lar Kurulu kararı ile kadro olınabilecek tertip
ler, bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir.
Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe kanunu tasarısı ile
Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur, Bun
ların eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
BAŞKAN — Maddeyi (D) ve (E) işaretli
cetvelleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir
efendim.
Madde 5. — Petrol Dairesi Başkanlığının ku
ruluşu baklandaki 16 . 3 . 1954 tarihli ve 6326
sayılı Kanunla Petrol Kanununun bâzı madde
lerini 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
birlikte oylarınıza ara ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
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Madde 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol halikı
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 karşılığı
bulunan borçlar, ilgili oldukları tertip
lerinden bu maddelere,
b) 1954 - 1968 bütçe yıllarına aidolup da
Mahasebei Umumiye Kanunun 93 ncii madde
sine göre zamana şımma uğramamış ve karşılık
ları yılları bütçelerinde bulunan borçlar, 1970
yılı bütçesinin ilgili hizmet tertipleri veya (Ay
lık ve ücretler kesimleri hariç) (A/1),
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 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
harcamalara ait formül, bağlı (R) işaretli cet
velde gösterilmiştir.
BAŞKAN — Maddeyi (PO işaretli cetveli ile
birlikte oylarınıza arz ediyorum: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir efendim.
Madde D. — 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, efendim.
1970 yılı Petrol Dairesi Bütçesinin tümünü
oylarınıza arz ediyorum : Kabul edenler,,, Et
miyenler... Kabul edilmiştir, efendim.
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Petrol Dairesi Başkanlığı Bütçesi açık oyla
rınıza arz olunacaktır. Beyaz kabul, yeşil çekinser, kırmızı ret mânasını tazammun edecektir,
küreler hizmetliler tarafından dolaştırılacaktır,
efendim.
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Muhterem senatörler, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanlığı Bütçesinin Bakanlık teşkilâtı
na ve aziz milletime hayırlı ve uğurlu olmasını
dilerim.

BAŞKANLIK DİVÂNININ GENEL KURULA SUNUŞLARI
1. — Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karına Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi 1/299; Cumhuriyet Sena
tosu 1/1110) (S. Sayısı : 1400) (1)
BAŞKAN — Muhterem senatörler, 71 nci
Birleşimde müzakeresi tamamlanmış fakat acık

oyu yapılamamış olan Orman Genel Müdürlüğü
1970 yılı Bütçe kanun tasarısı açık oylarınıza
arz olunacaktır. Beyaz kabul, yeşil çekinser ve
kırmızı ret mânasını tazammun edecektir, kü
reler hizmetliler tarafından dolaştırılacaktır,
efendim,

4. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER (Devamı)
1. — 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Kar
ma Bütçe Komisyonu
raporu (Millet Meclisi
1/286; Cumhuriyet Senatosu 1/1115) (S. Sayı
sı : 1387)
(Devamı)
V

MALİYE

BAKANLIĞI

BÜTÇESİ

BAŞKAN — Muhterem senatörler, program
gereğince Maliye Bakanlığı bütçesini müzakere
edeceğiz. Maliye Bakanlığı temsilcilerinin Yüce
Senatoda yerlerini almalarını rica ediyorum,
efendim.
Maliye Bakanlığı bütçesinin müzakeresine
başlamış bulunuyoruz efendim.
C. E. P. Grupu adına S?7ın Mirkelâmoğlu.
Buyurunuz efendim.
C. H. P. GRUPU ADINA NECİP MİRKE
LÂMOĞLU (İzmir) — Sayın Başkan Yüce Se
natonun sayın üyeleri,
Gerek reddolunan bütçenin Maliye Bakanlığıyle ilgili kesiminde, gerekse konuşulan büt
çenin tümü üzerindeki
konuşmalarımızda,
bütçenin teknik yapısı, ekonominin genel ve
temel problemleri, sosyo - ekonomik oluşum
ların anaçizgileri ve detayları üzerinde ge
rekli gördüğümüz bütün mülâhazaları yeterli
ölçüde huzurunuza sermiş bulunmaktayız.
Şimdi bu kısa süre içerisinde, yapabilece
ğimiz kadar, memleketin binbir problemi ara
sında ağırlık taşıyan bâzılarını, Yüce Senato
ya arz etmekle yetineceğiz.
(1) Tasarının görüşülmesi 13 . 5 . 1970 iaihli 71 nci Birleşim
tutanağimladır.

Sayın senatörler,
Devlet, kamu düzenini sağlıyan, kamu şe
refini temsil eden ve kamu güçlerini kullanan
bir müessesedir.
Devletin kudretini teşkil eden kamu güç
leri mefhumunun maddi olduğu kadar, belki
de ondan daha fazla mânevi ve moral unsur
ları vardır. Bunların başmda da Devletin
itibarı bulunmaktadır. Devletin itibarını, onun
ordusundan ve ordusunun silâhlarından ev
vel, halkına verdiği güven duygusu sağlar.
işte ben, bu güven duygusunu kemirip bi
tirmekte olan bir olayı ;rüee huzurunuza sun
mak istiyorum : Bu olay; Devletin bir kısım
vatandaşlara olan borçlarını ödememekte, ödiyememekte olmasıdır. Bu olayın öyle bir ka
rakteri bulunmaktadır M, siz farkında, olma
dan en nadide bir kumaşı delik deşik eden
güveler gibi, her gün Devletin itibar ve şeref
varlığının özü olan bu güven hissini, tahribetmektedir.
Kendi elli liralık alacağını tahsil için va
tandaşa elli çeşit eza veren, türlü icra ve
cebir usulleriyle onu takip ve taciz eden Dev
let, milyonların üstündeki borçlarını verme
mek suretiyle, halkının yüreğindeki güven
duygusunun temeline âdeta, dinamit koymak
tadır.
Mübalâğa telâkki etmiyeceğinize inanarak
söylüyorum ki, ben; Devletten alacağını tahsil
edememek sebebiyle, içine düştüğü ümitsiz
şartlardan kurtulmanın çaresini, şakağına ta
banca dayamayı düşünerek anyan insanları
biliyorum.
586 —
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işte sayın senatörler, sokakta her an patla
maya hazır bir infilak ortamının yaratılmasın
da; bu hallere düşürülmüş ve kendi Devletine
güven duygusunu yitirmiş insanların da kendi
ölçü ve hudutları içindeki tesirini kabul et
mek icabetmektedir.
Bu konuyu burada bırakarak ve biran ev
vel ve her meseleden önoe Devletin en az,
kendisine borçlu olanları takipte haklı ola
bilmenin moral şartlarını elde edebilmesi için,
borçlu olduğu kimselere, bu borcunu zamanın
da ödiyecek bir ahlâki plâtforma ayak bas
ması lâzımdır. İstanbul Boğazında kurulacak
fantezi köprüden evvel Devlet, kendisiyle, va
tandaş arasında yıkılmış olan bu güven köp
rüsünü tesis etmeli yani, taşıdığı âmme gücü
nün kaba yönüne dayanarak borcunu ödemiyen bir zorba imajından biran evvel kurtulma
lıdır.
Sayın senatörler, ikinci bir mesele olarak
yüce huzurunuza sermaye piyasasının başı boş,
düzensiz ve güvensiz durumunu getirmek isti
yorum. Bankalar, mevduat sahiplerine çok dü
şük faiz verdikleri, ihtiyaç sahiplerinden çok
yüksek faiz talebetmekte oldukları için, tasasarruf sahipleriyle ihtiyaç çevreleri, şimdi;
bankaların dışında kurulan bir pazarda, arz
ve talep kanunlarının genel kuralları içinde ve
fakat kapkaççı bir düzenin şartları altında
karşılaşmaktadırlar. Bu pazarın adı sermaye
piyasasıdır.
Banka faiz nisbetlerine nazaran daha yük
sek kârlar ariyan küçük tasarruf sahipleri,
bankaların yüksek faizinden kaçan, ya da
yeteri kadar kredi alamıyan ihtiyaç sahipleri
şirketlerin, çıkardıkları hisse senetlerini ve
tahvillerini bu pazarda büyük bir tahalluk
ve alâka ile karşılamaktdaırlar. Fakat para
üzerinde bu alış - verişler, sermaye piyasa
sında, kifayetsiz kanun hükümlerinin boş
bırakmış olduğu bir sahada ve tamarnen ma
cera şartları içinde cereyan etmektedir. Eko
nomimizin gerçek bir ihtiyacını sağlıyacak
olan bu hayırlı ve faydalı gelişin, yani ser
maye piyasası teşekkülü hareketi tasarrufla
rı, kanunlaır himayesiz bırakılması yüzünden
daha birkaç fiyasko ile bulanırsa, uzun süreler
ekonomimizin bu yaratıcı gücden mahrumi
yetin sıkıntılarını çekecektir. 500 bin liralık
sermayelerle 150 milyon lira topluyabilen te
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şebbüslerin yarattığı dedikodular, sağlam bir
hukuk düzenin getireceği güven ortamında
ifna edilemez ise, bu işin ve gidişin sonunda
çok ıstıraplı neticeler doğacaktır.
Bu nedenle sermaye piyasasının tanzim
edecek kanunun biran evvel Meclislerden
çıkarılması gerekmektedir. Bu işin sahibi olan
Maliye Bakanımızdan gayret ve himmet bekle
mekteyiz.
Sayın senatörler,
Arz edeceğim diğer bir konu vatandan ka
çırılan paralarla alâkalıdır. Yabancı Sermaye
Kanunumuzun yarattığı imkânlardan yararla
narak yurdumuza sokulan yabancı sermaye
nin içinde, isviçre uyruklu olanlar, nisbet
olarak başlarda gelmektedir. Rakamlar ifade
ederek detaya inmeye de zamanımız elverme
diği için, sadece olayın özünü arz etmekle ye
tineceğim.
Acaba yurdumuzdaki yabancı sermaye akı
mında ve yatırımında isviçre'nin başlarda gel
mesinin sebebi nedir?
Çünkü isviçre, vatan soyuculannın, kendi
vatandaşlarının kanma ve göz yaşma batmış
haram paralarını saklıyan, emin bir kasadar
görevini yapmaktadır.
isviçre
bankalarının vatansız paralara
verdiği düşük faizle yetinemiyen bu nebbaşlar, bu vatan soyguncuları, bu kaçırılmış ser
vetlerini, Yabancı Sermaye Kanununun aç
tığı kapılardan, yeniden yurda sokarak vata
nı tekrar ve bu sefer üstelik kanunla soymak
tadırlar.
Bahis konusu kanunun yabancı anapara
ya ve kârına tanıdığı transfer kolaylıkların
dan faydalanan bu servetler, kendi öz vatan
daşının kaniyle daha semirmiş olarak ve elini
kolunu sallıyarak yurt dışma çıkmaktadır.
Aziz senatörler,
Devlet yalnız âmme gücünü değil, âmme
zekâsını da temsil eder. işte biz Maliye Ba
kanlığı teşkilâtından, bu millî zekâ potansiye
lini harekete geçirerek bu soygun vetiresi
ne - imkân nöbetinde - bir son vermesini bek
lemekteyiz.
Sayın senatörler,
Maliye Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle huzuruzuza sunacağım son konu, Çok sözü edil
mekte olan devalüasyon ile ilgilidir.
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Bütçenin tümü üzerindeki konuşmalarımız
da gerek ben gerekse Sayın Bekata bu konu
da partimizin görüşlerini açıkça ifade etmiş
bulunmaktayız.
Sözlerimizin
sonunda her
ikimizde Hükümeti açık bir beyana davet
ettik. Yani benim kullandığım tâbirle «du
dak ucu ile değil yürek gücüyle» yapılmış
bir beyan.
Konuşmalarınıza verdiği
cevapta Sayın
Maliye Bakanımız ise dudak ucu ile bile olsa
her hangi bir beyanda bulunmalıdır. Bunu
bir unutkanlığa vermek için bütün iyi ni
yetimizi kullanıyoruz. Bugün, ekonomik şart
larımızın yarattığı ortam içinde kaçınılmaz
görünen
devalüasyon, kendisinden bakkal
dükkânlarında ve kahve sohbetlerinde bile
bahsettiren bir yaygınlık kazanmıştır. Ekonomizin her meselesi bütün çevrelerde., bu ihti
mal üzerine yön ve şekil kazanmaktadır. Sayın
Bakanımız bilirler ki, bazan ve yeri geldiği
zaman söylenmesi icabedip söylenmemiş halde
kalan sözler, söylenmiş sözlerden daha fazla
tesir ve tahrip gücüne sahibolmaktadır.
Bu konuda Sayın Bakanın sükûtu da böyle
sine bir menfi tesir istikâmetinde işlemekte
dir. Bu nedenle, Hükümete bütçenin başındaki
unutkanlığını ifade ve bunun neticelerini izale
edecek bir açıklamanın fırsatını vermek için
bu bahsi tekrar aşmış bulundum. Kendisinden
devalüasyonun elbette olacağının değil, ama
mutlaka, olmıyacağının açık, kesin bir ifade
ile ilânını ve beyanını istemekteyiz,
Sayın senatörler,
Bütçeye emek vermiş olan ve dibine ışık
vermiyen mumlar gibi millet servetini tevzi
ederken kendilerini unutan, başta Bakan ol
mak üzere Bakanlığın bütün fedakâr unsurla
rını ve Yüce Senatoyu saygılarla selâmlarım.
(Alkışlar.)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Mirke-lâmoğlu
Güven Partisi Grupu adına Sayın Meler,,
buyurunuz efendim.
GÜVEN PÂBTİSİ GRUPU ADINA FEFJD
MELEN (Van) — Sayın Başkan, muhterem ar
kadaşlar; 1970 yılı Bütçesinin maliye bölümü
üzerinde konuşmaya başlarken çok değerli mes
lek arkadaşlarımı selamlamayı vazife sayıyo
rum. Hakikaten Devlet hayatımızın ağır yükü
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nü yüklenen bu fedakâr ve cefakâr maliye men
suplarına çok borçlu olduğumuza kaaniim.
Muhterem arkadaşlar; Maliye Bakanlığının
Devlet hayatındaki mevkii malûmunuzdur. Ma
liye Bakanlığına düşen görevler gün geçtikçe
arttığı için bu görevleri basan ile yürütebilmek
üzere Maliye teşkilâtını da süratüe kuvvetlen
dirmek mecburiyetinde olduğumuza kaaniim. Bu
nu bu vesile ile de ifade etmek istiyorum. Her
şeyden evvel maliye, sorumluluğunu taşıdığı iş
lere ait yetkilerini başka mercilere, başka teşek
küllere kaptırmamalıdır. Tatbikat maalesef son
yıllarda başka bir istikamete yönelmiştir. Mali
ye, bir çok yetkilerini plânlamaya, şuraya bura
ya kaptırmış davul kendi boynundadır. Ama
tokmağı başkaları çalmaktadır. Ve bu yüzden
bir çok ekonomik bakımdan, malî bakımdan
zararlara uğradığımıza da kaaniim. Bu duru
mun süratle değiştirilmesi ve Maliye Bakanları
mızın buna gayret etmeleri lâzım. Bir noktaya
daha işaret etmeyi yerinde buluyorum.
Bakanlıklar, umumiyetle politika yeridir.
Ama, Maliye Bakanlığının bir farkı vardır. Bir
ihtisas yeri sayılmak icabeder. Bu sebeple Ma
liye Bakanlıklarına getirilecek zevatın asgari
Maliye Bakanlığı içinde konuşan dili anlamaları
lazımdır. Orada konuşulanları anlamıyan bir
zat, ne kadar değerli olursa olsun, maliyeye ve
maliyemize hizmet edemiyecektir. Şimdiki Ba
kanı kasdetmiyorum. Maliyede aramızda yetiş
ime arkadaşımızdır. Ama, bundan evvel hakika
ten maliye bu bakımdan zaafa uğramış ve bun
dan da sarar görmüştük.
Muhterem arkadaşlar; bir diğer konuya te
mas edeceğim. On dakikalık zaman içerisinde
maliyenin bütün meselelerine erişmek imkânı
yok. Maliye Bakanlığının önemli görevlerinden
birisi de, kanaatime göre, murakabedir. Bizde
idari murakabeyi bilhassa Devlet emvalinin muhafazası ve Devlet emvalinin yolsuzluklara mâ
ruz kalmaması için idari murakabeyi daha çok
maliye yapar. Maliye müfettişleri Maliye Ba
kanlığının emrindedir. Hesap uzmanları, kont
rolörler, kontrol memurları sonra bankalar mu
rakıpları, muhasebe müdürleri Mâliye Bakan
lığının emrindedir ve bütün bunların vazifesi
bu nevi murakabeyi yapmaktır. Ayrıca İktisadi
Devlet Teşekküllerinin idare meclislerine üye
lerden birisini Maliye Bakanı seçer ve maliye
nin orada gözü, kulağı olur. Muhasebe müdür -
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İliklerimiz bakanlıklarda Maliye Bakanının gö
zü ve kulağıdır. Binaenaleyh bu murakabeyi
hakikaten ciddiyetle yapma durumundayız ve
bu murakabe iyi işlediği takdirde idari mura
kabe. Mühim suiistimal, mühim yolsuzluk olmıyabilir. Ne yazık ki, biz bugün çok mühim yol
suzlukları gazetelerden öğreniyoruz. Demek ki
oraida murakabemiz iyi işlemiyor. Ta... gazete
lere geçinceye kadar biz bunları göremiyoruz,
Bu, bir eksiktir. Son hâdiseler bizim bu bakım
dan gözümüzü açmalıdır. Ve bu murakabe ci
hazlarımızı kuvvetlsndirmeliyizdir.
Muhterem arkadaşlar; gazeteler de yazmıyabilir. Beyle sekiz on milyonluk dâvalarla kar
şı karşıya kalacak gazeteler bir yazar, iki yazar
ondan sonra bu riski göze almıyaıbilir. Sonra
kaldı ki, gazetenin verebileceği malûmat sade
ce meselenin esasına dair olabilir. Gazetenin
"br.şka imkânları yoktur. Çünkü, bir suiistimali,
bir yolsuzluğu bir kanunsuzluğu ortaya çıkara
bilmek için Devlet yetkisi olmak lâzım. Delille
ri toplamaya yetkisi olmak lâzım. Bir gazete
buna sahip değildir. Bu sebeple bir gazeteyi is
pata davet etmekle netice olmaz, ispat edemess 'dahi o yolsuzluğun mevcudolmadığına delâ
let etmez. Çünkü, imkânlara sahip değildir, ede
mez. Devletin imkânlariyle ancak bunlar mey
dana çıkabilir, işte Devletin imkânları da mura
kabedir. Ve murakabe organlarıdır. Maliye Ba
kanlıkları bu bakımdan hakikaten büyük so
rumluluk içindedir. Bilhassa mânevi sorumlu
luk içindedir. Faraza son zamanda Meclisde de
mevzubahis edildi. Karar verildiği için esasına
tabiî inmiyorum. Mevzuubahsolan bir kredi
suiistimali var. Bir kredi yolsuzluğu işi var.
Ayyuka çıkmıştır. Maliye Bakanlığının banka
lar murakıbı vardır. Asgari Maliye Bakanı bu
bankalar murakıplarını harekete getirmek ve
onu tetkik ve tahkik ettirmekle mükelleftir.
Bunu yapamıyorsa bu yapılmıyorsa demek ki
baskı oralara kadar tesir yapacak duruma gel
miştir. Bunu esaslı bir zarf olarak görüyorum.
Ve çok değerli Maliye Bakanımızdan bu vazi
feye bütün gücüyle kendisini vermesini diliyo
rum.
Muhterem arkadaşlar; hükümetin ve bilhas
sa maliyenin; bir çok güçlüklerle karşı karşıya
bulunduğu büyük güçlükler ve çözüm bekliyen
me.ısleleri vardır. Bunların hepsine bu on daki
ka içerisinde temas etmeye imkân yok. Sadece

14 . 5 . 1970

O :2

bir kaç tanesine, mühim gördüğüm bir kaçma,
eğer vaktim kalırsa değinmeye çalışacağım.
Bir tanesi Personel Kanunu hükümlerinin
uygulanmasıdır. İkincisi; bu yılın iç finansman
açığının ne suretle kapatılacağı, üçüncüsü; yi
ne bu yılın dış finansman açığının yani döviz
açığımızın ne surette kapatılacağı. Bir dördün
cü mesele de istikrarı nasıl sağlıyacağız.
Muhterem arkadaşlar; Personel Kanunu bi
liyorsunuz geç kalmış bir kanundur. 1966 da
tatbik edilecek bir kanunu bugüne kadar tat
bik edemedik, uygulıyamadık malî hükümleri
ni ve huzursuzluğu, geçim sıkıntısını ve memur
larımızın huzursuzluğunu bu yüzden âzami nok
tasına çıkardık. Nihayet memnuniyetle kayde
deyim. Geç kalmakla beraber artık hükümet
bunu getirmeye kararlıdır. Bunu Sayın Maliys
Bakanımız da burada açık yüreklilikle ve cesa
retle ifade ettiler.
Muhterem arkadaşlar; Personel Kanunu bir
reform kanunudur. Aslında bir zam kanunu ol
maktan ibaret değil. Bu sebeple gelecek tasarı
nın bu reformun amaçlarına uygun olması lâ
zımdır. Bu reform için biliyorsunuz bütçeye 2,5
milyar lira konulmuştur. Bunun gerektirdiği ek
finansman İhtiyacını karşılamak üzere. Bunun
yetişeceğini sanmıyorum. Çünkü, sadece genel
bütçedeki ödenen personel maaşlarını karşılıyacaktır. Genel ve katma bütçelerden, iktisadi
Devlet Teşekküllerinin, belediyelerin, özel ida
relerimizin ve diğer teşekküllerin memurlarına
da verilecektir. Bunların birçoğunun bunu ken
di imkânlariyle karşılıyamıyacaklarmı sanıyoruıı. Ve bu saydığım müesseselerin memurları
da aşağı - yukarı diğerinin % 35 - 40 ma ya
kındır. Binaenaleyh bu 2,5 milyara en azından
1 milyar belki bunun biraz daha üsünde daha
ilâve etmek ihtiyacındayız. Eğer bu parayı bulamıyacaksak ve bunu açık finansman voliyle
karşılıyacaksak bu durumda fiyatlar süratle
yükselecek, hayat pahalılığı artacak ve memu
ra Perıonel Kanunu âdeta gelmemiş olacaktır.
Bir elden verdiğimizi başka elden almış olaca
ğız ve memurun zararına olacaktır. Bu sebep
le gelecek Personel Kanununun enflâsyona sebebolmaması şarttır. Hayat pahalılığının art
masına seböbolmaması şarttır. Bunun bir yolu,
şüphesiz, bunu vergi ile karşılamaktır. Maliye
Bakanı burada büyük bir cesaretle ve samimi
yetle Bütçe açığının, ki 2,5 milyarı bunun Per-
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sonel Kanunu içindir, vergi tedbirleri ile karşılıyacağını beyan etmiştir. Ama, beri taraftan
Başbakan izmir'de gazetecilerin sorduğu bir
suale verdiği cevapta «asla vergi tedbirine gitmiyeceğiz Personel Kanununu karşılamak için»
demişlerdir. Şimdi, bunun hangisine inanalım,
hangisine inanmak lâzım? Başbakana mı, Maliye
" Bakanına mı? (0. H. P. sıralarından «Maliye
Bakanına, Başbakana inanacak hal mi kaldı»
sesleri)
Muhterem arkadaşlar, burada inanmak veya
inanmamaktan çok benim endişem var, tereddüt
var demektir. Demek ki, mukavemetler başla
yınca tereddüt alacak. Doğrudur, vergi çıkar
mak doğru değildir. Bir çıkarırsın, İM çıkarır
sın, mukavemetler başlar. Ben kendi resmî ha
yatımdan bilirim. Sayın Maliye Bakanı ile be
raber çalıştık, o ya yakinen bilir. Bir çok ka
nun çıkardık, reform tedbirleri getirdik, bir
noktada mukavemet başladı. Yani Halk Partifli Grupunda mukavemet başladı. Mukavemet
başladığı anda da Maliye Bakanının takatli ke
silmişti. Şimdi eğer Başbakan müzahir değilse,
mukavemet hemen Başbakandan gelecek ise bu
vergi tedbirleri yürümiyecek demektir, vergi
tedbirleri yürümeyince ya Personel Kanununun
malî hükümlerini tatbik edemiyeceğiz, veya
enflâsyona gideceğiz veyahut Personel Kanunu
nu tatbik edebilmek için bütün yatırımlardan
vazgeçeceğiz. Bu üç şıktan birisi hâsıl olacak.
Bence karşısında bulunduğumuz önemli mesele
lerden birisi budur.
BAŞKAN — Sayın Melen, iki dakikanız var
hatırlatıyorum efendim.
PERİD MELEN (Devamla) — Muhterem ar
kadaşlar, bütçe açığı meselesine geleyim; büt
çe açığını işte Hükümet 600 milyon diyor, 2
milyarını da verigi ile karşılıyacağım, diyor.
Benim yaptığım tetkiklere göre giderimiz;
29 888 000 000 dur, buna yıl içerisinde en
azından 1,5 milyar ilâve etmek lâzım ama, onu
hariç tutuyorum, gelirimiz 25 750 000 000 ola
caktır, çünkü, normal artışlar % 12 hesabiyle 2
ırilyardır, binaenaleyh onu da hesabedersek
1970 de normal gelirimiz, 25 milyar yediyüz kü•£;ur milyon olacaktır. Bu duruma göre 4 mil
yarın üzerinde \i~ açıkla karsı karşıyayız. Bu
4 milyarın ne kadarını vergi tedbiri ile kar§ılıyacağız? önümüzdeki problem budur. Ne ka
darını vergi ile karşılarsak, şüphesiz bütçe açı-
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gımız o nisbette as olacak, ama Hükümetin bu
4 milyar açığın tamamını değil ama yansını
dahi vergi tedbiriyle karşılama cesaretini göste
rebileceğine ben inanmıyorum.
HÜSEYİN KALPAKLIOĞLU (Kayseri) —
Gösterir, gösterir.
FERİD MELEN (Devamla) — Birikmiş Ha
zine açıklan muhterem arkadaşlar, durumu
'daha çok vahimleşt'mniştir. Biraz evvel arka
daşım temas efcti, Hazine 2 milyara yakın sade
ce müteahhitlere borçlu durumdadır. Bu, dere
ce derece piyasaya sirayet etmiştir. Bunu hal
letmeye mecburdur, önümüzdeki bütçenin açı
ğından başka bir de geçmiş bütçelerden müdevver bu vahim durum ile karşı karşıyadır. Bunu
da tasfiye etmeye mecburdur Bunu da mühim
•bir problem olarak görüyorum. Hazine açığı fil
vaki 5 milyarın üzerindedir, bir kısmı Merkez
Bankasına borçtur onu bir kanunla belki konso
lide ederiz, ama nakit açığımız var, vermeye
mecbur olduğumuz para var, 2 milyar civarında,
hatâ biraz üstümde. Onu ne yapacağız, oda bir
problemdir. O da ciddî vergi tedbirleri istiyen
bir problemdir.
Muhterem arkadaşlar, aynca bir de dış fi
nansman açığımız vardır. Bu yıl ödenecek borç
taksitleriyle birlikte 350 000 000 dolara, yani
dış tediyelerimizi yapabilmek için dış gelirimize
ilâveten 350 000 000 dolara aynca ihtiyacımız
var. Yani bu parayı yardım olarak, borç olarak,
kredi olarak dışardan bulmaya mecburuz. Bu,
henüz muallâkta bir meseledir. Konsorsiyum
henüz vereseği yardımı tesbit etmemiştir. Sanı
yorum ki, bunu Temmuz ayından evvel yapmıyasaktır. Temmuz ayı demek senenin yarısını
geçiyor demektir, geriye bir şey kalmıyor. Kon
sorsiyumun karar vermesinden sonra memleket
lerin alması, kabul etmesi bunu Pipe - Line'a
koyması sene sonunu bulacaktır, bu durumda
bu seneyi de dış ödeme bakımından çok sıkıntıh geçireceğimiz anlaşılıyor. Dış yardımın geri
kalması, tesbitinin ve alınmasının. Buna da bir
çare bulmak durumu ile karşı karşıyayız.
Muhterem arkadaşlar, ayrıca sanıyorum ki,
samanım kalmadı, istikrar mevzuuna temas
edecektim. Maalesef Hükümet aksini iddia et
mektedir, ama istikrarlı bir kalkınma içinde ol
madığımız muhakkaktır. % 1 - 2 ölçüsünde fi
yat artışlarını her memlekette müsamaha ile
'karşılarlar. Aşağı - yukan % 2 yi aşmıyan fi590 —

C. Senatosu

B : 72

yat artışları olan memleketlerde istikrar var
dır, denebilir ama, bizde bu kaç yıldan beri
% 6 nın üzerindedir daima fiyat artışları ve
istikrar tamamen bozulmuştur, para değeri 4 - 5
sene içerisinde geniş şekilde kaybolmuştur.
Hem içerde hEnn dış arda kaybolmuştur. Bina
enaleyh bir yeni ayarlatma ile karşı karşıyayız
veyahut bilhassa köylümüzü perişan durumdan
kıırtartmak için, çünkü, bugün bilhassa köylü
müz bu durumdan müteessirdir, zirai maddeler
yani ihraç maiddelerimizin fiyatları 1958 de tesbit edilen kur esasına göre takarrür etmektedir.
tavan odur. Maliyetlerimiz yükseldiği halde bu
(kuru değiştirememe yüzünden bu tavanın üze
rine çıkamamaktadır fiyatlarımız ve köylümüzü
esmektedir. Bu durumu düzetttımek için ya bunk r a prim vermeye mecburuz, ki bir prim Ma
liyeye pahalıya mal olu^ bilirim.
BAŞKAN — Sayın Melen, bağlamanızı istir
ham edeceğim.
FERİD MELEN (Devamla) — Bitiriyorum.
Prim Maliyeye pahalıya mal olur, çünkü bu ka
dar açığa ilâveten 3 - 4 milyar da ona ayırmak
dazım, tabiî bunu bütçeye yüklemeye imkân yok.
Binaenaleyh tetk yol kalıyor. Yeni bir ayarlama.
Bvmun için de cesaret edilecek midir bilmiyo
rum. Teşekkür ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen.
Sayın Ergeneli A. P. grupu adına buyurunuz.
A. P. GRUPU ADINA MEHMET NAFİZ
ERGENELİ (Edirne) — Sayın Başkan, sayın
senatörler; 1970 Malî yılı Maliye Bakanlığı Büt
çeliyle Devletin gelir bütçesi üzerinde Adalet
Partisi Grupunun görüşlerini 5 . 2 . 1970 ta
rihinde bu kürsüden dile getirdiğimiz için tek
rarına lüzum görmemekteyiz; esasen ayrılan za
man da yeterli değildir.
1970 Şubat ayı ininde Partimize mensubolanların muhalefete katılmasiyie re^li imkân dâ'hJjlne giren 1970 yılı konsolide bütçesine muha
lefete mensup milletvekillerinin larmızı oy ver
ilişlerini tabiî karşılarız. Çünkü aramızda her
bakımdan fikir ve görüş ayrılığı vardır.
Demokrasi ile idare edilen bütün memleket
lerde muhalefet partileri için bu, hak ve va
zife olarak kabuıl edilmiştir. Ama, 12 Ekim 1969
Milletvekili Seçimi münasebetiyle millete ya
yınlanan Adalet Partisi Beyannamesindeki pren
sipleri benimsemek ve savunmak suretiyle Ada
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let Partisi saflarından milletvekili seçilenlerin;
Hükümet programının da kabulünden sonra bu
programın esaslarına göre düzenlenen 1970 yılı
Bütçesine muhalefetle beraiber kırmızı oy verme
lerini siyasi mantıkla telif etmek mümkün de
ğildir ve bu hareketleri memlekete çok pahalıya
mal olmuştur.
Büyük Fransız Maliyesici Allix'in de
diği gibi (Bütçenin reddi o kadar tehlikeli
dir ve o kadar önemli sonuçlar, doğurur ki bu
nu tasavvur etmek dahi güçtür) bu sebepledir
ki, tarihte, bütçenin parlamenterler tarafın
dan reddi hâdisesine pek az tesadüf edilmekte
dir. Hele iktidarın kendi mensupları tarafından
reddedilmiş bütçe yoktur.
Muhalefete katılarak Hükümeti devirmek
için Anayasamızda kâfi yollar ve esaslar var
ken bütçeyi âlet olarak kullanmak; memleketin
A'e milletin her bakımdan hayati menfaatlerini
ifade etmek demektir.
Sayın senatörler; bütün vatandaşların, bil
hassa ticaret ve sanayi sahasında çalışan özel
ve tüzel kişilerin şu son günlerde derin bir ilgi
ve duygu ile izlediği çok önemli bir mesele üzelinde kısaca durmayı lüzumlu gördük. Esasen
1969 yılı Maliye Bütçesinin müzakeresi sırasın
da «devalüasyon» hususundaki partimizin gö
rüşlerini detaylı cdarcıik bu kürsüden dile getir
miştik. Yine özetlemekte fayda ummaktayız.
Saym senatörler; devalüasyon ne zaman
yapılır?
1. ithalât ve ihracâtın tamamen durmuş
olması lâzımdır. Halen böyle bir şey yoktur.
istediMerinıizi, dışarıdan pekâlâ akabiliyoruz.
Ambarlarda bakliyen ihraç malımız da kalma
mıştır. Dış tesirlere de boyun eğmemeliyiz. Bas
kıların kendi imkânlarımızla giderilmesinin yo
lunu aramalıyız.
2. 30 yılda 4 defa devailüasyon yapılmıştır.
r aramızı 1970 yılında da devalüe edersek 1980
yılında Türk Parası sıfıra müncer olacak de•nektir. Çünkü her devalüasyon ikincisini haz:rlar.
3. Devalüasyon neticesinde Devlet gelirle
rinin değeri azalır. Bütçelerimiz sarsılır. Kal
kınma hamlesi sekteye uğrar.
4. Dış ödeme dengesi içinden çıkılmaz hale
gelir. Dış borçlar artar, sabit ve dar gelirli va
tandaşlar bunalır.
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Biz grup olarak Hükümetimizden devalüas
yon doğil. validasyon bekliyoruz. Parada istik
rar. fiyatlarda istikrar.
Esasen Hükümetimiz de bu yolda ve tutum
dadır. Sayın Hükümet Başkanının beyanını tasvbJle karşılıyoruz.
Sayın senatörler; kamu sektöründe çalışan
ımeımur ve hizmetlilerin emekli, dul ve yetimle
rin, malûllerin geçim sıkıntılarını hafifletmek
için zaman zaman alınan palyaitif tedbirlerden
vazgeçilerek bu gibilerin geçimlerini; fiyat en
dekslerine, piyasa konjonktürüne göre ayarla
ma sisteminin yani, eşel - mobilin kabulünü,
iktidarımız Hükümetine grupumuzun tavsiyesi
olarak bu kürsüden 1969 yılı Bütçesi münasebe
tiyle dile getirmiş, ancak bunun Devlete çok pa
halıya mal olacağını da ifade etmiştik.
Sayın senatörler; mahdut p-slir kaynaklariyle her gün yeni yeni beliren Devlet giderlerini
karşılamak zorunda olan hükümetler, ikinci
Cihan Harbinden beri, yani 30 yıldır fasit dairedsn bir türlü çıkmak imkânını bulamamışlardır.
Şimdiki deyimle bu kapalı çember nedir?
Kâğıt para enflâsyonu neticesinde vergi sis
temleri altüst olur. Paranın satmalına gücü azal
dığından Devlet gelirleri en büyük müstehlik
olan Devlet giderlerine yetmez.
Bir miktar daha para çıkarılır. Binnatice fi
yatlar yine yükselir, artırılan vergiler yine bu
vaziyete kâfi gelmez ve para miktarı yeniden
çoğalır. Velhâsıl bu fasit daire devam eder
gider.
Yani konuyu şu sonuca bağlamak istiyo
rum: Bir gün Hükümet korkarım ki önce eşel mobil sisteminin uygulanmasından bile vaz geç
mek mecburiyetinde kalır.
Adalet Partisi Hükümetinden, iktidar grupu
olarak bu fasit daireden kurtulmak için âdeta
mucize bekliyoruz. Bu mucize de :
1. Her sahada istihsali alabildiğine artır
makla,
2. CMzli dalmış gelir kaynaklarını arayıp
bularak Devlete gelir sağlamakla,
3. îvtihMİ sektörlerinden potansiyeli aşikâr
olarak görünenlere âdilâne düşünce ile ve cerarefcle el atarak mevcut vergileri artırmak su
reciyle,
4. Bütün Maliye, hattâ Devlet teşkilâtını
harekete getirerek milyarları aşan vargi kaçak;•« lığını önlemekle,
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5. Her sahada görünen israfın önüne geçi
lerek bütün özel ve tüzel kişiler tarafından son
derece tasarrufa katlanmakla tahakkuk edebilir.
Bu hayırlı ve lüzumlu sonucu bizim nesil
belki göremdyecektir.
Ancak iktidarımızın değerli Hükümeti bu
na başlamakla Türk Milletine gelecek için ümit
vermelidir.
Bu mucizenin tahakkukunda çek mühim
rolü bulunan meslekdaşlarıma Allahtan başarı
lar diler, değerli Maliye Bakanı ile beraber
kendilerini grupum adına ve şahsan sevgi ve
saygiyle selâmlarım.
Yüce Senatoya da beni dinlemek lûtfunda
bulunduğundan dolayı teşekkürlerimi saygıla
rımla arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergeneli, muhterem senatörler Maliye Bakanlığı
Bütçesi üzerinde gruplar adına tenkit konuş
maları hitam bulmuştur. Muhterem senatörler,
açık oyunu kullanmayan s?ym üye, yok, oyla
ma muamelesi bitmiştir. Şahısları adına söz ta
lebeden sayın üyelerin adlarını sırası ile takdim
ediyorum efendim. Sayın îzmen, Sayın Alihocagil, Sayın Karavelioğlu, Sayın Dikeeligil, Sayın
Soydan, Sayın Çumralı. Sayın îzmen buyuru
nuz efendim.
MEHMET İZMEN (Cumhurbaşkanınca S.
ü.) — Sayın Başkan, değerli senatörler, görü
şülmesi sona ermek üzere bulunan 1970 Bütçe
sinin, önceki bütçelerde olduğu gibi, ağırlık
merkezinin Maliye Bakanlığı üzerinde olduğu
malûmdur. Bilindiği gibi Devlet Bütçesi Ana
yasa uyarınca bütçe raporu ile birlikte Maliye
Bakanlığı tarafından hazırlanmaktadır. Buna
göre yıllık Devlet Bütçesi, yıllık millî butça
esası üzerine kurulmaktadır. Yeni Anayasa ile
'bütçe anlayışında değişiklik yapılmıştır. Buna
göre bütçe, artık Devletin dar mânada gider ve
gelir tahminlerinin sabit şekilde yapılmış bir
listesinden ibaret değildir. Bugün, bütçe Ana
yasanın getirdiği yeni Devlet anlayışını gerçek
leştirmek için kullanılan bir âlet ve vasıta hüvi
yetini kazanmıştır. Bu hüviyeti ile bütçe mem
leket ekonomisinin tüm olarak denkleştirilmesi
hedefine tevcih edilmiş bir vasıta olmuştur. Bu
anlamı ile bütçe, bütün memleket ekonomisinin
bütçesidir. Bir bakıma bütçe âdeta bütün vatan
daşların şahsi bütçeleri ile ilgilidir, bu hali ile
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bütçenin ne ölçüde etkili bir karakter kazan- I
mış olduğu anlaşılmaktadır. Bu karakterde bir
bütçenin hazırlanmasında ve uygulanmasında
ne derece dikkatli olunması gerektiğini, ne öl
çüde zorluklar (bulunduğunu anlamak güç de
ğildir. 1970 yılı bütçesi uygulaması gereği ola
rak millî gelirden vergi vesair adlar altında
% 25 yap alınacaktır. Bütçe gelirleri olarak
yuvarlak rakamla 30 milyar lira tahsil edilecek,
bu kadar gider yapılacak böylece 60 milyar li
ralık bir fon hareketi olacaktır. 54 milyar lira
tutan Devlet borçlarının mürekkebatı olarak 2
milyar 670 milyon lira ödenecektir. Akt.'fleri
yekûnu 70 milyar lira civarında bulunan Kamu
İktisadi Teşebbüslerinin Hazine ile olan müna
sebetleri idare edilecek, bunların yatırım finans
manları ve işletme açıkları ile meşgul olunacak
tır. 30 milyar liraya baliğ olmak üzere bulu
nan toplam para arzının vatandaşların yaşantısı
ile ilgili mal ve hizmetlerin tedavülüne yararlı
olması sağlanacak, zararlı olmamasına gayret
edilecektir. Mevduatın artması, banka kredileri
nin çoğalması teşvik edilecek, krediler plân ve
programlarla tesbit edilen alanlara ve yönlere
yönetilecektir. 1 milyar 450 milyon dolar civa
rında seyredeceği anlaşılan dış ticarat, gere]
olarak dış ödeme dengesinin sağlanrmsı, ted
birleri alınacaktır. 1970 îbütre gelirleri arasında
1 milyar 280 milyon lira olarak tahmin olunan
karşılık paralar ve proje giderlerinin mukaMIi
dış krediler sağlanacaktır. Memlekeıtte topyekûn
arz ve talep hareketleri yakından takibedilersk,
denge sağlanması hususunda gerekli tedlirler
alınacaktır ve nihayet bunlardan Büyük Milisi
Meclisine hesap verilecektir.
Sayın senatörler, özetlediğim bu hizmetler,
bütçe yolu ile Maliye Bakanlığı tarafından ya
pılacaktır. Bütün bunlar topyekûn memleket
ekonomisinin istikrar içinde denkleştirilerek ge
liştirilmesi görevini Maliye Bakanlığı teşkilâtı
nın yüklenmiş bulunduğunu göstermektedir.
Sayın senatörler, görevi bu derecede önem
kaşanmış olan Maliye Bakanlığı 1938 da, bun
dan 34 yıl önce, kurulmuştur. O zaman ki, an
layışa göre Devletin ekonomik hayatla bağlan
tısı bu günkü ölçülerde değildi. Nüfusumuz
16 milyondu, Devletin bütçesi 1935 yılında 240
milyon liradan ibaretti. Devlet gelirleri daha çok
maaş ve ücret sahiplerinden kesilen Kazanç
Vergisi' ile, Hayvanlar Vergisi gibi basit vergi
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lerden ibaretti. Vergi mükellefleri birkaç yüz
bin civarında idi, beyannameli mükellef sayısı
pek az idi, 1936 yılı başında tedavüldeki para
miktarı 171 milyon li^a idi, mevduat banka kre
dileri, dış ticaret hacmma mütevazi rakamlar
içinde bulunuyordu. Bugün iş çok büyümüştür
ve zorlaşmıştır, nüfusumuz 35 milyona ulaşmış
tır, millî gelirimiz cari fiyatlarla 120 ntilyar li
raya çıkmıştır, millî gelirin % 25 i âmme sek
törüne aktarılarak Devlet Bütçesinden 30 milyar
lira olarak harcanacaktır, toplam para arzı mev
duat ve banka kredileri miktarı, dış ti'caret
hacmi biraz önce arz ettiğim rakamlara ulaş
mış bulunmaktadır. Vergilerin mahiyeti değiş
miş, vergi alınması usulleri zorlaşmıştır, mükel
lef sayısı üç milyonu bulmuştur. Her yıl 500 bin
den fazla vergi» beyannamesi alınmaktadır. 1961
Anayasası ile Devlet yeni bir hüviyet almıştır,
böylece Devlet, çağımızın gereğine uygun ola
rak, memleket ekonomisini topyekûn düzenliyen,
yürüten bir çeşit millî ekonomi işletmesi haline
gelmjjtir. Benzetmek caizse, Büyük Millet Mec
lisi böyle bir devlette işin sahibi olan Türk millejni temsil eden bir çeşit umumi heyet halin
de görülmektedir, hükümetler de böyle bir işlet
menin yönetim kuruluna benzetilebilir. Burada
Maliye Bakanlığının rolü aşikâr. Eski görüşle
re göre memleket ekonomisi Devlet maliyesinin
enirinde sayılıyordu, bugün maliye, millî eko
nominin emrindedir, onu geliştirmekle görevli
dir.
Değerli arkadaşlarım, bu durumda Maliye
Bakanlığı teşkilâtının yeniden düzenlenmesi zo
runlu hale gelmiştir. Bu düzenleme i'le Maliye
Bakanlığına ekonomik yönü galip yeni bir hü
viyet verilmelidir. Maliye hizmetleri ancak böy
le bir bakanlık tarafından görülebilir. Bu mak
satla Mak'/e Bakanlığının, ekonomi ve Maliye
Bakanlığı adı ile yeniden kurulması gerektiği
ne inanmaktayım. Bugün fiilen bu işlerin sorum
luluğu Maliye Bakanlığı üzerindeldir fakat, bu
sorumluluğun gerektirdiği yetkilerim bir çoğu
bâzı hallerde pek önemlileri başka bakanlıklar,
başka teşekküller elindedir. Maliye Bakanlığı
teşkilâtı bu nedenle çok güç şartlar içinde gö
revini yapmaya çalışmaktadır.
Muhterem arkadaşlarım, benden önce ko
nuşan arkadaşlarımın da söylediği gl'M, yıllar
boyunca Maliye Bakanlığı mensupları bütün bu
imkansızlıklara rağmen, çok ağır vazifeye büyük
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fedakârlıklarla, büyük feragatlerle devam etti
ler. Teşkilât bakımından, kadro bakımından,
maaş dereceleri bakımından Maliye Bakanlığı
ba;:ka masrafçı teşekküllere kötü örnek olma
mak için kendisine zulmetmiştir, bu zulme hak
kı yoktur. Ferid Melen arkadaşım mazur gör
sün, maliyeden yetişen arkadaşlarımızın Maliye
Bakanlığı yaptığı malûmdur, onlar da bu dert
lere çare bulmamışlardır, onlardan da şikâyet
çiyim bu sırada maliyenin içinden yetişen bir
evvelki ve kendisinden sonraki nesille teşriki
mesaj etmiş bulunan Sayın Mesut Erez arkada
şımdan bu şikâyetlerime çare bulmasını rica
ediyorum.
1970 yılı Bütçesinin uygulanmasında, özel
likle ödeme dengesinde geçen yıllarda olduğu
gibi büyük sıkıntılarla karşılaşılacağından en
dişe duyulması için sebepler vardır. Maliye Ba
kanlığı bir taraftan yeniden düzenlenirken, öbür
yandan vergi kontrol teşkilâtının bütçe ve Ha
zine dairelerinin idari karar ve tedbirlerle tak
viye ve ıslah edilerek yıl içinde daha etkili' ve
verimli bir hale sokulması sureti ile mukadder
sıkıntşlp.nn izalesi ve duyulan endişelerin önlen
mesi kabil olabilir.
Muhterem arkadaşlarım, burada bir iki hu
susa temas etmek istiyorum. Bunlardan birisi
tasarruf bonosu mevzuudur. Tasarruf bonosu
memleket maliyesinde çok fena tesir yapmış bir
husustur. Bildiğiniz şekilde kanunlar çıkmış,
tebdili cihetine gidilmiştir tebdilinde de büyük
sıkıntılar mevcuttur, birçok insanlar vaktiyle
bunu maaşlarından, ücretlerinden geçin karşı
lığı gelirlerinden keserek ödediği için bunu sat
maya mecbur olmuşlardır, bugün değiştirme sı
rasında da çeşitli sebeplerle şunun, bunun ku
suru olarak bir şey söyliyemiyeceğim, büyük
sıkıntılar mevcut, birçok insanların bunu bu şe
kilde sıkıntı ile değiştirmektense, yırtmayı tereih ederim diye infial gösterdikleri duyulmuş
tur. Bir nevi cebri istikraz olan ve Maliye Ba
kanlığının, Türk Hazinesinin kredisi ile ilgili
olan bu hususun bundan sonraki safahatinde
şikâyetlerini azaltarak bir netice ısdar edilme
sini temenni etmekteyim.
Bir de, vergi zıyaı mevzuunda da hakik
çok şeyler söylenmiştir, bugün Türkiye'de ver
gi zıyaı mevcuttur. Maliye Teşkilâtının bu hu
susta çok dikkatli» olması ve yeni vergilere git
meden evvel mevcut vergi usullerinin, bugün
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daha ziyade fiilî tediye bakımından ücret ve
maaş erbabı üzerinde ağırlığını hissettiren ver
gi tatbikatının vergi kanunlarının hedefi isti»kametinde yürütülmesi için çok sıkı ve ciddi
tedbirler alınmasını temenni etmekteyim.
Uzun yıllar sinesinde vazife görmekten şeref
duyduğum Maliye Bakanlığı Teşkilâtının, bu
Bakanlığa mensup kuruluşların bugünkü de
ğerli mensuplarına, başlarında aralarından yeti
şen kıymetli Bakanları olduğu halde, 1970 yılı
Bütçe uygulamasında basanlar dilerim. Bu ve
sile ile de kendilerini saygı ile selâmlarım. Bu
bakanlıkta geçmişte hazmet etmiş olanları da
şükranla ve hayırla yâdetmek isterim. Yeni
büçenin milletimize hayırlı olmasını diler, Yüce
Senatoya saygılar sunarım.
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İzmen.
Sayın Alihocagil... Yok, Sayın Karavelioğlu,
buyurunuz efendim.
KÂMİL KARAVELİOĞLU (Tabiî Üye) —
Sayın Başkan, sayın arkadaşlarım, bir özel ko
nuda bir fikrimi savunmaya devam etmek için
birkaç dakikalık konuşmayı göze almış bulunu
yorum.
Konu işçi dövizlerinin transferi meselesidir,
meseleyi büyütmek istemiyorum önemi belli, dış
ticaret açığımız belli, para değeri üzerine yap
tığı olumsuz etki ortada. Şunu biliyoruz M, Al
manya'daki işçi dövizleri büyük bir transfer kapiasitesi göstermektedir, buna ait neşriyatlarda
çeşitli rakamlar var. Denir ki, Almanya'da
Türk işçilerinin 400 - 600 dolarlık bir kapasitesi
var. Bu rakam bir tahmindir, katiyeti belki is
pat edilemez ama, bir fikir veriyor ki, Alman
ya'da Türk işçilerinin oldukça büyük tasarrufu
var ve bu tasarruf Alman sermayesine, AJlman
kapitaline destek olmaktadır. Şimdi bunu nasıl
transfer edebiliriz veya bu transferi nasıl daha
fazla hızlandırabiliriz sualine şüphesiz ilgili gö
revliler, ilgili kurumlar cevap aramakla meşgul
dürler. Buradan bir noktayı atlamak istiyorum,
geçen defa bütçe müzakeresi sırasında ben sa
yın müsteşara yaklaşarak dedim ki, ihtiyaç or
tada. İmkân olsa da bu transferi hızlandırıcı
metotlar üzerinde ısrarlı araştırmalar yapmalı
sınız. Meselâ, dedim, beni tedirgin eden bir fi
kir var. Acaba, işçilerin Almanya'dan sosyali
yardım fonundan aldıkları çocukluk zammı küt
le halinde, olduğu gibi Türkiye'ye intikal ettiri-
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lemez mi? Yanındaki arkadaşları hemen dediler
ki, efendim, özel hukukta bâzı güçlükler var,
bu fikri kabili tatfbik bulamayız. Ve devamla
bâzı mahzurlar ileri sürdüler. Ben de dedim ki,
doğru, ben de bunu idrak ediyorum. Fakat, ben,
dedim sizden hemen olumsuz gerekçeler dinle
meye gelmedim. Sadece size somut bir teklif ile
geldim, ama meselenin derinliği Almanya'daki
veya Avrupa'daki işçilerin dövizlerinin kütle
halinde transferini Türkiye'ye sağlamanızdır.
Mecburiyet ortada.
Sayın müsteşar, zarif bir üslûp içerisinde,
haklısınız beyefendi, müsterih olunuz, dedi. Bi
zim de böyle tedbirlerimiz var. Ben memnun ol
dum, şüphesiz olmalıdır, dedim. İnşallah verim
li olur.
Bundan 15 gün evvel radyodan şunu işittim.
Almanya'daki işçilerin çocuk zamlarının bir kıs
mının Türkiye'ye transferi mümkün olmuş. De
mek ki, gerçekten böyle çalışmaları varmış ve
bu formülün bir kısmı uygulanabilirmiş ve yü
rürlüğe koydular.
Yalnız şart şu, Türkiye'ye, yanlış arz etmek
ten sakınırım, Türkiye'ye, çocuklarına veya
ailesine para göndermiyen işçilerin çocuk zam
mı Devlet eliyle intikal edecek. Yani problemin,
konunun bir küçük kısmı.
Benim gönlüm, bütün zorlukları idrak ede
rek şuradaydı. Olduğu gibi transferin mümkün
olması. Hiç olmazsa Türkiye'deki çocukların,
ailesi Türkiye'de olan işçilerin Batı devletlerinin
sosyal yardım fonundan aldıkları çocuk zammı
ve bunun gibi yardımların otomatik olarak Tür
kiye'ye intikalini sağlamak.
Mesele gerçekten özel hukuk açısından bâzı
pürüzleri muhtevidir. Bunu ben de idrak ediyo
rum. Ama, gene de kanaatimce üzerinde durul
maya değer. Meselâ, dostluk göstermek jestin
de olan Almanya, gerçekten dostumuz olan Al
manya veya dostluğumuzun değerini bitten dev
letler bu sosyal yardım fonlarından Türk işçile
rine düşen nasibi döviz olarak Türkiye'ye inti
kaline müsaade edebilirler. Kendi ekonomileri
için pek cazip bir formül değildir, ama bence bun
lar, program yardımı, kredi yardımı, hattâ kon
sorsiyum yardımı gibi yardımlar yapacaklarına,
Türkiye'ye son derece pahalıya mail olan ve uy
gulamada çok geç kalan, değeri gittikçe düşen,
binbir güçlüğe mal olan böyle yardımlar yapa
caklarına, işçilerin sosyal haklardan aldıkları
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hakları bir kanal ile, bir yol ile Türkiye'ye
toptan transferine müsaade ederlerse, öbür yar
dımlardan daha değerlidir gibi geliyor, bana.
Konuşmamı özetliyorum, döviz ihtiyacımız
ortada, dış ticaret bütçesinin zorluğu ve para
değerine yaptığı menfi etki ortada, konuyu de
ğiştirmemek için devalüasyon mevzuuna intikal
etmek istemiyorum. Sayın Maliye Bakanının
Antalya'da yaptıkları konuşma yorumlanmıya
muhtaç bir konuşmadır «Her halükârda bu se
ne içerisinde Türk ekonomisi için ciddî tedbir
ler alınacaktır» demişlerdi, Parlömanterler top
lantısında. Bu, ciddî tedbirleri millî mânada yo
rumlanırsa, memnuniyetle kabul ederiz. Ama,
beynelmilel bir konuşmanın karşı tarafa cesaret
verici veya karşı tarafın isteklerine rıza göste
rici bir yoruma da müsaidolduğunu arz etmek
isterim.
Her halükârda işçilerimizin dışarda bulun
duğundan hiç şüphemiz olmıyan dövizlerinden
Türk ekonomisi daha çok nasibini almalıdır.
Çocuk zamları, kütlece Türkiye'ye intikal et
tirilmelidir, bunun üzerinde daha ısrarla durul
malıdır.
Bundan daha fazla, dış ticaret açığı sonucu,
devalüasyonla sonuçlanmıyan problemlerle, hal
tarzlariyle, çözümlerle sonuçlanmalıdır.
Saygılarımı arz ederim, teşekkür ederim.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Karavelioğlu.
Sayın Dikeçligil, buyurunuz efendim.
HÜSNÜ DÎKEÇLÎGİL (Kayseri) — Sayın
Başkan da maliyeci diğer Devlet^ dairelerinde
ki arkadaşlarımız duymasın, ben şahsan maliye
mensupları arkadaşlarımı takdir elerim. İyi
bir süzgeçten geçtikten sonra makamlarının
yerlerini alıyorlar. Bu, benim samimî duygula
rım, düşüncelerim. Ve dairelerine gittiğim va
kit, dairelerinde oturdukları odalarında müte
vazı, öbürleri gibi, gözleri alıcı bir mefruşat
içerisinde, tantanalı bir şekilde oturmuyorlar.
Maliyenin kendilerine yüklediği ağırlığın içeri
sinde diğerlerine örnek olniüya gayret ediyor
lar.
Teknik
olan
arka dallarımızın
konuş
malarını
zevk ile dinledim. Ben ta
biî teknik mezunların üzerinde duracak
değilim. Sayın Maliye Vekili, Fehmi Alpaslan
arkadaşımızın geçen günkü gündem dışı konuş-
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malarına gayet güzel bir eevep verdiler. Ben, I hareketinin tesiri altında altınlar tekrar Hazi
neye gönderilmiştir.
bundan mütehassis oldum, şahsan. Eğer, be
nim Personel Kanunu ile ilgili sözlerim iflâs
Maliye Vekili arkadaşımız ve Maliye Ba
eder vej/a aksi varit olursa bu makamda beni kanlığı, ciddî hali ile, bâzı israfları önlüyebilir
göremezsiniz şeklinde bir ifade kullandı.
ve bu önlemek mecburiyeti olan husustur. Hü
Bu, memnuniyet vericidir. Devlet adamı;
kümetin içerisindedir, ikâz etmelidir. Misal ve
yapacağına yapacağım, demeli; yapamıyacağı- relim; bâzı bakan arkadaşlarımız var ki, bugü
na da yapaımıyacağım demeli ve bunu aşıkça
ne göre söylemiyorum, makama oturdu mu, «ne
itiraf etmelidir,. Buna göre, arkadaşımın bu
kadar kadro verebilirsin bana» diyor. Eğer
Personel Kanununun gelmesine gayret sarf edi 4 - 5 tane açık memur kadrosu varsa hemen on
yor, kendi gücünde kendi sözlerinin tahakku lara tâyin etme meselesini düşünüyor. Her ma
kunu istiyor, demektir. Bu bakımdan, s?ym ar kama gelen kimse arkadaşlarını memnun etmek
kadaşlarımızın da d'idiği gibi, artık bu bir za için tâyin, tâyin, tâyin yolu ile cari harcama
ruret halini almıştır. Benim kanaatim de o mer ları yükseltmiştir. Ankara'nın içerisindeki me
kezdedir.
mur ile, ben tahmin ediyorum ki, Türkiye'nin
Şimdi, arkadaşlarım; cidden bir Devlet ada birçok vilâyetleri idare edilebilir. Arkadaşları
mının ve bilhassa Maliye bakanlarının tutumu
mızın biri söyledi, balanız, gidiniz o makamla
entresan. Ben, bu hususta bir misal vermek is ra hep alsste duruyorlar; ama, personel ne ka
terim. Son devrin Maliye Nazırlarından Esat
dar çok olursa işin o kadar çok çıkacağına
Paşa var. Bu, gayet tutumlu ve ciddî bir insan ! kaani okramama!] dır. Bugün, sosyal araştırma
dır. Makamından oluyor, bir gün. Hattâ., Tekel lardan çıkan netice, az sayıdaki ehliyetli kişi
bayiinden sigarayı paketle alamıyor da, bir tek
lerin işlerini süratle gördüklerini müşahede edi
sigara istiyor. Oradan gereçken, bu, diyorlar; yoruz. Eleman az olduğu takdirde bu kişiler
«İşte, eski Maliye Nazırlarından Esat Paşa»
islerini birbirlerine yüklemiyor ve o günlük me
Devir geçiyor, gün geçiyor, o, tekrar Maliye
saîlerini bitiriyorlar.
Nazırı oluyor, devrin sairi ona mealen söyleye
O halde, bu böyle olduğuna göre, Devlet
bileceğim şu sözü konduruyor:
dairelerinde umumiyet itibariyle bu artışa mâ
«Sıdkile Devlete hizmet eden Esat Paşa
ni. olunmalıdır ve bilhassa Ankara'da. Bu ar
tekrar makam-ı âlisine gelmiştir, kendi mükâ
tış elbette Hazineye yükler tevlideder.
fatını görmüştür.»
Sonra arkadaşlarım, bakıyorsunuz, her ba
Yine bunun zamanında şöyle bir hâdise ol
kanlık mecmua çıkarıyor, yarışa çıkmış, boy
muştur. Bunu şu bakımdan arz ediyorum. fSuboy resimler. Bu da devlet için bir israf, Mali
nu kabul edelim arkadaşlarım, bütçe reddedil
ye Vekâleti bunu yapmıyor. Maliye Vekâleti,
miş, filân edilmiş, filân edilmiş, bunu bir tara
ağırlığını hissediyor, örnek olmak için, bu gibi
fa bırakıp, konuya geleyim. Türkiye maliyesi
!
şeylerden kaçmıyor. Hükümet zor durumda,
taksimattan bu yana acık verİ3^or. Hasta, has
dar
boğazdan geçiyoruz, diyor. Ama, boğaztalık da nüksetmiş, artm-ş. Bunu kabul etmek
lâzım, tarihî sej'ri içerisinde. Sayın arkadaşları j dan nasıl geçeceğiz? Küçük meselelerin üzemızın da ifade ettiği gibi, Devlet birçok müte İ rinde ısrarla durmak lâzım. Bir defa bu gibi
masrafları kaldırmalıdır. Ben burada söylüahhitlerin de parasını veremiyor ve ciddî bir
j
yorum,
tabiî intikal edecektir, Hükümete, arDevlet adamı olan arkadaşlarımıza da ağır bir
|
kadaşıma
kolaylık olsun diye, bu israfları doğyük düşüyor, bu bayanlara göre söylüyor um;
ben. O devrin padişahı, -damadı şe'ıriyariye | ru değildir. Başbakanlık var, eğer devletin,
Hükümetin hakkında bir malûmat verecekse
bin alton verilsin» demiş, Kal'ye H!'.*m oknar"
yılda veya üç ayda bir veya ayda bir der
gibi bir tavır takınmış, gayet seki ve niiktedan
gi
neşrediîebilir. Hangi arkadaşlarımız bakan
bir insan. Tepsilere altınları dizdirmiş, istif
lıklardan
gelen mecmuaları okuyor? Hiçbirini,
ettirmiş, 6 - 7 kişi ile beraber padişahın huzu
atılıyor. Bunlar küçük meseleler gibi görünür
runa çıkmış, «damadı gehriyariye vermek iste
diğiniz paralar işte» demiş. Bakmış ki, bu çok, t ama, aslında büyük meselelerdir, işe bunlar«götürün, bunu Hazineye» demiş. Ve bu ince ! dan başlanmalıdır.
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Diğer bir mesele; arkadaşlarımızın dediği gi
bi, vergi kaçakçılığı var. Ben, cesaretle şunu
ifade edeyim ki, çok kazanandan çok vergi al
mak mecburiyetindedir, Türkiye. Eğer, bir ta
rafta zirve bir tarafta sefalet olunan yerlerde
mutlaka, Şark müttefMeri de söylüyorlar, orta
sınıf rejimi, ihtilâl gelmiştir. Bu iktisadi krizler
ve dengesizlik nizamı bozmuştur. Mensubolduğumuz din, iktisadi refahı baştan aşağı, ta
bana yaymıştır. Bir zekât müessesesi deyip
de geçmeyiniz, büyük bir meseledir, iktisadi
felsefesi ve tutumu itibariyle. Sonra, insanın
israf etmemesi keyfiyeti de göz önüne alınma
lıdır. Her kazanan israfla mükellef değildir,
şurada, burada parasını yiyemez. Bu, islâmi,
yani dinimizin emrettiği meselelerdir, tutum
itibariyle. Bunun üzerinde durmalı, ikaz etme
li ve serveti kazanan insanlar, servetini hay
ra, vergisini vermekle de gelirin tabana doğ
ru yayılmasına hizmet etmelidir. Aksi takdir
de, ister istemez malının düşmanını çoğalta
caktır, bu insanlar. Onun ,için, devlet, vergi
hususlarında en sıkı tedbiri almalıdır. Âdil
bir vergi sistemini, kazanandan çok alma me
selesini. tahakkuk ettirmelidir. Ben, arkada
şımdan bu hususun yerine getirileceğini ümidediyorum.
Sonra, diğer bir mesele, şunu kabul etme
liyiz ki, arkadaşlar, bizim Türk milletinin ek
ineğinin tuzu yok. Doğru, çok müsamahakâr
bir milletiz. O kadar müsamahakâr ki, harblerde asırlar boyunca çocukları cephede öl
müş, öbürü kalmış, fakat öbürü zengin olmuş,
zengin olduktan sonra parasını bu millete sarf
edeceği, halde, arkadaşınım dediği, gibi. İsviç
re bankalarına ve Filistin'e kaçıranlar Türki
ye'de malûmdur. Yunanistan'a nekadar para
gitti, bizce malûmdur, şuradan, buradan. Bun
ları da önlemek lâzımdır. Türkiye'de en rahat
ve en güzel bir şekilde yaşıyanlar da onlardır.
Buna paydos denilmeli.
Arkadaşımdan bir ricam var; size de geldi
kitaplar, esas bunun için ben söz almıştım. Ta
rih Kurumu hakkında iki tane kitap geldi, ben
deniz tetkik ettim, Tarih Kurumunda olan
yolsuzlar hakkında. Şimdi hepimiz Atatürk'
ten bahsediyoruz. Ben, Tarih Kurumunun kong
relerini ve zabıtlarını iyi tetkik etmişimdir.
Hıfzı Oğuz Bekata Bey de bilir. Orada millî
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Türklük şuurunun uyanması için, hattâ, İçiş
leri Bakanı iken Atatürk'ün tutumunda şu
var mıdır, diye milliyetçilik, ırkçılık hakkın
da bir konuşmamız da olmuştur, şimdi orada
kan gruplarının araştırılması, şu olması, bu ol
ması.. Hulâsa Türk milletine üstün meziyet,
üstün ruh, ondan sonra harbden çıkmış yor
gun, argın, susu var, busu var ve millî şuuru
vermek için kongreler akdetmiştir, görüşmeler
yapmıştır. Nihayet Türk tarihinin gelişmesi
için kökünden bu zamana kadar bir tarih ku
rumu kurmuştur. Tarih Kurumuna da, ondan
sonra gereken vakfiyesini yapmıştır. Şimdi,
duyuyoruz ki, Tarih Kurumunda, komünistle
rin çöreklendiği yazılı bu gelen kitaplarda, ve
sikalarda. Alabildiğine yolsuzlukların olduğu
söylenmekte, iki tane eseri tetkik ediniz. Eğer
bu doğru ise, bu varsa, vâritse buna kim ba
kacak? Kim teftişini yapacak? Elbette, Mali
yenin, Hazinenin parasına titriyen Maliye Ba
kanlığı müfettişleri yapacak. Maliye Bakanlı
ğına da gelmiştir, çok ciddî olan arkadaşımız,
derhal böyle bir kuruma müfettişlerini gön
dermeli, tahkikatını yaptırmalı, araştırmalı, var
mı, yok mu, ondan sonra bunu tetkik etmeli.
Aksi takdirde, arkadaşlar, Atatürk'ün ruhunu
rencide edersiniz.
BAŞKAN — Sayın Dikeçligil, iki dakikanız
var hatırlatıyorum.
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Arka
daşlarımın şimdiye kadar çıkıp bunu söyle
mesini arzu ederdim. Orada, Atatürk'ün dü
şüncelerine aykırı beyannamelerin basıldı
ğı da kitap da yazılı, rica elerim. Ayyuka
çıkmış suiistimaller. Ben, var veya yok, demi
yorum. iki tane kitap gelmiştir. Gördüm gö
zümle. Bunun Sayın Maliye Bakanlığı ve ma
liyenin müfettişleri tarafından ciddî bir kontroldan geçirildikten sonra, «var, veya yok» di
ye beni ve arkadaşlarımı tatmin etmesini is
tirham ederim. Olmazsa bir Senato araştırma
sını teklif edebiliriz, araştırırız. Ama, Maliye
Bakanlığı daha ihtisas elemanına sahibolduğu için, müfettişleri bunu daha iyi tetkik eder
diye, söylüyorum.
Sayın Bakandan, bir de ricam olacak; 2490
sayılı Kanun geldi, gelecek; bu ihalelerde bir
çok yolsuzluklara sebebiyet veriyor. Arka
daşlar, düşününüz bir defa, teknik elemanlar
tarafından bir binanın projesi yapılıyor, ke-
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şif bedelleri falan sıralanıyor. Devlet para
kazanacağım diye, % 40 kadar indirim yapı
yor, bir nıütaahhit alıyor. Grörüyorsunuz; bir
deprem olduğu vakit yıkılıp gidiyor. Ya bu
doğru, ya o doğru. Normal ellere ihalenin de
verilebilmesi için elbette köhnemiş olan bir
kanunun değişmesi çoktan lâzımdı. Maliye
Bakanlığı mensupları «getirdik» dediler, hâlâ
çıkmadı. Arkadaşımın bunun üzerinde ısrarla
duracağına kaaniim. Devrin icapları, hakiki
ıslahat bundadır, zaten. Bunları, devrin şart
larına göre getirmediğimiz takdirde elbette ak
saklıklar olabilecektir. Arkadaşımın dediği
gibi, git, gel küçük küçük para erbabı kolay
lıkla parasını da alamayacaktır. Sayın Erez ar
kadaşımızın ciddî tutumu, olacaktır. Elbet bir
insanın beyanı, kendi durumunun aksi demek
tir. O, biraz hoşuma gitti, tahmin ediyorum,
bu hastalıkları da ortadan kaldıracaktır. Me
sai arkadaşları da müsaittir. Kendisinin yetiş
me tarzı da müsaittir. Bakanlık bütçesinin hem
Maliye Bakanlığına, hem milletimise hayırlı ol
masını Agahtan niyaz eder, hürmetlerimi suna
rım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim, Sayın Dikeçligil.
Sayın Soydan buyurun edenfim.
HtLMİ SOYDAN (Maraş) — Sayın Baş
kan, muhterem arkadaşlarım; Maliye Bütçesi
üzerinde mütehassıs arkadaşlarım konuştu.
Hepsinde mütehassıs oldum. Yalnız temas
edeceğim mevzu, malî kasadır. Gider ve g*elirden bahsediyoruz ama bunun ciddî bir kon
trolü, malî kazanın mevcudiyetiyle mümkün
dür, Türkiye'de bugün malî ikaza yoktur, dene
bilir. Maliye Bakanlığına bağlı, olağan gelir
ihtilâflarında, bunu tetkik eden merci, ilçelerde
kaymakam, mal müdürü ve tüccardan İki kişi
dir. illerde de voli, defterdar ve tüccardan iki
kişi tetkik etmektedir.
Şimdi, muhterem arkadaşlarını, bir vergi
ihtilâfı oluyor; ister bu vergi gerçek veya götü
rü olsun. Bu ihtilâf, ilçelerde olduğuna göre,
mal müdürü ile yani Maliye ile mükellef ara
sındadır. Bu ihtilâf mevzuuna îkarar veren,
İtiraz Komisyon Başkanı kaymakamdır. Kay
makam, aslında mütehassıs değildir. İhtisas sa
hibi mal müdürü vardır. Fakat, mal müdürü
hem karar merciidir, hem de tarafdır. Eğer
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verilen karar, mükellef lehine, Maliyenin aley
hine olursa, mal müdürü karar verdiği gıilbi, aynı
zamanda da temyiz hakjkı vardır. Şimdi,
düşünün; ilçelerde, karar mercii mal müdürü,
hem taraflardan birini teşkil etmekte hem de
temyiz hakkını kullanmaktadır. Çünkü, Vergi
Usulü Kanununa göre, temyiz yapabiliyor ve
Maliyemin hakkını aramakla mükellef olan bir
şahıs mesabesindedir. Şimdi, gerçek kaza sis
teminde, bir şahıs, hem taraf, hem de karar
mercii olamaz. Vilâyetlerde de defterdar aynı
vasiyettedir. Yalnız burada nazarı dikkati
celbeden bir mevzu" daha vardır. İtiraz Komis
yonuna tüccardan dki kişi gelmektedir. Tüc
cardan galen iki kişi, malî mevzuta tamamen
biganedir ve malî mevzuata vâkıf dahi değil
dir. 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile mem
lekette müterakki sistem teessüs ettikten sonra,
malî kazaya bir istikrar vermek zarureti hâsıl
olmuştur.
Geçen sene, bütçe mülâhazası sebebiyle, bu
mevzu üzerinde konuştum, Sayın Maliye Ve
kili arkadaşımdan ricam şudur; bu malî mev
zuat üzerinde çalışmalar ne merkezdedir? Bu
sistemde kalınaibilecek midir? Kalınmıyacaksa
istikrara kavuşmak için bir malî divan kurula
bilecek midir? Bu husustaki sözlerime son ve
riyorum.
Maliye bütçesinin, Türk Milletine hayırlı,
uğurlu olmasını diler, hepinizi hürmetle selâmlarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soy
dan.
Sayın Çumralı, buyurunuz efendim.
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Muhterem
arkadaşlarım, Maliye Bakanlığı bütçesinden
faydalıanarak, Maliye Bakanlığı, Ticaret Ba
kanlığı, Merkez Bankasını ilgilendiren ve
yaygın bir hale geldiği söylenilen bir yolsuz
luğu dile getirmek istiyorum. Sayın Maliye
Balkanından, bu hususu kontrol, tetkik ve
teftiş ettirilmesini, rica ediyorum.
İthalâtta transfer gecikmelerinin yeni bir
kazanç yolu açtığı bir gerçektir. Transfer emri
çıkınca beher dolârm açıktan 11 liradan satıl
dığı ve bu halin piyasada yaygın bir hale gel
diği bir vakıadır. Bu şekilde dıolâr satmalan
tüccar dalıa evvel kendisinin açtırmaya teşeb
büs ettiği akreditifi ekseriya iptal ettirmekte
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olduğu söylenmektedir. Bu hal daha evvel mü
racaat eltiği halde transfer emri almaktan vaz
geçen tüccarların, muamelelerinin tetkiki ha
linde ortaya çıkarılabilir. Meselâ, 50 000 dolar
lık bir transfer emrini alan bir tüccar, bu dolar
lar için açıktan 550 000 lira almış olacaktır.
Fakat bu parayı defterine kaydetmediği için
Vergisini ödememekte ve tamamı kendisine kal
maktadır. Halbuki o malı getirmiş olsa idi, yine
bu miktarda kazanç sağlıyacak, fakat vergisi
ni de ©diyecekti, Transfer emrini satmalan tüc
car getirdiği malı çok pahalıya malettiği için
karaborsada satmayı tercih etmektedir.
Sonuç olarak da piyasada o malın fiyatı da
lüzumundan fazla yükselmektedir. Esasen pi
yasada satılan malların fiyatını kontrol diye bir
şeyin de olmadığı bir gerçektir. Bundan başka
transferlerin gecikmesi karşısında, bâzı malla
ra şiddetli ihtiyaç bulunduğu gerekçesiyle, sıra
gözetilmeden transferler yapıldığı söylenmekte
dir. Ne kadar iyi niyetle yapılırsa yapılsın bv
tarz Hem de kötü dedikodulara ve yolsuzluk
lara yol açmaktadır. Sayın Balkanımızdan bu
hususları dikkatle ele alarak incelenmesini, hv.
kabîl vergi kaçakçılığına mâni olmasını, kendi
sinin iyi niyetinden bekleriz saygılarımla.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çunıralı.
Söz istiyen sayın üye yok. Maliye Vekâleti
bütçesi üzerinde tenkit konuşmaları nihayet
bulmuştur.
Maliye Bakanı Sayın Erez, buyurunuz efen
dim.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ fKütah
ya Milletvekili) — Sayın Başkan, nratıtere^
senatörler; Mahiye bütçesinin huzıırunuzdp
konuşulması vesilesiyle, gerek bu bütçe ile ge
rek Maliye ile ilgili olarak bâzı konulara temr^
etmiş olan senatör arkadaşlarıma arzı cevabetmek için huzurunuzda bulunuyorum.
Muhterem C. H. P. sözcüsü Sayın Mirkelârnoğ"^ a.rkadaşım, Devletin borçlarını ©diyemedi
ğinden şikâyet etti ve «Maliye, mükellefe 50 lis
ra borcu için eza, ceza öderken kendisi borcunu
ödemiyor, hükümet boğaz köprüsü kuracağına
evvelâ itimat köprüsünü kursun» dedi.
Muhterem arkadaşlar, elbetteki, Devletin
borçlarını zamanında tediye edememesi ve bu
tediyede gecikmesi arzu edilen bir şey olmadığı
gibi iftihar edilecek bir husus ta değildir. Sa-
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y n Mirkelâmoğlu arkadaşımın ifadelerinden
bu konunun yeni bir şey olduğu ve tarafımızdan da hiçbir tedbir alınmadığı gibi bir mâna
çıkmakta ve birçok hususlarda olduğu gibi bu
nun da vebali ve günahı yine bizim üzerimize
yüklenmek istenmektedir. Gayet tabiî muhte
rem arkadaşım, Hükümetin tasarruflarında,
Maliyenin muamelelerinde ne gibi eksiklikler,
noksanlıklar, yanlışlıklar varsa bunları dile ge
tirecektir. Bu kadarı normaldir. Şimdi, ben
size bu konu ile ilgili olarak birtakım rakam
lar arz edeceğim. Karşı karşıya olduğumuz du
rumun öteden beri devam ettiği bu rakamlar
dan anlaşılacak. Sayın Mirkelâmoğlu'nun, ne
tice itibariyle, değindi; temas ettiği mevzu,
bütçe emanetinde birikmiş olan paralardır. Bu
paraların da iki karakteri var. Bâzı kurumla
rın bütçe emanetinde birikmiş olan paraları,
şahısların bütçe emanetinde birikmiş olan pa
raları. 1969 yılında şahısların bütçe emanetin
de birikmiş olan paralarının yekûnu 269 milyon.
1961 de 412 milyon, 1962 de 199 milyon, 1963 te
297 milyon, 1964 te 575 milyon, 1965 te 734
milyon, 1966 da 756 milyon, 1967 de 525 mil
yon, 1968 de 668 milyon, 1969 da 771 milyon,
şahısların bütçe emanetinde birikmiş olan pa
raları. Demek ki, 1960 yılından beri Devlet
şahıslara olan birtakım paralarını ödemekte
güçlük çekiyor. Sayın Mirkelâmoğlu arkada
şım, bunun öteden beri müşahede edilen bir hâdi
se olduğunu ve biran önce buna bir çare bulun
ması lâzımıgeldiğini, Boğaz köprüsü ile veya
itimat köprüsü ile alâkasını kurmadan ifade
buyurmuş olsa idi, kendisine can ve yürekten
burada, Maliye Bakanı sıfatiyle, katılacak
tım ve buna bir çare bulmaya çalışıyoruz ve
önümüzdeki vllarda bu konunun tamamen de
ğilse bile daha hafifliverek gitmesini temine
gayret ediyoruz, diyecektim.
Sayın Mirkelâmoğlu arkadaşıma sermaye
piyasası ile ilgili olarak yaptığı beyanlar dolayısiyle şunu arz etmek isterim. Türkiye'de sermave pivasasınm teşkili hakkındaki kanun,
Maliye Bakanlığı tarafından evvelki yıllarda
komisyonlarda yapılan görüşmeler ve değişik
likler de nazarı itibara alınarak ve aradan ge
çen zaman içerisinde değişik şartların icabettirdiği tadiller de yapılmak suretiyle Bakan
lar Kuruluna sevk edildiğini ve Bakanlar Ku
rulunda imza safhasında olduğunu, bunun da
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ıbirkaç güne kadar neticelenip Meclise sevk
olunacağım bildirmek isterim.
Sayın Mirkelâmioğlu; yabancı sermaye ile
ilgili beyanlarında bu hususta İsviçre'nin baş
ta geldiğini, İsviçre'de ise menşei belli olmıyan
paralar bulunduğunu, bu paraların Türkiye'ye
geldiğini, sonra Türkiye'de işletilerek tekrar
gittiğini ifade ederek yabancı sermayenin iyi
işilemediğini; zannediyorum ki, bildirmek is
tediler. Muhterem senatörler, mütaaddit defa
huzurunuzda beyan ettim. Yabancı sermayeye
ve dış borçlanmaya Türkiye için müracaat et
mek zarureti vardır. Ve bu öteden beri devam
eden bir zarurettir. Yatırım ithalâtını finanse
etmek, dış finansman ihtiyacımızı ödemeler
dengemiz açık olduğuna göre, ya dış borçlan
ma ile veya yabancı sermaye ile karşılamak
durumundayız. Yatırım ithalâtından vazgeçemiyeceğimize, yatırımlardan vazgeçemiyeceğimize göre, bu, Türkiye için bir emrivâkidir ve
daha bir müddet böyle devam edecek gibi gö
rünmektedir. Ancak, yabancı ısermayeye mü
racaat ederken, yabancı sermaye ihraceden
memleket ile yabancı sermaye ithal eden Tür
kiye'nin menfaatlerini objektif ve mâkul esas
lara istinaden bir noktada telif etmek icabeder ve bu iyi telif edildiği müddetçe .de yaIbancı sermaye düşmanlığı yapmakta Türkiye
için bir fayda yoktur, isviçre'nin birinci sıra
da geldiğini arkadaşım söyledi, bizdeki ra
kamlar bunu göstermiyor, Türkiye'ye yabancı
sermaye gönderen memleketlerin sırası şöyle :
Başta Amerika, sonra Holânda, sonra Alman
ya, dördüncü olarak isviçre, bilâhara Fransa
ve italya gelmektedir.
Şimdi, Sayın Mirkelâmoğlu arkadaşımın
ve bilâhara Sayın Karavelioğlu arkadaşımın
temas ettikleri bir mevzua, devalüasyon konu
suna burada benim de temas etmem artık bir
emrivaki haline gelmiştir.
Muhterem senatörler, zannediyorum ki, dün
yanın hiçbir parlâmentosunda devalüasyon ko
nusu, gayet normal bir konu imiş gibi, böyle ıs
rarla münakaşa edilmez ve ısrarla akşam, sabah
söylenilmez, Maliye Bakanınız olarak işte bu se'beple geçen defa arkadaşlarımın bu konuya te
mas etmiş olmalarına rağmen arzı cevaibetmemiş
idim. Sebebine gelince; bu, öyle bir konudur ki,
•bu konudan sık sık bahis açmakta, söz söyle-
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mekte hiç kimsenin bir menfaati yoktur, mem
leketin menfaati yoktur. Yani, kamu yararı yok
tur. Geçirdiğimiz dört beş seneye bakacak olur
sak Türkiye'de devalüasyon söylentileri müte
addit defa; birçok defa tekzibedilmiştir, fakat
bu söylentiler durmamıştır. G-ene de devam et
miştir ve nihayet Yüce Senatonun kürsüsüne
kadar gelmiştir. Para operasyonu Öyle davulla,
zurna ile yapılacak bir operasyon değildir. Bu
sebeple «yarın devalüasyon yapılıyor» diye ben
beyan etsem gayriciddî bir beyan olur. Böyle
ilân edilerek yapılacak bir operasyon olmadığı
na göre ve bu da cümlece malûm olduğuna gö
re, şimdiye kadar olduğu gibi tekzibedildiği za
man gene de kimse inanmıyor. Benim şurada
anlatmak istediğim husus şu : Bu, öyle bir konu
ki, yapıyorum deseniz inanılmaz, yapmıyorum
deseniz inanılmaz. Şu halde muhterem senatör
ler, en doğru şey; devalüasyondan bahis açma
maktır, akşama sabaha devalüasyon lâflarını
Türkiye'de dolaştırarak bâzı kimselerin bu ko
nuda spekülatif hareketlerde bulunmalarına
meydan vermemek lâzımdır. Maliye Bakanınız
olarak, bunun için sustum. Ve buradan, millet
kürsüsünden şunu ifade etmek istiyorum, bu
söylentiler artık durmalıdır.
Sayın Melen sözlerine başlarken, fedakâr ve
cefakâr maliye mensupları için iltifatkâr beyan
larda bulundular, bunları arkadaşlarım adına
şükranla karşılarım. «Maliye Bakanlığı politika
j^eri değil, ihtisas yeridir» diye Sayın Melen'in
bir fikri oldu. Doğrudur, ancak, Sayın Melen
dışarda iken, Sayın İzmen Sayın Melen'in bu
fikrine bir cevap verdi. Dedi ki, «şimdiye* kadar
ihtisas erbabı olarak Maliyeye, maliyeden yetiş
miş birçok vekiller gelip geçmiştir ama maliye
nin problemlerini onlar da halledemediler. Eğer
onlar halletmiş olsalardı bugün maliye bu kadar
çok problemle karşı karşıya olmıyacaktı, her
halde» Arkadaşımın bu beyanını Sayın Melen'e
duyurmak isterim. Ben de maliyeden yetişmiş
bir arkadaşınız olarak benden önceki arkadaşla
rım gibi maliyeden yetişmiş muhterem vekil ar
kadaşlarımız gibi maliyenin problemlerini hüs
nüniyetle halletmeye çalışıyorum ve arkadaşla
rımızla birlikte geceyi gündüze katarak bu
problemlerle savaşıyoruz. İtiraf edeyim ki, bun
ların hepsini halletmenin mümkün olacağını ve
bunun bana kısmet olacağını ümidediyorum
ama, pek inanamıyorum. Diğer vekil arkadaş600 —
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larımız gibi muhakkak ki, bâzı konuları halle
deceğiz ve halletmeye çalışacağız.
Sayın Melen, murakabe konusuna temas et
mişlerdir, bu konuya Bütçe Komisyonunda yap
tıkları konuşmada da temas buyurmuşlardı.
Sözleri arasında «bâzı suçlara, gazetelerden
muttali oluyoruz tarzında» bir cümle vardır.
Gazetelerde yazılan her şeyin doğru olarak ka
bul edilmesi pek mümkün değil. G-önlümüz arzu
eder ki, basınımıza intikal eden konular buraya
intikal etmeden önce incelenmiş olsun ve bura
ya doğru olarak intikal etmiş bulunsun. Ama,
gazetelerimizde yazılan mevzuların hepsinin
daha orada okunur okunmaz doğru gibi kabul
edilmesinde v e ona göre muhakeme yürütülüp
hüküm çıkarılmasında, zannediyorum ki, isabet
her zaman mevcut değildir.
Maliye Bakanlığının murakabe organları,
Bütçe Komisyonunda da arz ettim, kendileri za
manındaki gibi ciddiyetle vazifeye sevk edil
mekte ve ciddiyetle vazifelerini yapmaktadır
lar. Bugün birçok iktisadi devlet teşekküllerin
de maliye müfettişleri tetkikte bulunmaktadır
lar. Bankaların yeminli murakıpları da 7129 sa
yılı Bankalar Kanununun kendilerine verdiği
yetkiler dâhilinde her bankada gerekli tetkikatı
yapmaktadırlar. Ve bu incelemeler Sayın Meilen'in düşündüğü safhadan çok daha ileri saf
halara kadar da bazan ulaşmaktadır. Bir yerde
usulsüz bir muamele var ise, kanunsuz bir mu
amele var ise Sayın Melen'in emin olmasını is
tirham ederim, kiminle ilgisi olursa olsun, Ma
liyenin murakabe organları, kanunların kendi
lerine tanıdığı yetkiler dâhilinde, vazifelerini
yapacaklardır.
iSayın Melen, Personel Kanunu hükümleriyle
ilgili olarak iki buçuk milyar liralık ödeneğin.
yetmiyeoeğini, özellikle belediyelerin ve özel
idarelerin bu külfetin altından nasıl kalkacak
larını düşündüklerini ifade ettiler. Bu, bir prob
lemdir, doğrudur. Belediye geüirleri Kanununu
önümüzdeki birkaç gün içerisinde sevk edece
ğiz, halen Hükümettedir. Ve bu kanunun geti
receği varidat mahallî idarelerin malî kay
naklarını, onların vazifelerini ferahlıkla ve cid
diyetle görmelerini temin edecek şekilde yük
seltecek ve bu arada Personel Kanununun yükliyeceği yükü de telâfi edecektir, Böyls düşü
nüyoruz. Binaenaleyh, açık finansmana gidil-
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mek suretiyle Personel Kanununun gerektirdi
ği masrafları temin etmek gibi bir yol ihtiyar
edilmiyeçektir. Sayın Melen, Sayın Başbakan
Izmir^de «vergi konulmıyacak» dedi, Maliye
Vekili de «Vergi konulacaktır» dedi, hangisi
doğrudur tarzında bir ifadede bulundular. Ben
de söyledim, 1970 bütçesinde personel masraf
larının gerektirdiği ödenekler için vergi koy
mak niyetinde değiliz. Ve sadece personel mas
raflarının gerektirdiği masraflar için bu mas
rafları karşılamak üzere vergi konulimıyacaktır.
Bütçenin tümü üzerinde yapılan müzakereler
de yüksek heeytinize arz ettim. Sayın Başba•1 an da bunu ifade etmiş olacaklardır. Bina
enaleyh, bu noktada bir ihtidâf ayn, ayrı iki be
yan mevcut değildir. Ancak, 1970 bütçesinin
programda gösterilen finansman açığı vergi kaı ıMariyle karşılanacaktır. Bu vergi kanunla
rından bir tanesi Gider Vergileri Kanunu, hu
zurunuzda görüşülüyor; Komisyona havale edil
mişti yeniden gelecektir, diğer finansmanla il
gili vergi kanunları da yakında huzurunuza
gelecektir.
BAŞKAN — Sayın Maliye Vekili bir daki
kanızı rica edeyim.
Muhterem senatörler, Sayın Maliye Vekili
20 dakikalık müdetini ikmal etmiş bulunmak
tadır. Fakat yapılan görüşmelerde Türkiye'
nin anaiktisadi meseleleri dile getirilmiş ve
Yüce Senato olduğu gibi büyük Türk MiOleti
d-3 bunların cevaplarını, şüphesiz ki, beklemek
te bulunmaktadır. Bu günkü, programımız, bu
vekâlet bütçesiyle bitmektedir. Program müdfiötimizde de bir buçuk saatlik zaman vardır.
Bu sebepten; eğer Sayın Maliye Vekili cevap
ları ikmal etmek istiyorlarsa bu cevapların
Î inayetine kadar sözün uzatılmasını oylarınıza
arz edeceğim. Sayın Maliye Vekili cevap arz et
in ?k istiyor musunuz?
M ALİYE BAKANI MESUT EEES (Devam
la) — Sayın Başkan, sözlerimi bitirinceye ka
dar zaman lûtf edilirse bunu şükranla karşıla
nın,
BAŞKAN — Sayın senatörler, biraz evvel
arz etmiş bulunduğum esbabı mucibeler dolayı
sıyla Sayın Bakanın cevaplanın arzına kadar
müddetin uzatılmasını oylarınıza arz ediyorum.
Kabul edenler... Ebmiyenler... Kabul edilmiştir
edendim. Sayın Bakan, buyurunuz efendim.
601 —
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MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Sayın Melen, burada bütçe açıklariyle
ilgili olarak bâzı rakamlar da zikrettiler, «öde
nekler toplamı 29 milyar 888 milyon» diye bir
rakam söylediler. «Gelirler de 25 milyar 750
milyon olacağına göre 4 milyardan fazla bir
açık vardır bunun yarısının dahi vergiyle kar
şılanacağını zannetmiyorum» diye bir beyanda
bulundular. Huzurunuzda bir kaç defa söyledin
bütçe komisyonunda da söyledim, getireceği
miz vergi tedbirleri, yıl içerisinde bu bütçe
önemli miktarda ek ödenek almadığı takdirde,
bu bütçenin finansman ihtiyacını sıhhatli kay
maklardan karşılamaya yetecektir. Sayın MeIm'in hesaba katmadığı bir husus, Petsonel Ka
nunu yürürlüğe girdiği takdirde bu paralar
ödenince Gelir Vergisinde 850 milyon, Tasar
ruf Bonosunda 70 milyon ve Damga Resminde
diğer bâzı artışlarla 900 ile bir milyar civarın
da bir artış olacaktır. Programda gösterilen fi
nansman ihtiyacı da, getireceğimiz vergi kanunlariyle karşılanacaktır. Binane aleyh, bu finans
man ihtiyacının tamamının sıhhatli kaynak
lardan karşılanacağını ümidediyoruz. Şüphesiz,
bu beyanım getireceğimiz kanunların Yüksek
Meclislerden getirdiğimiz şekillerde ve önemli
varidat kayıplarına uğramadan, hiç değilse,
kanunlaşmasına bağlıdır.
Sayın Melen, yaptığı kısa konuşma içerisin
de maliyemizin ve ekonomimizin önemli mesele
lerine temas etmiş bulundular ve bu kısa müd
det içerisinde bunu özetlemiş oldular; biri iç
finansman meselesiydi, arz ettim, bir de dış fi
nansman konusuna temas etmişlerdir. «350 mil
yon liraya ihtiyacımız vardır» diye bir de ra
kam zikretmişlerdir, Bizim konsorsiyumdan taleebittiğimiz 140 milyon program kredisi 190
milyon da proje kredisi, aşağı - yukarı kendi
lerinin zikrettiği rakama yaklaşık bir rakamdır.
Konsorsiyum ile yapılan temaslarda, daha ön
ce de beyan ettim. Normal şekilde bu temaslar
neticelenmiştir ve geçenlerde buraya konsorsi
yum Başkanı, Bay Kayzer gelmiştir, onunla yaptîğımız konuşmada bu seneki konsorsiyum yar
dımlarının geçen sene seviyesinde ve bunun bir
parça da üstünde olacağı ifade edilmiştir. Bu
konuda fazla bir gecikme ile karşılaşmıyacağımızı ümidediyoruz.
Ekonomimizin ve maliyemizin meseleleri ile
ilgili olarak Sayın Melen'in temas ettiği diğer
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bir konu ekonomik istikrar konusudur. Şu ra
kamları daima zikrediyorum, müsaadenizle şim
di tekrar edeceğim. 1965 yılında Türkiye'de fi
yatlar 8,1 artmıştır, 1966 yılında 4,8 artmıştır,
1967 yılında 7,6; 1968 yılında 4,6; 1969 yılında
% 6 fiyat artışları olmuştur. G. P. nin, bütçe
nin tümü üzerinde görüşen sayın sözcüsü, «Galopan, dört nala giden bir enflâsyon yoktur Tür
kiye'de ama, bu fiyat artışlarını da ferahlıkla
karşılayacak bir durum da yoktur.» demiştir.
Doğru teşhis budur. % 6 fiyat artışları Türki
ye'de enflâsyonun, çok şiddetli şekilde hissedil
diğini ifacle etmez ama, % 6 nisbetindeki fiyat
artışı küçümsenecek bir artık da değildir. Ge
rek Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı, gerek
İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânı ve bunlarla il
gili strateji dokümanları Türkiye'de kalkınma
nın ekonomik istikrar içerisinde yapılması ilke
sini kabul etmiştir. Şimdiye kadar gelmiş geç
miş Hükümetler t u ilkeye riayet etmeye çalış
mışlardır. İstikrar bozulur gibi olurken gerekli
tedbirleri almışlardır. Bir başka vesile ile de
arz ettim. Türkiye'de ekonomi bir taraftan enf
lâsyon tehdidi, diğer taraftan resesyon tehdidi
arasında gayet ince bir hatta yürümekte ve bu
hat üzerinde enflâsyona doğru, resesyona doğ
ru sapmaları önlemek için ekonomi arabasının
gayet mâhirane bir şekilde idare edilmesi mec
buriyeti vardır. Maliye Bakanı olarak huzuru
nuzda Türkiye'de istikrarı korumak için lâzımgelen bütün tedbirleri almaya çalışacağımızı be
yan etmek isterim,
Sayın izmen, Maliye Bakanlığı teşkilâtının
yeniden gözden geçirilmesini ve kurulmasını te
menni ettiler. Kendilerinin temennisine deği
şen ve gelişen ekonomik ve malî şartlar muvace
hesinde, iştirak etmemek mümkün değildir. An
cak, huzurunuzda konuşma yapan bu naçiz ar
kadaşınız bu sene bütçe açmazından bir türlü
kurtulamadığı için bâzı problemlere yeteri ka
dar eğilmek fırsatını bulamamıştır.
Sayın İzmen, tasarruf bonoları tatbikatı ile
ilgili beyanlarda bulundular. Değiştirme işle
mi için tasarruf bonosu sahiplerinden talebedilen beyannameler 31 Aralık 1969 tarihine kadar
verilmiş ve bu tarihte müddeti bitmiştir. 1 mil
yona yakın beyanname verilmiştir. Bu 1 mil
yona yalan beyannamenin % 50 sinin kontrol ve
kalan % 50 si üzerinde de süratle değiştirme
602 —
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muamelelerini ikmal etmek için is Bankası da
büyük şehirlerde görevlendirilmiştir. Halen bu
muameleye süratle devam edilmektedir. Bu su
retle muameleler ikmal edildikten sonra, tasar
ruf bonolarının yok pahasına satılması önlen
miş olacaktır. Esasen tasarruf bonolannın ücret
erbabı için getirilen 1 200 liralık istisnası bu
bonoların satışını bir hayli düşürmüş idi. Çün
kü, biz bir tarihlerde maiyetini zor temin eden
ücret erbabından dahi mecburi istikrazda bu
lunmuşuzdur. Bunu zannediyorum İd, bu mua
meleler bittikten sonra düzeltmiş olacağız.
Sayın izmen, vergi ziyaı ile mücadele edilme
sini ve yeni vergilere gitmeme lâzımgeldiğini,
eğer vergi ziyaı ile lâyıkı şekilde mücadele eder
sek yeni vergilere gitmemenin mümkün olacağı
nı, ifade ettiler. Vergi ziyaı ile müessir şekilde
mücadele edilmesi gerektiği hususundaki fikrine
tamamiyle katılıyorum ve Hükümetin progra
mında da bu cümle aynen mevcuttur. Bunun
için mevzuatta değişiklik yapılması icabederse
bunları yapacağız ve Maliye Bakanlığının tüm
teşkilât ile birlikte gelirlerle ilgili teşkilâtını da
yeniden müessir şekilde vergi ziyaı ile mücadele
edecek tarzda kurmaya çalışacağız, bu hususta
ki çalışmalar çok ileri safhadadır, önümüzdeki
aylarda bunlara son şeklini verebileceğimizi
ümidediyorum.
Sayın Karavelioğlu işçi dövizlerinin transfe
ri konusunda beyanda bulundular, işçi döviz
lerinin Türkiye'ye daha çok gönderilmesini te
min için ne yapmak lâzımgelirse bunu biran ön
ce yapmak icabeder. Arkadaşlarımın bu husus
taki temennisine katılıyorum. Bu konu ile ilgili
olarak çalışmalarımız vardır ve önümüzdeki ay
larda bâzı tedbirler alacağımızı zannediyorum.
Şunu da muhterem arkadaşlarımın dikkat nazar
larına bir defa daha arz etmek isterim, geçen
yılın üç ayına nazaran 1970 yılının ilk üç ayın
da gönderilen işçi dövizleri % 50 nisbetinde bir
artış kaydetmekte ve 35 milyon dolara ulaşmış
bulunmaktadır.
Sayın Dikeçligil, benim şahsım hakkında iltifatkâr sözler söylemişlerdir. Bu ifadeleri için
huzurunuzda kendilerine teşekkür ederim. Sa
yın Dikeçligil'in israflarla mücadele edilmesi
lâzımgeldiği hususundaki fikirlerine katılma
mak mümkün değildir. Türk Milletinin birtek
lirasının dahi israf edilmemesi ve mahalline mas
ruf olması lâzımgelir. Maliye Bakanı olarak bu
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israfla mücadele ve tasarruf konusu üzerinde
önemle duracağımızı bildirmek isterim.
Sayın arkadaşımın Tarih Kurumu hakkında
söylediği sözleri dikkatle dinlemiş bulunuyorum.
Bu Kurum hakkında, ticaretle iştigal ettiği hal
de, vergi ödemiyor tarzında yapılan ihbarlar
Bakanlığımızca tetkik ettirilmiş bulunmaktadır.
Ve halen de yine böyle bir tetkik yapılması için
hesap uzmanlarının programına bu konu alın
mıştır. Diğer hususları yeniden inceliyeceğim.
Sayın Soydan arkadaşım, malî kaza konusu
na temas etmişlerdir. Türkiye'de bugün itiraz
komisyonları kademesinde iki türlü itilâf mer
cii vardır; birisi gayrimuvâzzaf itiraz komis
yonları, diğeri de muvazzaf itiraz komisyonla
rı. Bu itiraz komisyonlarının kuruldukları ta
rihlerde şartlar içerisinde belki bu konu ile il
gili ihtiyaçlara cevap verecek şekilde kurulduk
ları iddia edilebilir. Ama, bugünün şartları içe
risinde bunların yetersiz olduğu ve bugünkü de
mokratik telâkkilerimize de uygun bir tarzda
kurulmamış oldukları, çünkü, idare temsilcileri
nin buralarda ekseriyette olduğu elbetteki söy
lenebilir. Esasen Anayasada malî kaza ile ilgi
li hükümler de vardır. Ve bu konunun halle
dilmesi de icabetmektedir.
Vergi mahkemeleri kurulması hakkında ça
lışmalar vardır. Şûrayı Devletin bu hususta bir
banka düşüncesi, tasavvuru ve hazırlığı mev
cuttur. Maliyenin de ondan ayrı bazı çalışmaları
vardır, önümüzdeki aylarda veya önümüzdeki
dönemde huzurunuza bu konuyu halletmek için
bir tasarı getirmeye çalışacağım.
Sayın Sedat Çumralı arkadaşımız ithalâtta
transferlerin gecikmesinin, permilerin devri yo
lu ile bâzı kazançlar sağladığını ve bâzı dediko
dulara sebebolduğunu ifade ettiler. Bu konuyu
tetkik ettireceğim, ancak akreditiflerin iptal
edilmesi hususunda mevzuatta kayıtlar vardır.
Bir mücbir sebep olmaksızın akreditifin iptal
edilmesi mümkün değildir. Aksi halde yatırı
lan teminat irat kaydolunmaktadır. Şüphesiz bu,
bir hesap meselesidir. Eğer teminat irat kay
dedilmesine rağmen, devir neticesinde daha kâr
lı bir muamele oluyorsa bunu göze alanlar çıka
bilir. Bu konuyu incelettireceğim. Yalnız permi
devri suretiyle, kazanç sağlanması hususunda
hukukî bir güçlükle karşı karşıya bulunmakta
yız. O hukukî güçlük şudur: Kayıt üzerinde per
miyi kim almışsa bütün muamelât o zat üzerine
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yürütülmekte ve o zat namına neticelendirilmektedir. Muamelât neticelendikten sonra permiyi
devralan ortaya çıkmakta, bilfarz ithal edilen
malı, o almaktadır. Böyle olunca da önceden
permi devrini önlemekte bir hukukî müşkülât
ile karşı karşıya kalıyoruz. Bununla birlikte
muhterem arkadaşımın buradaki ifadelerine is
tinaden bu konuyu Merkez Bankası nezdinde
tetkik ettireceğim.
Muhterem Başkan, muhterem senatörler, bu
suretle değerli arkadaşlarımın temas ettikleri
hususlara arzıcevap etmiş bulunuyorum. Eksik
kalan noktalar için kusurumuzun bağışlanması
nı istirham eder, hepinize saygılarımı sunarım.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Sayın Bakan, teşekkür ederim
efendim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sual sorabi
lir miyiz Sayın Başkan.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Sualimiz vardı,
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Türkmen, Sayın Bilgen,
sual müessesesinin bu müzakerelerde işlemiyeeeği hususundaki fikirlerimizi daha evvelden arz
etmiştim. Sual müessesesinin işliyebilmesi için
muhterem senatörlerin, içtüzüğün 58 nci mad
desine istinadederek bir teklifte bulunması, he
yeti umumiyeye arzı, heyeti umumiyenin tas
vibi neticesinde mümkün olacağını da ifade et
miştim. Bu sebepten sual sormanıza müsaade
edemiyeceğim, efendim.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Sayın Baş
kan, müsaade eder misiniz, başka bir celsede ve
diğer bir Sayın Başkan vekilinin Başkanlığı sı
rasında yeterlik verilmişse o yeterlik aynı za
manda suallere de racidir. Ama, yeterlik veril
mediğine göre, sual sormaya mâni bir hüküm
yoktur ve bu teamül de içtüzük hükmünü refedici bir mahiyet taşıyamaz. Bu bakımdan tüzük
hükmü gereğince sual sorma hakkımız vardır.
Zaten bir şey de yoktur, bir iki sual soracağız
bu is bitecektir, efendim.
BAŞKAN — Sayın Türkmen, bir Sayın Başkanvekili arkadaşımın, benim tatbikatımın ak
sine, bir tatbikat yapmış olması karşısında asu
den daha dirayetli olan bir arkadaşımın usulü
ne uymak isterim. Ama, gelin görün ki, bir mi
zaca sahibim, kendi prensiplerim var, hukukî
görüşüm var. Bunu da daha. evvelki birleşimler
de Sayın Hazerdağlı ile yapmış olduğumuz gö
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rüşmede bütün teferruatı ile arz etmiş bulun
maktayım. Yani şimdi bu sual müessesesinin işliyebilmesi için, gereken yolları, kendi hukukî
görüşüme göre, arz ediyorum. Bundan istifade
etmek isterseniz tevakkuf ediyorum. Etmek is
temediğiniz takdirde son söz senatöründür, se
natöre söz vereceğim.
FERİD MELEN (Van) — Söz istemiştim,
Sayın Başkan.
BAŞKAN — Sayın Melen, son söz olarak
iki arkadaşımız söz istemiş bulunmaktalar. Bun
lardan bir tanesi Sayın Ergeneli, ikincisi zatıâlinizsiniz. Şimdi, arzı malûmat edeyim, müsaa
de ederseniz, içtüzüğün 88 nci maddesi; Ana
yasanın 94 ncü maddesinin beşinci fıkrasına te
kabül etmektedir.
NAFİZ ERGENELİ (Edirne) — Bendeniz,
Sayın Melen lehine feragat ediyorum, efen
dim.
BAŞKAN — Sayın Melen, mesele kalmadı
efendim. Sayın Melen yalnız bir dakikanızı ri
ca edeyim.
Son bütçede, muhterem arkadaşlarımla bir
anlaşmazlık olmadan, müzakereleri hitama er
dirmek istiyorum.
Sayın Türkmen buyurun.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Şimdiki, be
yanınızla Sayın Başkanım «ben öyle bir mizaca
sahibim ki, görüşümde ısrar ediyorum» dediniz.
Ama, «benim dediğim kanundur mânasına» gel
mediği, bu mânada söylemediğinize de inanı
yorum.
BAŞKAN — Bunu söylemediğim gayet acık,
size yönünü da gösteriyorum.
SALİH TÜRKMEN (Ağrı) — Fakat, benim
bu hakkımı kaldıran bir tüzük hükmü yoktur
VÛ sisin bu kanaatiniz tüzüğe uygun değildir.
Arkadaşlarımıza müracaat edin, reylerine baş
vurun ve arkadaşlarımızdan, heyeti umumiye:]>:ı müsaade istihsal edin, benim bu soru sorma
hakkımı kaldıran bir hüküm tüzüğümüzde yok
tur.
BAŞKAN — Müsaade ederseniz, bu talebini
zi bu sakilde arz etmiyeceğim, son bütçe müna
sebetiyle Sayın Maliye Vekiline muhterem senatcr arkadaşlarım soru sormak istiyorlar. Bu
b:Uç3ye mahsus olmak üzere soru müessesesinin
kullanılmasını oylarınıza arz ediyorum, kabul
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Gör-
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dünüz mü mesele halledilmiştir efendim, bu yo
lu çoktandır haddizatında göst-eriyordum.
Sayın Maliye Vekili, Erez buyurunuz efen
dim.
Sayın Türkmen, sorunuz efendim,
SALİH TÜRKMEN (Ağn) — Efendim, iki
sualim var. Suallerimden birisi1 şu: Gerçi bu
ilk nazarda Ticaret Bakanlığını alâkadar eder
görünürse de hakikatde malî politikayla alâka
lıdır. Bankalarımız gerek bu piyango gerekse
hediye suretiyle büyük masraflar yapmakta
hattâ lüzumlu, lüzumsuz şubeler açmakta ve
bu şekilde masrafları artırarak gelirlerini azalt
makta ve gelinlerini azaltmak suretiyle de Hazi
neye vergi verme nisbetini de azaltmaktadırlar.
Acaba, buna Maliye Bakanlığı olarak müdahale
edilip bir çare bulunamaz mı?
Birisi bu, ikinci sualimi arz edeceğim, mü
saade ederseniz.
BAŞKAN — Lütfen.
SALİH TÜRKMEN (Devamla) — Devlet
hayatında, Hazinenin de bir zararı doğduğu
halde, bir memur dâva açma hakkını haizdir.
Daha doğrusu dâva açma hakkına malik olan
memur dâva açmaz da müruru zamana sebebi
yet verirse, ona rücu edilir, ondan bu zarar tah
sil edilir. Halbuki, günümüzde zaman zaman bir
vekil, bir memuru haksız olarak vekâlet emrine
alır, o memur Devlet Şûrasına gidiyor, bu mu
amelenin haksız olduğu kararını alıyor. O me
mur gelinceye kadar onun yerine yeni bir me
mur tâyin olunuyor. Memura bu durumda baş
ka yerde vazife yapmadığı halde para veriliyor.
Bu memur haksızlığa karşı dâva açmış, diğeri
ne ise yine Hazmeden para ödeniyor. Bu du
rumda böyle bir iptal kararından sonra, Hazi
neyi zarara sokmasından dolayı o memur aley
hine dâva açacak bir makam yok mudur? Ha
zine namına, maliye namına bu müruru zama
na sebebiyet verip de Hazineyi zarara sokan
kimse hakkında dâva açacak makam yok mu
dur?
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Türk
men.
Sayın Maliye Vekili, lütfen cevaplandırın
efendim.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Kütah
ya Milletvekili) — Sayın Türkmen arkadaşım,
bankaların ikramiye ve reklâm masraflarına,
zannediyorum ki, temas etmek istemişlerdir.
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7129 sayılı Bankalar Kanununun verdiği salâ
hiyete istinaden ve Banka Kredilerini Tanzim
Komitesinin esaslarını tesbit ettiği tebliğlere ve
genelgelere de dayanarak, ki şimdi bu komite
nin vazifesi Merkez Bankasına devredilmiştir,
bankalar bu ikramiye plân ve programlarını o
mevzuatda gösterilen hudutlar içerisinde yü
rütmektedirler. Bankaların hudutsuz şube açtı
ğı ve bu suretle masraflarını artırdığı yolunda
ki iddialara karşı açılan şubelerin mevduat top
ladığı ve bu suretle bankalar bakımından rantabl olduğu tarzındaki iddialar da vardır. Ma
liye Bakanlığı olarak bir mahalde ekonomik ve
malî bakımdan şube açılması lâzım mıdır, değil
midir? Bu tetkikatı yaptıktan sonra eğer o ma
hallin ekonomik şartları, icarî şartları orada bir
şube daha açılmasına müsaitse Bankalar Kanu
nuna göre, bu müsaadeyi Maliye Bakanlığı, Ti
caret Vekâletinin ve Bankalar Birliğinin mü
saadesini aldıktan sonra, vermektedir. Bu ko
nuda bir değişiklik getirilebilmesi için, 7129 sa
yılı Bankalar Kanununda tadilât yapılması ge
rekmektedir.
Devlete zarar veren vekil veya tâyine, nak
le yetkili makam meselesine gelince: Bu, tama
men hukukî bir konudur. Ve zannediyorum ki,
bu kabîl tasarruflardan dolayı ancak Devlet
hasım olarak gösterilmekte ve tazminatı Dev
let ödemektedir. Hukukumuzda bizzat zararı
iras edenlerden başka kimselere tazminat yük
leme prensibi esasen mevcuttur. Borçlar Kanu
nunun 41 ve mütaakıp maddeleri ile istihdam
edenlerin mesuliyeti ile ilgili maddeleri bizzat
zararı ika edenden değil, onu istihdam edenden
zararın tazminine cevaz vermektedir. Bu konu
da da tasarrufu icra eden şahıs, bunu kendi na
mına değil de, taşıdığı salâhiyet ve sıfata uy
gun olarak yaptığı için buradaki tazminatın
Devlete raci olması kabul edilmiştir ve tatbikat,
- şu andaki malûmatım dâhilinde olanı arz edi
yorum - zannediyorum ki, bu yolda devam et
mektedir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye
Vekili.
Sayın Bilgen buyurunuz efendim.
LÛTFİ BİLGEN (İçel) — Efendim, birkısım vatandaş, Devletten alacaklı oluyor, müteah
hittir veya mal veriyor, mal alıyor v. s. Yine
bu sene olduğu gibi birçok zamanlar Devlet
borcunu zamanında ödemiyor, ödiyemiyor. Fa-
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kat bu vatandaş iş adamı olarak Gelir Vergisi
ne tâbidlv. Ve Gelir Vergisi taksidi geldiğinde
o da vergi taksidini ödiyememe gibi bir durum
da kalıyor. Faraza Mart ayında yüzbin lira Dev
letten vatandaş alacaklıdır. Buna mukabil 20
bin lira da Gelir Vergisi taksidi vardır. Bunlar
acalba takas yapılabiliyor mu, yapılamıyor mu
veya bu sene yapıldı mı Bunu öğrenmek için
rahatsız ettim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayııi Bil
gen.
Buyurunuz Sayın Maliye Vekili.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Devlete olan vergi borcunun Devletten
olan alacak ile takasını mümkün kılacak özel
bir hüküm yoktur. Yalnız bu kabîl ahvalde il
gili mükellef 6183 sayılı Kanunun 48 nci mad
desine istinaden, borcunu defaten makûl sebe
be istinaden ödiyemiyeceğini ve defaten ödeme
nin kendisini çok zor bir durumda bırakacağını
yazılı şekilde Maliyeye bildirdiği takdirde, bu
Sayın Bilgen arkadaşımın ifade buyurduğu hu
sus, nazarı itibara alınarak, borcun ertelenmesi,
geciktirilmesi veya muayyen taksitlerle öden
mesi mümkün olabilmektedir.
LÜTFİ BİLGEN (içel) — Yine bu konu ile
ilgili bir sorum var; o zaman, vergi mükellefi
cezalı olarak ödemek mecburiyetinde kalacağı
vergisinin binde 12 tutarında cezası oluyor. Ay
nı şekilde özel idare ve belediyelerde de bu iş
lemler olagelmektedir. Bütün bunları acaba
topyekûn halletmek hususunda bir kanun ge
tiremez misiniz, bu işi kökten halletmiş olsak.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bil
gen.
Buyurun Sayın Maliye Vekili.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) —• Sayın Bilgen arkadaşımın ifade buyur
duğu bu husus taksitlendiriiirse gayet tabiî %
10 bir faiz alınıyor, doğrudur. Bu hususu dev
letin tediyelerini samanında yapar hale ge
tirilmesi konusunda alınacak tedbirlerle hal
letmenin daha doğru olacağını zannediyorum
ve buna gayret sarf ediyoruz, gayret sarf ede
ceğiz.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Maliye
Vekili.
Sayın Mirkelâmoğlu, buyurunuz efendim.
NECİP MİRKELÂMOĞLU (izmir) — Sa
yın Başkan, bu sene toplu sözleşmelerin yeni
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leneceği yıl. Devlet, en büyük işverendir. Bu
toplu sözleşme vesilesiyle devlet bütçelerine
yeni yükler binecektir. Evvelâ Saym Maliye
Bakanı bu yeni yüklerin miktarı, hacmi hak
kında bir tahmin' sahibi midiıler? İkincisi;
ijimlan karşılıyacak gelir projelerine sahip mi
dirler, lütfen bunların cevaplandırılmasını rica
edeceğim.
BAŞKAN — Başka sual var mı, Heyeti umunıiyesini rica edeyim.
NECİP MİRKELÂMOĞLU (İzmir) — Ha
yır efendim.
B AÇ E AN — Teşekkür ederim Sayın Mir
kelâmoğlu.
Sayın Maliye Vekili, buyurunuz efendim.
MALİYE BAKANI MESUT ERES (Devam
la) —Toplu sözleşmeler, işçi vasfım taşıyan
personel ile bu işçilere işveren kurumlar ara
sında yapılacaktır. Genel bütçe ile bunun bü
yük bir ilişkisi yoktur. Çünkü, genel bütçeye
dâhil dairelerde işçi vasfını taşıyan perso
nel azdır. Arkadaşımın suali daha ziyade iktisa
di Devlet Teşebbüsleri ve mülhak bütçeli bâzı
idareler, bakımından önem taşımaktadır. Ar
kadaşım da bilir İd, gerek İktisadi Devlet Te
vekküllerinin gerek katma bütçeli idarelerin
kendi gelirleri vardır ve böyle bir toplu söz
leşmeden dolayı kalkışacakları munzam külfet
leri kendi gelirleriyle evvelâ karşılamak du
rumundadırlar. Ve bu müzakerelerde daha zi
yade kendi gelirleriyle karşılıyamıyacakları şe
kildeki ücret yükseltmeleri taleplerinde işçi
temsilcileri ile açıkça hesap ortaya konarak
görüşülmekte ve bu kbîl teşasbbüslerin vüsa
tini geçecek talepler üzerinde genellikle işçi
ler ısrarlı olmamaktadırlar. Yeni birtakım
imkânlar sağlamakla beraber, çalıştıkları ku
ramın gelirlerini, kaynaklarını kurutacak se
ldi deki taleplerden içtinabetmektedirler.
Bununla birlikte İktisadi Devlet Teşekkül
leri ve diğerleri böyle bir munzam külfet ile
karşılaştıkları ve bunu kendi bünyelerinde
karşılıyamadıkları takdirde Hazineye müraeaat etmektedirler ve bu transfer harcamaları
bölümünde buralara verilecek ödenekler de ak
sini bulmaktadır.
Şu anda Sayın Mirkelâmoğlu arkadaşımın
detaylı bir şekilde istediği, hangi kurumda
ne miktar isçi vardır ve ne zaman toplu söz
leşmeye gidecektir ve bunun külfeti ne olacak-
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tır, tarzındaki sualini karşılamak imkânın
dan mahrumum. Bunu karşılamak imkânın
dan mahrum olmam da gayet normaldir. Çün
kü, toplu sözleşme yapılmadığına göre, ta
lep ne olacaktır, hangi miktar üzerinde an
laşma vâki olacaktır, bunu bilmeden sahih bir
porte hesabı çıkarmak da mümkün değildir.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ma
liye Vekili.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Sualim
var, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. Bu
yuran Sayın Karaman.
SUPHİ KARAMAN (Tabiî Üye) — Efen
dim, Sayın Maliye Bakanı bundan evvelki ko
nuşmalarında Personel Kanununun yürürlüğe
gireceğini, bütçe ile meclislerde bir noktada
birleşeceklerinden
bahsetmişlerdi.
Personel
Kanununu kamu oyu artık bütün ümitleriylo
bunu bekler hale gelmiştir. Şimdi bütçe bitiyov, yarın Senatodan geçecek. Beş gün sonra
Millet Meclisinde görüşülmeye başlanacağına
göre, bu kesişme noktası kaç gün sonra ola
cak? Eğer bir mahzur yoksa Sayın Bakan bu
nu açıklasınlar.
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ka
raman.
Sayın Maliye Bakanı, lütfen cevap verin.
MALİYE BAKANI MESUT EREZ (Devam
la) — Bu sözümde duruyorum. Bütçe henüs
meclislerde dolaşıyor. Bütçe meclislerde do
laşırken Personel Kanunu da Meclise gelecek
tir ve çoğu gitmiş, ,azı kalmıştır. Çok kısa bir
zaman içerisinde huzurunuza gelecektir. Al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ma
liye Bakanı.
Son söz Sayın senatörün.
Sayın Melen, buyurunuz efendim.
FERİB MELEN (Van) — Sayın Başkan,
evvelâ değerli arkadaşım Maliye Bakanına,
olgun, inandırıcı cevaplarından dolayı teşek
kürlerimi sunarak s^ze başlıyorum.
Muhterem arkadaşlar, Sayı Maliye Bakanı,
benim bir sözüme işaret ederek, benim bir sö
züme, izmen'in sözleriyle cevap verdiler. Ben,
bir defa Maliye Bakanının, maliyeden yetiş
miş olması şartını ileri sürmedim. Maliye,
bir ihtisas yeridir. Oraya gelecek kimsenin,
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orada konuşulan dili asgari anlaması lâzım
dır, dedim. Bu dili anlayacaklar maliyeden de
yetişebilir, serbest hayattan da yetişebilir veya
başka yerden de gelebilir. Binaenaleyh bir te
kelcilik düşünmedim. Yalnız muhterem arka
daşlar, maliyede, hakikaten iftiharla söyliyeyim, çok yetişmiş arkadaşlar mevcut. Bu se
beple maliyeye gelen her arkadaş başarı gös
termiştir. Ve bu başarının % 98 ninde bu ar
kadaşlara borçlu olduğumuza inanıyorum, eğer
başarı varsa. Mühim olan şey, Maliyeye gelen
bakanlar daha çok bir orkestra şefi durumun
da olurlar. Eğer mevzuu biraz biliyorlarsa, bu
orkestrayı idare edebilirler. Ama, mühim olan*
mesele; sadece maliyede, maliyeyi idare et
mekten ibaret değil, Maliye Bakanlığı dışın
da, Maliyenin görüşlerini, isteklerini müda
faa etmek ve götürmektir. Maliye Bakanlığının:
kararlarını ve isteklerini Bakanlar Kurulunda
yürütecek bir Maliye Bakanı olmazsa, Maliye
Bkanlığımn görüşlerini ve isteklerini meclis
lerde yürütecek bir Bakan olmazsa bu dilden
anlamaması sebebiyle, o vakit maliyenin me
seleleri hakikaten ileri gitmez. Maliyeden ye
tişenler, belki maliyeye memleketin meselele
rini halletmek gücünü gösteremezler, ama hiç
olmazsa maliyenin meselelerini dediğim mer
cilerde müdafaa etmek gücüne sahibolurlar. Sa
nıyorum ki, bu da maliye meselelerine kuvvet
kazandırır.
İkinci mesele; sayın arkadaşlarımızın deva
lüasyon mevzuu üzerindeki görüşlerine cevaben,
«bu öyle bir meseledir ki, yapacağız desek kim
se inanmaz, yapmıyacağız desek kimse inanmaz.
iyisi mi bunu konuşmamalı» dediler.
Muhterem arkadaşlar, bu arada biraz da
yorgunluğu giderir; merhum büyük Devlet ada
mı eski Bakanlardan ve Trabzon Milletvekili
Faik Ahmet Barutçu'nun bir hikâyesi aklıma
geldi. Vaktiyle, eski devirde Trabzon'a bir
tiyatro grupu gitmiş, usulen müracaat etmişler,
emniyet müdürlüğüne, müsaade almak için Vali
ye getirmiş, o da altına «Oynaya» demiş, yani
müsaade vermiş. Bunu mahallin ileri gelen yaş
lı adamları duymuş, valiye koşmuşlar demişler
ki; «Efendim, müsaade ederseniz, ahlâkı bo
zar, gençler arasında kavgaya ssbebolur.» «Doğ
ru» demiş, kâğıdı getirtmiş «Oynamaya» de
miş. Arkasından gençler gelmişler; «Efendim,
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eylencemize nasıl mâni olursunuz, bu bir medeni
ihtiyaçtır, şudur budur...» Bakmış o da doğru,
getirmiş kâğıdı «Hem oynaya, hem oynamaya»
demiş, Emniyet Müdürü onu görünce ne yap
sın.
Şimdi, Sayın Maliye Bakanının cevabından
sonra da olacak mı, olmıyacak mı? Mesele üze
rinde hakikaten düşünmek lâzım.
Muhterem arkadaşlar, bu mesele dile geldik
ten sonra Hükümetin bir kesin vaziyet almasın
da zaruret var. Çünkü, böyle muallâkta bıra
kırsanız yapılacak mı, yapılmıyacak mı tered
düdü devam eder ve hakikaten spekülâsyon
beyle hallerde olur. Tavazü gösteriyorlar. Sa
yın Erez. Ben inanıyorum ki, Sayın Erez söy
lerse inanırlar. «Yapılacaktır» dese inanırlar,
«yapılmıyacaktır» dese inanırlar. Bir başkası
derse Hükümeti içinde bilmiyorum, ama Sayın
Erez derse inanırlar. Bu, bir itimat meselesidir.
O sebeple demesi lâzımdır ve bunu muallâkta
bırakmamak lâzımdır. - Böyle meseleler ortaya
çıktıktan sonra da, eğer hakikaten, bir devalü
asyon yapma lüzumuna Hükümet inanıyorsa, bu
nu da fazla geciktirmemelidir. Asıl, gecikme
sinde mahzur vardır, ama yapılmıyacaksa, şim
diden «yapılmıyacaktır» der ve dediğim gibi,
Sayın Erez söylerse buna inanırlar.
Personel Kanunu için vergi zammı yapılacak
mı, yapılmıyacak mı meselesi.
Muhterem arkadaşlar, yapacağımız zam için
Sayın Erez diyorlar ki; «Personel Kanununun
karşılığı değil, umumiyetle işte programımıza
göre açıkta kalan ihtiyacı karşılamak üzere bir
zam, vergi getireceğiz» Şimdi, ben kendilerine
şunu sorayım; 2,5 milyar tutuyor, bütçede tu
tarı. Bunun bir kısmını elbet kendi içinden karşılıyacaklar. Vergiler artacak. Personel Ka
nununu uygulamasaydık bu iki buçuk milyarı
harcayamıyacaktık ve bir vergi kanunu da çıkarmıyacaktı. Şu halde yapacağımız; vergi, el
bette Personel Kanununun bu durumda karşılığı
olacaktır. Gazeteciler haklı olarak sormuştur
ve ben de sorayım; bu Personel Kanununu bu
sene çıkarmaktan vazgeçtiğimiz takdirde bütçe
açığı bu miktarda inecektir ve bu vergiyi de
her halde yapmıyacaklardır. Çünkü, ihtiyaç
olmayınca vergi, çıkarılmaz. Binaenaleyh Per
sonel Kanunu ile ilgili saymakta; bence, hatâ
yoktur.
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Muhterem arkadaşlar, ben konsorsiyum ile
yapılan dış finansman açığımızın önemine temas
ettim. Hakikaten, belki. Hükümet değişmesi ile
oldu, Konsorsiyum karan gecikmektedir. Çün
kü, ancak Teınmuz'da verecektir. Temmus'da
verdikten sonra Hükümetler yani bize borç pa
ra vermeyi, veya kredi vermeyi veya yardım
yapmayı kabul eden devletler ayrı ayrı onun bir
merasimi var, kendi mevzuatlarına göre kimisi
bütçesine koyacak, kimisi belki başka karar ala
cak, müzakeresi olacak, karşılıklı mukavelesi
olacak. Sene sonunu bulur. Halbuki büyük
bir ihtiyaç içindeyiz, zaten transferler bekliyor.
Bu sebeple bu sene sonuna kadar bu taransferlerin biraz daha gecikmesine sebebolursak o va
kit korkuyorum, ithalâtı durdurmaya mecbur
kalırız ve piyasa büsbütün allak bullak olur.
Bunu süratlendirmek için bence bir çalışma
yapmak lâzım. Faraza Temmuz'da değil, daha
evvel Konsorsiyumdan bir karar almak ve bunu
neticeye bağlamak lâzımdır.
Bir diğer nokta; Sayın Erez; fiyat artışları
nın bir enflâsyon olmasa dahi bir istikrarsızlık
unsuru olduğunu kabul etmişlerdir. Buna cid
den müteşekkirim ve memnunum. Çünkü, bu
güne kadar bu fikri kabul ettirmekte güçlük
çektik. Başbakan her defasında «fiyat artış
ları bir sıhhat alâmetidir» derdi ve Erez'e ge
linceye kadar da bunu bakanları da tekrar etti.
Bunu sıhhat alâmeti telâkki eden bir zihniyet
ve bir anlayış devam ederse o vakit hiçbir za
man bu memlekette bir istikrar sağlamaya im
kân olmıyacaktır. Şayanı şükrandır; Hükümet
te Sayın Erez'in Maliye Bakanı olmasiyle bir
görüş değişikliği olmuştur ve bu, bize ümit ve
rir. Bundan dolayı memnunum. Teşekkür ede
rim. (Alkışlar).
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Melen.
Muhterem senatörler; Maliye Bakanlığı Büt
çesi üzerindeki müzakereler nihayetlenmiştir.
Maliye Bakanlığı Bütçesinin bölümlerine ge
çilmesini oylarınıza arz edij^oram: Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/l) Cari harcamalar
Bölüm
11.000 ödenekler
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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Bölüm

Lira

12.000 Personel giderleri
2 774
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
13.000 Yönetim giderleri
28
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
14.000 Hizmet giderleri
21
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
15.000 Kurum giderleri
1
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
16.000 Çeşitli giderler
12
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
(A/2) Yatırım harcamaları
23.000 Makina, teçhizat ve taşıt
alımları ve onarımları
8
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.

199 814

Maliye Bakanlığı Bütçesinin, Maliye Ba
kanlığı teşkilâtına ve aziz milletime hayırlı ve
uğurlu olmasını dilerim, efendim.
1970 yılı Bütçe kanunu tasarısının 1 nci ve
2 nci maddelerini okuyup, oyladıktan sonra
mesaimiz bitecektir efendim.
Birinci maddeyi tekrar okutuyorum.

934 500

1970 yılı Bütçe Kanunu

012 587

575 625

756 000

692 320

(A/3) Sermaye teşkili ve transfer harcamaları
I - Sermaye teşkili
31.000 Kurumlara katılma payları
ve sermaye teşkilleri
1 008 302 939
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
32.000 Kamulaştırma ve satmalmalar
^
3 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
II - Transferler
33.000 İktisadi transferler
1 655 500 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
34.000 Malî transferler
5 923 981 505
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
35.000 Sosyal transferler
300 750 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
36.000 Borç ödemeleri
3 062 667 792
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Maliye Bakanlığı Bütçesinin tümünü oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir.
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Genel hükümler :
Madde 1. — Genel Bütçeye giren dairelere
cari harcamaları için (A/l) işaretli cetvelde gös
terildiği üzere 13 654 883 954 lira, yatırım
harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde göste
rildiği üzere 2 709 415 451 lira, sermaye teş
kili ve transfer harcamaları için de (A/3) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere 12 495 966 062
lira ki, toplam olarak 28 860 265 467 lira öde
nek verilmiştir.
BAŞKAN — Birinci maddeyi okunan bütün
bölümleri ile birlikte oylarınıza arz ediyorum:
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir efendim.
Y — GELİR BÜTÇESİ :
BAŞKAN — Devlet gelirlerini ihtiva eden
2 nci maddeyi ve merbutu (B) cetvelini okutu
yorum efendim.
Madde 2. — Genel Bütçenin gelirleri, bağ
lı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
25 999 265 467 lirası normal kaynaklardan,
2 261 000 000 lirası da özel kaynaklardan olmak
üzere 28 260 265 467 lira tahmin edilmiştir.
B - Cetveli
Bölüm

Lira
B/l — Vergi gelirleri

51.000 irat ve servet vergileri 8 900 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
52.000 Gider, Gümrük, istihlâk ve
Dış Seyahat Harcamaları ile
Damga ve Emlâk Alım ver
gileri gelirleri
13 360 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
53.000 Diğer vergi gelirleri
1 800 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
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E/2 — Vergi dışı normal gelirler
Bölüm

Lira

61.000 Devletçe yönetilen kurumlar
hasılatı ve Devlet payları 127 230 001
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
62.000 Devlet malları gelirleri
283 750 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
63.000 Çeşitli gelirler ve -cezalar 1 528 285 466
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
B/3 — özel gelirler ve fonlar
71.000 Özel gelirler ve fonlar
2 261 000 000
BAŞKAN — Kabul edenler...
Etmiyenler... Kabul edilmiştir.
İkinci maddeyi (B) işaretli cetveli ile birlik
te oylarınıza arz ediyorum: Kabul edenler...
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir.
Muhterem senatörler, Orman Genel Müdür
lüğü 1970 yılı Bütçe kanun tasarısı oylamasına
106 sayın üye iştirak etmiş; 88 kabul, 6 ret, 2
çekinser oyla tasarı kabul edilmiştir efendim.
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı
Bütçe kanunu tasarısına 106 sayın üye iştirak
etmiş; 99 kabul, 5 ret, 2 çekinser oyla tasarı
kabul edilmiştir efendim.
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe
kanun tasarısına 106 sayın üye iştirak etmiğ.
98 kabul, 6 ret, 2 çekinser oyla tasarı kabul
edilmiştir efendim.
KARMA BÜTÇE VE PLÂN KOMİSYONU
ADINA KEMAL YILMAZ (Ankara Milletve
kili) — Sayın Başkan, 3 ncü maddeyi de oylarsanız; o da gelirle ilgili bir maddedir. Bu suretle
Gelir ve Gider Bütçesi arasında denklik hâsıl
olmuş olur.
BAŞKAN — Teşekkür ederim, oylıyalım.
Madde 3. — Ödenekler toplamı ile tahmin
edilen gelir arasındaki 600 000 000 liralık fark
iç istikrazla karşılanacaktır.
BAŞKAN — Kabul edenler.,. Kabul etmiyen
ler,.. Kabul edilmiştir.
Muhterem senatörler, gündemde müzakere
edecek başka meselemiz kalmadığından 72 nci
Birleşimi 15 Mayıs 1970 Cuma günü saat 9,00 da
toplanılmak üzere kapatıyorum efendim.
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Orman Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Tasarının kanunlaşması kabul olundu.)
Üye sayısı : 183
106
Oy verenler
98
Kabul edenler
6
Reddedenler
2
Çekinserler
74
Oya katılmıyanlar
3
Açık üyelikler

[Kabul
TABİİ ÜYELER
Fahri Özdilek
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçhoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Maeit Zereaı
ANKARA
Turhan Kap anlı
Yiğit Köker
ismail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin înkaya
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâettin Yılmaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk

BURSA
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hnzerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Som un oğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuz al
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
Enver Bahadırlı
Mustafa Delivcli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Rifat Öztürkçine

edenler]
Cemal Yıldırım
İZMİR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Nazif Çağatay
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü DikecKgil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
İ. Etem Erdinç
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdarrahman Bay ar
Abdülkorim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
MUŞ
Isa Hisan Bingöl
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NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal

RİZE
O. Mecdi Aguıı
SAKARYA
Osman Salihoğhı
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refct Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğlu
URFA
İ. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik At avurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadh
Hidayet Aydmer
Mehmet Izmen
Fahri Korutürk
Cemal Madanoğlu
Tayfur Sökmen
Ragıp Üner
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[Reddedenler]
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıealı

İZMİR
Necip Mirkelâmoğlu
MANİSA
Doğan Barutçuoğlu

MARAŞ
Hilmi Soydan
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilci

[Çekinser]
TABİİ ÜYE
Kâmil Karavelioğlu

i
GAZİANTEP
j ibrahim Tevfik Kutlar

[Oya kaUlmıyanlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet Özgüntf
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
(I. Â.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder öztekin
Hihmct Üııaldı
(Bşk. Y.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
AYDIN
iskender Cenap Ege

BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Gurgut Yaşar Gül ez (B. "
BURSA
İ. Sabri Çağlıyangii
(•B.)
Şeref Kayalar
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GÎRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
ÎÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Fikret Gündoğan

Ekrem Özden
IZMlR
Mümin Kırlı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. Y.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil Özmen

(D

OSDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SÎVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu

KOCAELİ
TOKAT
Hikmet Işmen
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. Y.) Zihni Betil
TRABZON
KONYA
Ö.
Lûtfi
Hocaoğlu
Osman Nuri Canpolat
Fakih özlen
TUNCELİ
MALATYA
Arslan Bora
Nurettin Alsyurt
VAN
Hamdi özer
Ferid Melen
MARAŞ
CUMHURBAŞKANIN
Adnan Karaküçük
CA
SEÇİLEN ÜYELEP.
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
Hayri Dener
(B.)
Kasım Gülek
NEVŞEHİR
Vahap Güvenç
I. Şevki Atasağun
Osman Koksal
(Başkan)
Zerin Tüzün (I.)
Âdil Ünlü
NİĞDE
Suad Hayri Ürgüplü
Kudret Bayhan

[Açık üyelikler]
Eskişehir
1
Sivas
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen oyların sonucu
(Taşanının kanunlaşması kabul olundu.)
Üye sayısı : 183
Oy verenler : 106
Kabul edenter : 99
Reddedenler : 5
Çekinserler : 2
Oya katılmıyanlar : 7-«
Açık üyelikler : 3

[Kabul edenler]
TABİİ ÜYELER
Kâmil Karavelsioğlu
Fahri özdilek > • _ •
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
ADIYAMAN
Mehmet Sırn Turanlı
AFYON
KAEAHISAB
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şenocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanlı
Yiğit Köker
İsmail Yetiş
ANTALYA
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâl ettin Coşkun.
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin Inkaya
BİLECİK
Mehmet Orhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürüm oğlu
BOLU
Alâettin Yılmıaztürk
BURDUE
Ö. Faruk Kmaytürk
BURSA
Cahit Ortaç

ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Somunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
M. Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa, Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Rifat Öztürkçine
Cemal Yıldırım
İZMlR
Beliğ Beler

Mustafa Bozoklar
Natzif Çağatay
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligü
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça '
1. Etem Erdinç
MANİSA
Oral Karaosmanoğlu
A. Orhan Süersam
Ruhi Tumakan
MARAŞ
Hilmi Soydan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
İlyas Karaöz
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
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SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeei
Fethi Tevetoğlu

SllRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğlu
URFA
I. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahımet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadlı
Hidayet Aydmer
Mehmet Izmen
Fahri Korutürk
Cemal Madaııoğlu
Tayfur Sökmen
Ragıp Üner

O. Senatosu

B : 72

14 . 5 . 1970

O : 2

[Reddedenler]
AYDIN
Halil Goral
IZMlR
Necip Mirkelâmoğlu

VAN

MANİSA
Doğan Barutçuoğlu

Ferid Melen

ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestile!

[ÇeMnserler]
GAZİANTEP
j İbrahim Terfik Kutlar

ANTALYA
Mehmet Pırıltı

[Oya hatılmıyanlar]

ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Uiusoy
Mahmut Vural

BALIKESİR
Nejat Sarlıcab
BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülez
(B.)
BURSA
1. Sabrı Çağlayangil
(B.)
Şeref Kayalar '
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
HAKKARİ
Necip Seyhan
İÇEL
Lûtfi Bilgen

AYDIN
iskender Cenap Ege

İSTANBUL
Erdoğan Adalı

TABİÎ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi G-ürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai OTKan
Mehmet Özgüneş
Selâhattin özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
(I.Â.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztckin
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)

Mebrure Aksoley
Fikret Gündoğan /
Ekrem Özden
İZMİR
Mümin Kırlı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil Üzmen
KOCAELİ
Hikmet İsmen
Lûtfi Tokoğlu (Bşk. V.)
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fakih Özlen
MALATYA
Nurettin Akyurt
Hamdi özer
MARAŞ
Adnan Karaküçük
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
(B.)
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
(Başkan)

[Acık üyelikler]
Eskişehir
1
Sivas
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn
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3

NİĞDE
Kudret Bayhan
ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SİNOP
Nâzım înebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğiu
TOKAT
Zihni Bet.il1
TRABZON
Ö. Lûtfi Hoeaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
Kasım Gülek
Vehap Güvenç
Osman Koksal
Zerin Tüzün
Âdil Ünlü
Suad Hayrı Ürgüplü

C. Senatosu

B : 72

14 . 5 . 1970

O : 2

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısına verilen, oyların sonucu
(Tasarunm kanunlaşması kabul olundu. ]
Üye sayısı : 183
Oy verenler : 106
Kabul edenler : 98
Reddedenler : fi
Çekinserler : 2
Oya katılmıyanlar : 71
Açık üyelikler : 3

[Kabul edenler]
TABİÎ ÜYELER
Fahri özdilelk
ADANA
M. Nuri Âdemoğlu
ADIYAMAN
Mehmet Sırrı Turanlı
AFYON KARAHİSAR
M. Kâzım Karaağaçlıoğlu
Ahmet Karayiğit
Kemal Şeruocak
AĞRI
Salih Türkmen
AMASYA
Macit Zeren
ANKARA
Turhan Kapanh
Yiğit Köker
İsmail Yetiş
ANTALYA
Mehmet Pırıltı
Akif Tekin
ARTVİN
Fehmi Alpaslan
AYDIN
Ali Celâlettin Coşkun
BALIKESİR
Nuri Demirel
Mehmet Güler
Cemalettin İnkaya
BİLECİK
Mehmet Grhon Tuğrul
BİTLİS
Orhan Kürümoğlu
BOLU
Alâettin Yılmıaztürk
BURDUR
Ö. Faruk Kmaytürk

BURSA
Cahit Ortaç
ÇANAKKALE
Nahit Altan
ÇANKIRI
Gürhan Titrek
ÇORUM
M. Şevket özçetin
Safa Yalçuk
DENİZLİ
Ali Kemal Turgut
DİYARBAKIR
Selâhattin Cizrelioğlu
Azmi Erdoğan
EDİRNE
Mehmet Nafiz Ergeneli
ELÂZIĞ
Celâl Ertuğ
Salim Hazerdağlı
ERZURUM
Osman Alihocagil
Edip Samunoğlu
ESKİŞEHİR
Ömer Ucuzal
GÜMÜŞANE
Abbas Cilâra
HATAY
Enver Bahadırlı
Mustafa Deliveli
İSPARTA
Mustafa Gülcügil
İÇEL
Talip Özdolay
İSTANBUL
Şevket Akyürek
Tekin Arıburun
Halûk Berkol
O. Zeki Gümüşoğlu
Rifat öztürkçine
Cemal Yıldırım

İZMlR
Beliğ Beler
Mustafa Bozoklar
Nazif Çağatay
Orhan Kor
KARS
Y. Ziya Ayrım
KASTAMONU
Mehmet Çamlıca
Ahmet Nusret Tuna
KAYSERİ
Hüsnü Dikeçligil
Hüseyin Kalpaklıoğlu
KIRKLARELİ
Ali Alkan
KONYA
Sedat Çumralı
Fevzi Halıcı
Mehmet Varışlı
KÜTAHYA
A. Orhan Akça
1. Etem Erdinç
MANİSA
Oral Karaosmanjoğlu
A. Orhan Süersan
Ruhi Tunakan
MARDİN
Abdurrahman Bayar
Abdülkerim Saraçoğlu
MUĞLA
Ilyas Karaöz
MUŞ
İsa Hisan Bingöl
NİĞDE
Hüseyin Avni Göktürk
ORDU
Selâhattin Acar
Bekir Sıtkı Baykal
RİZE
O. Mecdi Agun
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SAKARYA
Osman Salihoğlu
SAMSUN
H. Enver Işıklar
Rıza Isıtan
Refet Rendeci
Fethi Tevetoğlu
SİİRT
Abdurrahman Kavak
SİVAS
Nurettin Ertürk
TEKİRDAĞ
Cemal Tarlan
TOKAT
Ali Altuntaş
TRABZON
Ali Şakir Ağanoğlu
Reşat Zaloğlu
URFA
1. Etem Karakapıcı
Hasan Oral
UŞAK
Mehmet Faik Atayurt
YOZGAT
Sadık Artukmaç
İsmail Yeşilyurt
ZONGULDAK
Tarık Remzi Baltan
Ahmet Demir Yüce
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Lûtfi Akadk
Hidayet Aydmer
Mehmet İzmen
Fahri Kiorutürk
Cemal Madan oğlu
Tayfur Sökmen
Ragıp Üner

C. Senatosu

B : 72

14 . 5 . 1970

O : 2

[Reddedenler]
AYDIN
Halil Goral
BALIKESİR
Nejat Sarlıcalı

İZMİR
Necip Mirkelâmoğlu
MANİSA
Doğan Barutşuıoğlu

MARAŞ
Hilmi Soydan
ZONGULDAK
Mehmet Ali Pestilei

[Çekinserler]
TABİÎ ÜYELER
Kâmil Karavelioğlu

GAZİANTEP
ibrahim Tevfik Kutlar

[Oya katılmtyanlar]
TABİİ ÜYELER
Ekrem Acuner
Refet Aksoyoğlu
Mucip Ataklı
Emanullah Çelebi
Vehbi Ersü
Suphi Gürsoytrak
Kadri Kaplan
Suphi Karaman
Sami Küçük
Sezai O'Kan
Mehmet Öz güneş
Selâhattiıı özgür
M. Şükran Özkaya
Haydar Tunçkanat
Ahmet Yıldız
Muzaffer Yurdakuler
(I. Â.)
ADANA
M. Yılmaz Mete
Mukadder Öztekin
Mehmet Ünaldı
(Bşk. V.)
ANKARA
Hıfzı Oğuz Bekata
Turgut Cebe
Mansur Ulusoy
Mahmut Vural
AYDIN
iskender Cenap Ege

BİNGÖL
A. Hikmet Yurtsever
BOLU
Turgut Yaşar Gülesz
(B.)
BURSA
İ. Sabri Çağlayangil (B.>
Şeref Kayalar
Saffet Ural
ÇANAKKALE
Ziya Termen
DENİZLİ
Hüseyin Atmaca
ERZİNCAN
Fehmi Baysoy
ERZURUM
Sakıp Hatunoğlu
GAZİANTEP
Salih Tanyeri
GİRESUN
Sabahattin Orhon
İhsan Topaloğlu
HAKKÂRİ
Necip Seyhan
İÇEL
Lûtfi Bilgen
İSTANBUL
Erdoğan Adalı
Mebrure Aksoley
Fikret Gündoğan

Ekrem Özden
İZMİR
Mümin Kırlı
KARS
Sırrı Atalay (Bşk. V.)
Mehmet Hazer
KAYSERİ
Sami Turan
KIRŞEHİR
Halil Özmen
KOCAELİ
Hikmet Işmen
Lûıtfıi Toteoğlu (Bşk. V.)
KONYA
Osman Nuri Canpolat
Fakih özlen
MALATYA
Nurettin Akyıırt
Hamdi özer
MARAŞ
Adnan Karaküç/ük
MUĞLA
Haldun Menteşeoğlu
(B.)
NEVŞEHİR
I. Şevki Atasağun
(Başkan)
NİĞDE
Kudret Bayhan

[Açık üyelikler]
Eskişehir
1
Sivas
1
C. Başkanınca S. Ü. 1
Yekûn

_
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ORDU
Şevket Koksal
SAKARYA
Mustafa Tığlı
SİNOP
Nâzım Inebeyli
SİVAS
Âdil Altay
Hüseyin öztürk
TEKİRDAĞ
Hayri Mumcuoğlu
TOKAT
Zihni Betil
TRABZON
Ö. Lûtfi Hocaoğlu
TUNCELİ
Arslan Bora
VAN
Ferid Melen
CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER
Hayri Dener
Kasım Gülek
Vehap Güvenç
Osman Koksal
Zerin T üzün
Âdil Ünlü
Suad Hayri Üngüplü

Cumhuriyet Senatosu
GÜNDEMİ
72 NCİ BİRLEŞİM
14 . 5 . 1970 Perşembe
Saat : 09,00
I
A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL
KURULA SUNUŞLARI
B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK
İŞLER
II
SORULAR ArE GENEL GÖRÜŞME
III
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ
TIRILAN İŞLER
P7
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
(1/286) (Cumhuriyet Senatosu (1/1115) (S. Sa
yısı : 1387) (Dağıtma tarihi : 6 . 5 . 1970)
V
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER
A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER
B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK
İŞLER

Toptotı : 9

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı : I 3 9

1970 YILI
Devlet Su İşleri G. Md. Bütçe

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu t a
ve Bütçe karma Komisyonu raporu ( 1 / 2 9 0 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı,: 71 -1026/2827

15 . 4 . 197

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığımca Ihazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Ku
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bü
nunu tasarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmalsım rica ederim.
Süleyman Dem
Başbakan
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GEREKÇE
DSİ Genel Müdürlüğünün 1970 yılı Bütçesi (A/J.) cari harcamaları için (59 088 00o) lira, (A/2) yatırı
(A/3) serm/aye teşkili ve transfer harcamala'rı için (519 1&8 289) lira olmak üzere ceman (2 805 46.1. 292)
Mezkûr harcamalar için teklif edilmiş bulmıan ödeneklerin mucip sebepleri aşağıda, arz edihniştiı'.

Bölüm Madde
12.000

Lir;;
PERSONEL GİDERLERİ
-t 560 000

12.110

Aylıklar

12.150

819 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler :

12.210

Hizmetliler ücreti :

12.230

Geçici hizmetliler ücreti :

12.250

Yabancı uzmanlarla
lan ücreti :

4/1019/5 sayılı Kararnameye müsteniden m
ği yapan elemanlarla ve yeniden açılacak b
veznedar >ve muhasebe memurları içim 25 k
tır. Buna mukabil aynı ımiiktar tahsisata ta
narak ve mevcut kadrolara. 2(><'i sayılı Kan
suretiyle mezkûr teıjtip ödeneği geceni yılın
.1 819 sayılı Kanunla verilen avansa ait tahs
makta ve ihtiyaç, misbetindc verilmekte old
diyle (1) lira teklif edilmiştir.
11 000 (KM) 19()9 yılında mevcut 1 788 kad»vidan a;çık
kadrosu çıkarılarak hâizi kadroların ücretle
sildarlar için yenideni 15 adet (400) liralık
her han'g'i bir artırma yapılmamıştır. Geçen
1 170 000 Her yıl Balkanlar Kurulu kararı ile alınma
igeçeın yılın ödemeği aynen, teiklif ol un muştu

yardımcı-

12.260

Sözleşmeli personel ücreti :

12.270

Teknik personel ücretleri :

92.0 000

"Mevcut uzman ve yardımcılarına ait kadro
aynen teklif .olunmuştur.
477 000 ıfi200 sayılı Teşkilât, Kanununun i 1 acı i i. m
kaveleli 33 avukatın ücretleri karşılığı ol
lolunmuştur.
4 100 O00 İnşa. edilmiş ve edilmekite bulunan sulama,
yevmiyelerimi karşılamak mızere <jeçem yılın
l)e/v. Su İşleri G. Md. 'UlüJfcçesi.

(S. Sayısı : 139 I)
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Bölüm

Lira

Madde
12.280 îşçi ücretleri :

8 800 000

12.310

Çocuk zammı :

50 000

12.320

Doğum yardımı :

'.) 000

12.330

Ölüm yardımı :

45 000

12.340

Tedavi ve canaze giderleri

12,350

Yakacak sammı :

12.370

Emekli keseneği karşılıkları :

2 598 840

12,380

Sosyal Sigortalar Kurumları
kesenek ve prim karşılıkları :

1 800 0.00

12.520

Kasa tazminatı :

12.610

Yabancı dil ikramiyesi :

1 500

Sulama, şebeke ve tesislerinde çalışan S. S. işçi
haklarının karşılanması için ..geçen yılın ödeneği
Halen merkez ve bölgelerde 4 100 çocuğa ayda .o
dir. Bu hesaba göre: 4:100 X 42 = 49 200 liradır-.
caklar için teklif edilmek suretiyle bu madde öd
edilmiştir.
Sene içerisinde yapılan harcamal ar .göz önünde b
nek teklif edikıı işitir.
4598 sayılı Kanunun 7 inci maddesine göre yapı
harcamalar göz wniuin.de bulundurularak (10 000)
edilmiştir.
4598 sayılı Kanuınun 9 ıncu maddesine istinaden m
vi, ilâç bedelleri ile ceınaKe masrafları 1909 malî y
nulan hüküm gereğince (D) cetveii kadrolarında is
olduğumdan ötürü bu yılın ödeneği ,gec< u yıla
(250 000 lira teklif edilmiştir.
1500 raikımından yukarı mahallerde vazife göreın
verilmek üzere ,geçen yılın ödeneği aynen teklif
1969 malî yılında çıkan 1101 sayılı Kanunla id
kesenekleri r/c 14 e çıkanmış 'olmasından ötürü b
veli personeli içim ayrı ayrı maddelerde konulm
liranın r/( '"14 [oranının karşılığı olarak (2 598 840

1970 malî yılında 12.2:10 ((ieçiei hizmetliler), 12
cıları ücreti), 12.270 (Teknik, personel ücretleri)
lerine Ikomukmı ödenekleri % "Kî .oranındaki kar
200 210 Tayinleri Maliye Bakanlığıma, aidolan muhasebe m
muhasip ve veznedarları ile merkez ve taşra mu
göre verilecek kasa tazminatı olup geçen yılın öd
1 Halen yabancı dil ikrremiyesi için tahakkuk etm
muhafazası ve ilerde aktarma icrası için (1) lira

Dev. Su İsleri d. Md. Bütçesi

(S. Sayısı : KÎ91)

_ 6 —

Bölüm Madde

lira
5027 sayılı Kanunla ödenen Genel Müdürlük
neği1 aynen teklif olunmuştur, (ayda 350 X
1150 000 Bu tertibe konulan ödenek her yıl bütçe ka
Bakanlığı YSE Genel Müdürlüğüne) de iht
tedir. Bundan başka 1970 yılı iş programla
çalışma sahaları sık sık değiştirileceği de g
teklif edilmiştir.
200 000 İkinci Beş Yıllık Kalkınma Plânına muvazi
şılanmasını ve aynı izam anda YSE 'Genel M
ödeneklerin karşılanması maksadiyle (200 00

12.710

Temsil ödeneği :

12.811

Sürekli görev yollukları :

12.813

Geçici görev yolluğu

12.814

Yabancı uzmanlarla yardımcı
ları geçici görev yolluğu :

5 000

Sözleşmeli personel geçici görev
yolluğu :

150 000

12.815

12.816

Yolluk
nat :

4 200

Yabancı uzmanlarla yardımcılarının geçici ıg
lira teklif edilmiştir.
Sözleşmeli avukatların dâvalarının takip ve
ilçelerdeki mahkemelere ve tahlkikatlar için
görevle seyahat etmektedirler. Bu hizmeltle
ği aynan teklif edilmiştir.

karşılığı verilen tazmi

12.832

Kongre ve konferans yolluğu :

12.834

Kurs yolluğu :

12.841

Tedavi yolluğu :

J 390 000 '6245 sayılı Kanunun 49 neu ımaddesi gereği
nele yolluk karşılığı verilen tazminat olup (
10 000

1970 malî yılında yapılacak sulama ve dren
üzere teklif lOİıunmulştur.
1 000 000 Artan iş hacmi ve İkinci Beş Yıllık Kalkınm
en iyi şekilde yürütül meşini temin maksadiyl
açılacak /geliştirme kurslarına katılacafk ku
karşılanması için teklif 'Oİunmuiştur.
7 000

Sağlık kurulu raporu ile kaplıcalarla hastanelere
karşılanması için teklif olunmuştur.

Deiv. Su İşleri 'G. Mel. Bültçesi

(S. Sayısı : 1139ü)
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Lira
12.853 Yurt dışı geçici görev yol
luğu :

12.854 Yaıbancı uzmanlarla yar
dımcıları yurt dışı geçici
görev yolluğu :
12.871 Yurt dışı staj ve
yolluğu :

12.872

50 000

1970 malî yılında çeşitli projeler
üzere teklif olunmuştur.

için getirtilecek uzm

öğrenim

Yurt dışı kongre ve konfe
rans yolluğu :

Yönetim giderleri :
13.110 Kırtasiye alımları ve
leri :

13.120

500 000 Komşu devletlerle faydalanılmakta olan sularla ilgil
ların ayrıca dış finansman ihtiyaçları (kısmen yardıml
ve buna mümasil diğer projeler ve yeniden dış kredi
birimleri ile yapılması gerekli görüşmeler ve yurt dışı
lişme ve yenilikleri yakından izliyebilmek maksadiyle
larla yine yurt dışında imal olunan inşaat makinalar
lerinde incelemek üzere gönderilecekle'in yolluklarını
ödenek teklif olunmuştur.

Basılı kâğıt ve defter
ları ve giderleri :

480 000

Teknik
NATO,
Japonya
ve noter

yardımdan faydalanmak suretiyle 1970 yıl
CENTO ile ayrıca İngiltere, Fransa, Alman
gibi ülkelere gönderil ecele elemanların uçak
masraflarını karşılamak üzere göçen yıllar öd

275 000

Teknik bilgi ve görgüyü artırmak DSİ çalışmaları
Dış memleketlerde tertibedilen kongre, konferans, sem
tılara iştirak edecek elemanların yolluklarını karşılama

gi50 000 Yatırımla ilgili kırtasiye ihtiyaçları bütçe kanununa il
lardan faydalanmak suretiyle temin edilmektedir. B
nekle Genel Müdürlük merkez dairelerinin ve Bölge M
şılanması için teklif edilmiştir.
alım
2 500 Basılı kâğıt, defter alım ve giderlerinin karşılanması i
Dav. S U İşleri O. Md. BüJtçesi

(S. Sayısı : 139-1)

— 8—
Lira

Bölüm (Madde
13.130 Döşeme, demirbaş
ve giderleri :

alımları
450 000 Yeni inşa edilen Genel Müdürlük binası ile yeni k
ge Müdürlüklerinin döşeme demirbaş İhtiyaçları
konulan hüküm gereğince tanzim olunan protok
edilen ıbir kısım ödeneğin karşılanması için teklif

13.140 Yayın alımları ve giderleri :
13.150 Yakacak
derleri i

alımları

ve

gi

13.160 Hizmetli giyim ve alımları
ve giderleri :
13.190 Diğer alımlar ve giderler :
13.210 Sız giderleri :

13.220 Temizlik giderleri :

13.230 Aydınlatma giderleri :

13.290 Diğer yönetim giderleri :

60 000 Gelişen teşkilâtımızın resmî ve gündelik gazetelerle
bedellerinin karşılanması için 'geçen yılın ödeneğ
900 000 Yeni yapılan DSİ Genel Müdürlüğü binası ile
lerinin karşılanması için (900 000) lira teklif olun
30 000 Hizmetlilerin giyim alımları ve giderlerinin karşı
teklif edilmiştir.
1 Maddenin muhafazası için (1) lira teklif edilmişt
100 000 Aıtelye «ve şantiyelerde harcanan içime ve kullanm
(R) cetvelinin verdiği imlândan faydalanmak sur
DSİ Genel Müdürlüğünün ve Bölge Müdürlükl
(100 000) lira teklif edilmiştir.
100 000 Atielye ve şantiyerlerde harcanan' temizlik b
velinin verdiği imkândan fayda!anmak s
dürlüğünüıı ve bölge müdürlüklerinin te
(100 000) lira teklif edilmiştir.
500 000 Atelye ve şantiyelerde harcanan aydınlat
cetvelinin verdiği imkândan faydalanmak
Müdürlüğünün ve bölge müdürlüklerinin
ması için (500 000) lira. teklif edilmiştir.
50 000 Daha önce istimlâk edilmiş olan arazileri
münasebetiyle satın al i nacak bono bedelleri
neği aynen teklif edilmiştir.
Dev. Su İşleri G. Md. 'Bütçesi
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Bölüm Madde
13.410

Posta - Telgraf giderleri :

13.420 Telefon giderleri :
13.610 Taşınmaz malların kira bedeli

13.620

14.000

IBM makinalarmm kira bede
li :

350 000 Merkez ve böl gel erlin posta, telgraf giderlerinin
teklif edilmiştir. (YSE Genel Müdürlüğünün ih
karşılanm aktadır.)
500 000 .Merkez ve bölgelerin telefon giderlerinin ka'rşıl
edilmiştir. (YSE Genel Müdürlüğünün bir kısım
1 600! 00O Çeşitli
semtlerde ki'ra ile tutulan binaların
bölge binalarının kira bedellerini karşılamak
nel Müdürlüğünün işgalinde bulunan bir kısım
tertipten ödenir..)
1 545 000 Genel Müdürlüğümüzde mevcut IBM makinalarm
üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmişt

Hizmet giderleri :
14.110 Yangından korunma giderleri :
14.130 MaJhkeme harçları ve giderleri :
14.341

3325 tsayılı Kanunun 3 ncü mad
desinin gerektirdiği giderler :

14.342

7126 sayılı Kanuna dayanılarak
çıkarılan tüzüğün 119 ncu mad
desinin gerektirdiği giderler :

14.510 Kurs giderleri

5 000 Gecen yılın ödeneği aynen teklif edilmiştir.
7 150 000

Geçeır
1

10 000

yılın ödeneği aynen

teklif edilmiştir.

Maddenin muhafazası için (1) Hra teklif edilm

7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan t ü
harp hazırlıkları için gerekli malzemelerin temi
edilmiştir.

300 000 (Merkezden ve bölgelerden çeşitli kurslara; iş
giderlerini ve eğitim merkezinin öğretim mal
giderlerini ve diğer kurumlanın açacağı kurslar
ücretlerini karşılamak üzere (300 000) lira tekl
•Dev. -Su İşleri G. Md. Bülticesi
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Bölüm Madde
14.520 'Burs giderleri :

690 000

Öğrenci adedi
150
150

Burs miktarı
X
X

350
400

2 ncli Beş; Yıllık Kalkınma Planında derp
ide yürütülmesi için ihtiyaç bulunan teknik
muhtelif fakülte ve teknik okullarda ok
ımak üzıere geçen yılın ödemeği ayen teklif ed
Süre

X

12 ay
= 630 000
Harç ve kayıt = 60 000
690 000

14.530

734 749

Halen yabancı ülkelerde 42 öğrenci bulun
1416 sayılı Kaınun gereğince Millî Eğitim
rin ihtiyaçları bu bakanlıkça karşıl anmakt

Kurum giderleri :
İşletme giderleri :

15.000
15.930

16.000

Dış ülkelerde okutulan öğrenci
ler giderleri

İşletme giderleri :

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

4 500 000

İşletmeye açılmış pompaj istasyonları ile
eldilecdk pompaj istasyonlarının ısarl' edecek
ımezikûr işletmelerde çalıştırılacak mıuvaJkk
için teklif edilmiştir.

230 000

DSİ faaliyetlerini Türk ulusuna tanıtmak
Bursa, Kayseri, Samsun fuarları ile Sivas,
şehirlerde fuarlar (açılmıştır. Teşkilâtımızın
görülen bölgesel fuarlarda DSl hizmetlerin
sergiler .açılması İderpiş edildiğinden bu m
lira ödenek teklif edilmiştir.

Dey. Su işleri O. Md. Bütçesi
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Lira

16.380

Dış fuar ve sergiler giderleri

16.390

Diğer propaganda ve tanıtma
giderleri

16.410

Uluslararası yurt içi toplantıları
giderleri,

16.710 Temsil giderleri
16.720

Ağırlama giderleri

16.730

Tören giderleri

16.840

Bakım ve idame giderleri

79 000

DSİ Genci Müdürlüğü faaliyetleri ile ilgili ola
konusu için Paris, (su şartı) 'konusu için Strazl
(beynelmilel fuar ve sergilerine İrak - Kuveyt, K
Türkiye'yi daha yakından tanıması lüzumlu, l
fuarlarına iştirak etmek üzere bu yıl da 79 00

130 000 Talep edilip henüz sipariş edilıniyen çeşitli m
ihtiyaçlarımız için hazırlanacak filmler, seyyar
cihazları ve yayın organları, kâğıt, fotoğraf ve
almması için 130 000 lira teklif edilmiştir.
80 000

1970 yılında ımem'lökeıtimiizde Birleşmiş Milletle
Hükümetimiz tarafından müştereken toplanılac
Syimposium. ile ilgili ıher türlü giderleri karş
edilmiştir.

22 000

1970 yılı temsil masraflarını karşılamak üzere
edilmiştir.
46 000 Gelişen DSİ faaliyetleri münasebetiyle hariçten
ması için geçen yılın ödeneği aynen teklif ed
150 000 1970 malî yılında temeli atılacak veya yenide
giderlerini karşılamak üzere 150 000 lira ödone'
2 500 0O0 Hizmete giren tesislerin ve vukua gelen feyeıza
tesislerin onanım ve bakımı içtin 2 500 OOıO lira

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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Bölüm
21.000

Madde

Lira

Etüt ve proje giderleri (Tarım
sektörü) :
21.111 Etüt ve proje giderleri :
21.112 Teknik personel ücretleri :
21.113 Teknik personel geçici (görev
yolluğu1. :
21.114

21.115

Yatıran harcamaları gerekçesi

Tanzim edilmiş suni ve tabiî
göllerde balık üretilmesi için
etüt giderleri :
İşçi ücretleri :

35 020 000
231 318 000

1970 programında derpiş edilenn tarım se
masrafları karşılamak üzere teklif edilmişti
Teknik personelin ücretlerini karşıikmalk

90Q 000

Teknik personel geçici görev yolluklarını k

200 000

Tanzim edilmiş ve tabiî ve suni göllerde balı
edilmiştir.

50 137 000 İşçi ücretlerini

21.411 Etüt ve proje giderleri :

karşılamak üzene teklif edi

35 602 000

1970 programında derpiş edilen enerji sektör
mlasrafları 'karşılamak üzere teklif olunmuşt
11 749 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz

21.412

Teknik personel ücretleri :

21.113
21.415

Teknik personel
yolluğu :
İşçi ücretleri :

21.611

Hizmetliler sektörü (Köy içme
suyu) :
Etüt ve proje giderleri :

8 000 000

21.612

Teknik personel ücretleri :

6 500 000

1970 yılı icraat programımda mevcut hizmet
rektirdiği masrafları karşılamak üzere teiklif
Teknik personelin ücretlerini karşılamak üz

21.613

Teknik personel
yolluğu :

500 000

Teknik personel geçici görev yolluklarını k

geçici

görev

160 000

Tıeknük personel geçici görev yolluk]arını ka

22 110 000 İşçi ücretlerini 1 karşılaşmak

geçici

üzere telkliif edi

görev

Dejv. Su işleri G. Md. Biüitçesi
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Lira

21.615 İşçi ücretleri :
21.620 Büyük şehirlerin ve kasabaların
içme, kullanma endüstri suyu ile
kanalizasyon işleri etüt ve proje
giderleri ve su kalitesi kontrol
giderleri :

22.000

21.621- Teknik personel ücretleri :
21.622 Teknik personel geçici görev yol.
luğu :
21.625 İşçi ücretleri :
Yap^, tesis ve büyük onarım gi
derleri (Tarım sektörü) :

2 000; 000

İşçi ücretlerini karşılamak ÜBere teklif edilmiştir.

.7 200 000 Büyük şehir ve kasabaların İçme, 'kullanma ve en
1 634 000

lori ve projıe giderleri ve kalitesi kontrol giderlerini

60 000 personelin ücret ve geçici yolluklarını 'karşılaımak ü
Ü 864 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir

22.111

Yapı, teSis ve büyük onarım gi
derleri :
818
22.112 Teknik personel ücretleri :
33
22.113 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.115 İşçi ücretleri :
107ı
22.411 Yapı, tesis ve büyük onnm gi
denleri :
518
22.412 Teknik personel ücretleri :
22.413 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.415 İşçi ücretleri :
22.611 Yapı, tesis ve büyük onarım
giderleri :

356 000
*
297ı 000

1970 yılı icraat programında derpiş edilen işlerin
mak üzere teklif edilmiştir.
Tarım sektörü, yapı, tesis ve büyük onarım işlerin
nelin ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir
f>00 000 Teknik personel geçici görev yolluklarını karşılatm
964 000 İşçi ücretlerim (karşılamak üzere teklif edilmiştir.
268 000

9 613 000

1970 yılı icıiaat programında derpiş edilen işlerin
lanması için teklif edilmiştir.
Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere tek

100 000 Teknik personel geçici görev yolluklarını karşılam
24 612 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir
100 774 999

1970 yılı programında
lif edilmiştir.

Deıv. Su İşleri O. Md. B ü f e s i
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Madde
22.612
22.613

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici gıörev
yolluğu :
22.615 İşçi ücretleri :
22.621 Dicle ve Fırat arası köylerin
içme suyu tesis ve giderleri :
22.622
22.023

Teknik (personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.025 İşçi ücretleri :
22.631 Yeni yapı, tesis ve büyük ona
rım igiderleri (istanbul ve An
kara içme suyu projeleri in
şaatı için)

22.632 Teknik personel ü c r e t e ! :
22.633 Teknik personel geçici görev
yolluğu :
22.035 İşçi ücretleri :
23.000
Makina, Teçhizat ve Taşıt Alım
ları Ve 'Onarımları (Tarım Sek
törü) :
23.111 Makina, teçhizat alımları ve
büyük onarımları :

23.112

Taşit alımlları :

23.113

Teknik personel ücretleri :

14 000 000

Teknik personelin

ücretlerini karşılama

400 000 Teknik personel geçici görev yollukların
63 500 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif e
12 000 000

Dicle ve Fırat arası köylerin içme suyu
teklif edilmiştir.
1 500 O00 Töknik personel geçici görev yollukları

1 Madde metinini muhafaza etmek için (1)
3 000 O00 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif

102 286 000

İstanbul ve Ankara içme suyu inşaatı t
muştur.
4 110 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak
90 000 Teknik personel geçici görev yolluklarını
9 349 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif

74 000 000

1970 yılı icraat programındaki tarım sek
alımları ve büyük onarımlarının gerekt
lif edilmiştir.

6 000 000

1970 yılında satmalmacak makina, teç
için teklif edilmiştir.
9 977 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak

Dey. Su İşleri 'G. Md. TCültçesi (S. Sayısı : 1391)
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Madde
23.114 Te'knik personel 'geçici görev
yolluğu :
23.115 işçi ücretleri *:
23.411 Makina, teçhizat alımları ve
onaranları :

23.412
23.414

(Enerji
Teknik
Teknik
yolluğu

Sektörü) :
personel ücretleri :
personel geçici görev
:

23.415 tşçi ücretleri :
23.611 Makina, teçhizat
onarımları :
23.612

1 838 000

Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere te

33 000

Teknik personel geçici görev yolluklarını karşıla

8 500 000

Teknik personel ücretleri :
Teknik personel geçici görev
yolluğu :
23.615 İşçi ücretleri :
23.621 Makina, teçhizat alımları ve
onarımları :
23.622 Teknik personel ücretleri :

23.625

1970 icraat programında derpiş olunan enerji sek
teçhizat ve onarımlarının gerektirdiği masrafla
olunmuştur.

ve

Taşıt alımları :

Teknik personel
yoluğu :
işçi ücretleri :

GOO 000

6 015 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir.
alımları

23.613
23.614

23.623

150 000 Teknik personel geçici görev yolluklarını karşıl
82 081 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir

1970 yılı icraat programında derpiş edilen işleri
onarımlarının gerektirdiği masrafları karşılamak
3 000 000 1970 yılı icraat programında derpiş olunan işlerin
kina, teçhizat alım ve onarımları için teklif edilm
800 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere t
25 000 Teknik personelin geçici görev yolluklarını karşı
1 500 000 İşçi ücretlerini karşılamak üzere teklif edilmiştir
300 000 .Makina, teçhizat alımları ve büyük onarımları iç
188 000 Teknik personelin ücretlerini karşılamak üzere tek

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

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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(A/3) Sermaye Teşkili ve Transfer Harcamaları gerekçesi
Bölüm Madde

Lira
1. — iSermaye teşkili :

31.000

Kurumlara katılma payları
sermaye teşkilleri :

ve

Ortaklara ödemeler :
31.310 Mukavelenin feshi münasebetiy
le Ege Elektrik T.A.Ş. ne öden
mek üzere :
Döner sermayelere ödemeler :
31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci mad
desi gereğince ayrılacak işletme
döner sermayesi :
31.452 Makina eğitim merkezine yar
dım. (DSİ personelinin eğitim
ücretleri de bu tertipten ödenir.)

32.000

Kamulaştırma ve satınalmalar :
32.100 Kamulaştırma ve satınalma be
deli :

1 Mukavelenin feshine ait kanun çıktığınd
yıl olduğu gibi (d) lira ödenek teklif ed

1 Yeniden açılacak bir işletme
ödenek teklif edilmiştir.

olmadığınd

1 351 000 ÛMakina Eğitim Merkezinde 1970 yılında
eğitim, ücreti eriyle öğretimle ilgili malzem
Ödeneği aynen teklif edilmiştir
85 000 000 Oökçekaya Barajı ile diğer baraj ve su
tahakkuk edecek istimlâk bedellerinin k

I)qv. Su İğleri (I Md. TOtçesi (S. Sayısı : 1301)

— 17 —
Bölüm Madde

Lira
225 000 000 Keban Barajının göl saikasında kalacak arazinin
üzere teklif olunmuştur,

32.110 Keban Barajı istimlâk bedeli :
32.200 Keban iskân ve istihdam fonu :
Keban Barajı göl alanında ta
şınmaz malları kamulaştırılan ve
gölün teşekkülü sebebiyle geçim
imkânını kaybederek yerlerinden
ayrılmak zorunda kalan ailelerin
tarımsal, şehirsel iskânları ile
istihdamlarının gerektirdiği mas
raflar (ıSarf ve tahsis şekli Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar, Köy iş
leri, imar ve İskân ve Maliye ba
kanlıklarınca hazırlanacak yö
netmelikte gösterilecek esaslar
dairesinde sarf edilmek üzere
tarımsal iskân ve istihdam ile
ilgili masraflar Köy işleri Ba
kanlığınca T. C. Ziraat Banka
sına şehirsel iskân ve istihdam
la ilgili masraflar İmar ve iskân
Bakanlığınca yapılmak üzere
T. Emlâk Kredi Bankasına dev
redilir. Ziraat ve Emlâk Kredi
bankalarına devredilecek mik
tarlar Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanlığınca tesbit olunur.

5 000 000 Keban Barajı göl sahasında taşınmaz malları k
(Sebebiyle geçim imkânım kaybederek yerlerinden a
lerin her türlü geçim, yaşam ve sosyal haklarının
(5 000 000) lira ödenek teklif edilmiştir.
Def

Su İşleri G. Mel. Bütçesi
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Madde

34.000

34.250

Lira
II. — Transferler :
Malî transferler :
(Bağımsız 'bütçeli idarelere öde
meler :
580 sayılı Kanunun 13 neü mad
desine göre millî prodüktivite
merkezine ödenecek aidat :

34.350 i l özel idarelerine transfer
(Köy içme sulan için nakdi ve
aynî yardım miktarı Bakanlıkça
tesbit olunur.) :

5 000 (580 sayılı Kanunun 13 neü maddesi gereğin
üzere geçen yılın ödeneği aynen teklif edi

40 100 000

İllerde mevcut teknik güç ve imkân inisiy
.temin ve gün geçtikçe artan ikmâl, yenil
da cevap verebilmek köylünün nakdî ve i
dirmek ve 1970 yılı icra programında derp
(40 100 000) lira teklif edilmiştir.

1053 sayılı Kanun gereğince An
kara ve istanbul belediyelerine
içme sulan için yardım (Aynî
yardım miktan Bakanlıkça tes
bit olunur.) :

30 000 000

1053 sayılı Kanun
gereğince Ankara ve
lolan ,su tesislerine harcanmak maksadiyle
yıl ilk defa olarak (30) milyon lira öden

Uluslararası teşekküllere öde
meler :
34.720 Uluslararası kurum ve dernek
lere katılma payı :

15 000

DSİ faaliyetlerinin icabı olarak çeşitli kurum
betiyle bu kurum ve derneklere ödenecek a
neği aynen kabul edilmiştir.

34.460

Dev. Su İşleri Cf. Md. BıüJtiçesî
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Lira

Bölüm (Madde
34.790 Birleşmiş
Milletler
Programı özel fon
ödenmek üzere :

Gelişme
hesabına

Enerji ve Türk Millî Komitesi
kongresine ödenmek üzere :
34.792 Türkiye
inşaat
mühendisleri
teknik kongresi komitesine öden
mek üzere (ICID) :
34.793 Uluslararası
sulama,
drenaj
Türk Millî kongresi komitesine
ödenmek üzere (ICID) :

120 000 (Birleşmiş Milletler
miştir.

gelişme programı özel fon hes

34.791

35.000

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 me
mur ve müstahdemlerinin birik
tirme sandığına (memur ve müs
tahdemlerin öğle yemeklerinde
kullanılmak üzere) :

1

Maddenin muhafazası

ı50 000 İnşaat Mühendisleri

için (1) lira ödenek telkli

Odasına ödenmek üzere tekli

200 000 CL970 yılında Türkiye'de toplanacak olan sulama,
'gerektirdiği masrafların karşılanması için (ıSulam
ne) ödenmek üzere teklif edilmiştir.

185 600

Aylıklar ve hizmetliler ücreti tertibinde bulunan ö
olarak teklif edilmiştir.
1 237 000 1970 yılında yaş haddine uğrıyacak elemanların
ması için teklif edilmiştir.
187 085 5434 sayılı Kanunun 28 ned maddesi gereğince. T.
sandık giderleri karşılığı olarak teklif olunmuştu
1 ı(3999) lira noksanı ile teklif edilmiştir.

150 000 Aylıklı ve ücretli bir kısım elemanın öğle yeme
yılın ödeneği (50 000) lira fazlasiyle (150 000) l

DÖV. SU İşleri G. Md. Bültçesi

(.S. Sayısı : 1391)
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Bölüm Madde
36.000

(Borç ödemeleri :
36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerine
geçen yılar borçları :
36.320 Diğer geçen yıllar borçlan :
36.400 ilâma bağlı borçlar :
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde
artırmaya Maliye Bakanı yetki
lidir) :
istikraz ödemeleri :
36.510 6200 sayılı Kanunun 2 nci mad
desi gereğince çıkarılan % 5
faizli 1954 istikrazı faiz, itfa
karşılıkları ve genel giderleri :
36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olu
nan anlaşma gereğince temin
olunan 25 200 000 dolarlık kre
dinin faiz, itfa ve genel giderle
ri :
36.540 Konsolide borçları :
36.550 Temin edilen proje kredileri kar
şılıklarından doğan borçların
itfa, faiz ve diğer giderleri :
36.600 Geriverilecek paralar :

Lira

1 Kamu İktisadi Teşebbüsleri

adına tahakk
maksadiyle bu yıl ilk defa olarak (1) lira
'55 000 «Düyuna kalan borçların ödenmesini sağla
nen teklif edilmiştir.

!-50 000

P>u öıdoneği artırmaya Maliye Baktım yetk
nek teklif edilmiyerek »'ecen yılın tahsis

2 368 500
Öde ITI e -plânına gö,re

hcsabedilerek tekl

.17 584 982

85 ooo ooo

T. (\ Merkez Bankasının is'an ib'irrhıe tek

2;5 000 000 Muhtelif projeler için. teinin o.lrman d
borçların faiz., İtfa ve diğer ı»ideı U ıini Ik
500 000 .1969 yılında bu m addeden (845 000) lira
Kanunun verdiği imkândan yararlanara
nek ilâve edilmekte olduğumdan, bütçe sa
geçen yılın ödeneği aynen teklif edilmişti
Dey. Su İşleri G. Md. 'Büfesi
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Bölüm

Madde

36.720

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

2 079 117

Avrupa iskân fonundan temin edilen •kredimi
beden faiz ve resülnral taksiti karşılığı olarak

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı gelirleri gerekçesi
61.000
61.110

61.170

61.180

61.190

(B/2) — Vergi dışa gelirler
Kurumlar hasılatı ve paylar :
işletme müesseselerinden alına
cak gelir :

Döner ısennıayeli işiletmelerden Girlevik Sant
Genel Müdürlüğüne devredilmiş Konya, ve Men
leri de Temmuz 1968 tarihinde lâğvedilmiş old
Müdürlüğü ile Makina Eğitim Merkezi Müdürlü
iıieleriu gelirler! ise ancak işletmelerin harcan
sebeple 1970 yılı için gelir olarak sadece mad
lira teklif 'edilmiştir.

Tesis ve ortaklık gelirleri :
Devredilen tesislerden ve ortak
lıklardan alınacak bedeller ::

1 814 :}f)l

Hidroelektrik tesislerinden elde
edilecek gelirler :

51; 0:32 760

İşletmelerde mükelleflerden tah
sil olunacak amortisman ve iş
letme ücretleri :

56 o59 889

Devredilecek tesislerden
inin ve teklif edilmiştir.

ortklıklardan 1970

1970 yılında hidroelektrik sıant rallaı inden ehl
'dürlüğfme satılacak enerji, bedelleri ile 1968
faulı, Kesikköprü, Dcmirköprü, Alnıııs, Durue
rallerinin amortisman, faiz bedelleri toplamı
ve teklif edilmiştir.

1970 yılında işletmelerde mükellefleırdeıı tahsil
ücretleri olarak (56 859 889) lira tahmin ve t
Deyv. Su İşleri G. Md. Büıtçesi
(S. Sayısı : 1 :]{>."!)
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Bölüm

Madde

Lira
Paylar
DSt Genel Müdürlüğü malları
gelirleri taşınmaz mallarından
alınan gelirler :

62.000

62.110 Taşınmaz mallar satış bedeli :

200 000 Taşınmaz mallar satış beıdeli karşılığı olara

62.120 Kiralar :

350 000 DSİ konutlarında oturan personelden 1970

miştir.
tahmilin edilmiştir.

Taşınır değerler gelirleri :
62.200 Taşınır mallar satış bedeli :
62.210 Kiralar1 :

350 000 Bu tertipdeki 'gelir, geçen yılın aynı olara
3 500 000 Taşınır malların satışından elde cdileock
lira gelir tahmin ve teklif edilmiştir.

.000

Çeşitli gelirler ve cezalar :
Cezalar :
63.220 Müteahhitlerden alınacak ge
cikme cezaları :
63.330 Muayene, tahlil ve tecrübe üc
retleri :
/
Diğer
çeşitli
gelirler
:
63.390
63.400 Bağışlar :

72.100

(B/3) — Özel gelirler :
Özel gelirler :
DSİ Gn. Md. Hazine yardımı

72.200

Proje kredisi karşılıkları :

72,000

2 000 000

Gecen yılın geliri aynen tahmin ve teklif

1
350 000 (Bu tertipdeki gelir, geçen yılim aynı -olara
10 000 000 Bu teırtipdeıki gelir gecen yılın aynı olara
1 Bağışlardan gelecek gelirin tahmini mümk
'edilmiştir.

3 451 854 290 DSİ gelirleri ile proje kredisi tutarı buluna
(A/3) bütçelerinin tutarı bulunan (2 805 4
dikten sonra (2 451 854 290) lira Hazine y
225 000 000 Proje kredisi karşılığı olarak teklif edilmiş

De)v. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No .-.1/290
Karar No. : 62
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
17 . 4 . 1970 tarihinde Millet Meclisine sunulup bilâhara Komisyonumuza havale edilen (Devlet Su İşleri Ge
kanunu tasarısı), Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Devlet Su İşleri Genel Müdürü ve Maliye Bakanlığı temsilci
görüşüldü.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sırasiyle ( A / l ) , (A/2) ve (A/3) işaret
cari harcamalar için (59 088 003) lira, yatırım harcamaları için (2 220 715 000) lira, sermaye teşkili ve transfer
lira ödenek konulmak suretiyle söz konusu Genel Müdürlüğün gider bütçesindeki harcamalar toplamı olarak (2
mektedir.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı üzerinde, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
sayın üyeler, yeraltı ve yerüstü sularımızın gerek enerji istihsalinde ve gerekse sulama işlerindeki önem ve değeri
açıklamış, ilgililere, açıklanmasında fayda mütalaa ettikleri hususlar hakkında çeşitli sorular tevcih etmişlerdir.
Bütçenin tümü üzerinde yapılan bu görüşmelerden sonra maddelerin görüşülmesine geçilerek,
1 nci madde, maddeye bağlı (A/3) işaretli cetvelin bölüm 3)4.000, (3,4.350 il özel idarelerine transl'erler) maddes
içme sularının, ikmali gerekçesiyle (10 000 000) lira ilâve edilmek suretiyle değiştirilmiş,
Tasarıya bağlı cetvellerden (~R) işaretli cetvel, cari tatbikatta merkez dairelerinin yatırımlarla ilgili yönetim gi
•ödenmesi öngörüldüğü gerekçesiyle, bu hususun temini için gerekli metin ilâveleri yapılmak sureliyle değiştirilmi
2 nci madde, bütçe gider - gelir denkliğini sağlamak nedeniyle maddedeki gelir rakamına (10 000 000) lira ilâv
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ve 15 nci maddeler aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sakarya
N. Bayar

Başkan V.
Aydın
î. C. Ege

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz
Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi

Kâtip
Erzurum
R. Danışman
(S. Sayısı : 1391)
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Ankara
II. T. Toker

M.

Edirne
Harmancıoğlu

Kütahya.
1. E. Erdinç
Tokat
İ. H. Balcı

Bolu
II. 1. Cop

Elâzığ
Ö. F. 8 anaç

Eskişehir =
M. 1. Angt

İzmir
M. Akan

İstanbul
Söz haklkıım ımahfuzdur.
L. Yurdoğlu

0.

B
liolu
Söz hakkiiml mahfuzdur. Söz haklkıım
K. Demir
.V. Y

Ankara
1. Yetiş

Manisa
Karaosmanoğlu

Trabzon
A. S. Ağanoğlu

Hatay
II. Özkan

İzmir
Söz hakikılml .mahfuzdur.
C. Karagözoğlu
Manisa
//. Okçu

İzmir
Muhalifim
T. Orhon

A.

Trabzon
Muhalifim
A. R. Uzuner

iMaraş
İmamoğlu

Uşak
M. F. Atayurt

Zonguldak
K. Nedimoğlu

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

BÜTÇE KARMA

Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü 1970 yılı Bütçe Kanunu

KOMİSYO

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1

MADDE 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, cari harca
maları için ( A / l ) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (59 088 003) lira,
yatırım harcamaları için (A/2) işaretli cetvelde gösterildiği üzere
(2 226 715 000) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (519 658 289) lira ki, toplam
olarak (2 805 461 292) lira ödenek verilmiştir.

MADDE 1. — Devlet Su İşleri G
maları için ( A / l ) işaretli cetvelde gö
yatırım harcamaları için (A/2) işa
(2 226 715 000) lira, sermaye teşkili
(A/3) işaretli cetvelde gösterildiği ü
lam olarak (2 815 461 292) lira öden

MADDE 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün gelirleri,
bağlı (B) işaretli cetvelde gösterildiği üzere (2 805 461 292) lira olarak
tahmin edilmiştir.

MADDE 2. — Devlet Şu İşleri Ge
(B) işaretli cetvelde gösterildiği üz
tahmin edilmiştir.

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

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü ma

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

MADDE 4. — Tasarının 4 ncü ma

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile kadro alınabilecek tertipler,
bağlı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. Bu kadrolar ertesi yıl Bütçe
kanunu tasarısı ile Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Bunla
rın eldeki kadrolara ek olmaması şarttır.
MADDE 5. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kuruluşu hak
kındaki 18 . 12 . 1953 tarih ve 6200 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cet
velde yazılı kadrolardan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970
; bütçe yılında kullanılamaz.
Dev. Su İşleri G. Md.

MADDE 5. — Tasarının 5 nci ma
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(Hükümetin teklifi):

(Bütçe Karma Ko

MADDE 6. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin yet
memesi halinde :
a) 1969 yılı bütçesindeki tertibinde kargılığı bııhırian borçlar,
ilgili oldukları hizmet tertiplerinden bu maddelere,

MADDE 6. — Tasarının 6 n

b) 1928 - 1968 yıllarına aidolup da Muhasebei Umumiye Kanu
nunun 93 neü maddesine göre zamanaşımına uğramamış ve karşılıkları
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 broçları) madde
lerine,
Maliye Bakanlığınca aktarılacak ödenekten ödenir.
MADDE 7. — Bütçe kanununa bağlı (A/2) işaretli cetvelin (Yapı,
tesis ve büyük onarım giderleri) bölümüne dâhil tertiplerden (A/3)
işaretli cetvelin (Kamulaştırma ve satmalmalar) bölümü ile 31.310 ncu
(Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege Elektrik Türk Anonim Şirketi
ne ödenmek üzere) m'addesine aktarma yapmaya Maliye Bakanı yet
kilidir.

MADDE 7. — Tasarının 7 n

MADDE 8. — Gider bölümlerinden yapılacak
formül, bağlı ,(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

ait

MADDE 8. — Tasarının 8 n

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

MADDE 9. — Tasarının 9 nc

MADDE 10. — Baraj ve hidro - elektrik santralleri inşası dolayısiyle yerlerinin değiştirilmesine zaruret hâsıl olacak kara ve demir
yollarının varyant, yol, köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde ulaşımın sür
atle temini maksadiyle hava meydanlarının inşa, ıslah ve tevsii ve ba
raj, göl sahalarında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı için
Devlet ISu İşleri Genel Müdürlüğü Bütçesine konulan ödenekten lü-

MADDE 10. — Tasarının 10

harcamalara

Dev. Su işleri G. Md.
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(Hükümetin teklifi)

(Bütçe Karma Komisy

•zumlu görülecek miktarın Bayındırlık Bakanlığı ve Karayolları bütçe
lerine bağlı (A/2) ve (A/3) işaretli cetvellerin ilgili tertiplerine ak
tarmak için gerekli işlemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Yatı
rım tertiplerinde yer alan proje kredilerinden bu işlerde kullanılacak
miktarın (Madde altındaki açıklama da dâhil) Bayındırlık Bakanlığı
ve Karayolları Genel Müdürlüğüne devri için gereken işlemleri yap
maya 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 Kanun şümulüne giren yeraltı, yerüstü suları
etüt, proje ve inşaat yaptırılması maksadiyle Devlet Su İşleri 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 ge
lir ve ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A/2) cetvelinin ilgili mad
delerinden gerekli harcamayı yapabilir. İşin hitamında yapılan kesin
harcamalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili özel maddesindeki öde
nekten harcama yapılan maddeye aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir.
Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmiyen kısımlar ertesi yıla bi
rinci fıkra esasları dairesinde devren gelir ve ödenek kaydolunur.

MADDE 11. — Tasarının 11 nci

MADDE 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 büt
çe yılında uygulanamaz.

MADDE 12. — Tasarının 12 nci

MADDE 13. — (A/3) (iSermaye teşkili ve transfer harcamaları)
cetvelinin 32.200 (Keban iskân ve istihdam giderleri) maddesine kon
muş olan ödenekten yılı içinde sarf edilmiyen kısmını ertesi yıl bütçe
sine devren gelir ve ödenek kaydetmeye Maliye Bakanı yetkilidir.

MADDE 13. — Tasarının 13 ncü

Dev. Su İşleri G. Md.
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Bütçe Karma Kom

Hükümetin Teklifi
MADDE 14.

MADDE 14. — Tasarının 14 n

Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.

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

MADDE 15. — 'Tasarının 15

[Kaynaklar

Başbakan
8. Demirel

Devlet Bakanı
R. Sezgin

Devlet Bakanı
H. Atabeyli

İçişleri Bakanı
H. Menteşeoğlu

Dışişleri Bakanı
İ. S. Çağlayangü

Maliye Bakanı
M. Erez

Sağ. ve iSos. Y. Bakanı
V. Â. Özkan

Güm. ve Tekel Bakanı
A. 1. Birincioğlu

En. ve Ta. Kay. Bakanı
8. O. Avcı

Turizmi ve Ta. Bakanı
N. Cevheri

Devlet Bakanı
T. Bilgin
Millî Eğitimi Bakanı
O. Oğuz

Bayındı
T.

Ulaştırma Bakanı
N. Mente§e

Çalışm
8.

Köy İşleri Bakanı
T. Kapantı

Orman
H.

Tarım Bakanı
1. Ertem
İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu

Adale
Y. Z

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR

Bölüm

Madde

12.000

Ödeneğin çeşidi

1969 ödeneği
Maddo
Bölüm toplamı
Lira
Lira

197
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

42 924 413

43 223 75

PERSONEL GİDERLERİ
AYLIKLAR
12.110 Aylıklar
12.150 819 sayılı Kamın
ödemeler

Kesim toplamı

gereğince

ÜCRETLER
12.210
12.230
12.250
12.260
12.270
12.280

12.310
.12.320
12.330
12.340
12.350
12.370

Keşi mtoplamı

ücreti

Kesim toplamı

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

4 560 001

4 560 000

4 560 000

1

1

29 467 000

29 467 000

14 000 000
1 170 000
920 000
477 000
4 100 000
8 800 000

14 000 000
1 170 000
920 000
477 000
4 100 000
8 800 000

3 159 500

4 715 340

50
3
5
60
1
1 240

50
3
12
250
1
2 598

yapılacak

Hizmetliler ücreti
iGeçici hizmetliler ücreti
Yabancı uzmanlarla yardımcıları
Sözleşmeli personel ücreti
Teknik personel ücretleri
İşçi ücretleri
/SOSYAL YARDIMLAR

4 560 001

000
000
000
000
500
000

Dev. Su işleri G. Md. Bültçesi
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Bolum

Madde

ödeneğin çeşiaı

Sosyal Sigortalar kurumlan kesenek ve
.prim karşılıkları
TAZMİNATLAR
12.520 p£asa tazminatı

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe is
Madde
Böl
Lira

12.380

1 800 000

1 800 000

260 210

260 210

,İKRAMİYELER VE MÜKÂFATLAR
12.610 Yabancı dil ikramiyesi

1

.ÖDENEKLER
12.710

YOLLUKLAR
/ - Yurt içi
12.811
12.813
12.814
12.815
12.816
12.832
12.834
12.841

4 200

4 200

5 473 501

4 217 000

Temsil ödeneği
Kesim toplamı
yollukları

YÖNETÎM YOLLUKLARI
200 000
Sürekli görev yollukları
300 000
Geçici görev yolluğu
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici
10 000
görev yolluğu
150 000
Sözleşmeli personel geçici görev yolluğu
1 700 000
Yolluk karşılığı verilen tazminat
lÖĞRETİM YOLLUKLARI
1
^Kongre ve konferans yolluğu
1 013 500
Kurs yolluğu
DİĞER YOLLUKLAR
7 000
Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 2 912 000)
DÖV. SU İşleri G. Md. »cesi

150 000
200 000
5 000
150 000
1 390 0-00
10 000

1 000 000
7 000
(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

II - Yurt dışı

yollukları

YÖNETİM YOLLUKLARI
12.853 Yurt dışı geçici görev yolluğu
12.854 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 : 1 305 000)
13.000

1 305 000

500 000

5 000

50 000

480 000
303 000

480 000
275 000

YÖNETİM GÜDERLERİ
/GENEL
LAR

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm top
Lira
Lira

4 977 500

YÖNETİMLE İLGÎLÎ ALIM
Kesim toplamı

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve gider
leri
13.130 Döşeme ve demirbaş alımları ve gider
leri
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

6 237 5

1 497 500

1 492 501

50 000

50 000

2 500

2 500

1 000 000
60
350
30
5

000
000
000
500

Dev. Su işleri O. Md. Bütçesi

450
60
900
30

(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çegidi

G ENE L Y ÖNETİMIJE .1.1 JG İLİ' (I İl >E RLER
Kesim toplamı

100 000

13.210 jSu giderleri
13.220 Temizlik giderleri
13.230 aydınlatma giderleri
13.290 Diğer yönetim giderleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim, toplamı

420 000

850 000

13.410 Posta - Telgraf giderleri
13.420 JTelefon giderleri

.120 000
300 000

350 000
500 000

2 630 000

3 145 000

1 135 000
1 545 000

1 (500 000
1 545 000

KİRA O İDERLERİ

Kesim toplamı

13.610 Taşınmaz malların kira bedeli
13.620 IBM magmalarının kira bedeli
14.000

750 000

380 000
40
40
250
50

Hükümetçe is
Madde
Bölü
Lira

000
000
000
000

500 000
50 000

2 179 750

HİZMET GÎDEBIİEEt
GENEL YÖNETİMLE İLGİLİ HİZMET
GİDERLERİ
Kesim toplamı
14.1.10 Yangından korunma giderleri
14.130 MahJkeme harçları ve giderleri

100 000

155 000

155 000

5 000
150 000

5 000
150 000

DÖV. SU İşleri 'Cî. Md. «Büilbçesi

(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
MadJde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

GÜVENLİK GÜDERLERİ Kesim toplamı
14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
gerektirdiği giderler
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler
E&lTlM VE ARAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı

15.000

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

50 001

10 001

50 000

10 000

1 974 749

1 724 749

300 000
690 000

300 000
690 000

984 749

734 749

öğrenciler gider
4 900 000

15.930 £şletme giderleri
16.000

19
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topl
Lira
Lira

4 900 000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

4 500 0
4 500 000

5 118 000

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

3 237 0

900 000

439 000

300 000
100 000
500 000

230 000
79 000
130 000

Dev. Su işleri G. Md. Bütçesi

(S. Sayısı: 1391)

— 34 —

Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

ULUSLARARASI
İŞTİRAKLER
Gİ
DERLERİ
16.410 Uluslararası yurt içi toplantıları giderleri
TEMSİL, AĞIRLAMA VE TÖREN Gİ
DERLERİ
Kesim toplamı
16.710 ,Temsil giderleri
16.720 Ağırlama giderleri
16.730 ,Türen giderleri
BAKIM VE İDAME GİDERLERİ
16.840 ıBakım ve idame giderleri
12.000

( PERSONEL

Hükümetçe is
Madde
Böl
Lira

80 000

218 000

218 000

22 000
46 000
150 000

22 000
46 000
150 000

4 000 000

2 500 000

GİDERLERİ
Bölümü toplamı

42 924 413

13.000

YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü toplamı

4 977 50O

14.000

,HİZMET GİDERLERİ

Bölümü toplamı

2 179 750

15.000

KURUM GİDERLERİ

Bölümü toplamı

4 900 000

16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER

Bölümü toplamı

5 118 000

DARI HARCAMALAR TOPLAMI

Dqv. Su İşleri G. Md. Bütçesi

60 099 663

(S. Sayısı : 1391)
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(A/2) YATIRIM HARCAMALARI

Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

210 456 000

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ

21.000

197
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

206 954 0

Kesim toplamı

112 651 000

109 575 000

Etüt ve proje giderleri
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yolluğu
Tanzim edilmiş tabiî ve suni göllerde balık
üretilmesi için etüt giderleri
21.115 İşçi ücretleri

91 371 000
20 256 000
874 000

35 020 000
23 318 000
900 000

L50 000

200 000
50 137 000

75 296 000

69 621 000

,Etüt ve proje giderleri
Teknik personel ücretleri
,Teknik personel geçici görev yolluğu
Jşçi ücretleri

62 555 000
12 429 000
312 000

35 602 000
11 749 000
160 000
22 110 000

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı

22 509 000

27 758 000

21.611 Etüt ve proje giderleri (Köy içmesuyu)
21.612 Teknik personel ücretleri (Köy içmesu
yu)
21.613 Teknik personel geçici görev yolluğu
(Köy içmesuyu)

10 000 000

8 000 000

5 000 000
500 000

6 500 000
500 000

TARIM SEKTÖRÜ
21.111
21.112
21.113
21.114

E N E R J İ SEKTÖRÜ
21.411
21.412
21.413
21.415

Kesim toplamı

Dey. Su İşleri G. Md. Bütçesi

(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm

22.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
lira

ödeneğin çeşidi

21.615 ılşçi ücretleri
21.620 Büyük şehirlerin ve (kasabaların içme,
'kullanma ve endüstri suyu ile kanalizas
yon işleri etüt giderleri ve su kalitesi
kontrol giderleri
21.621 /Teknik personel ücretleri
21.622 Teknik personel geçici görev yolluğu
21.625 İşçi ücretleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GÎPERLERİ
( TARIM

SEKTÖRÜ

Kesim toplamı

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

Kesim toplamı

22.411 Tapı, tesis ve büyük onarım giderleri
(225 000 000) liralık kısmı proje kredisi
ile temin edilen malzeme ve imkânın
mahsubu için olup nakden harcanamaz.)
22.412 Teknik personel ücretleri
22.413 Teknik personel geçici görev yolluğu
22.415 İşçi ücretleri

Hükümetçe is
Madde
Bölü
Lira

2 000 000

5 849 000
1 100 000
60 000

7 200 000
1 634 000
60 000
1 864 000
1 705 974 000

18

806 228 000

960 217 000

775 988 000
29 425 000
815 OOÛ

818 356
33 297
600
107 964

594 672 000

552 593 000

584 360 000
10 017 000
295 000

518 268
9 613
100
24 612

Deıv. S u îLeri G. Md. Bütçesi

(S. Sayısı : 1301)

000
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1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Bölüm Madde

Lira

ödeneğin çeşidi

HÎZMETLEE SEKTÖRÜ (Köy içmesu- .
yu)
Kesim toplamı
22.611
22.612
22.613
22.615
22.621
22.622
22.623
22.625
22.631

22.632
22.633
22.635
23.000

Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yolluğu
Jşçi ücretleri
Dicle ve Fırat arası köylerin içmesuyu
tesis ve giderleri
/Teknik personel ücretleri
ıTeknik personel geçici görev yolluğu
İşçi ücretleri
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri
(İstanbul ve Ankara içmesuyu proje ve
{inşaatı için)
; Teknik personel ücretleri
Teknik personel geçici görev yolluğu
îşçi ücretleri
MAKÎNA,
TEÇHİZAT
VE
ALIMLARI VE ONARIMLARI

Lirat

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira

305 074 000

311 010 000

158 974 999
11 500 000
400 000

100 774 999
14 000 000
400 000
63 500 000

15 000 000
1 000 000
1

12 000 000
1 500 000
1
3 000 000

115 309 000
2 800 000
90 000

102 286 000
4 110 000
90 000
9 349 000

TAŞIT
204 545 000

195 941

Kesim toplamı

180 846 000

172 208 000

23.111 (Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.112 /Taşıt alınılan

164 280 000
7 000 000

74 000 000
6 000 000

TAKIM SEKTÖRÜ

Lira

Bejv. Su işleri O. Md. 'Bütçesi
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğim çeşidi

23.113 Teknik personel ücretleri
23.114 Teknik personel geçici görev yolluğu
23.115 İşçi ücretleri

9 331 000
235 000

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira
9 977 000

150 000
82 081 000

10 032 000

8 486 000

8 069 000
1 930 000
33 000

600 000
1 838 000
33 000
6 015 000

12 625 000

13 825 000

23.611 iMakina, 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

8 000 000
4 000 000
600 000
25 000

8 500 000
3 000 000

HİZMETLER SEKTÖRÜ Kesim toplamı

1 042 000

1 422 000

23.621 Makina, teçhizat alımları ve büyük ona
rımları
23.622 Teknik personel ücretleri
23.623 (Teknik personel geçici görev yolluğu
23.625 İşçi ücretleri

935 000
100 000
7 000

300 000
188 000
7 000
927 000

E N E R J İ 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 İşçi ücretleri
,HÎZMETLER SEKTÖRÜ (Köy içmesuKesim toplamı
yu)

Dev. Su İşleri G. Md. Blültçesi

800 000
25 000
1 500 000
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1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

21.000
22,000
23.000

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm top
Lira
Lira

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ
Bölümü toplamı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM Gİ
DERLERİ
Bölümü toplamı
MAKİNA,
TEÇHİZAT
VE
TAŞIT
ALIMLARI VE ONARIMLARI
Bölümü toplamı

210 456 000

206 954

1 705 974 000

1 823 820

204 545 000

195 941

YATIRIM HARCAMALARI TOPLAMI

2 120 975 000

2 226 715

De<v. Su İşleri ö . Md. Bütçesi

(S. Sayısı : 1391)
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(A/3) SERMAYE TEŞKÎLt VE TRANSFER HARCAMALARI

Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödemeğin çeşidi

Hükümetçe iste
Madde
Bölüm
Lira

1 - Sermaye teşkili
31.000

KURUMLARA KATILMA PAYLARI
VE SERMAYE TEŞKİLLERİ

31.310

1 351 002

1

ORTAKLARA ÖDEMELER
Mukavelenin feshi münasebetiyle Ege
Elektrik Türk Anonim Şirketine öden
mek üzere

DÖNER SERMAYELERE ÖDEMELER
Kesim toplamı
31.451 6200 sayılı Kanunun 41 nci maddesi ge
reğince ayrılacak işletme döner serma
yesi
31.452 pMakina Eğitim Merkezine yardım (DSÎ
personelinin eğitim ücretleri de bu ter
tipten karşılanır.)
32.000

KAMULAŞTIRMA
LAR

VE

1 351 001

1 351 001

1

1

1 351 000

1 351 000

&ATINALMA225 000 000

KAMULAŞTIRMA VE SATINALMA
Kesim toplamı
32.100 Kamulaştırma ve satmalına bedeli

315

310 000 000
225 000 000

Dev. Su İşleri G. Md. Bültçesi

85 000 000
(S. Sayısı : 1391)

— 41 —

Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

32.110 Keban Barajı kamulaştırma ve satmalma
bedeli
32.200

Keban iskân ve istihdam fonu :
Keban Barajı göl alanında taşınmaz mal
ları kamulaştırılan ve gölün teşekkülü
sebebiyle geçim imkânını kaybederek
yerlerinden ayrılmak zorunda kalan aile
lerin tarımsal, şehirsel iskânları ile istih
damlarının gerektirdiği masraflar (sarf
ye tahsis şekli Enerji ve Tabiî Kaynak
lar, Köy işleri, imar ve iskân ve Maliye
/Bakanlıklarınca hazırlanacak yönetme
likte gösterilecek esaslar dairesinde sarf
edilmek üzere tarımsal iskân ve istihdam
ile ilgili masraflar, Köy işleri Bakanlı
ğınca T. C. Ziraat Bankasının, şehirsel
iskân ve istihdam ile ilgili masraflar
imar ve iskân Bakanlığınca yapılmak
üzere Türkiye Emlâk Kredi Bankasına
ıdevredilir. Ziraat ve Türkiye Emlâk
Kredi bankalarına devredilecek miktar
lar Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlı
ğınca tesbit olunur.)

Dev. Su işleri G. Md. Bütçesi

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm top
Lira
Lira

225 000 000

5 000 000

(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplama
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

II - Transferler
34.000

MALÎ TRANSFERLER
BAĞIMSIZ
BÜTÇELİ
İDARELERE
ÖDEMELER
34.250 580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat
34.350

34.460

îl özel idarelerine transferler (Köy içme
suları için nakdî ve aynî yardım mikta
rı bakanlıkça tesbit olunur.

5 000

5 000

75 000 000

40 100 000

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

70

75 215 502

30 000 000

TEŞEKKÜLLERE

Kesim toplamı

Uluslararası kurum ve derneklere katıl
ma payı
34.790 Birleşmiş, Milletler gelişme programı özel
fon hesabına ödenmek üzere

210 501

385 001

10 500

15 000

1

120 000

34.720

D«sv. Su İşleri G. Md. Bültçesi
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1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Bölüm

Madde

35.000

34.791 Enerji Türk Millî Komitesi kongresine
ödenmek üzere
34.792 Türkiye İnşaat Mühendisleri Teknik
Kongresi Komitesine ödenmek üzere
(ICID)
34.793 Uluslararası sulama, drenaj Türk Millî
Kongresi komitesine ödenmek üzere
(ICID)
SOSYAL TRANSFERLER
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Kesim toplamı
35.210 % 1 ek karşılıklar
35.220 Emekli ikramiyesi
35.230 Sandık yönetim giderleri
35.240 Diğer ödemeler
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURULUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEKKÜLLERE YARDIMLAR Kesim toplamı
DSİ Genel Müdürlüğünün memur ve
müstahdemlerinin biriktirme sandığına
(Memur ve müstahdemlerin öğle yemek
lerinde kullanılmak üzere.)
35.720 DSİ faaliyetleri ile ilgili olarak malzeme
standartları için Türk Standartlar Ensti
tüsüne ödenmek üzere

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm to
Lira
Lira

50 000

50 000

50 000

200 000

100 000
528 496

1 77

408 496

1 609 686

185 600
50 000
168 896
4 000

185 600
1 237 000
187 085
1

120 000

170 000

100 000

150 000

20 000

20 000

35.710

Deıv. Su İşleri O. Md. Bütçesi
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Bölüm

Madde

36.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi
BORÇ ÖDEMELERİ

Hükümetçe isten
Madde
Bölüm
Lira
L
131

124 523 132

GEÇEN YILLAR BORÇLARI
Kesim toplamı

55 001

36.310 Kamu İktisadi Teşebbüslerine geçen yıl
lar borçları
36.320 Diğer geçen yıllar borçları
36.400 İlâma bağlı borçlar
(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde artırma
ya Maliye Bakanı yetkilidir.)

55 000

1
55 000

450 000

450 000

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 nci maddesi ge
reğince çıkarılan % 5 faizli 1954 istik
razı, faiz, itfa karşılıkları ve genel gider
leri
36.530 5977 sayılı Kanunla tasdik olunan anlaş
ma gereğince temin olunan (25 200 000)
dolarlık kredinin faiz, itfa ve genel gi
derleri
36.540 /Konsolide borçlar
36.550 ITemin edilen proje kredileri karşılıkla
rından doğan borçların itfa, faiz ve diğer
giderleri

DÖV. SU işleri G. Md. Bütçesi
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197

Bölüm

Madde

36.600

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi

Geri verilecek paralar

500 000

500 000

554 352

2 079 117

1 351 002

1 351 002

225 000 000

315 000 000

75 215 502

70 490 001

528 496

1 779 686

Bölümü toplamı

124 523 132

131 037 600

jSERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

426 618 132

519 658 289

36.720 Avrupa iskân fonundan temin edilen
kredinin yıllık faiz ve resülmal itfa kar
şılığı
KURUMLARA KATILMA PAYLAR l
,VE SERMAYE TEŞKİLLERİ
Bölümü toplamı
KAMULAŞTIRMA VE SATINALMALAR
Bölümü toplamı
34.000
35.000
36.000

Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

MALÎ TRANSFERLER Bölümü toplamı
SOSYAL TRANSFERLER
Bölümü toplamı
BORÇ ÖDEMELERİ

Dev. Su işleri O. Md. Bütçesi
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'Bölüm

Madde

1969 yıh tahmini
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

1970 yılı ta
Madde
Bö
Lira

B/2 — Vergi dışı gelirler
61.000

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR
61.110

İşletme müesseselerinden alınacak gelir

TESİS VB ORTAKLIK GELİRLERİ
Devredilen tesislerden ve ortaklıklardan
alınacak bedeller
61.180 Ilidro - elektrik tesislerinden elde edile
cek gelirler
(Tesis ve ortaklık gelirleri : 52 847 111)
61.190 İşletmelerde mükelleflerden tahsil olu
nacak amortisman işletme ücretleri

100 145 551
1

61.170

1 902 240

1 814 351

52 227 31.0

51 032 760

46 018 000

56 35!) 889

PAYLAR
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI
GELİRLERİ

62.000

62.110
62.120
62.200
62.210

TAŞINMAZ MALLARDAN ALINAN
GELİRLER
.Taşınmaz malların satış bedeli
Kiralar
TAŞINIR DEĞERLER GELİRLERİ
Taşınır mallar satış bedeli
Kiralar

7 225 000

4.00 000
325 000

200 000
350 000

3 000 000
3 500 000

3 000 000
3 500 000

D<w. Sn işleri G. Md. Bütçesi
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Bölüm

(Madde

1969 yılı talimini
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Gelirin çeşidi

12 350 001

ÇEŞİTLİ GELİRLER VE CEZALAR

63.000

CEZALAR
63.220 ıMütaahhitlerden alınacak gecikme ceza
ları
63.330 .Muayene, tahlil ve tecrübe ücretleri
63.390 Diğer çeşitli gelirler
63.400 Bağışlar

1970 yılı tahmini
Madde
Bölüm topl
Lira
Lira
12 350

2 000 000

2 000 000

350 000
10 000 000
1

350 000
10 000 000
1

B/3 — Özel gelirler
2 487 972 243

ÖZEL GELİRLER

72.000
72.100

Hazine yardımı

72.200 Proje kredisi karşılıkları
61.000
62.000

KURUMLAR HASILATI VE PAYLAR
Bölümü toplamı
DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MALLARI
Bölümü toplamı

2 676 854 2

2 299 723 443

2 451 854 290

188 248 800

225 000 000

100 145 551

109 207 0

7 225 000

7 050 0

63.000

ÇEŞİTLİ GELİRLER

Bölümü toplamı

12 350 001

12 350 0

72.000

ÖZEL GELİRLER

Bölümü toplamı

2 487 972 243

2 676 854 2

2 607 692 795

2 805 4612

GENEL TOPLAM

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi
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E - CETVELİ
Bölüm

tMadde

Ödeneğin çeşidi

12.000

Personel giderleri
'12.230 'Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yaıbancı uzmanlarla yardımcıları
•ücreti

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

Dovlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilât Kanununun gelecek
lenmelere girişilmesi hakkındaki 37 nci maddesi

yıl

Gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişilmesi hakkındaki kanunlar

Dev. Su İşleri G. Ma. Bütçesi
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(L) CETVELİ
D.

Memuriyetin nev'i

6

Y. Müh. vteya Fen Memuru
(Üh. Mev.)
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., MÜh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Mütercim
»
Şube Bas Müh. (Yük. Müh.)'
(İh. Mev.)
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru
Ressam
*
Veznedar
Sulama mütehassısı (Y. Zi
raat Müh.) (İh. Mev.)

7
8
9
10
6
7
5
8
9
10
11
10
12
11
6

Aded

1
2
5
8

D.

950
800
700
600

10
1
2

500
950
800

5

1 .100

•10

700

7

600

24

500

o
o

2
1
2

450
500
400
450

1

950

Memuriyetin nev'i

Aded Aylık

7 Bulama mütehassısı (Y. Zi
raat Müh.) (İh. Mev.)
8 Bulama mütehassisi (Y. Zi
raat Müh.) (İh. Mev.)
4 'Tarım Müşaviri (Yük. Zira
at Müh.) (İh. Mev.)
4 İktisat Müşaviri (İh. Mev.)
4 Fen Heyeti Md. (Y. Mülh.)
(İh. Mev.)
4 Mak. Ş k Md. Y. Müh. veya
Müh. (İh. Mev.)
6 Y. Müh., Müh. veya Fen Memıını (İh. Mev.)
6 Şübc Müdürü
7 Y. Müh., Mülh. veya Fen Me
mura (İh. Mev.)
8 Y. Müh., Müh. veya Fen Me
muru (İh. Mev.)
9 Ressam
by Bölge Müdürü (Y. Müh. İh.
Mev.)
4 Bölge Müdürü (Y. Müh.)
(Müh.)
5 Şube Baş Müh. (Y. Müh.) :
(İh. Mev.)
6 Şube Baş Müh. (Y. Müh.)

Dev. Su İşleri G. Md. Bütçesi

D.

Mem

6 İşletme
2

800

Müh.) (İ

6 Yük. Mü
2

700

1
1

1 250
1 250

7

1 250

1
2
1
9
10
2

1
o
o

1
1

Memuru

7 Yük. MÜ
Memuru

8 Yük. Mü
Memuru

9 Ressam (

10 Ressam (
11 Ressam
12 Ressam (
950 11 Ressam
950 13 Ressam
6 Sulama M
800
raat Müh
7 Bulama M
700
raat Müh
600 8 Sultama M
raat MÜh
1 500 5 Y. Müh.,
Memuru
1 250 4 Teknik
(Mev.)
l#etme
1 100 5
Müh. (İh
950
1 250

(S. Sayısı : 1391)
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R - CETVELİ
1970 yılı Genel Bütçe Kanununa ibağlı (R) işaretli cetveldeki formüller bu 'bütçe
Bölüm

Madde

12.000

PERSONEL GİDERLERİ :
12.520 Kasa tazminatı :
7898 sayılı Kanunla, DSİ Teşkilâtında çalışan veznedar, veznedar yardımcısı ve kıymet mu
'müdür ve muavinleriyle mesul muhasiplerine ve tâyinleri Maliye Bakanlığınca yapılan m
natı 12.520 inci maddeden ödenir.

16.000

ÇEŞİTLİ GİDERLER :
16.730 Tören giderleri :
DSİ ve yatırıımeı kurumlarca yaptırılacak önemli nitelikteki tesislerin gerek yapını öncesi
ları ve tören sırasında yapılacak her türlü giderler bu tertipten ödenir.
Yatırım harcamaları

21.000

21.114
22.000

23.000
23.111
23.112
23.612

ETÜT VE PROJE GİDERLERİ:
(Etüt ve proje çalışmalarına münhasır olmak üzere bu çalışmaların yapıldığı yellerin (Ulaşt
mizlik ve aydınlatma giderleri) bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir.
Tanzim edilmiş taJbiî vo ısuıni göllerde balık üretilmesi için yaptırılacak «tüt masrafları ve h
den ödenir.
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ :
Yatırım çalışmalarının yapıldığı yerlerin 13.000 (Yönetim giderleri) bölümünün (Kırtasiye
ve defter alımları ve giderleri), yatırım hacmi ve süresi ile oranlı olarak en az ölçü gözeti
alımları ve giderleri),
(Yakacak alımları ve giderleri), (iSu giderleri), (Temizlik giderleri
derleri), mevzuatın gerektirdiği hallerde (Yiyecek, yem ve yakacak alımları ve giderleri),
maddelerine ilişkin giderler bu bölümün ilgili maddelerinden ödenir.
MAKİNA TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
Malkina, tcçMzat alıımları ve büyük onarımları
Taşıt alımları
Taşıt alımları
Trafik kazalariyle ilgili tazminatlar da bu tertipten ödenir.
Dey. -Su'işleri G. Md. Bütçesi

(S. Sayısı : 1391)
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Bölüm! Madde
23.000

36.000

MAfiNA, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
Vasıfları itibariyle VlOl^ö sayılı Kararname şümulüne girmekle beraber aylıklı olarak istihd
görev yollukları bu bölümdeki teknik personel geçici görev yollukları tertiplerinden ödenir.
[BORÇ ÖDEMELERİ :
36.720 Avrupa İskân 'Fonundan temin edilen kredinin yıllık faiz ve resülmâl itfa karşılığı (İç ve dış
kılmaksızın bu tertipten ödenir.)
T - CETVELİ

23.000

237 sayılı Kanun gereğince 1970 malî yılı Bütçesinden DSİ iGenel ÎMüdürlüğ-ü için alınac
MAKİNA, TEÇHİZAT ALIMLARI VE ONARIMLARI :
23.112 Taşım alımları
23.612 Taşıt alımları: (Köy içme suyu):
Aded
320

70
80
100
•5

Nerede ku

Taşıtın cimsi
Kamyon, tanı yükfljü iağırilığı en az 9 000 Kg. lık şasi
kabin
Picık - Up (Şehir dışı)
Arazi Pick - Up (3 kişilik)
Arazi binek (4 kişilik)
Otobüs (40 kişilik)

(4 X 2)
(4 X 2)
(4 X 4)
(4 X 4)
(4X2)

Tarım
Tarım
Tarım
Tarım
Tarım

sekt
sekt
sekt
sekt
sekt

237 sayılı Kanun gereğince (Köy işleri Bakanlığı (Köy içme suyu) Ihizmetleri için alınac
Aded
56
56
14
28
5

Taşıtın cimdi
Pick - Up (Şehir dışı hizmetler için)
Arazi Pick - Up (3 kişilik)
Arazi Pick - Up ('6 kişilik)
Kamyon (Tam yüklü ağırlığı en az 12 000 Kg.)
Kaptıkaçtı (Şehir dışı hizınıetler için)
Dev. Su işleri G. Md. -Bültçesi

Nerede ku
(4
(4
(4
(6
(4

X
X
X
X
X

2)
4)
4)
4)
2)

(S. Sayısı : D3i91)

Tarım
Tarım
Tarım
Tarım
Tarım

sekt
sekt
sekt
sekt
sekt
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Markası

Cinsi

Aded
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Otobüs
»
»
»
»
»
»
»

»
»
»
»
»

•

»
»
»
»

»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
>>
»
»
»

Bedford
>
»
Sonnııa
Bussing
I.^ortl

»
Chevrolet
Dodgo
Austin
Chevrolet
Comnıer
Bedford
Bussing
»
Berliet
Blue - Bird

S atına İm a
tarihi
1967
1968
1964
1953
1960
1946
1958
1957
1957
1951
1955
1953
1956
1956
1960
1955
1968

Bedeli
Tl.
5 684 000
2 310 000
1 123 200
172 260
5 516 536
8 200
71 700
50 000
300 000
25 000
28 336
19 000
157 146
298 344
447 516
151 833
2 900 000

Servis harici edilen taşıtlar
2
'9
.2
1
1
2
1
1
4

Arazi binek
»
»
»
»
»
»
»
»
» Kaptıkaçtı
Piok -• U p
Arazi Pick - Up
»
»

(4 x 4)

"VVillys

(4 X 4)
(4 X 2)
(4 X 4)

Lamd - Rover
Willys - Hot
Willys
Commer
Willys

Dev. Su işleri G-. Md. Bütçesi

1953
1954
1957
1955
1953
1953
1955
1951
1954
(S. Sayısı : 1391)

15
112
189
10
11
38
12
19
48

394
500
240
990
772
000
500
952
000
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Toplantı : 9

CUMHURİYET SENATOSU S. Sayısı :

14

1970 YILI
Petrol Dairesi Başkanlığı Büt

Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve
Karma Komisyonu raporu ( 1 / 3 0 2 )

T. C.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi
Sayı : 71 -1032/2833

15 . 4 . 19

MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Maliye Bakanlığınca Ihazırlanan ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar K
14 . 4 . 1970 tarihinde kararlaştırılan «Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe ka
sarısı» ile gerekçesi ve eki cetveller ilişik olarak sunulmuştur.
Gereğinin yapılmasını rica ederim.
Süleyman D e
Başbakan

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1408)
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PETROL DAİRESİ BAŞKALIĞI 1970 YILI BÜTÇE GEREKÇESİ
Cari harcamalar
Bölüm

Madde

12.000

12.110

12.150
12.210

12.230
12.250
12.260

12.310
12.320

12.330
12.340

Aylıklar :
6326 ve 6558 sayılı kanunlarla verilen kadrolara göre bu kadrolardan 18 adedinin nraka
mun t u t a n hesap olunmuş ve üst dereoe ımaaş alanlar da buna ilâve olunarak gecen yıl
(550 800) lira teklif olunmuştur. (L) cetveline alınan (800) liralık kısım şefi kadrosu b
819 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif •olunmaıştur.
Hizmetliler ücreti :
Müktesep hakları yükselen bâzı hizmetlilerin ücret ve kadrolarına göre hesalyoluıumık ID'
(350 130) lira teklif olunmuştur.
Geçici hizmetliler ücreti :
1969 yılında alınmış olan kararname gereğince daire tabipliği için gecen yıl ödeneğinin ay
Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti :
Maddenin muhafazası için bir lira leklif olunmuştur.
Sözleşmeli personel ücreti :
18 aded ihtisas mevkii kadrolarda istihdam edilmekte olan mukaveleli personelin .mevcut
yd tahsisatı kadar (1 056 660) lira teklif (olunmuştur.
Çocuk zammı :
Her ay ödenen çocuk zıamları nazarı itibara alınarak geçen yıl ödeneğinden (200) lira faz
Doğum yardımı :
Personel adedine göre ibeş doğum zuhur eder mülâibazasiyle geçen yıl ödeneğinden 200 l
muştur.
Ölüm yardımı :
Birinci derece memur maaşı tutarında, ve (geçen yıl ödeneğinin aynı (5 400) lira teklif olu
Tedavi ve cenaze giderleri :
1969 Bütçe Kanunundaki; (D) cetvelinde çakışanlara da tedavi ücreti verilmesi; löngörülm
(10 000) lira fazlasiyle (30 000) lira teklif 'olunmuştur.
Petrol Dairesi Bfek. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403>

—5—
Madde
12.370 Emeldi keseneği karşılıkları

12.410
12.520

12.710

12.811
12.813

12.814
12.841

12.853
12.854

Aylık ve hizmetliler ücreti maddelerine konulan ödeneklerin % 14,5 unu teşkil eden miktar olar
tur. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden (71 195) lira fazladır. Fazlabk 5434 sayılı Kanundaki
Fazla çalışma ücreti :
Maddenin muhal'azası için bir lira teklif olunmuştur.
Kasa tazminatı :
Maliye Bakanlığının kasa tazminatı ile ilgili tamimleri 'gereğince Maliye memurları maaş tutarla
tmeler gereğince muhasebe müdürüne (525), muhasebe müdür muavinine (332,5ü), Devlet hak
(332,50), muhasebe 1 nci (mümeyyizine (245), iki aded muhasebe 2 nci mümeyyizine (280) lira İd
(lif olunmuştur. Bu miktar geçen yıl ödeneğinden (6 220) lira fazladır.
Temsil ödeneği :
6326 sayılı Petrol Kanununun 18 nci maddesi gereğince daire reisliğine ayda (500), idari v
er, iki aded teknik müşavire (400) ,er liradan ödenmekte olan temsil ödeneğinin yıllık tutarı ola
tur.
Sürekli görev yollukları :
Maddenin muhafazası için bir 11 ra teklif olunmuştur.
Geçici görev yolluğu :
13 mühendisin petrollü arazideki tctkiıkatla.rı ve sondaj faaliyetlerinin kontrolü ile reis ve mua
larını yerinde yapmaları ve diğer im e mu r ve hizmetlilerin görevleri ile ilgili seyahatleri için h
karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (10 000) lira. noksanı ile (55 000) lira tek •if olunmuştur.
Yabancı uzmanlarla yardımcıları gezici görev yolluğu : ,
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
Tedavi yolluğu :
Fizik ve kaplıca tedavisine muhtaç memurların vesait ücretlerini karşılama]: üye ve geo,Qn yıl öde
olunmuştur.
Yurt dışı geçici görev yolluğu :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
Yabanca uzmanlarla yardımcıları yurt dışı geçici görev yolluğu :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 14Ö3)

Bölüm

Madde

13.000

13.110
13.120

13.130

13.140

13.150

13.160

13.190

13.210

13.220

Kırtasiye alımları ve giderleri :
Dairenin iş hacminin geçen yıllara nazaran fazlalaşmış olmasına .rağmen eski yıl ödeneği
Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri. :
Dairece her yıl neşredilen faaliyet broşürlerinin kâğıt bedellerini karşılamak ve ıdefter
geçen yıl ödeneğinden (1 000) lira noksanı ile (15 000) lira teklif olunmuştur.
Döşeme ve demirbaş alımları ve giderleri :
Dairenin noksan olan ımasa, sandalye ve dolap ihtiyaçları ile bunların onarımı ve bir a
ği kadar (25 000) lira teklif olunımoıştur.
Yayın alımları ve giderleri :
1969 yılında abone olunan yabancı mecmua ve kitaplara (10 000) liranın üzerinde bir
yetleri hakkındaki broşürün baskı ücreti olarak (10 000) lira ödenmesi takarrür etmişti
Bürosu, İzzet Tarhan Kitabevi ile diğer kitabetlerinden alman petrolle ilgili ecnebi ve y
lirayı geçen bedelleri 'göz önüne alınarak geçen yıl ödeneği kadar (30 000) lira teklif
Yakacak alımları ve giderleri :
Dairenin kalorifer kömür bedeli ile havagazı bedellerini karşılamak üzere geçen yıl y
(24 000) lira teklif olunmuştur.
Hizmetli giyim alımları ve giderleri :
15 müstahdemle verilecek elbise, ayakkabı ile 4 iş gömleğinin tutarı (4 320) lira teklif ol
ğinden (3 525) lira noksanıdır.
Diğer alımlar ve giderleri :
13.110 - 13.189 ncu maddelerden karşılanamayan genel yönetimle ilgili alımlarda vukuu
geçen yıl ödeneğinden (1 500) liria noksanı ile (3 000) lira teklif olunmuştur.
Su giderleri :
Dairede günde ortalama dört damacana içme suyu sarf edilmektedir. (250) kuruştan gü
lira ve yıllığı (3 000) lira tutmaktadır. Ayrıçla idarenin temizliği için kullanılan şehir su
geçen yıl sarfiyatı nazara alınarak o ödenekten (500) lira fazlasiyle (5 000) lira teklif ol
Temizlik giderleri :
Dairede 'günde sarf edilen bir kilo slabun, iki kutu vim, toz bezi, süpürge ve sair temizlik
çen yılki kadar (3 000) lira teklif olunmuştur.

Petrol Dairesi B§k. Bütçesi
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Bölüm

14.000

Madde
13.230 Aydınlatma giderleri :
Dairenin elektrik masrafı ortalama olarak ayda (750) lira hesabiyle yılda (9 000) lira tutmakta
sisatı bakum ücreti, elektrik malzemesi, ampul re sıair masraflar için de sıenede (6 000) lira hes
d a r (15 000) lira teklif olunmuştur.
13.290 Diğer yönetim giderleri :
13.210 - 13.289 ncu maddelerden karşılanamıyan veya tertibi bulunmadığından ödenemiyen gen
ve petrol hakiki sahipleri şirketlerin kanundan doğan hakları ile ilgili olup dairece yapılan ilân
geçen yıll ödeneği gibi (4 000) lifra teklif olunmuştur.
13.410 Posta - telgraf giderleri :
Daire muhaberatını temin için posta pulu r e telgraf masraflarını karşılamak üzere geçen yıl öde
muştur.
13.420 Telefon giderleri :
Telefon muhaberatına ait geçen yıldaki ödemeler nazara alınarak, santral r e te lef on cihazlarınd
lerini temin için geçen yıl ödeneğinden ('5 000) lira fazlasiyle (20 000) lira teklif olunmuştur.
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma giderleri :
Daire hizmetlerinde kullanılan üç adet vasıtanın benzin r e tamir masraflarını karşılamak üzere
lira fazlasiyle (17 000) lira teklif olunmuştur.
13.610 Kira bedeli :
Dairenin işgalindeki Konur sokak No. 37 r e 39 binaların mulkareleleri gereğince geçen yıl öde
edilmiştir.
14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri :
.Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur.
14.130 Mahkeme harçları ve giderleri :
Mahlkeme harçları evvelden tâyin ve tesbit edilecek bir masraf olmayıp vukuu melhuz masrafla
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 yılına intikal eden ihtilaflı mevzulardan bâzılarının Enerji ve 'Tabiî Kaynaklar Bakanının
retlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneğinden (4 500) lira noksanı ile teklif olunmuştur.
14.150 6326 sayılı Kanunim 27, 38, 51, 52, 92, 94 ve 116 ncı madelerinin gerektirdiği giderler :
Petrol hakkı sahipleri tarafından kendi petrol ameliyatlarında kullanılmak üzere Türkiye'ye ith
Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi
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Bölüm Madde

14.160

14.341
14.342
16.000

16.710

16.810

34.000

34.250

34.620
34.630

35.000

35.210

35.710

cari fiyatlarına uygunluğunu göstermek üzere (ithal malları fiyat tescil ve tetkik) daire
daireye ödenecek tescil ve tetkik ücretlerini karşılamak üzere geçen yıl ödeneği kadar (
Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnamelerinin feshi halinde yeni bir ruhsatname ve
Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen .şirketlerin ve yeddi âdil şirk
yaptığı ve tarafların protokol ile tâyin ettiği giderler için madde ihdası dolayı siyle (1)
3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin gerektirdiği giderler :
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif olunmuştur.
7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarılan tüzüğün 119 ncu maddesinin gerektirdiği gide
Maddenin muhafazası için (1) lira teklif ^olunmuştur.
Temsil giderleri :
Daireye gelen konuklann izaz ve ikramları ile çelenk ve sair masrafları karşı kırnak üz
teklif olunmuştur.
Bina onarımı :
Dairenin tahtı işgalinde bulunan binanın bakım, tamir ve badana işlerinin mukaveleler a
sebiyle yapılacak işler için geçen yıl ödeneği kadar (4 000) lira teklif olunun ustur.
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine göre Millî Prodüktivite Merkezine ödenecek aid
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesi gereğince Millî Prodüktivite M'erkezine ödenmesi g
ımuştur.
7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince Sivil (Savunma yardım fonu :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi gereğince sigorta fonu :
6085 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine istinaden beher araba için (100) lira hesabı ile
teklif olunmuştur.
Emekli ikramiyesi ve /Sandığa iştirak hisseleri :
Aylık ve hizim etliler ücretleri ödeneğinin % 1 ine tekabül eden miktar ile 5434 sayılı E
dığa iştirak hissieleri ve üçüncü derece iki memurun emekliye1 şevki mülâhazıaısiyle
narafc geçen yıl ödemeğinden (43 163) lira fazlasiyl'e (76 950) lira teklif edilmiştir.
T. C. Petrol Dairesi Mensupları Biriktirme ve Yardımlaşma Sandığına :
,89 memur ve hizmetlinin % 60 mı teşkil eden memur ve hizim'etli için 125 kuruş hesa
lira fa&lasiyie (11 086) lira teklif olunmuştur.
Petrol Dairesi Bışk. [Bütçesi

(S. Sayısı : 1408)
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Bölüm
36.000

Madde
36.310 Kamu iktisadi Teşebbüslerinin geçen yıllar borçları :
Maddenin muhafazası için bir İra teklif olunmuştur.
36.320 Diğer geçen yıllar borçları :
Mobil Exploration Mediterraneian İne. firmasına yılı içkide ödenmeyen (2 900 000) Tl. kamul
Nefise Yücekök'e (2 117) Tl. kira, Başbakanlık Basımevine (1 710) Tl. ilân bedeli, E. G. O. işl
ücreti ve tedavi gideri olarak muhtelif kişilere (369) Tl. ki, toplam olaraik (2 907 234) T
olunmuş'tur.
36.400 ilâma (bağlı borçlar :
Maddenin muhafazası için bir lira teklif olunmuştur.

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403)
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Bütçe Karma Komisyonu raporu
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Bütçe Karma Komisyonu
Esas No. : 1/302
Karar No. : 58
Cumhuriyet Senatosu Başkanlığına
17 . 4 . 1970 tarilhinde Millet MeclMne sunulup 'bil'âhara komisyonumuza havale
gili Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı, Petrol Dairesi Başkanı ve Maliye Bakanlığı
Petrol Dairesi Başkanlığı 1970 yılı Bütçe kanunu tasarısında, sıra ile ( A / l ) , ve
(2 636 994) lira, sermaye teşkili ve transfer harcamaları için de (3 000 573) lira
ki harcamalar toplamı ('5 637 567) lira ödenek teklif edilmektedir.

edilen (Petrol Dairesi Başk
temsilcilerinin de katıldıkl
(A/3) işaretli cetvellerde
ödenek konulmak suretiyle

Sayın üyelerimiz görüşlerini, beyan ile önümüzd eki yıllarda göstereceği faaliyetler ve beklenen son uçlar üze
lamışlar, ilgili Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ve diğer sorumluların verdikleri geniş bilgilerden sonra ma
ve bağlı cetveller tasarıda olduğu gibi aynen kabul edilmiştir.
Oenel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
.Sakarya
N. Bay ar

Başkan V.
Aydın
t. C. Ege

Sözcü
Ankara
M. K. Yılmaz

Kâtip
Erzurum
11. Danışman

Ankara
Y. Köker

Ankara
H. T. Toker

Ankara
1. Yetiş

[Bolu
H. 1. Cop

.Elâzığ
Ö. F. S anaç

Eskişehir
M. t. Angı

H

izmir
M. Akan

İzmir
Söz hakikim iin'ah'fuzdur.
C. Karagözoğlu

M
T

C, S. Üyesi
R. Tİner
İstanbul
0. C. Fersoy

M.

Edirne
Harmancıoğlu

İstanbul
Söz haiklom mahfuzdur.
L. Yurdoğlu

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi
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Söz hak
M. K. K
Söz hak
K

11
Kastamonu
Söz hakkım mahfuzdur.
H. Tosyalı

(Kütahya
/. E. Erdinç

Tabiî Üye
Söz hakkım mahfuzdur.
8. Özgür

Tokat
1. E. Balcı

Manisa
H. Okçu

Maraş
A. îınamoğ

Trabzon
A. §. Ağanoğlu

'Trabzon
Muhalifini
A. B. TJzuner

Uşak
M. F. Atay

'Urfa
Söz hakkımı mahfuzdur.
İ. E. Karakaptcı

Zonguldak
K. Nedimoğlu

0.

Manisa
Karaosmanoğlu

Petrol Dairiesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403)

HÜKÜMETİN TEKLİFİ

[BÜTÇE KAKMA 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 (2 636 994) lira, sermaye
teşkili ve transfer harcamaları için (A/3) işaretli cetvelde gösterildiği
üzere (3 000 573) lira ki, toplam olarak (5 637 567) lira ödenek ve
rilmiştir.

MADDE 1. — Tasarının 1

MADDE 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının gelirleri, bağlı (B) işa
retli cetvelde gösterildiği üzere (5 637 567) lira olarak tahmin edilmiş
tir.

MADDE 2. — Tasarının 2

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 tahsi
line 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 kadro
lar, bağlı (D) işaretli cetvelde gösterilmiştir.

MADDE 4. —• Tasarının 4 n

3656 sayılı Kanunun 9 ncu maddesi gereğince geçici mahiyetteki
hizmetler için Bakanlar Kurulu kararı ile 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 yazılıı kadrolar
dan, bağlı (L) işaretli cetvelde gösterilenler 1970 yılında kullanılmaz.

Petrol Dairesi Bışk.

MADDE 5. — Tasarının 5 n

(S. Sayısı : 140(3)

13 —
(Hükümetin teklifi)'

(Bütçe Karma Komisyon

MADDE 6. — Kamulaştırma bedeli ile ika edilecek zararlar kar
şılığı olarak petrol hakkı sahiplerinden alınacak paralardan İdarece
gelir kaydı lâzımgelenler, bir taraftan bağlı (B) işaretli cetvele gelir,
diğer taraftan (A/3) işaretli (Sermaye teşkili ve transfer harcamaları)
cetvelinin ilgili tertiplerine Maliye Bakanlığınca ödenek kaydolunur.

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı mad

MADDE 7. — (Geçen yıllar borçları) maddelerindeki ödeneğin
yetmemesi halinde i
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 7. — Tasarının 7 nci mad

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

MADDE 8. — Tasarının 8 nci mad

MADDE 9. — Bu kanun 1 Mart 1970 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 10. — Bu kanunu
bakanları yürütür.

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu mad

Maliye ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar

Devlet Bakanı
Başbakan
R. Sezgin
8. Demirel
Dışişleri Bakanı
İçişleri Bakanı
1. 8. Çağlayangil
H. Menteşeoğlu
Sağ. ve Sos. Y. Bakanı Güm. ve Tekel Bakanı
V. Â. Özkan
A. 1. Birincioğlu
En. ve Ta. Kay. Bakanı Turizm ve Ta. Bakanı
İV. Cevheri
8. O. Avcı

Devlet Bakanı
H. Atabeyli
Maliye Bakanı
M. Erez
Tarım Bakanı
1. Ertem
İmar ve İskân Bakanı
H. Nakiboğlu

MADDE 10. — Tasarının 10 ncu m
Devlet Bakanı
T. Bilgin
Millî Eğitim Baıkanı
O. Oğuz
Ulaştırma Bakanı
N. Menteşe
Köy İşleri Bakanı
T. Kapanh

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1408)

Adalet Bak
Y. Z. Önde
Bayındırlık B
T. Gülez
Çalışma Bak
8. Öztürk
Orman Bak
H. Özalp
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( A / l ) CARİ HARCAMALAR

Bölüm

ödeneğin çeşidi

Madde

12.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

2 312 661

PERSONEL GİDERLERİ
543 905

550 801

543 504

550 800

Kesim toplamı

1 494 096

1 419 991

12.210 Hizmetli ücretil
12.230 Geçici hizmetliler ücreti
12.250 Yabancı uzmanlarla yardımcıları ücreti
12.260 Sözleşmeli personel ücreti
SOSYAL YARDIMLAR Kesim toplamı

343 '236
13 200
81 000
1 056 Ö60
88 638

'350 130
13 200

AYLIKLAR
12.110 Aylıklar
12.150 819 sayılı Kanun
ödemeler
ÜCRETLER

12.310
12.3201
12.330
12.340
12.370
12.410

Kesim toplamı

gereğince

Çocuk zammı
Doğum yardımı
Ölüm yardımı
Tedavi ve cenaze giderleri
Emekli keseneği karşılıkları
Fazla çalışma ücreti

TAZMİNATLAR
12.520 Kasa tazminatı

yapılacak

4 800

800
5 400
20 000
57 Ö38

1
il 056 660
170 233
5 000
1 000
5 400
30 000
128 833

1

14 '220

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

20 440

(S. Sayısı : 1403)
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Bölüm

Madde

12.710

ödeneğin çeşidi
ÖDENEKLER
Temsil ödeneği
YOLLUKLAR

12.811
12.813
12.814

12.841

12.853
12.854

13.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

Kesim toplamı

I - Yurt içi yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
Sürekli görev yollukları
Geçici görev yolluğu
Yabancı uzmanlarla yardımcıları geçici
görev yolluğu
DİĞER YOLLUKLAR
Tedavi yolluğu
(Yurt içi yollukları toplamı : 56 002)
II - Yurt dışı yollukları
YÖNETİM YOLLUKLARI
Yurt dışı geçici görev yolluğu
Yabancı uzmanlarla yardımcıları yurt dışı
ıgeçici görev yolluğu
(Yurt dışı yollukları toplamı : 2)
YÖNETİM GİDERLERİ
GENEL YÖNETİMLE
LAR

İLGİLİ ALIM
Kesim toplamı

13.110 Kırtasiye alımları ve giderleri
13.120 Basılı kâğıt ve defter alımları ve giderleri

1
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm top
Lira
Lira

25 200

25 200

147 002

56 004

65 000

İ

l
55 000

6 000

1

1 000

1 000

75 OOOf

1

1

1

323

321 845

113 345

107 320

6 000

6 000
15 000

16 ooa

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403)

— 16 —

Bölüm

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplanu
Lira
Lira

Madde

Ödeneğin çeşidi

13.130
13.140
15.150
13.160
13.190

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

13.210 Sn giderleri
13.220 Temizlik giderleri
13.230 Aydınlatma giderleri
13.290 Diğer yönetim giderleri
ULAŞTIRMA GİDERLERİ
Kesim toplamı
13.410 Posta - telgraf giderleri
13.420 Telefon giderleri
TAŞIT İŞLETME VE ONARMA Gİ
DERLERİ
13.520 Hizmet taşıtları işletme ve onarma gider
leri

13.610

KİRA GİDERLERİ
Kira bedeli

25 000
30 000
24 000
7 845
4 500

25
30
24
4
3

26 900

27 000

4
3
15
4

5
3
15
4

500
000
000
000

000
000
000
320
000

000
000
000
000

17 000

22 000

2 000
15 000

2 000
20 000

15 000

17 000

150 000

Petrol

Hükümetçe ist
Madde
Bölü
Lira

Bşk. Bütçesi

;

150 000

(S. Sayısı : 1403)
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Bölüm
14.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplaımı
Lira
Lira

Ödeneğin çeşidi
HİZMET GİDERLERİ
GENEL YÖNETİMLE
GİDERDEKİ

19
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topl
Lira
Lira

75 002
İGJLİ HİZMET
Kesim toplamı

14.110 Yangından korunma ve sigorta giderleri
.1.4.130 Mahkeme harçları ve giderleri
14.140 6326 sayılı Kanunun 21 nei maddesi ge
reğince komiserlere veril eceli ücret ve gi
derleri
14.150 6326 sayılı Kanunun 27, 38, 51, 52, 92,
94 ve 116 ııcı maddelerinin gerektirdiği
giderler
14.160 Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsat
namelerinin feshi halinde yeni lıir ruh
satname verilinceye kadar yapılacak gi
derler
GÜVENLİK: GİDERLERİ Kesim toplamı

62

75 000

62 002

10 000
500

1
2 000

24 500

20 000

40 000

40 000

14.341 3325 sayılı Kanunun 3 ncü maddesinin
gerektirdiği giderler
14.342 7126 sayılı Kanuna dayanılarak çıkarı
lan Tüzüğün 119 ncu maddesinin gerek
tirdiği giderler

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403}
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Bölüm
16.000

Madde

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
lira

Ödeneğin çeşidi
ÇEŞİTLİ GİDERLER

TEMSİL, AĞIRLAMA
DERLERİ
16.710 Temsil giderleri

9 000
VE TÖREN Gİ

BAKIM VE KÜÇÜK ONARIM GİDER
LERİ
16.810 Bina onarımı
12.000
13.000
14.000
16.000

Hükümetçe ist
Madde
Bolü
Lira

GİDERLERİ
Bölümü
YÖNETİM GİDERLERİ Bölümü
HİZMET GİDERLERİ Bölümü
ÇEŞİTLİ GİDERLER
Bölümü

5 000

5 000

4 000

4 000

PERSONEL

toplamı
toplamı
toplamı
toplamı

CARÎ HARCAMALAR TOPLAMI

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

2 312 661
321 845
75 002
9 000
2 718 508

(S. Sayısı : 1403)
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(A/3) SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER HARCAMALARI

Bölüm

Madde

ödeneğin çeşidi

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

197
Hükümetçe istenen
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

5 301

5 3

II - Transferler
MALÎ TRANSFERLER

34.000

34.250

34.620
34.630
35.000

35.210

BAĞIMSIZ
BÜTÇELİ
İDARELERE
ÖDEMELER
580 sayılı Kanunun 13 ncü maddesine
göre Millî Prodüktivite Merkezine ödene
cek aidat

5 000

5 000

FONLARA KATILMA VE ÖDEMELER
Kesim toplamı

301

301

1

1

300

300

7126 sayılı Kanunun 37 nci maddesi ge
reğince sivil savunma yardım fonu
6085 sayılı Kanunun 56 nci maddesi ge
reğince sigorta fonu
SOSYAL TRANSFERLER
EMEKLİ SANDIĞINA ÖDEMELER
Emekli ikramiyesi ve sandığa iştirak his
seleri

88 0

41 067

33 787

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

76 950

(S. Sayısı : 1403)
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Bölüm

Madde

35.710

36.000

1969 ödeneği
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

ödeneğin çeşidi
DERNEK, BİRLİK, KURUM, KURU
LUŞ, SANDIK VE BENZERİ TEŞEK
KÜLLERE YARDIMLAR
T. O. Petrol Dairesi Mensupları Birik
tirme ve Yardımlaşma Sandığına

Hükümetçe i
Madde
Böl
Lira

11 08G

7 280

BORÇ ÖDEMELERİ

5 001

GEÇEN YILLAR BORÇLARI
Kesim toplamı
Kamu İktisadi Teşebbüslerinin geçen yıl
lar borçları
36.320 Diğer geçen yıllar borçları
36.400 İlâma bağlı borçlar

5 000

2 907 235

5 000

1
2 907 234

1

1

36.310

34.000
35.000
36.000

(Bu ödeneği ihtiyaç nisbetinde
ya Maliye Bakanı yetkilidir.)
MALİ TRANSFERLER Bölümü
ıSOSYAL TRANSFERLER
Bölümü
BORÇ ÖDEMELERİ
Bölümü

artırma
toplamı

5 301

toplamı
toplamı

41 067
5 001

SERMAYE TEŞKİLİ VE TRANSFER
HARCAMALARI TOPLAMI

51 369

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403)
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B — CETVELİ

Bölüm

19
Hükümetçe tahmin edile
Madde
Bölüm topla
Lira
Lira

15 001

15 0

B/2 — Vergi dışı gelirler
ÇEŞİTLİ GELİRLER

63.000

63.330

Çeşitli gelirler

63.400

Bağışlar

72.000

63.000
72.000

Gelirin çeşidi

Madde

1969 yılı tahminleri
Madde
Bölüm toplamı
Lira
Lira

15 000

ÖZEL GELİRLER
72.100

Hazine yardımı

72.400

Devreden nakit
ÇEŞİTLİ GELİRLER
ÖZEL GELİRLER

15 000

2 754 876
2 254 876

2 329 409'

500 000
Bölümü toplamı
Bölümü toplamı

GENEL TOPLAM

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

5 622 5

3 293 157
15 001
2 754 876

15 0
5 622 '5

2 769 877

5 637 5

(S. Sayısı : 1403)
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(E) CETVELİ
Bölüm

Madde

Ödeneğin çeşidi

12.230
12.250

Personel giderleri
Geçici hizmetliler ücreti
Yabancı uzmanlarla yardımcıla
rı ücreti

12.000

(L) CETVELİ

D.
7

Memuriyetin nev'i
Kısım Sofi

(R)

Aded
1970

Aylık

1

800

CETVELİ

1. — 1970 yılı Genel Bütçe Kanununa bağılı (K) işaretli cetveldeki harcama formülleri bu bütçe için de uygu
2. — Petrol Kanunu gereğince işletme ruhsatnameleri feshedilen şirketlerin
ve yeddiadil şirketlerin Hazin
tığı ve tarafların protokol ile tâyin ettiği giderler 14.160 ncı maddeden ödenir.

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 1403)
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(T)

CETVELİ

Petrol Dairesi Başkanlığı 237 'sayılı Kanunun 11 ncî 'maddesine göre kullanılmakta o

Adedi

Cinsi
öta'tkm Wagon
»
»
»
»

Markası
Ford Consül
Jeep
Chevrolet

•Satma İni a
tarihi
16 . 8 . 1960
23 . 1 . 1968
14 . 5 . i 968

Bedeli
Lira
36 42(
420

79 41;
80 58f

Kulla
Daire
»
»

(E CETVELİ)
T. G.
Başbakanlık
Kanunlar ve Kararlar
Tetkik Dairesi
Karar Sayısı : 6/11521
KARARNAME ÖRNEĞİ
Ücretlerin Petrol Dairesi Başkanlığı 1969 yılı Bütçesinin (E) cetveli dâhil ödeneklerden karşılanacak olan
süreleri yazılı ceman bir aded kadro; 1 . 3 . 1969 - 28 . 2 . 1970 tarihleri arasında geçerli olmak üzere 617 say
kanlar Kurulunca 26 . 3 . 1969 tarihinde onaylanmıştır.
i^e^-<

Petrol Dairesi Bşk. Bütçesi

(S. Sayısı : 4403)

