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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Birinci Oturum 

Millî Eğitini Bakanlığı ve üniversiteler büt
çeleri üzerinde bir süre görüşüldü. 

Saat 14,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 13,02'de ara verildi. 

İkinci Oturum 
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Mü

dürlüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı açık 
oya sunularak, oyların ayrımı sonunda kabul 
olunduğu bildirildi. 

Millî Eğitim Bakanlığı Bütçesi kabul olundu. 
İstanbul. 
İstanbul Teknik, 
Ege, 
Ankara ve 
Hacettepe üniversiteleri ile, 
İktisadî ve Ticarî İlimler akademileri 1973 

vılı Bütçe kanunu tasarılarının madde ve bö

lümleri onaylanarak tümleri açık oya sunuldu 
ve oyların ayrımı sonunda kabul olundukları 
bildirildi. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi üze
rinde bir süre görüşüldü. 

Saat 20,30'da toplanılmak üzere Birleşime 
saat 18.51'de ara verildi. 

Üçüncü Oturum 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bütçesi kabul 

olundu. 
6 . 2 . 1973 Sah günü saat 09,30'da toplanıl

mak üzere Birleşime (6.2 .1973) saat 00,05'te 
son verildi. 

Başkan Kâtip 
Başkanvekili Sivas 
Sim Atalay Hüseyin Öztürk 

Kati]) 
Cumhurbaşkanınca S. Ü. 

Bahriye Ve ok 

II — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 

1. — İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsisi ve tev
ziine dair 30 Mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı Ka
nuna bâzı maddeler ve geçici bir madde eklen

mesi hakkında kanun teklifinin Millet Meclisin
ce kabul olunan metni ve Cumhuriyet Senatosu 
Mâlî ve İktisadî İşler. Millî Savunma ve Bütçe 
ve Plân komisyonları raporları (M. Meclisi : 
2/368; C. Senatosu : 2/38) (S. Sayısı : 190) (Da
ğıtma tarihi : 5 . 2 . 1973) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma saati : -9,30 

BAŞKAN : Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca (Denizli), Mehmet Çamlıca (Kastamonu) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimi açıyorum. 
Müzakerelere başlıyoruz. 
Sayın Tevetoğlu?.. 
FETHİ TEVETOĞLC (Samsun) — Geçmiş 

tutanak üzerinde gayet kısa maruzatta buluna
cağını. 

mis 
BAŞKAN Sözleriniz zapta yanlış mı ge< 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Evet. 

BAŞKAN — Sözleriniz zapta yanlış geçti
ğinden dolayı, zaptı sabık hakkında süz istiyor-
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sunuz. Buyurun efendim, kısa olsun rica edece
ğim. 

FETHİ TEVETOĞLU (Samsun) — Sayın 
Başkan, sayın senatörler; 

Dün Millî Eğitim Bütçesi üzerinde yaptığım 
bir konuşma vesilesiyle ilmî, fikrî, ideolojik ve 
siyasî müktesebatı bakımından bizimle ters dü
sen bir arkadaşımız, Sayın Hüseyin Öztürk bu
nun üzerine... 

BAŞKAN — Sayın Tevetoğlu bir dakikanızı 
istirham edeyim; sizin sözleriniz yanlış geçmiş 
ise... 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN" — Yoksa bir başkasına cevap ver
mek için söz vermedik. 

FETHİ TEA^ETOĞLU (Devamla) — Hayır 
efendim, cevap değil. Onun benim sözlerimi 
tahrif ederek buraya geçirdiği sözlerin yanlış 
olduğunu, gerçeğe uymadığını ifade edeceğim. 

BAŞKAN — Şimdi bir dakika, o cevap olu
yor. Sizin sözleriniz zapta doğru geçmiş ise, 
onun verdiği cevabın ehemmiyeti yok. Siziıi 

sözleriniz orada ifadesini bulmuştur. Okuyan, 
sizin sözlerinize başka mâna vererek cevap ver
miş olduğunu anlayabilir. Bu itibarla, zaptı sa
bık hakkında söz, bir başkası yanlış anladığı 
için şöyle konuşmuştur, şeklinde ona cevap ver
mek suretiyle olmaz. Kendi sözleriniz yanlış 
geçmiş ise olur. Şimdiye kadar bu müessese bi
zim Senatomuzda yanlış tatbik edilmiştir; ama 
ben doğrusunu tatbik ediyorum. Kimin sözü 
eksik, fazla veya yanlış geçmiş ise. düzeltme 
hakkı onundur. Sizin sözünüzde eksik geçmiş. 
yanlış geçmiş bir husus var ise, onu düzeltirsi
niz. Aksi takdirde, bu müesseseyi istirham eli
yorum hırpalamayalım. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Çok t e-
şekür ederim. 

BAŞKAN — Sizin sözleriniz doğru geçmiş
tir, mânası orada yerindedir. 

FETHİ TEVETOĞLU (Devamla) — Çok te
şekkür ederim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Eğer öyle bir şey yapılmış ise, 
bu izahatım da .zaten cevap teşkil eder. 

IV. — Görüşülen işler 

1. —. 1973 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu Millet Meclisi 
(1/73i); Cumhuriyet Senatosu (1/121) (S. Sa
yısı : 167) (1) 

A) TARIM BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
a) Devlet Meteoroloji İsleri Genel Müdür

lüğü Bütçesi 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu 1/136) (S. Sayısı : 170) (1) 

BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1973 malî yılı 
Bütçe kanun tasarısı üzerinde müzakerelere baş
lıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri sırası 
ile takdim ediyorum. 

(i) 167 S. Sayılı basmayazı 30.1. 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

(2) 170 S. Sayılı basmayazı 30.1.1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir, 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete, Millî Güven Partisi 
Grubu adına Sayın Rahmi Baysoy, Adalet Par
tisi Grubu adına Sayın Ali Altımtaş, Millî Bir
lik Grubu adına Sayın Suphi Karaman. 

Şahısları adına söz almış olan sayın üyeleri 
de sırası ile takdim ediyorum. 

Sayın Faruk Kmaytürk, Sayın Cemal Tarlan, 
Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın Et em Er
dinç, Sayın Yusuf Ziya Ayrım, Sayın Ahmet 
Karayiğit, Sayın Dikeçligil, Sayın İsa Bingöl, 
Sayın Nâzım İncbeyli. 

Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sayın 
Muslihittin Yılmaz Mete buyurun. 

C. II. P. GRUBU ADINA MUSLİHİTTİN 
YILMAZ METE (Adana) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer arkadaş] arım; 

Meclislerde Bütçenin ana fikri, espisi, uygu
layacak hükümetin konu hakkındaki genel gö
rüşü tartışılır, eleştiriler yapılır, millet yararı
na olmayan konular (belirtilir. Bu görüşmelerde, 
Ihem iktidar, hem muhalefet, kendi fikirlerini 
açıklar, tuttukları ya da tutacakları yolun ya-
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olduğuna 'meclisleri inandırmaya uğraşırlar. 
Geçmiş yıl bütçesinin uygulanması anahatla-
rıyle görüşülür, bir hesaplaşma yapılır. 

Uygulanacak bütçenin anahatl arını, '(deği
şik bir deyimle) siyasetini incelemek ve eleşti
ride bulunmak üzere konuya 'bakıldığında; be
lirli. siyasal görüşü olan, olaylara belirli bir açı
dan bakan hir hükümetin bulunmayışı nede
niyle bu yıl bütçenin de geçen yıllar gibi tartı
şılmaya deymez, ruhsuz bir durumda hazırlan
dığı görülmektedir. Genel hatlarıyle, yıllardan 
beri olduğu gibi; işçinin, küçük çiftçinin, es
nafın ve dar gelirlinin dertlerine eğilmeyen, 
memleketin iktisadî anameselelerini polis ted
birleriyle halledeceğini sanan bir Hükümetin 
bütçesini görüyoruz karşımızda. 

1967 - '1908 yılı (bütçelerinde eleştirdiğimiz 
hususlardan bir teki dahi giderilmiş, konu çift
çi yararına halledilmiş değildir. 

Beş yıl önceki biır eleştirimizden şu satırları 
okuduğumuzda, bunların yapılması gerekip 'ge
rekmediği ve bugüne kadar hangilerinin yapıl
dığı hususunu takdirlerinize arz ederim. 

«....Toprak dağılımındaki dengesizliğin gi
derilmesi. tohumların ıslâhı, sulanan sahaların 
çoğaltılması, gübre ihtiyacının karşılanması, ta
rım alet ve makinelerinin yeteri kadar ve ucuz 
temini, hayvan ve bitki hastalıklarıyle mücade
le, yeteri kadar ve dengeli kredi sağlanması, ko
operatifçiliğin, teşkilâtlanmanın teşvik ve ta
hakkuku. ekili sahaların korunması konularının 
iyi bir hale getirilmesi...» 

Geçen yıl bu saydıklarımızdan hangisi ger
ilek anlamda yapılmıştır ? 

Toprak dağılımındaki dengesizlik giderilme-
miş. eğer komisyondaki Mzı çevrelerin çafbala-
rı gerçekleşirse, giderilemeyeeektirde, Tohum 
ıslahı ötedenberi olduğu gibi yetersiz bir tarzda 
.sürüp gitmektedir. Sulanan sahaların miktarı 
gülünç bir orandadır. Gübre ihtiyacının sağ
lanması için çiftçinin çektiğini bileniniz pek az
dır'. Dağıtım ihtiyacınım zamanında karşılanması 
gibi konular pek ilkel usullerle yapılmakta, güb
re fiyatları alabildiğine yükselmekte, bu arada 
birkaç yüz kişi çiftçi sırtından zenginleşmekte
dir. 

Tarım makine ve aletleri konusunda önceki 
hükümetleri bile aıratmışlardır. 

6 J . 1973 O : 1 

Birim .safhadan elde edilecek tarımsal üreti
mi artırmak, modern ziraata yönelmekle, tek
nik tarım sistemlerinin uygulanmasıyle •müm
kündür. Bunun için tarımda araç ve gereçlerin 
ıgüç ve tekniğinden yararlanmak, çiftçiyi ye
tişkin mütehassıslar tarafından eğitmek gerekir. 

Beher tarım işçisi başına düşen prodüktivi
teyi artırmak, tarım işçiliğinin zahmetli karak
terini değiştirerek daha çok iş yapahilme kud-
retni kazandurmak, çiftçiliği daha cazip bir mes
lek haline getirmek .gerekir. Bu suretle tarım
dan artacak iş potansiyelini endüstriye kaydır
mak imkânı bulunmuş olur. İki yüz işçinin bir 
•günde yapabileceğini 20 beygir güçlü bir trak

törün 10 saatte yapacağı gözönüne getirilirse, 
makineleşmenin önemi belirlenmiş olur. Maki
neleşme hem verimi artırır, hem de maliyeti dü
şürür. Halen memleketimizde tarımsal alanda. 
iş (gördürmek üzere 6 milyona yakın çeki hay
vanı beslenmektedir. Bu hayvanların meralar
dan kaldırılması, süt ve et hayvanlarının otla
ma ihtiyacını karşılamaya, kuru ot ve yemlerin
den tasarruf edilmesine, diğerlerinin daha iyi 
beslenmesine, et ve süt ürününün artmasına ya
rıya çaktır. 

Memleketimizde bir tarım politikası olmayı
şı, ihev konuda olduğu gibi, tarımda da eski de
yimle «eyyamcılık» uygulandığı için, 600 bin 
adet olan traktör ihtiyacına karşılık, halen 145 
hin traktör mevcuttur. 1965 yılında : 

B. A. Devletlerinde 5 315 000 
Batı Almanya'da 1146 000 
Fransa'da 1 055 000 
İspanya'da 80 000 
Türkiye'de 50 000 

Traktör vardı. Her rvııe imal veya ithali artırı
larak bu yıl enaz 300 bine çıkarılması gereken 
traktör sayısının 145 bin olması, yetkililerin bu 
işe verdikleri önemi, sorumsuzluklarını açıkça 
göstermektedir. 

Traktör, biçerdöğer ve harman makineleri ile 
diğer tarım araç ve gereçleri komple ithal yolrıy-
le veya montaj suretiyle 'sağlanmaktadır. Çiftçi
ye intikal eden traktörlerin ortalama olarak 
c/c 10'u dışardan komple getir il m ekte, c/c 9()'ı 
montaj suretiyle elde edilmektedir. Beş firma 
traktör montajı, birkaç firma da biçerdöğer ve 
harman makinesi yapmaktadır. Montajcılar ima
lât tekniğini geliştirdikçe, sayıyı artırıp maliyeti 
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düşürdükçe, daha fazla parçayı yurt içinde imal 
ettikçe traktör ve diğer araçların satış fiyatları
nı •düşüreceklerine, her yıl hızla artırmaktadır
lar. Geçen yıl da Hükümet, çiftçinin gözünün içi
ne baka baka fiyatların c/c 25 - 30 oranında 'art
masını onaylamıştır. 

Bu soygun düzenine bir son verme zamanı 
gel mistir arkadaşlar. Montaj tuzağını bırakıp, 
en kısa zamanda fabrikasyona geçmeliyiz. 

Millî hâsılanın c/c 40'ı, ihracat gelirinin 
r/c 80'i tarımdan sağlandığı halde, arımda girdile
rin ucuzlatılması için hiçbir çaba sarf edilmemek
tedir. Başka ülkelerdeki traktör fiyatları yurdu
muzdan en az % 60 daha ucuzdur. Sanayicile
rin, madencilerin, armatörlerin ve 'benzerî bâzı 
meslek gruplarının 'kendi ihtiyaçları için geti
recekleri makinelerin ithalini 'bizzat yapabil dik
leri halde, çiftçilere İni hak verilmemektedir. 
Uüıurük Resminin kaldırılması suretiyle tarım 
araç ve gereçıeri ucuzlatılaibileceği gibi, bunları 
çiftçilerin doğrudan ithal edebilmeleri halinde 
satıcılarına en az c/c 35 oranında ödedikleri 'bir 
miktarı da tasarruf etmiş olacaklardır. Bu su
retle 50 - 60 milyon lira her yıl çiftçinin cebinde 
kalacak, bu miktar vergi matrahına intikal 'ede
ceğinden, Hazine tüccardan aldığından daha faz
la vergi alabilecekti]'. Her yıl ithal edilen tarım 
araç ve gereçleri için ödenen miktarın en az % 35'i 
oranında bir sermaye itanın sektöründe kalacak
tır. Bu da, tarımsal yatırılırları teşvik edecek, so
nucu 'olarak daha fazla ürün elde edilecektir. Baş,-
ka ülkelerde 30 - 35 bin T. L. civarında 'satılan bir 
traktörün fiyatı 'bizde 80 bin liraya yükselmiş
ti.'. 

Bu fiyat, Devlet nıüesseselerindeki fiyat olup, 
özel kuruluşların ayrıca hava parası 'almalarının 
önüne geçilememiştir. «Y"erli yapıyoruz, traktör 
sanayiimiz ilerlemiştir.» edebiyatının acısını çift
çi çekmekte, kaymağını montajcılar yemektedir. 
IVgulanan usul ve fiyatlar sömürge ülkelerden 
bile kalkmıştır. 

Zararlı bitki ve hayvanlarla mücadelede kamu 
sektörünün katkısı pek azdır ve başarısızdır. Et
kili mücadeleyi bırakınız, halkın eğitimi dahi 
yapılamamaktadır. 

Veteriner hekim miktarı çok azdır. Hayvaaı 
hast alıkla rıyle başarılı bir mücadele yapılmakla 
beraber, hayvan nesillerinin ıslahında 'başarılı bir 
düzeye gelinememiştir. Türkiye'de yıllık süt ve

rimi bir tonu bulmayan sığırların bir kısmının, 
İsrail'de ıslah edilerek veriminin yılda 4 tondan 
fazlaya çıkarıldığı görülmektedir. 

Türk çiftçisinin en büyük derdi olan serma
ye, kredi konusuna bakacak olursak : 

1970 yılında 10 'milyar 136 milyon lira olan 
tarımsal plasmanlar toplamının, 1972 yılında 14 
milyar 373 milyona ulaştığını görüyoruz. Yapılan 
ilmî ibir araştırmaya göre, 1964 yılında 15 mil
yar T. L. 'olması gereken tarım kredilerinin, 1972 
de ancak 14 milyara çıkabildiği görülmektedir. 
€lelişen teknoloji, hayat pahalılığının alabildiğine 
.artması karşısında paranın iştira gücünün 'düş
mesi gibi faktörler gözönüııe alınarak yapılan 
ilmî ibir araştırma elinizde olmadığından, hu yıl 
için tarım kredisinin kaç lira olması gerektiği 
hakkında kesin 'bir rakam veremeyeceğiz; fakat 
14 milyar 374 milyon liralık bir kredinin çiftçi
nin yarasına merhem olamayacağım belirtmenin 
gereksiz olduğu kanısındayız. 

Ziraat Banka'sınm genel kaynak ve imkânları 
içerisinde 1965 yılında % 63;6 olan tarımsal plas
man oranın 1972'de % 80'e yükseltilmesini tak-
ldirle karşıladığımızı belirtmek isteriz. 

Kooperatifçiliği'n, teşkilâtlanmanın teşvik 've 
tahakkuku hususunda yapılanlara bir göz atar
sak; ilkel bir görünümle karşılaşırız. Halen Tür
kiye'de iki tür kooperatifin yaygın olduğu görül
mektedir; tarım kredi kooperatifleri v e köy kal
kınma kooperatifleri. Her ikisinin de çoğalması
nın yararlı olac?ğı kanısında bulunmakla beraber, 
kooperatifçilik denilince, bu iki türün anlaşılma
ması gerektiğini belirlemek isteriz. 

Yurdumuzda spor denilince, çoğunluk futbol 
anlaşılması örneği, kooperatif denilince, yetkili
lerin ibıı ilkel kuruluşları anlamaları 'biraz garip 
oluyor. Bunlardan birincisi; Bankacılığın bir 
görevini, kredi verme görevini köye yaklaştı
rıyor, ikincisi de yabancı ülkelere işçi gönder
mek için öncelik hakkı kazanıyor. Halen ölü bi
rer kuruluş olan ikinci tür köy kalkınma koo
peratiflerinin çalışır hale, üretici duruma geti
rilmesi gereklidir. Çok yönlü kooperatif kurul
ması teşvik edilmeli, kooperatifçiliğin öğretim ve 
eğitimi yapılmalıdır. (Hindistan'da 75, Japonya' 
da 125 kolej kooperatife! yetiştirmektedir. Yur
dumuzda da bu tür eğitime başlanmalıdır. Ön
celikle kooperatifçilikle uğraşanlara gerekli bil
gi verilmeli, bu kişiler yetenekli hale getirilme
lidir. 



C. Senatosu B : 28 

Kooperatifçilik çalışmalarının yoğunlaştırıl
ması gerektiğini savunduğumuz dönemlerde, 
kooperatifçiliğin ancak demokratik idarelerde 
geliştiğini bile bile karşı çıkanlar, kooperatifçi
liğe komünistliktir diyenler, bugün sustuklarına, 
bu konuyu az çok öğrendklerine göre, koope
ratifçilikte hayli mesafe kaydettiğimiz görül
mektedir. 

JDG8 yılı bütçe görüşmelerindeki önerileri
mizden sonuncusu olan «..'.ekili sahaların korun
ması...» konusunu incelediğimizde; hâlâ hiç İDİr 
tedbir alınmadığını, 4081 sayılı Çiftçi Malları
nın Korunması Hakkındaki Kanunun komis
yonda bekletildiğini görüyoruz. Ekili sakaların 
korunması hakkında etkili bir müeyyide hâlâ 
getirilmemiş durumdadır. 

1972 yılında da tarım işçilerinin ücretleri, 
çalışma, yerlerindeki hayat şartları, hastalık ve 
maluliyet güvenlikleri kurallara bağlanmamış, 
çalışma yörelerine gidip gelirlerken, karşılaş
tıkları güçlüklerin giderilmesi hususunda en kü
çük bir tedbir alınmamıştır. 

Sosyal adalet içinde çok kazanandan çok, az 
kazanandan az vergi alarak, kamu işlerini yü
rütmeye hızla kalkınmaya muhtacız. Bütün ge
lişmekte olan ülkelerde bu böyleyken, Türki
ye'de bu genel kurala uyulmadığı görülmek
ledir. (»eçeıı yıl hukuken olmamakla beraber, 
uygulamada az gelirli yurttaşlarımıza; geçimini 
sağlayamayan 0 milyon vatandaşımıza, tahıl ye
tiştiren çiftçilere,.hükümet âdeta % 26 oranın
da bir vergi yüklemiştir. Bir yıl öncesine gö
re. pazardan, aldığı her şey % 26 oranında artan 
çiftçiler, bir yıl önce bir liraya sattıkları ürün
lerini, oııeeki yıldan 2G kuruş daha pahalıya ma-
lettikleri halde, gene bir liraya satmak zorun-
luğunda bırakılmışlardır. Hububat taban fiyat
larının bir yıl öncesi düzeyinde tutulması hak
sızlığı karsısında Tarım Bakanlığının hiçbir tep
kisi olmamıştır. Memleketimizin tarımsal üretim 
değerinin c/c 28'iııi tahıl istihsali teşkil etmekte, 
tüm kültür arazimizin % 48'i hububat ekimleri
ne ayrılmaktadır. Memleketimiz tarımın hava 
şartlarına bağlılığı, tarım tekniğinin modern ta
rımsal plân ve programların yeterince uygulan
maması, gereken imkânların sağlanmaması ve 
sermaye noksanlığı nedenlerinden ziraî istihsal 
azalmakta, çiftçilerin gelirleri düşük olmakta
dır. Yurdumuzda, fiyatlar 'böyle iken. diğer ül-
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kelere bakacak olursak; dünyada beş ülke ha
riç, diğerlerinde bizden çok yüksektir. Ortak 
Pazar ülkelerinde hububat fiyatları bizden % 55 
fazladır. Üstelik bu ülkelerden Fransa ve Batı 
Almanya'da dekara verim Türkiye'nin 2,5 katı, 
traktör fiyatı % 125 daha ucuz, gübre fiyatı ise 
% 240 düşüktür. 

Vaktinizi almamak için tek tek saymayaca
ğım, girdilerin kemen hepsi geçen yıllardan da
ha pahalı hale gelmiştir. 

Buğdayın Türkiye'de anabesin maddesi ol
duğu, fiyatının artırılmasından tüm nüfusun za
rar göreceği, memleket ekonomisine olumsuz et
kiler yaparak, enflasyona, hayat pahalılığına 
yol açacağı hakkındaki iddiaya gelince; T. M. O. 
normal yıllarca 500 - 800 'bin ton buğday alımı 
yapmaktadır. Bu miktarın geçen yıl 600 bin ton 
olduğunu kabul edersek; 40 kuruşluk bir fiyat 
zammı 240 milyon liralık ödeme farkı doğurur
du. Bu zamdan dolayı çiftçinin eline geçecek 
paranın bir kısmı finansman kanunlarıyle tek
rar Hazineye dönecekti. Yurt ekonomisini ger
çekten sarsacağı, hakikaten buğday satın alan 
vatandaşın mağdur olacağı görüşündeyseler; 
40 kuruş zamlı alıp, tüketiciye eski fiyata sat
mak suretiyle bu farkı tüketiciye aktarmamış 
olurlardı. Bu suretle devlet 250 milyon bir süb
vansiyonla ekonomi politikasını yürütürdü. Mil
yonlarca vatandaşımız daha. perişan duruma 
düşmemiş olurlardı. 

Bütün girdileri artan ve bir yıl öncesine gö
re bir kilogram pamuğu % 26 daha pahalıya 
maleden pamuk üreticisinin durumuna gelince: 

Hükümetçe tespit edilip ilân edilen taban fi
yatlarının düşüklüğünü görerek, ihraç ettiğimiz 
pamuktan elde edilen dolara gerçek değeri olan 
14 liranın verilmesi için, 25 . 8 . 1972 günü Sa
yın Ticaret Bakanına çektiğimiz telgraf ve Se
natoda yaptığımız gündem dışı konuşma bir so
nuç vermemiştir. 14 liraya yükscltilemeyeceği 
hakkında Sayın Bakanın verdiği izahat bizleri 
tatmin etmemiştir. Sonradan tütüne 14 lira ve
rilmesi de, isteğimizin haklılığını gösterdiğine 
göre, pamukta niçin 13 lira verildiğini hâlâ an
lamış değiliz. Tütünde memnunlukla karşıladı
ğımız 14 lira verilmesinin, bütün tarım ürünle
rine teşmilinin hak ve adalete uygun olacağı 
görüşündeyiz. Buğday fiyatlarının tespitinde ol
duğu gibi, pamuk ekicilerine yapılan bu haksız-
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lık karşısında da Tarım Bakanlığı 'hiçbir tepki 
göstermcyip, haksız eyleme aynen katılmıştır. 
Çiftçinin elinden çıkıncaya kadar fiyatı düşük 
olan kütlü (çekirdekli pamuk) sonradan kiloda 
100 kuruş civarında bir artış göstermiştir. Do
lara 14 lira verilse ve dünya piyasasına uygun 
satılmış olsa idi, pamuk ekicisinin eline .% 50'ye 
yakın fazla bir para geçecek idi. 600 yıldan beri 
sahipsiz olan 'Türk çiftçisinin uğradığı bu hak
sızlık. yıllarca hafızalarımızda yaşayacaktır. 

Çiftçinin; araç ve gereçlerine bakımı ve kul
lanmayı, tarlasını iyi hazırlamayı, iyi tohum ek
meyi, en yararlı gübreyi zamanında vermeyi, za
rarlı hayvan ve bitkilerle mücadele etmeyi, su
lama zamanlarını, nasıl hasat yapılacağını bil
mesi gerekir. Bu bilgileri çiftçilere kamu ve 
özel kuruluşlar öğretirler. Tarım Bakanlığının 
başlıca ödevlerinden biri bu eğitimi yaptırmak
tır. Üzülerek belirteyim ki, eğitim hizmeti ya
pılamamaktadır. Bunun başlıca nedeni, teknik 
personel yetersizliğidir. 50 000 ziraat mühendisi
ne ihtiyacımız olduğu halde, 7 140 ziraat mühen
disimiz vardır. Fransa'da 1 000, Japonya'da 400, 
İsrail'de 200 aktif nüfusa 'bir ziraat mühendisi 
düşerken, bizde 4 000 çiftçiye bir ziraat mü
hendisi düşmektedir. Üstelik mevcut 7 140 zira
at mühendisinin çoğu, beş büyük şehirde toplan
mış olup, görev dağıtımında kayırmacılıktan 
bir türlü kurtulunamamıştır. Hem yeteri kadar 
elemanımız yok, hem de mevcudu en yararlı şe
kilde kullanamıyoruz. 

İkinci Beş Yıllık Plân, tarımda '% 4,1 kal
kınma hızı öngördüğü halde, bu dönemde tarım
da ekonomik büyüme % 3,7 olarak gerçekleşe
bilmiştir. Nüfusumuzun yılda ortalama olarak 
% 3 arttığı hesaha katılırsa, tarımda kalkınma 
yapılamadığı görülür. 

'Muhterem arkadaşlarım, yıllardan beri; be
nim aklımın erdiği 35 - 40 yıldan beri, tarımda 
hamleci bir ekip iş başına gelememiştir. Kara 
sabanla çift süren çiftçimizin yaptığı gibi, ben 
babamdan böyle gördüm, diye her geçen yıl bir 
evvelki yıldan beş, on rakam artırabilmişse, Ta
rım Bakanlığında, merkezde çalışan yetkililer 
kıvanç duymuşlardır. 

Biraz evvel arz ettiğim gibi, ziraat yüksek 
mühendislerinin çoğunu da merkezde tutarlar, 
taşrada iş görme imkânı vermezler. Bunda el
bette sayı noksanlığının çok büyük etkisi var. 

Onun için taşrada çiftçi hiçbir şekilde eğitile-
mez. 

İlçelerimizde ziraat teknisyenlerinin köylü
nün tarlalarını görmesi imkânı yoktur. Büyük 
3 - 5 çiftçi, senatör veya milletvekili olursa, 
onun tarlası görülür. Benim tarlamı .Ceyhan' 
daki ziraat teknisyenleri bilirler. Ufaktır; ama 
gene de bilirler. Çünkü, 'belki gelir burada söy
lerim; ama çiftçinin tarlası ıgörülmez arkadaş
larım. Bu hususa Parlâmentonun el koyup dü
zeltmesi gerekir kanısındayım. 

Ziraat Bakanlığından teknik eleman yetişti
rilmesinin hızlandırılması, ,bu hususta büyük bir 
hamle yapılması hususunda bir teklif gelmiyor. 
Bari biz bunu ele alıp, Türkiye'de sanayileşme 
kadar önemli olan ve hattâ halkımızın çoğun
luğu halen çiftçilikle geçindiğine göre, sanayi
leşmeden çok daha önemli olan tarımda bir ham
le yaparak; vazgeçtim dünya milletleri seviyesi
ne erişmeyi, komşu ülkeler seviyesine ulaşma
mız gerekir arkadaşlarım. 

Başınızı ağrıtmamak için rakamlar vermeye
ceğim. Komşu ülkelerimizde birimden alman 
ürünün, sulanan sahaların, makineleşmenin ve 
teknik ziraat personelinin 'bizden daha fazla 
olduğunu, halkın daha iyi eğitildiğini belgeleye
cek belgeleri yanımda getirmiş bulunuyorum. 
Bunun aksi iddia edilirse, huzurunuza tekrar çı
kıp sizleri işgal edeceğim. 

Bu dar kadro ile Tarım Bakanlığı hiçbir şey 
yapmıyor, iddiasında değilim. Elbette yapılıyor; 
ama geçen senekinden iki rakam üç rakam faz
la. Feragatle çalışan pek çok arkadaşımız görev
lerini iyi niyetle yürütmek çabası içerisindeler; 
ama bu bizleri tatmin etmiyor. Arz ettiğim gibi, 
büyük bir hamleyi gerektiren bir konu karşı
sında bulunuyoruz. 

Bütçenin memleketimize, çiftçimize ve Ba
kanlığa hayırlı olmasını temenni eder, hepinize 
saygılarımı sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Fehmi Baysoy. 

M. G. P. GRUPU ADINA FEHMİ BAYSOY 
(Erzincan) — (Sayın Başkan, ısayın senatörler; 

Tarım Bakanlı Bütçesi üzerinde Millî Güven 
Partisinin görüşlerini arz etmdk için huzurunu
za gelmiş bulunuyorum. 

Hepinizi saygı ile ıselâmlarım. 
Temel ihtiyaç maddelerini üreten tarım sek

törü gelişkin veya gelişmekte olan ülkelerin 
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vazgeçilmez en önemli faaliyet sahalarından bi
rini teşkil etmektedir. Ülkemiz; olanakları iti
bariyle tarıma tdayah bir ülke zorımluğun'da 
bulunmakta, aııeaik ilkel şart ve imkânlardan 
sıyrılmak ve tarımsal teknoloji ve sanayi isti
kâmetinde bir gelişim göstermek zorunluğun-
dadır. 

Bn varsayıma ulaştıran nedenlerin en önem
lisi, toplam nüfusun kırsal bölgelerde 'oranı 3/4 
iken, 1970 yılında c/c 64,6'ya inmesidir. Her ne-
ıka'dar bu oran yılda '% 0.8 bir azalma .göster
mekte ise de, 'bu düşüşte dış ülkelere olan işçi 
ihracının da büyük rolü "bulunmaktadır. 

Bu durnm'da tarımımız millî ekonomimizin 
temeli olmakta devam etmekte kalmayıp, tarım 
'dışı sektörler de en önemli kaynağı teşkil et-
nı ektedir.- Her ne kadar- millî hâsıladaki rolü 
kısmen 'düşüş göstermekle ıberaber, yine de sek-
törler arasında en büyük pay olmakta devam 
etımcktedir. Halen dış ticarette % .75 - 80 kay
nak teşkil etmekle stratejik önemi artmakta ve 
iç ticaret faaliyetlerinin temelini meydana ge
tirmekte, imalât sanayimiz için -büyük ölçüde 
tarımsal ürün işleyen bir karakter taşımakta
dır. 

Kalkınma ; sanayileşme ve 'buna dayalı ola-
ralk şehirleşme olacağımdan; yani tarımsal nü
fusun veya gücün tarım 'dışı sektöre kayması 
gerekeceğinden ve bu ıkesimin gittikçe artan gı
da ve tarımsal hammadde ihtiyacının (karşılan
ması ile üretimin tüketilmesi için tarımda mo
dernleşme ve verim artımına zorunluluk bulun
maktadır. Bu durum, sanayileşme için ihtiyaç 
olan sermaye birikimi için de elzem olmaktadır. 
Zira, toplum kesafetinin yer- aldığı tarımda tü
ketim fazlası sermaye birikimi olmaz ve bu ta
rım dışı sektörlere kaydırılmazsa bu durumda 
bir .sanayileşmekten bahsetmek zor olacaktır. 

Ayrıca, nüfnsumuzdaki hızlı artış, üretim 
kaynaklan ile oranlı olmadığından, bazen gıda 
maddelerinin ithalâtı bir sorun olarak belirlen
mekte, işçi rezervi durumundaki tarım sahasın
dan diğer sektörlere iş gücünün akışı muvaze
neli olmadığından, gizli işsizlik son yıllarda 
gittikçe artış göstermektedir. 

Tarımsal yapımın tahlilimde tarla arazileri
nin mer'a ve orman aleyhine artışa devam etme
si, bâzı ahvalde arazi takibine ve erozyona se
bebiyet vermekte, mer'alarda aşırı otlatmadan 

mütevellit devamlı verim düşmesi ve tahribat 
belirli hal almaktadır. 

Diğer yandan, sulanmaya elverişli araziler 
12,5 milyon hektar iken, su (kaynaklarımızın su-
layabileeeği saha 8,5 milyon hektar bulummak-
ta, bugün ise ancak 1,5 milyon hektar arazi 
sulanabilmektedir. 

İşletmecilik açısından ise, hüyük ve küçük 
tarım işletmeleri arasında uçurum gittikçe ge
nişlemekte ve arazi parçalanması niteliğinde 
oluşmaktaddır. 

'Mülkiyeti devlete ait olup, (köy orta malı 
olarak köylere bırakılmış ımer'a, otlak ve yay-
laiklarm toplamı 19,5 ımilyon hektar bulunmak
ta, ancak bu sahadan büyük baş cinsinden 29,9 
milyon baş hayvanın barınma ve faydalanma 
zorunluğu, yem maddelerindeki sıkıntıyı ve 
yem açığını ilaha da artınmak'tadır. 

Türkiye'de tarım ürünlerindeki verimler, 
Avrupa Ekonomik Topluluğu ortalamalariyle 
(karşılaştırılınca ; pamuk ve fasulya hariç, diğer
lerimde '% 50 hattâ daha fazla hir eksiklik gös
termekte, bahçe ürünlerinin ise AET ortalama
sının % 35 - 50''sini teşkil edebilecek bir verim
leri bulunmaktadır. 

Ancak verimliliğin artırılmasında sulama 
yanımda, en önemli ıgirdi gübredir. Ülkemizde 
tahminen meydana gelen 55 milyon ton hayvan 
gübresinin '•% 25'i yıkanarak, f/c 30'u mer'alar-
dan kalarak ve % 20'si ise, yakılaralk yok ol
makta, ancak % 25,i tarlaya intikal edeibil-
'mekitedir. Bu büyük zayiat yanında, Türki
ye'de yeşil gübre uygulaması yok denilecek de
recede az bulunmakta, topraklarımızın azot 
ve fosfor bakımından kısırlığı önem taşımakta
dır. Nitekim, 1962 yılına nazaran 1970 yılı 
tüketimi 10 katma ulaşmakta ve 2,1 milyon to
nu bulmaktadır. -Sulamanın genişletilmesi bu 
ihtiyacı daha da artıracaktır. 

Tarım sektöründe son yıllarda sertifikalı to
humluk kullanılmasına büyük yer verilmesi, 
hastalık ve haşerelerle 'mücadelenin etkili bir 
şekle sokulması prodüktivite artırıcı faktörler 
niteliğimde belirlenmektedir. 

Hayvansal üretimde prodüktiviteye bakılır
sa, ileri ülkeler seviyesiyle mukayese kabul et
mez bir farkın bulunduğu müşahade edilnrekte-
dir. Nitekim, süt yönünden Türkiye'de verim 
inek başına ortalama 600 kg.'ı geçmezken, geliş-

144 — 
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kin ülkelerde 3 500 - 4 000 kg.'ı bulmaktadır. 
Ette ise, bizde 90 kg. ancak bulabilen karkas 
-ağırlık, ileri ülkelerde 250 kg.'a ulaşmıştır. 

Ayrıca, besi yönündeki tabtıikatta Türki
ye'de günde ancak 600 gr. bir ağırlık artışı ka
zanılırken, örnek ülkelerde 1 250' gr.'ı bulmak
tadır. 

Hayvancılığımızın verini yetersizliğindeM 
başlıca sorunlar; ıslâh, 'hastalıklarla savaş ya
nında, bilhassa bakım ve besleme olanaklarının 
olumsuz oluşunda toplanmaktadır. 

Yem mevzuu son yılların ilginç ve halli ge
reken bir problemi haline gelmiş olup, yem ka-
iiıununun bir an önce çıkarılması bir zaruret ha
lini almıştır. Ayrıca, sanayi yemlerinin ve be
si rasyonlarmın esas yapısını ve etken unsurunu 
teşkil eden yağlı tohum küspelerinin kolay yol
dan değerlendirme niteliğinde ihraç edilmesi 
ve (bu ihracın linetimin 2/3'üne kadar yaklaş-
'ması hayvancılık politikasında, menfî bir tesir 
icra .etmekte, bu sakıncanın iyi bir pazarlama 
organizasyonunun teessüsü ile giderilmesi ve 
hayvan beslenmesinde yararlı bütün yem mad
delerinin ihracatının önlenmesi gerekli bulun
maktadır. 

Diğer yönde, göçebe niteliğindeki hayvan
cılığımızın yaşama gücü özelliğinden 'kurtarıla
rak, verim gücüne ulaştırılması için kapalı -ahır 
sistemine geçilmesi, çiftçiye yüksek evsaflı da
mızlık verilmesi ve T. C. Ziraat Bankası kredi
lerinin kolaylık ve intizam içerisinde yeterli 
bir şekilde hakiki üreticiye ulaştırılması gerek
mektedir. 

Ayrıca, yakında Avrupa Ekonomik Toplu
luğu üyesi olacağımız gözönünde tutularak, bu 
topluluğun tarımsall üretim politikasına ve arz 
ve talep şartlarına, kalite ve standartlarına şim
diden ayak uydurmaya çalışmamız da doğru 
olacaktır. 

Ancak, tarımsal hedeflere ulaşımda işletme 
seviyesinde yapılacak üretim plânlamasının, 
bölgesel ekolojik şartlar ve bitki kalıpları ya
nında, ekonomik ve sosyal şartların da dikkate 
alınarak yapılmasında zaruret vardır. 

Nitekim, memleketimizde bu durum saraha
ten kendisini göstermekte olup, sanayi ve ta
rım sektörlerinin yoğunlaştığı bölgeler belir
lenmeye başlamıştır. Bilhassa tarım sektörü
nün en önemli unsuru niteliğindeki hayvancı

lık, ülkemiz halkının beslenmesinde ve millî 
gelirinde en önemli bir kaynak niteliğini ka
zanmakta, bilhassa Doğu - Anadolu Bölgemi
zin ekonomik kalkınmasında bir potansiyel ola
rak görünmektedir. 

Hayvanlarımızın kalite yükseltilmesi yanın
da rasyonel beslenmesi ve hastalıkları ile mü
cadelelerin kesif 1 estirilmesi yanında, erken ke
simleri ile de bir mücadeleye geçilmiş bulunul
ması gelecek için ümit vericidir. 

Bilhassa 1972 - 1973 devresinde Tarım Ba
kanlığının verimli bir koordinasyon içerisinde 
erken kuzu kesimini önlemek ve kuzu besisini 
teşvik etmek amac'iyle Ege ,Marmara ve Trakya 
bölgelerinde girişmiş olduğu tatbikatın detaylı 
bir proje niteliğinde ve daha etken biçimde ele 
alması, halen tespit olunan aksaklıkları gider
mesi, malî ve teknik olanakların yetiştiriciye 
nıuvazeneli hir şekilde götürülmesinde yararlı
lığını artırması, gelecekte binlerce ton etin 
kazanılmasında, ve deri kaybının önlenmesinde 
'millî menfaatlerimiz açısından yararlı olacak
tır. 

Ancak, üretim maliyetleri ile pazarlamada
ki taban fiyatın iyi ayarlanması ve üretici aley
hine bir oluşum içerisine geçilmemesi, üretici 
'teşkilât!anmalarına önayak olunması ve pazar
larıma aksaklıklarının giderilmesinde Devletin' 
.öncelik etmesinde fayda görmekteyiz. 

Haşhaş ekiminin yasaklanması ve ekim böl
gelerinin kontrola tabi tutulması nedeniyle o 
bölgeler çiftçisinin 'mağduriyetini önlemek 
amacıyle, bölgesel proje tatbikatına derhal 
girişilmesi ve bilhassa hayvan ve mahsullerini 
hedef alan gelişimlerle ilgili projelere ağırlık 
verilmesi yararlı olacaktır. 

Pastörize süt, peynir ve tereyağ fabrikaları 
ve et kombinalarının yurt sathında yayılış gös
termesi, süt ve et yöınündeki hayvancılığı teş
vik etmekte, ancak verim için gerekli olan ye
terli beslenmenin ralize edilmesi de şart bulun
maktadır. Nitekim, ileri ülkelerin hayvancı
lığının gelişiminde yem sanayiinin rolü büyük 
olmuş olup, Türkiye'de 1970 yılı sonu itiba
riyle özel ve kamu sektörü pelet kapasiteleri 
toplamı 191 500 tonu bulmaktadır. Bu ise, 
hayvanlarımızın reel beslenimesi için çok yeter
sizdir. Ancak, hayvancılığımızın gelişmesini 
hedef alan kuruluşların başarılı çalışmalarına 
rağmen, gelişim hızımız az bulunmaktadır. 
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Nitekim, süt ve et yönünde ileri ülkeler 
seviyesine ulaşmamız nzun yıllara istinat etmek -
te iken, Avrupa'da süt yönünde bir doyum 
hâsıl olmuş ve süt inekçiliği et yönünde teşvik 
edilmekte ve üretimi frenlemektedir. 

Beslenme standarlarma göre, Avrupa'da 
ferde yılda asgarî 40 kg. hayvansal protein 
isabet ederken, Türkiye'de ancak 17 kg. civa
rında bulunmaktadır. 

Gıda uzmanlarımızın araştırmalarına göre, 
1960 yılında fert başına günde 21,6 gr. hay
vansal protein düşerken, 1969 yılında 19,2 
grama inmiştir. 10 yıl ara ile yapılan bu değer
lendirme, su ürünlerimizdeki azalma da dik
kate alınırsa, yıldan yıla bir düşüş içerisinde 
olacaktır. 

İnsan zekâsı ve beden gelişmesi ile iş gücü 
veriminde esas, hayvansal protein tüketimi ol
duğuna göre, İni yöndeki olanakların en iyi 
ş ekil de d eğe rl en diril m esi gerekmekt edir. 

Hayvansal protein tüketimine büyük yar
dımcı olan ve ülkemiz doğal şartlarının da olum
luluğu içerisinde su ürünlerimize gerekli önemin 
verilmesi zarurîdir. 

Asırlarca kendi gelişimi içerisinde olan su 
ürünleri ekonomimiz yakın 'tarihe kadar da sul
tan fermanları ile idare edilegelmiş, ancak 
1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile kısmen ki
şiliğine kavuşabilmiştir. 

Ancak, geçen yi İki Tarım Bakanlığı Bütçe
sinde önemine değindiğimiz ve kanunun öngör
düğü tüzüklerin çıkarılması ve bu sahada ade
di mahdut teknik ve bilimsel söz sahibi uzman
larımızın iyi bir organizasyon içerisinde bir 
araya getirilmesi zarureti vardır. 

Kanunun çıkışından bu yana büyük ümit
lerle sorumlu birimlere ümit bağlayan su ürün
leri üreticilerimize Devlet elinin en etken bir 
şekilde elini uzatması ve bunda daha da gecik
meye sebebiyet vermemesi ve teşkilâtlanmasını 
ehil ellere devretmesini gerekli görmekteyiz. 

Sayın senatörler-, sözlerimi bitirmeden ev
vel. çok önemli gördüğümüz bir konuya da te
mas etmek isterim. 

Hayvancılığımızın geliştirilmesi bugüne ka
dar Tarım Bakanlığı bünyesinde tek bir Vete
riner Umum Müdürlüğüne devredilmişti. Bu 
zarureti gören Hükümet, bir Veteriner Müste
şarlığı kurulması hususunu programına almış, 

ayrıca Sayın Başbakan, gerek Hayvancılık 
Kongresinde, gerekse müteaddit konuşmaların
da veteriner müsteşarlığını kuracağını vait bu
yurmuştu. Bu vaadin en kısa zamanda yerine 
getirilmesini Sayın Tarım Bakanından istirham 
ediyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, şahsım ve grubum 
adına Yüksek Senatoyu, Tarım Bakanlığının 
kıymetli uzmanlarını selâmlar, bütçenin mem
leket çiftçisine ve memleketimize hayırlı ve 
uğurlu olmasını temenni ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Ali Altuntaş. 

A. P. CKbBb 'ADINA ALÎ ALTINTAŞ 
(Tokat) — Sayın Başkan, muhterem senatörler; 

Her köşesi)1 de tarihî hazineler bulunan ve in
sanlık tarihinin hürün devirlerini yaşamış olan 
memleketimizde tarım, bu tarih kadar eskidir. 

Ülkemiz toprakları asırlarca işlenmiş ve pek 
çok kavimleri beslemiştir. Tesirli iklimlere sa-

. hip olmamız sebebiyle, ziraat mahsullerimiz çök 
çeşitlilik arz eder. Memleketimizde birçok tro
pikal bitki çeşidi dışında, her türlü meyva, seb
ze, tarla bitkileri ve hayvan cinslerini yetiştir
mek kabildir. İkliminin ve toprağının uygun olu
şu sayesinde bir tawm memleketi karakterini ta
şımış olan ülkt mizde, halen nüfusun büyük ço
ğunluğu geçimini tarımda sağlamakta, (tarımımız 
millî ekonomimizin temelini teşkil etmekte ve ih
racatımızda tarım ürünleri rr Sfl'e yakın bir pa
ya sahip bulunmaktadır. 

Daha uzun yıllar bir Tarım memleketi olarak 
kalacak olan ülkemizde, aıtan nüfusun gıda ve 
sanayiinin hammadde ihtiyacını kaışılamak için 
tarıma önem vermemiz, bu alana daha çok yatı
rını yapmamız ve teknolojik gelişmeleri tarıma 
uygulamamız lâzımdır. Bu görüş ışığında, kalkın
ma plânları tetkik edildiğinde: Birinci Plânda ta
rım sektörüne daha fazla önem verilmesine kar
şılık. İkinci Plân döneminde tarıma yatırım yap
manın kaynak kaybı olacağı mülâhazası ile da
ha az önem verilmiş, İVüneü Plân döneminde 
ağırlık sanayie kaydırılmıştır. 

İlk iki plân döneminde- tarım kesiminde geliş
me hızı düşük alınmış olmasına rağmen, gerçek
leşmede onun bile altında, kadiri m ıstır. Birinci 
Plân 'döneminde hedef olarak gelişme hızı, 4,2 
alındığı halde, gerçekleşme 3,2 olmuş, .İkinci 
Plân döneminde hedef 4,1 alındığı halde, gerçek
leşme 3,1 \le kalmıştır. 
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Tarım sektörünün yurt içi gelirdeki payı 1963 
yılında c/c 41,2'den, 1971 yılında % 31,5'c 'düş
müştür. Bu sonuç, gelişme yolunda olmanın 'bir 
neticesi ve'memnuniyet verim bir durumdur. An
cak, tarım kesimindeki nüfusta, buna paralel 
olarak, hattâ daha hızlı bir şekilde azalma sağ
lanması gerekirken, -bu yapılamamıştır. 

1972 yılırida faal nüfusun r/r G.Yi tarımda ça
lışmaktadır; yani faal nüfusun % G-Vi yurt içi 
••gelirin (7c 31,5'ini paylaşmaktadır. 

Sayın senatörler, tarım kesimine yapılan yatı
rımlara. 'bir göz atacak olursak; şahit sermaye ya
tırımları İkinci Plân döneminde değişik nispet
lerde olmuş ve tanın sektörünün nispî olarak 
aleyhine gelişmiştir. Birinci Plân döneminde ta
rım yatırımları, toplam yatırımın r/c 17,7\si ola
rak tespit olunmuş, -gerçekleşme durumu c/c 15,3 
olmuş; İkinci Plân döneminde hedef c/r 15,2ye 
'düşmüş »ve bunun gerçekleşmesi c/c l l ,8\ le kal
mış. Üçüncü Plân döneminde ise, hedef % 11,7 
olarak •alınmıştır. 

Üçüncü Beş Yıllık Planın, «Kalkınma, poli-
tika'sının ilkeleri.» başlığı altında, «Tarımla il
gili olarak tarım sektörünü üretimden tüketime 
kadar 'bütün aşamalarında bir reform tutumu 
iç iride diğer -•ektörlcrc -net kaynak artırabilecek 
'güce ulaştırmak, tarımdaki gelişmeyi ekonominin 
ihtiyaçlarına yeterli bir duruma getirmek esas 
olacaktır.» şek1, indeki ıgörüşü bize ümit vermek
tedir. Zira, ekonomik 'kalkınmamızda memleketi
mizin 'bütün çoğunluğunun geçim kaynağını teş
kil eden tarımın yeri son derece büyüktür. Tarım 
sektöründe çok fazla nüfus bulunması, bu nüfu
sun büyük bir hızla artması, nüfus başına düşen 
millî gelirin az olması, ziraî üretim faktörlerinin 
'kifayetsizliği tarımsal 'kalkınmamızın başlıca me
seleleridir. Tarım kesimindeki nüfus başına dü
şen geliri artırmak: ve toprak ünitesine isabet 
eden -verimi yükseltmek, tarımsal kalkınmamızın 
esasını teşkil ekmektedir. 

Büyük ibir potansiyele sahip bulunan memle
ketimizde •tarımsal üretimin alınacak teknik, eko
nomik, «osya'l ve kültürel tedbirler sayesinde 'bir
kaç misline çıkarılmasını mümkün görmekteyiz. 

Sayın senatörler, alınacak bu tedbirlerin ha
sında 'tarımda arazi rejiminin; yani arazi mülki
yet tasarruf haklarının •düzenlenmesi, topraksız ve 
yeter toprağı hulunmayanlarm toprağa kavuştu
rulması 'gelir ki. uzun vadeli bünyesel bir tedbir 
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olan hu 'konunun Toprak ve Tarım İve formu Ka
nunu ile memleket şartlarına, uygun hiçimde ve 
çiftçimiz yararına, olarak çözümleneceğini ümit 
etmekteyiz. 

Üretimin artırılmasında su kaynaklarının ge
liştirilmesi, toprağın en uygun şekilde ve verimli 
olarak: kullanılması, korunması ve ıslahı en önem
li 'konular olarak görülmektedir. 

Tarımımızın hava şartlarına bağlı olmaktan 
kurtarılması için, sulamaya hüyük önem atfet-
mek gerekmektedir. 

Burada bir noktaya, bilhasisa işaret etmek isti
yorum. «Sulana'iı 'sahanın artırılması» derken, su
yun tarlanın başına, getirilmesini yeterli görme
mekteyiz. uygun sulama 'metotlarım kullanmak 
suretiyle bitkirm ve toprağın istediği zamanda 
ve miktarda, vıyun verilmesini sağlayacak deva-
lopman tedbirleri yanında, çiftçinin sulama kül
türünün artırılması gerekliliğine inanmaktayız. 
Bu yapılmadığı takdirde, sulamanın yarar yeri
ne, zarar tevlit etmesi mukadderdir. Yanlış su
lama yüzünden çoraklaşmış ovalarımız, hım un 
acı birer misalini teşkil etmektedir. Bu itibarla, 
Üçüncü Beş Yıllık Plânda ifade edildiği üzere, 
sulama ve toprak ••muhafaza, yatırımlarına ağırlık 
verilmesini memnuniyetle karşılamakla beraher, 
hu yatırımların verimli hale geçebilmesi için, su
yun bilgili bir şekilde kullanılmaısı, çiftçi eğitimi
ne önem verilmesi, çeşitli hakanlıklara dağıtılmış 
bulunan sulama ile ilgili hizmetler arasında bir 
ahenk sağlanması, hizmetlerin birbirini tamam
layacak şekilde müşterek projeler, halinde yürü
tülmesi esas alınmalıdır. 

Bu konuya, değinmişken, bir organizasyon ha
tasının düzeltilmesi gereğine işaret etmeden ge
çemeyeceğim. 

Tarımsal üretimin artırılması için toprağın ka-
'hiliyet hudutları dâhilinde kullanılması, sulama, 
gübreleme, iyi tohumluk ve yüksek vasıflı damız
lık temini, arazi işleme tekniği, bitki ve hayvan 
'hastalıkları ile savaş gibi tedbirlerin bir arada 
alınması ve bunlar için lüzumlu kredilerin sağlan
ması, çiftçinin bilgisinin artırılması maksadıyle 
araştırma yapılması, eğitim 'ye yayım hizmetleri
nin köye götürülmesi, hu suretle tarım ve işlet
melerinin. bir bütün olarak geliştirilmesi gerek
mektedir. Bu hizmetler Tarım Bakanlığı sorum
luluğu 'altında yürütülürken, bunlardan sulama 
ve toprak muhafaza hizmetlerinin bu Bakanlık-
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tan alınarak.. Köy İşleri Bakanlığına verilmesi çok 
yanlış bir uygulama olmuştur. Hizmet zincirinin 
halkalarından 'birisi koparılmıştır. Bu hatanın 
hiran önce düzeltilerek, Toprak - Su (Jeııel Mü
dürlüğünün tekrar Tarım Balkanlığı •bünyesine 
alınması zaruretinc inanmaktayız. 

Üretimin artırılmasında, tohumluk, gübre, da- " 
mızlık hayvan ziraat alet ve makineleri ve kredi 
gibi vasıtaların zamanında yeter miktarda ııy-
'£>-un şartlarla, çiftçiye intikal eltirimıesinde büyük 
faydalar vardır-. Bu vesile ile şu hususu da arz 
etmeyi faydalı buluyorum; tabiî âfetlerin vuku
unda Devlet her türlü yardımı yaptığı halde, ka
nunî boşluk sdbebiyle çiftçinin maruz kaldığı za
rar karsısında, etkili bir yardım yapmamakta, 'to
humluk ve 'banka borçlarının ertelenmesi ile ye-
tinilmektedir. Bu, kâfi bir tedbir değildir. Yur
dumuzda sık sık vuku'bulan takiî âfetler sebebiy
le çiftçinin mahsulünü gnranti altına alabilmek 
için, biran önee ziraî sigorta kanunu çıkarılmalı
d a . 

İyi vasıflı ve verini kabiliyeti yüksek tohum 
keşifleri, yerli ve yabancı menşei!i olarak elde 
edilmiş tohumluk ve teknik bakımdan 'bir sorun ol
maktan kurtulmuştur. Ancak, kredi mekaniz
masının iyi işlememesi sebebivle, 'bilhassa küçük 
çiftçilerimiz kredili tohum temininde güçlükler 
çekmektedirler. .İyi tohumluğun (»nemi büyük öl
çüde anlaşılmış 'bulunmakla beraber, tohumluğun 
hakikî ihtiyaç sahiplerinin eline geçmesinin eği
tim ve öğretimle birlikte takip ve kontrol altına 
'alınmasını mümkün kılacak bir sistem geliştiril
melidir. Hububat tohumluğu fiyatının bu sene 
geçen yıla. oranla, 10 kuruş düşürülmesi memnu
niyetle karşılanmıştır. 

(iiibre konusunda 1H72 yılında, geçen yıllara 
nazaran (inendi bir gelişme olmuş, gübre teda
rik ve dağıtımı ile ilgili stratejide yapılan deği
şiklik ve zamanında verilen tahsisler sayesinde 
çiftçi, 'gübresini temin etmede güçlüklerle karşı
laşmamış, daha önemlisi, bu yıl gübre geçen yıl
larda olduğu gibi bir karaborsa nıetaı haline düş
memiştir. Önümüzdeki yıllarda da hir gübre 
sıkıntısı çekilmeyeceğine dair Sayın Bakanın za
man zaman, yapmış olduğu açıklamalar' memnu
niyeti 'mucip olmuştur. 

Ziraat alet ve makinalarımn çiftçimize uygun 
fiyatlarla zamanında intikal ettirilmesi için yer
li üretimle, ithal edilecek miktarların 'bir progra-
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I ma bağlanmak suretiyle realize edilmesi, traktör 
ve biçordöğerlerin satış fiyatlarının çiftçinin üret
tiği mahsul, fiyatlarına ve gelir seviyesine göre 
mâkul bir ölçüde tespit olunması ve ihtiyaç sa
hiplerine normal fiyatlarla intikalinin sağlanma
sını temin etmek üzere, gübrede olduğu gibi, bâ
zı prensipler ve usuller vaz'edilm vsi ve İm konu
da Tarım Bakanlığının daha aktif ve yetkili kı
lınması zaruretine inanmaktayız. 

I Tarımda kredinin, tarım politikasının realize 
J edilmesi yönünden önemi büyüktür. Tarım kre

dilerine yapılan plasman miktarı oldukça yüksek 
görülmekte ise de, bunun kullanılabilir miktara 
ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Bu da, verilen 
kredinin geri dönmesindeki «-'üçlüklerden doğ
maktadır. Dünyada tarımda gelişme sağlamış ül
kelerde dahi tarımda kullanılan kredilerin faizi 

I genellikle 'düşüktür. Almanya'da tarım kredile
rinde uygulanan faizin c/< 3,ö üstündeki kışımı 
Devlet tarafından sübvansiyon yolu ile karşılan
ın ak tadı i. 

I Menıle-ketimizde 9c 10,-Vu Iralan faiz nispet
lerinin, çiftçimizin yatırım yapmasını teşvik ede
cek mâkul bir seviyeye indirilmesini temenni et-

I m ekteyiz. 
I Iverdilerin yerine vasıl olmasını temin bakı

mından. orta ve uzun vadeli kredilerin projeyeJ 
dayalı olarak ve projede belirtilen miktarda ve 

j zamanlai'da Sitüasvon esasına göre verilmesi 
sağlanmalıdır. Çiftçilerimizin mühim lıir kısmı 
mevcut mevzuata göre teminat gösterememek
te ve İni yüzden ihtiyacı olan krediyi alama
maktadır. Toprak değer baremleri, belirli dev-

I relerde hakikî değerleri üzerinden yeniden tespit 
edilmeli ve teminat sistemi mevzuatta değişiklik 
yapılmak suretiyle ıslâh, edilmelidir. 

Hayvancılık konusuna, bir nebze değinmek 
istiyorum. Hızlı bir temp'o ile artan nüfusumu
zun hayvansal gıda maddeleri ihtiyacının karşı
lanması bakımından hayvancılığımıza büyük 

I önem vermemiz gerekmektedir. Hayvan popü-
lâsyonu 'bakımından büyük potansiyele sahip 
bulunan memleketimizde hayvanlarımızdan elde 
edilen verim düşüktür. Bu sektörde maalesef 
kalkınma plânlarımızda öngörülen 'hedeflere 

I ulaşılamamış, daima bu hedeflerin altında ka
lınmıştır. Bu itibarla, ekonomik değerleri dü
şük hayvan nevi ve ırkları yerine, yüksek ve-

I rindi bir hayvan varlığı meydana getirmek 

148 — 



C. Senatosu B : 28 6 . 2 . 1973 O : 1 

üzere yapılmakta olan ıslâh çalışmalarının da
ha da hızlandırılması ve hastalıklarla savaş hiz-
ıııetlerinin daha aktif ve müessir bir şekilde ya
pılın ası gerekmektedir. 

'Bu yıl et fiyatlarına uygulanan narh siste
minin kaldırılmasını memnunlukla karşılamış 
bulunmaktayız. Bu 'tedbir hayvan besiciliğini 
teşvik edecektir. Ancak, bu meyanda yem. üre
timinin artırılmasına, cayır, mera ıslâhı ve kul
lanılmasına önem verilmelidir. Memlekette bir 
yandan yem sıkıntısı çekilirken, diğer taraftan 
en değerli yem kaynağımız olan küspe ve kepe
ğin ihraç edilmesini tasvii) etmediğimizi belirt -
ııııclk isteriz. 

Tarım Bakanlığının bu yi i almış olduğu isa
betli bir kararla erken kuzu kesimini önleme yo
lunda faaliyete geçmekle çok önemli bir konuya 
parmak basmış bulunmaktadır. Ziyan olan bu 
millî servetimizi değerlendirmeyi hedef alan ku
zu besiciliği çalışmalarının başarılı olmasını 'di
leriz. 

Saym senatörler, su ürünleri y(kilinden ge
niş imkânlar arz eden memleketimizde mevcut 
doğal imkânların değerlendirilerek, balıkçılığın 
geliştirilmesi, gerek halkımızın beslenmesi, ge
rekse su ürünlerinin ihraç imkânlarından isti

fade etmemiz bakımından önem arz etmektedir. 
Bilhassa memleketimiz için yeni bir konu olan 
tarla (balıkçılığım da ele almak suretiyle su 
ürünleri üretiminin korunması gibi hizmetlere 
ağırlık verilmesinin gereğine, inanmaktayız. 

Tarım ürünlernin pazarlanması konusuna 
değinmek isterim. Memleketimizde tarım ürün
lerinin pazarlanması ve. değerlendirilmesinin 
yeterli ve bilinçli olarak: ele alınmadığı hir ger
çektir. Kifayetli bir üretim plânlaması ve istik
rarlı bir fiyat politikası olmadığından, çiftçi
miz hangi mahsulü nerede, ne miktarda ekeceği
ne karar vermekte güçlük çekmekte, ürettiği 
malhsulü kime, nerede ve ne fiyatla satacağını 
bilememektedir. Bu bakımdan iç ve dış talebe 
uygun çeşit, miktar ve kalitede üretim yapıla
mamaktadır. Pazarlama fonksiyonu, üretimden 
tüketime kadar bir bütün teşkil etmektedir. 
Çiftçi mahsulünü nereye, hangi fiyatla satacağı
nı bilmediği gibi, ekimden önce 'bildiği takdirde, 
o mahsulü (milliyetle ekecektir. Bu bakından ta
rım politikasının istenilen istikamete sevkedile-
bilmesi için, ürün fiyatlarının ve pazar hareket-

lernin Tarım Bakanlığınca bilinçli bir şekilde 
takibedilmesi ve çiftçiye zamanımda intikal et
ti ril mesi gerekmektedir. 

tMinlerin pazarlanmasmda ve değerlendiril
mesinde çiftçinin teşldlâtlandırılm asının ila öne
mi büyüktür. Bu konularda Tarım Bakanlığı 
diğer bakanlık ve kuruluşlar!a tedahül yaratma
yacak şekilde, gerekli yetkilerle teçhiz edilmeli 
ve aktif bir görev almalıdır. 

Tarım ürünlerinin pazarlama, fiyatından 
bahsetmişken, şu hususa da değinmek isterim : 
Kamu kuruluşlarının fiyat tespitinde yetkili ol
duğu bâzı ürünlerin fiyatları düşüktür. Bu ürün
lerin günün şartları nazarı it ıha re alınarak de
ğer fiyatlarımın tespitinde büyük fayda ummak
tayız. Diğer taraftan, Ortak Pazara girme yo
lunda olduğumuz dikkate alınırsa, tarım ürünle
rimizin bu ülkeler pazarlarına arzı imkânları 
artmış bulunmaktadır. Bu itibarla, şimdiden ta
rımsal üretimimizi Ortak Pazar taleplerine uy
gun şekilde plânlamamız •gerekmektedir. Bu da, 
üretim ve pazarlama ilişkilerini iyi kurmak 
meclbııriyetinde 'olduğumuzu göstermektedir. 

Tarımda üretimin artırılması ile ilgili olarak: 
belirttiğimiz tedbir, teklif ve temennilerimizin 
müessir -bir şekilde uygulanabilmesi için bakan
lık organizasyonunun önemi büyüktür. Tarımda! 
ileri teknolojinin çiftçiye öğretilmesi, kredile
rin ihtiyaç sahiplerine arzu edilen şekil ve 
şartlarla ulaştırılabilmesi için, seviyeli ve kifa
yetli bir teknik kadroya sahip bulunan bakanlık 
personelinin, il ve ilçe merkezlerinde toplanma
sı yerine, köylere kadar uzanması, çiftçıinin her 
an yanında ve onun hizmetinde olması gerek
mektedir. Bunun/bir maddî imkân meselesi oldu
ğu da malumdur. Köyde daimî oturma için bina 
temim, büro olarak teçhizi, vasıta, akaryakıt, 
harcırah ihtiyacının karşılanması ' gerekmekte
dir; fakat bunların bütçe imkânları ile yapıl-
ımasmı beklemeye de tahammülümüz yoktur. 
Bugün teknisyenimize köyde hizmet görme şart
larını yenine getirecek kasabalarımız, belediyele
rimiz vardır. Bunlar teknisyenferimizi iştiyakla 
'beklemektedirler. Bir yandan bütçe çerçevesin
den olanaklar yaratılmaya çalışılırken, bir yan
dan da mahallî imkânlardan faydalanılarak, 
bir an önce köye ve çiftçinin yanına koşmakta 
büyük fayda ummaktayız. 

tayini senatörler, tarım kesiminin bir başka 
mühim sorunu da. hizmetlerin çeşitli bakanlık 

— 149 — 



C. Senatosu B : 28 6 . 2 . 1973 O : 1 

ve kuruluşlara dağılmış olmasıdır. Memleketimi
zin tarım politikasını yürütmekle yükümlü ve 
•sorumlu olan Tarım Bakanlığının bu politikayı 
yürütecek araçları ve yetkileri, zamanla (başka 
bakanlıklar bünyelerine aktarılmış bulunmakta
dır. Memleketimizde koordinasyon suretiyle iş" 
yapmanın güçlüğü hepinizce bilinmektedir. Di
ğer taraftan, üretim plânlaması yapmasını iste
diğimiz bir bakanlığa, üretime istikamet verme
de önemli olan kredi, fiyat ve pazarlama, girdi 
temini, çiftçinin teşkilâtlanması gibi hususlara 
hâkim olamaması, hizmeti aksatmakta ve çiftçi
yi büyük ölçüde mutazarrır etmektedir. Bu iti
barla, tarım politikasının yürütülmesi ile direkt 
ilgisi bulunan görev, yetki ve sorumluluklar Ta
rım Bakanlığı bünyesinde toplanmalı ve buna 
göre Bakanlık kuruluşu yeniden düzenlenmeli -
diı-. 

Tarımım memleket ekonomisi içinde önemi ve 
yeri nispetinde ödeneğin bütçeden Tarım Ba
kanlığına verilmediği bir g-eıçektir. Bu kadar 
ıgeniş ve şümullü hizmetin, ayrılan bu ödenekle* 
mükemmel şekilde yapılmasını beklemek hak
sızlık olur kanaatindeyiz. Buna rağmen, 'başta 
sayın Tarım Bakanı olmak üzere, gayretli ve fe
ragatli çalışmalarını her zaman takdir ettiğimiz 
Tarım Bakanlığının seviyeli ve güzide persone
linin bu dar imkânlarla çok şeyler yapacağını 
ümide t inekteyiz. 

Grubum adına. Tarım Bakanlığı Bütçesinin 
Tarım Bakanlığına ve memleketimize hayırlı, 
uğurlu olmasını diler, hepinize saygılar sunarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN" — Programımızın rötarlı olması 
sebebiyle Millî Birlik Grubu adına söz istemiş 
olan Sayın Karaman feragat ettiler. 

Sayın Kınaytürk, buyurun. 

ÖMER FARUK KINAYTÜRK (Burdur) — 
Bayın Başkan, yüce Senatonun değerli üyeleri. 
muhterem Bakan, güzide Bakanlık erkânı; 

Bendeniz bir iki nokta üzerinde durarak hu
zurunuzdan ayrılacağım. 

Nüfusumuzun % 70'inin köylerde oturması 
ve tarımla uğraşması, üzerinde önemle durul
ması icabeden bir olaydır. [Kalkınmamızın ger
çekleşmesinin, tabanın kalkınması ile mümkün 
olacağı gereği bütün ülkelerce benimsenmiştir. 
Sanayie geçebilmemiz de, yine tabanın kalkın
ması ile mümkündür. Tabanın istihlâk madde-
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leıini kendisinin temin etmesi başta gelen ve 
alınması gereken tedbirlerden en önemlisidir. Bu 
ise, köylünün; yani tarım sektöründeki kitlenin 
istihsalinin artmasına bağlıdır. Bu nedenlerle 
köye ve köylüye önem verilmesi gerekmektedir. 

Hepinizin malûmu olduğu üzere, yakın zama
na kadar Türkiye'nin sattığı malların % 8ü -
85'inin tarım sektörüne ait olduğu bir gerçektir. 
Tarım ürünlerini fennî yollarla üretirsek, ekono
mimizin büyük bir ferahlık kazanacağı malûm
dur. Bugün tarımla uğraşan köylümüzün çoğu 
gücü nispetinde fennî tarım yapmaya yönelmiş
tir; ne yazık ki, tarım araç ve gereçlerinin, güb
re fiyatlarının yüksek olmasından şikâyetçidir
ler. Aynı zamanda gübreyi istediği zamanda ye
terli miktarda, yetiştireceği bitkinin evsafına 
uygun cinsten bulamamaktadır. 

Sulama işi de böyledir; zamanında ektiğini 
sulayamamaktadır. Sulama işlerinin hemen çok 
yerde bulunmaması büyük bir noksanlıktır. 
Devletin para ile verdiği su ve sulama hizmet
leri de pahalıdır. Bu nedenlerle elde ettiği ürün, 
kendisine pahalıya malolmakta ve ucuza satmak
tadır. Bu bakımdan Bakanlık, istikrarlı bir fi
yat politikası gerçekleştirmek için, ne gibi ted
birler lazımsa almalıdır. 

Diğer taraftan üretici, aracıların elinden 
m ut lak k ur ta r il m a lı di r. 

Banka kredileri-yetersizdir; yatırım masraf
larını dahi karşılayacak ölçüde değildir. Bu 
noksanların mutlak halledilmesi lüzumludur. 
Bakanlığın bu konu üzerine eğilmesinin zama
nı gelmiş ve hattâ geçmiştir. 

Fennî tarımda önemli bir konu da, o bölge
nin toprağının tahlili ve iklim şartlarıdır. Her 
mıntıkanın mahallî ve amelî tetkikleri yapıla
rak, en uygun tarım konusunun hangisi oldu
ğunun tespit edilmesi lâzımdır. Bu şekilde ilmî 
esaslara dayanarak mutlaka bilinçli tarım yapıl
ması zaruridir. Amerika Birleşik Devletlerinde 
tarım sektöründe uğraşan nüfus % 10'dur; ama 
dünyaya tarım ürünleri rahatça satan yine Ame
rika'dır. Biz de ise, nüfusun % 70'i köyde ve ta
rımla uğraşır olmasına rağmen, ancak son sene
lerde tarım ürünlerini kendi ihtiyacımız kadar 
üretebilmekteyiz ve dışarıdan almaktan çok şü
kür ki, kurtulmuş bulunmaktayız. Görülüyor 
ki, tarım fennî usullerle yapılmazsa, alınacak so
nuç memnuniyet verici olmamaktadır. Bununla 
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beraber, başta Tarım Bakam arkadaşımız, Ta
rım Bakanlığı Teşkilâtı ve Ziraat İşleri, Ziraî 
Donatını, Veteriner, Meteoroloji, Yem ;Sanayiî ve 
diğer genel müdürlük ve müdürlüklerinin mesa-
ileriylc son zamanlarda köylümüze ve tarıma ve
rilen önemde büyük gelişmeler olmuştur. Bu ne
denle, hepsine şükranlarımı ifade etmek isterim. 

Muhterem arkadaşlarım, diğer bir konuya 
da değindikten sonra huzurunuzdan ayrılaca
ğım. 

'Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün, bir 
kısmının çalışma sistemi ve saatleri genellikle 
normal mesai yapan Devlet dairelerinden büyük 
farklılıklar göstermektedir. Burada çalışan ele
manların geniş ölçüde yıpranmakta olduğu, sağ
lıklarından kaybetmekte ve bâzı hastalıklara tu
tulmakta oldukları meydandadır. 24 saat devam
lı mesai yapan bu bölümlerde çalışan eleman
lar, yerine göre yarım saatte, yerine göre her 
saatte binalarından uy.ak olan rasat parklarına 
gitmekte, bilhassa kış aylarında soğuk - sıcak 
değişmelerine mâruz kalarak kısa bir zamanda 
sağlıklarından olmaktadırlar. Memleket dahilin
de çiftçinin ürünlerini zararlı hava şartlarından 
muhafaza etmek, ziraî mücadelenin daha verim
li sonuçlar vermesini temin etmek, denizlerde se
fer yapan yerli - yabancı, askerî - sivil gemilere, 
havalarda uçan yerli - yabancı, askerî sivil uçak
lara, karayollarında sefer yapan araçlara gerek
li meteorolojik bilgiyi vermek; askerî çalışmala
rı karada, denizde ve havada'desteklemek bu ele
manların verimli çalışmalarına dayanmaktadır. 
Diğer bir çok vazifelerinin arasında, savaşın 
neticesinin elde edilmesinde bugün en büyük 
faktör ve dayanaklardan birisi, meteorolojik ça
lışmalar xo meteorolojik kudrettir. Bu saydığı
mız hizmetlerin muvaffakiyetle başarılabılmesi 
için, tecrübeli elemanların mesaisine mutlak ih
tiyaç vardır. 

Halen 657 sayılı Kanuna göre sabah saat 9' 
da vazifeye başlayıp, akşam saat 17,30'da işini 
terkeden, haftada 39 saat mesai yapan bir me
murun, yıllık resmî tatiller hariç, çalışma saati 
ortalama yılda 1950 saattir. Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünde merkezde Hava İşleri Mü
dürlüğü emrinde çalışan elemanlarla, taşradaki 
bâzı istasyonlarda çalışan elemanların, normal 
memura nazaran yaptıkları fazla çalışmaları 
şöylece tahlil edersek; istasyonlarda gece - gün-
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düz tatillerde dört ekip halinde 12 saatlik nöbet 
sistemi ile çalışan elemanlar yılda 2 190 saat; 
yani normale nazaran 244 saat fazla mesai yap
maktadırlar. Üç ekip halinde 24 saatlik nöbet sis
temi ile çalışanlar yılda 2 920" saat çalışmakta
dırlar. 'Bunlar da normala nazaran yılda 970 sa
at fazla mesai yapmaktadırlar. İki ekip halinde 
24 saatlik nöbet sistemi ile çalışan elemanların 
yıllık mesai saatleri 4 380 saat etmektedir. Bu 
na, normale nazaran yılda 2 430 saat fazla me
saiyi gerektirmektedir. Bu gruplara dahil olan 
elemanlar istidlâleiler, haritacılar, telsizciler, te
le inciler, rasatçılar ve teknisyenlerdir. Bu perso
nele, yılmadan gece gündüz mesai yapmasına 
mukabil, hiç bir yan ödeme verilmemiştir. 

Personel Kanunu tatbikinden, evvel 3656 sa
yı İr Kanunun 22 nci maddesi muvacehesinde, Ba
kanlar Kurulu kararı ile 200 lira civarında fazla 
çalışma ücreti almakta idiler. Şimdi yan ödeme 
verilmemesi nedeni ile yetişmiş pek çok perso
nel ayrılmakta ve Genel Müdürlüğün bu hizmet
lerde müşkülât çekmekte olduğu ortadadır. 

30 Aralık 1972 tarihinde ilân edilen 657 sa
yılı Devlet Memurları Kanunu ile bu Kanunun 
1327 sayılı Kanunla değişik bâzı maddelerinin 
değiştirilmesi iTe bâzı maddelerinin kaldırılma
sına dair kanun hükmündeki Kararnamenin 
Meclislere geldiği malûmlarımızdır. Sayın Ba
kan arkadaşımdan, hu personelin durumunun ıs
lahı için Mecliste gereken alâkayı göstermesini 
ve burada çalışan kıymetli, yılmak bilmeden 
memleket hizmetinde hayatları pahasına da ol
sa fedakârlıkla vazife vermek aşkı ile nöbet 
bekleyen arkadaşlarımıza haklarının verilmesi 
için, bu konuyu Mecliste ciddiyetle. Senatoya 
gelmeden takip etmesini ve kararnamede bu ar
kadaşların haklarının yer almasının teminini is
tirham eder, yüce Heyetinize beni dinlemek lüt-
funda bulunduğunuzdan teşekkür ve saygılarımı 
arz ederken, Tarım Bakanlığı Bütçesinin aziz mil
letimize ve memleketimize, Tarım Bakanlığına 
ve güzide tatbikatçılarına hayırlı olmasını te
menni eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Tarlan. 
CEMAL TAKLAN (Tekirdağ) — Muhterem 

Başkan, değerli arkadaşlarım; 
Tarımla ilgili mevzulara karşı meslek haya

tımdan müdevver bir yakınlık ve alâka vardır. 
I Buna. ziraî faaliyetleri geniş olan illerde vazife 
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görürken, karşılaştığım dikkat çekici hadiseler 
sebep olmuştur. Bu alâka, bugüne kadar devam 
edegelmiştir. Ancak, ya kavrayamadığımdan do
layı iyi değerlendiremediğini veya haklı olma
sına rağmen, benim arzu ettiğim şekilde bir ne
tice vermediğini gördüğüm bir sorun üzerinde 
durmak istiyorum. Bu da; iktisadî kalkınmada 
yeri, ağırlığı, ve rolü bulunan tarım sektörü 
hakkında bugün uygulanmakta olan politikada 
isabet var midi!', yok mudur meselesidir. Ben
ce, .Beş Yıllık Plânda dahi yerini almış bulur 

ııaıı ve aslında halledilmiş görünen bu soru
nun. henüz daha Türkiye için kesin bir sonuç 
getirmiş olduğuna şahsen kani değilim. 

Muhterem arkadaşlarım. Türkiye'nin iktisa
dî yapısına hâkim olan iki sektörden biri hiç 
şüphe yok ki. tarım sektörüdür. Ancak, Üçüncü 
Beş Yıllık Plânı tetkik ettiğimiz zaman, sanayi 
sektörüne ağırlık verilmiş olduğu ve hattâ bu 
dönemde tarım sektöründen sanayi sektörüne 
bir nüfus kaydırılması öngörüldüğü anlaşılmak
tadır. Şahsen bu beş yıllık plân süresi içinde bu 
mânada plân hedeflerine ulaşılacağına kani de
ğilim. Günkü, Türkiye'de bir nüfus artışı var 
ki. bu birbirini takip etmekte ve birbirinin ye
rini derhal kaplamaktadır. Bu bakımdan, ben 
köylerde yaşayan vatandaşların sanayi sektörü
ne kaydırılmak suretiyle bu nispetin aşağı bir 
seviyeye; yani düşünülen seviyeye indirileceğine 
de kani değilim. Bilâkis, Türkiye'nin iktisadî 
kalkınmasında, daha uzun yıllar tarım, ve sana
yi sektörlerine dengeli ve birbirlerini tamamla
yıcı şekilde önem verilerek ele alınmasının 
memlekete daha fazla yarar sağlayacağına da
ir düşünce bendenizde 'hakimdir. Bu düşüncemi 
teyit eden veriler de yok değildir. Nitekim, ta
rım sektörünün gayrisafî yıllık hâsılaya katkısı 
c/c 50 civarındadır. Gelecekte de bu katkının da
ha da artacak bir istidat gösterdiği gir gerçek
tir. 

Bu sene 800 milyon dolar civarında bulunan 
ihracattan sağlanan gelirin % 72'si tarım ürün
lerinden sağlanmıştır. Gelecekte daha da ümitli 
bir gelişme düşündüğümüz ve beklediğimiz sıra
da, Üçüncü Beş Yıllık Plânda sanayi sektörüne 
verilen ağırlığı izah etmek pek mümkün olamı
yor. Sayın Bakanımızdan bu hususta izahat lüt
fetmelerini bilhassa rica ediyorum. Bu suretle 
kamu önünde de bu mesele bir kere daha tar
tışılmış ve bizler de tenevvür etmiş olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, ikinci meselemiz 
Türkiye'mizde çok verimli bir tarım potansiye
linin mevcudiyetine rağmen, bu imkânden ge
çen ik plân devresi içerisinde istifade nispeti
nin ve sağladığı neticelerin ne okluğu meselesi
dir. Hemen söyleyebiliriz ki, bu istifade ve plan 
hedeflerine ulaşma, beklenen nispette ve mik
tarda olamamıştır. İşte 'bunun nedenleri arasın
da, tarım sektörünün ikinci plânda mütalâa 
edilmesinin rolü büyüktür. 'Saniyen, tarımla iş
tigal eden kitlenin metotlu bir şeikilde eğitilme
miş ve alâka uyandırılmamış olmasıdır. A lâik a. 
uyandırmak dedim ; bu hususta başımdan geçen. 
bir hadiseyi homen sizlere kısaca arz etmek is
tiyorum. 

"H)-")-!• senesinde (Janakıkale'de idim. I>ir ^ün 
tarım müdürü geldi, dedi ki, «Biz bir gübre 
demonstrasyonu yapacağız. Aııca'k istediğimiz 
kadar saha bulamıyoruz. Eğer bize yardım eder
seniz. neticeyi civar cif (-ilere de göstereceğiz. 
«İlgilendim ; on 'dönümlük bir yer bulundu ve 
yalnız civar değil, ilçelerden de ziraat yapan 
birtakım insanları da getirttik ve takip ettir
dik. Hakikaten muhterem arkadaşlarım, çok 
farklı bir neticeyle (karşılaştık; yani gübreli
ye rl e gübresiz yer istihsalinde büyük fark ol
duğunu gözlerimizle müşahede ettik. Sonra me
rak ettim. Ziraî Donatım Genel Müdürü, arka
daşımdan sordum; kayıtları çıkattırdık. Muh
terem arkadaşlarım, o tarihte Türkiye'de gübre 
istihlâki. !•') bin fon imiş. 1972'de bu rakam zan
nediyorum ki, 2,5 milyon tona ulaştı ve 1075'ler-
de de 4- milyon tonu aşacağı söyleniyor; kati 
olarak bilmiyorum. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, bütün Tür
kiye'de yapılan bu demonstrasyon köylüde gö
rerek hizmete karsı bir alâka uyandırmıştır. Bu
nun artışta büyük rolü olmuştur. Binaenaleyh, 
köylerde yasayan vatandaşların eğitilmesi. Ba
kanlıkça tespit edilecek bir politika ile devanı 
ettirilmediği müddetçe, öyle tahmin ediyorum 
ki, netice alınması belki mümkün olur; ama 
gönlümüzün arzu ettiği netice sağlanamaz. 

Bir zamanlar açılan tarım meslefe okulları 
ile 'bol miktarda tarım 'mensubu yetiştirmek 
ve (köyde istihdam ot'incik suretiyle kesin manâ
da çiftçiyi eğitmek yolu açılmak istenmiş idi. 
Bunun hâlâ yarardı olduğuna da (kani bulunmak
tavım: ama nedense, bu voldan dönüldü. Bu in-
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ti'kadan dolayı hazırlık yapmış olan bölgeler 
zarar görmüştür. Nitekim, bizim Malkara İlçe
sinde de böyle bir tarım okulu açılması karar
laştırılmış ve valiliğe 30 . 11 . 19G7 tarih ve 
2082 sayılı tezkere ile, «13u cümleden olarak, 
ilinizin 'Malkara İlçesi Karacagür köyünde yet
kili bir heyet tarafından 'mahallen yapılan in
celeme. .takriben 500 dekar köy ortamı ve 3G0 
id oka r boş Hazine toprağı 'bulunduğu ve bura
nın okul kurulmasına elverişli okluğu tespit 
olunmuştur. Söz konusu bu arazi üzerinde İkin
ci Beş Yıllık Plân döneminde bir ziraat meslek 
'okulu kurulması gerçekleştirilmiş olacaktır.» 
şeklinde, Bakanlık o tarihte bir cevap vermiş
ti. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, o tarihten 
bu yana kaç sene geçtiği meydanda; ama buna 
rağmen bu yapılamadı. Benim maksadım bir 
polemik açmak değil. Maksadım, tamamen bu 
tarım okullarının tekrar ihdası cihetine gidil
mesi ve daha çek köylerden alınacak (••ocukla
rımızı iyi ve tecrübeli olarak yetiştirmek sure
liyle, çevrelerine daha faydalı olmalarını sağ
lamaktır. Bu tutum, Bakanlığın eğitim görevi
ni ifada >çok basarılar sağlayacaktır. 

^ayııı. Bakanın 12 . 1 . lî)7-> tarihinde Ziraat 
Odaları Birliğinin mensupları ile yaptığı bir 
toplantıdan sonra. pratik tarım okulları ile ilgi
li radyodan bir haber verilmiş ve bu da, biz
lerde ümit yaratmışitır. Maksat, gelişen teknik 
potansiyeli tarlaya götürmek ve Türk çiftçisini 
eğitmek olduğuna göre, sayın Bakandan bu 
movzuda'ki konuşmalarını müspet manâda de
ğerlendirmelerini rica ediyorum, buda değerlen
dirmeye müsaittir. Bize bu hususta kendileri 
bilgi lütfederler ve bu faaliyet v e vaitteıı bek
lediğimiz netice hususunda hakikaten ümitli bir 
haber verirlerse, büyük bir tarım çevresini de 
memnun etmiş olacaklardır. 

ivısaea bağlıyorum sayın Başkanım; bir de 
toprak: mevzuu ve tohum mevzularma kısaca 
d e ği 11 ııı ek ist iy o r u m. 

Muhterem arkadaşlarım, Tünkiye'de toprak 
tahlilleri tamamlanmamışitır. Yapılmaktadır; 
fakat tamamlanmamıştır. Bu yüzden kayıplar 
•olmaktadır. Evvelâ bu iş ikmâl edilmeli ve bir 
toprak haritası yapılmalıdır. Bundan sonra 
hangi tür istihsalin, hangi tür gübre ile daha 
verimli olacağı meydana çıkarılmalı ve çiftçiyi 
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tesadüfi ekimden kurtarmalıdır. Kısaca, Ba
kanlıkça bir liretim politikası ve programı ha
zırlanarak süratle tatbike 'konulmalıdır. 

Naçiz temennilerim ve anlatacaklarım bun
dan ibarettir. Hepinizi hürmetle selâmlarken, 
Bakanlığın 1973 Bütçesinin hayırlı ve uğurlu 
olmasını diler, tekrar hürmetlerimi ta kilim ede
rim. 

BAŞKAN — Sayın Karaağaç]loğlu. 
KÂZİM KARAAĞAÇLIOĞLL' (Afyonkara-

hisar.) —• Sayın Başkan, çok değerli arkadaş
larım ; 

Tarım Bakanlığı Bütçesi hakkında 10 dakika 
içersinde görüş ve kanaatlarımı ifade etmek 
mümkün değildir. Çünkü. Türk toplumunun 
sosyal ve ekonomik hayatında ve hattâ siyasî 
hayatında büyük bir ağırlık teşkil eden bu ke
simde, nüfusumuzun c/r 65'inin hizmet gördüğü 
kabul edilirse, bu sahaya hizmet götürecek bir 
Bakanlığın bütçelerinin eleştirilmesinde, elbette 
•kısa zaman ölçüleri içersinde düşünce ve kami
atlarımızı kemaliyle ifade ve arz etmek müm
kün değildir. Bu vesile ile şunu i fa do etmek is
tiyorum... 

BAŞKAN — Zaten sayın Karaağaçlıoğlu 
tenkit hakkiniz yok. Paporda muhalefet şerhi
niz yok, lehinde konuşacaksınız. 

KÂZİM KAPAAĞAÇLIOĞbr (Devamla) — 
.Mutlaka lehinde konuşacağım sayın Başkan. 

ıSaynı arkadaşlarım hakikaten; ta Osmanlı 
İmparatorluğundan elli yıllık Cumhuriyet dev
rine kadar Türk ekonomisinde ağırlığını muha
faza eden bir kesim hakkında kanaatlarımızı 
ifade edeıken, bunun ekonomide ve sosyal ya
pıdaki inkişaflarını da birilkte mütalâa etmek 
lâzımdır. 

Birinci ve İkinci Beş Yıllık Planlarda en
düstriyi; gelişmenin, kalkınmanın aracı olarak 
kabul etmiş, tarımı ona yardımcı bir unsur ola
rak telâkki etmiştik ve öngörülmüş olan hedef
ler, benden önce konuşmuş olan arkadaşları
mın ifade ettiği gibi, plân hedeflerine ulaşama
mıştı. .Sebebi ise, ekstansif bir tarım metodunun 
bütün ağırlığı, Türkiye'de bir türlü kaldırılmak 
şöyle dursun, hâlâ devam 'etmek şansını da ta
şımaktadır. Günkü «İnput» «O ut put» dediği
miz modern girdiler tarıma çok yavaş olarak 
girmektedir. Bu bir yatırım meselesidir; bu bir 
eğitim, kadro meselesidir. Yatırımı, eğitimi, kad-
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royu ve bütün bu hizmetleri Türk köylüsünün 
ayağına götürecek- maniplâisyonu, hizmeti yan-
yaııa getirmek, aslında hikmeti hükümetin ma
rifetlerinden birisidir. Çok güç (bir iştir; tarım 
kesiminde yılların, m'eseleleri vardır. Büyük bir 
arzu ile, şevk ile hizmeti devralan bakanlarımız 
gayret gösteriyorlar; ama köklü birtakım de
ğişiklikler lâzım. 

Plânda yazıyor; «Fizik yapıdaki gelişmeler 
asla tarım kesiminde, sosyal yapıdaki köklü de
ğişikliklere vesile olamamıştır.» diyor. >Siz şa
yet tarım kesiminde sosyal yapıda; yani fizik 
yapıdaki gelişmelere muvazi olarak sosyal yapı
da da bünyevî değişiklikler yaparsanız, tarı
mın gelişmesi yollarını açarsınız. Tarımda yı
ğılan insan kitlelerini mutlaka endüstriye yu
muşak bii' geçişle; sosyal ve siyasî dengeyi boz
madan, o istikâmete, hizmetler sektörüne aktar
manın ilişkilerini kurup, onların imkânlarını 
yaratmaya mecbursunuz. Bugün, maalesef bu 
sağlanamamıştır. Aslında şunu demek istiyorum 
ki, Tarım Bakanlığının da bu Devlet reformu
nun projeksiyonu içersinde mutlak surette re-
-organizasyonunun yapılması suretiyle, hizmet
lerin bir denge sistemi içersinde tespitinde ve 
aksiyon kazandırılmasında zaruret vardır. 
Türk köylüsünün en güçlü hizmeti götürebile
cek şansa sahip alan bu kadroyu bu mânada 
'değerlendirecek malî imkân ve olanaklarını da 
verecek olursak, tahmin ederim ki, Türk tarı
mına büyük hizmetler yapma fırsatını buluruz. 

Muhterem, arkadaşlarım. Türk tarımında <eu 
ibüvük ağırlık Türkiye'de doğa] şartlara bağlı 
olduğu için, sulama projeleri, gübreleme, piya-
salama, tohum ıslâh ve bunların diğer zincirle
me olarak markitingi dediğimiz hususlar, kredi 
imkânları geniş çapta gelişememiştir. Çünkü, 
kredinin süratle rotasyonu temin edilemiyor, 
yeni ödemeler zor oluyor. Netice itibariyle, 
kaynakların sınırlı oluşu sebebiyle Türk köylü
süne güçlü kredi imkânları, kooperatiflere kre
di ile yardım imkânları mümkün olamıyor. Bu 
vesile de gelişme çok yavaş oluyor. 

Bu arada taban fiyat politikaları da Türk 
tarımının tabiatına uygun bir espri içerisinde 
olmuyor. Türkiye'de geniş bir halk kitlesi tarı
mın tahıl kesiminde çalışır. Tahılın taban fiyat
ları çok düşüktür. Emekle istihsal arasındaki 
münasebeti kuracak olursak, Türk köylüsünün 

cebine çok az bir para girdiğini ve hattâ bütün 
yıl boyunca bir kere yapılan hububat, tahıl eki
minin bir defaya mahsus olmak üzere kazanç te
min ettiği nazarı dikkate alınırsa, diğer sanayi 
ve hizmetler kesiminde olduğu gibi, bir yıl içer
sinde birkaç kere el değiştirme şansına sahip ol
madığı için, çok pahalı ve nebice itibariyle de 
kazançsız bir hizmet olur. Bu sebeptendir ki, 
tahılın taban fiyatları üzerinde ağırlıkla dur
mak ve Türk köylüsüne .bir şeyler götürebilmek 
lâzımdır. Belki umumi fiyat konjonktürü, içer
sinde Türkiye'nin hayat pahalılığına inikas ede-
ibilecek birtakım demarjları da ihtiva ettiği 
için, hükümetler bundan çekinmişler ve büyük 
çapta, hakikî hüviyette bir fiyat tespitine gide
memişlerdir. Bunu kabul ediyorum; ama tarı
mın girdileri olan traktör, ekipman, tohum, 
gübre vesaire gibi birtakım unsurların maliyet
lerini hükümetlerin hükümet politikası içersin
de sübvansiyone etmesi suretiyle, köylüye ucuz 
fiyatla vermek yolu ile, onların malî imkânları
nı ve olanaklarını bir parça daha geliştirme 
şansını getirmiş olmaları lâzımdır. Hükümet 
politikası içerisinde, bilhassa bu taban fiyatı 
üzerinde tespitler yapılırken, tabiatıyle umumi 
fiyat konjonktürü; fiyat artışları ile bu şekil
de bir gelişmeyi önleyecek başka tedbirlerin bu
lunması da mümkündür. Bugün hakikaten to
hum da, gübre de, ekipman da. traktör de çok 
pahalıdır. Köylünün tarımda kullanmış olduğu 
bütün bu .girdilerin pahalılığıdır ki, Türk tarı
mının geniş çapta gelişmesine imkân vermiyor. 

Toprak reformunun yapılacağı bir devrede, 
tarımı bilhassa küçük isletmelerden büyük iş
letmelere doğru götürecek imkânları da Hükü
met politikası içersinde düşünmek lâzımdır. 
Çünkü, Batı demokrasilerinde ve gelişmiş olan 
ülkelerde optimal işletme ıbüyüklükleri vardır. 
Bu optimal işletme büyüklükleri istikametinde 
tarım reformuna ağırlık getirmek, kredi meka
nizmasını, bu demin söylediğim birtakım süb
vansiyonları da birlikte getirerek, Türk köylü
süne hayatiyet kazandırmanın yollarını araş
tırmak lâzımdır. Köyden neşet etmeyen bir 
kalkınmanın; nüfusun büyük bir kesimine hitap 
etmeyen bir kalkınmanın, gelişmenin hiç bir 
zaman entegre bir huzur ve bunun ötesinde 
Türk Milletini gelişmiş bir ekonomiye götürme
si mümkün değildir. 
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Burada bir noktaya daha «değinmek istiyo
rum. 

Bölgem itibariyle haşhaş ekimi ile sıkı sıkı
ya ilgiliyiz. Afyon Vilâyeti haşhaş eken bölge
lerin başında gelir ve Türkiye'de tüm afyon 
sakızı istihsalinin, zannederim c/c 50 sinin üze
rindeki kısmını istihsal eden bir bölgedir. Haş
haş c'kimi ikâme bölgesinde yapılacak olan çalış
maları Bakanlık dikkatle takip etmekte ve ge
rekli olan ağırlığı vermek suretiyle bu bölgenin 
haşhaşdan mahrum olan insanlarına .birtakım 
hizmetler ve imkânlar götürmek suretiyle onla
rın maişetini temine matuf gayretlerin içersin
de bulunmaktadır. Sayın Bakana bu yönde gös
termiş olduğu gayretlerden dolayı çok teşekkür 
eklerim. Ancak, .bunlar kuvveden fiile çıkmadı
ğı müddetçe, kısa zamanda hizmete kalbolma-
dığı müddetçe, orada yaşayan ve afyon eken 
vatandaşlara kısa zaman içersinde büyük çap
ta fayda getireceğini de kabul etmek mümkün 
id eğ ildir. 

Binaenaleyh, meseleleri birtakım formalite
lerin ve aristokratik görüşlerin, bürokratik sis
temin getirdiği yavaş bir proses içerisinde hal
letmek imkânı yoktur. Bunları 'Süratle ele al
mak suretiyle, orada afyon ekicilerinin mağdu
riyetini süratle izale edecek ekonomik: tedbirle
ri .onun yanma götürmede büyük yararlıklar 
vardır. Bir hükümet tasarrufudur, alınmıştır. Hü
kümetlerin itibarı içersinde bu tasarrufların iyi 
ve kötülüğü ayrı bir münakaşa konuşludur. Ye
rinde veya üzerinde olmadığı konusunu ayrı 
olarak münakaşa ekleriz; ama bir sistemi 
kaldırınca yerine mutlaka ikame edilecek 
olan. bir görüştür. Siz, aylardan beri ada
mı haşhaş ekiminden mahrum edeceksiniz, 
onu yan gelirlerinden, hizmetlerinden mah
rum edeceksiniz ve onun yerine ikâme ede
ceğiniz hizmetleri hâlâ götürmeyeceksiniz... 
Binaenaleyh, bunu en kısa zamanda götürme
nin yollarını araştırmak: lâzımdır. Devlet, aslın
da bürokratik sisteme boğulmuştur; ama icra-
kla hizmet görenlerin de birtakım imkânları var
ıdır. Bu hizmet imkânlarını icap ederse Meclis
lerden, icap ederse kanun kuvvetinde kararna
me yolu ile süratle çıkarmaları lâzımdır. Vatan
daş hizmet bekliyor; biz seçim bölgelerimize 
gittiğimiz zaman, bunun cevabım veremiyoruz. 
Hükümeti murakabe etmek fonksiyonunu da 
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haiz olan bir Meclisin parlamenter bir üyesi 
olarak, bu mesuliyetin ağırlığını bir yana bırak
mak mümkün değildir. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. Zevk
le dinliyoruz; ama dünkü programa devam edi
yoruz, onu da takdir edersiniz. 

KÂZIM K A R A A G A Ç L I O C İ L U (Devamla) 
— Bağlıyorum efendim. 

Bendeniz, aslında hizmet görenleri tenkit 
değil, hizmetin İtiraz daha şartları ve icabı içeri
sinde forse biı- çalışma ile süratle oradaki insan
ların yanma gitmesini arzu ediyorum. Aslında 
Devletin en büyük fonksiyonu, hizmeti halkın 
ayağına muayyen bir usul ve hukukî görüş içe
risinde götürmesidir. Bu espriyi, hür ve demok
ratik düzenin icabı olarak telâkki ettiğimizi do 
ifade etmek istiyorum. 

Efendim, ben sözlerimi burada bağlarken, 
'bir temennide bulunacağım. Türkiye'de büyük 
bir potansiyel vardır; hayvancılık. Türkiye'de 
75 milyon bas civarında hayvan vardır. Bunu 
Türk ekonomisinde değerlendirmeye zaruret 
vardır. Tarımı mütalâa ederken, hayvancılığı 
da birlikte mütalâa etmek lâzımdır.. Benden 
evvel sayın grup sözcüsü arkadaşımızın ifade 
etmiş olduğu gibi, cidden hayvancılığa lâzım 
gelen ilgiyi göstermek ve onu biı* organize teş
kilât içersimde. Bakanlığın bünyesinde; veteri
ner müsteşarlığı mı denir, ne denirse, onu for
müle etmek suretiyle güçlü bir kuruluş haline 
getirip, Türk ekonomisinde aksiyoner bir rol al
masını temin etmdk lâzımdır. 

BAŞKAN— Sayın Karaağaçhoğhı, müsama
ha payımda istimal etmiş bulunuyorsunuz efen
dim, istirhamı ederim. 

KÂZIM KARAAĞACLIOĞLK (Devamla) 
— Peki efendim. 

Muhterem arkadaşlarım, gösterdiği m üsa ma
dan dolayı sayın Başkana çok teşekkür ederim, 

Sözlerimi burada bitirirken. Tarım Bakanlı
ğı Bütçesinin Bakanlığa, Devlet ve Millete hayır-
ıl uğurlu olmasını diler, hepinizi saygı ile selâm
larım. 

Hürmetlerimle. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Erdinç, söz sırası sizde; 

aaııa Komisyon üyesisiniz. Raporda muhalefet 
şerhiniz yok,.. 

t. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Lehinde 
'konuşacağım. 
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BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İ. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, değerli senatörler, sayın Bakan ve Bakan
lığın değerli mensupları, hepinizi saygı ile se
lâmlarım. 

Yurdumuzda yaşayan nüfusumuzun % 70 ci
varındaki kısmı tarımla meşgul olmaktadır. Bu ba
kımdan tarımın ehemmiyeti büyüktür. Esasen ta
rım sektörünün gayrüsâfî millî hâsılaya katkı 
sı 1972 yılında 35,6 milyar lirayı bulmuştur. Yu
varlak olarak ihracatımızın % 72'sini tarım mah
sulleri teşkil etmektedir. Tarım sektörünün yurt 
ekonomisindeki ehemmiyeti çok büyüktür. Yurt 
ekonomisine büyük katkısı olan bu tarım ürünle
rinin ıslâhına ve istihsalin artmasına büyük 
önem vermemiz icap ettiği gibi, tarım sektörün
de çalışanlara da, diğer sektörlerde çalışanlara 
yakın bir gelir ve yaşama seviyesi temin etmemiz 
zarurîdir. 

Tarım Bakanlığının 1972 bütçe carî harca
maları 736 milyon lira, yatırım ödeneği ise, 
71,5 milyon lira ki, carî masraflar yatırım har
camalarının 10 mislidir. 

1973 yılında carî masraflar 789 milyon, yatı
rım harcamaları 203 milyon liradır. Yatırıma 
tahsis edilen ödeneğin artırılması memnuniyeti 
muciptir. Bütçede bu sene tarım ve veteriner 
hizmetlerine ağırlık verilmiştir. Ziraat İşleri 
Genel Müdürlüğü üretimin artması için gübre 
'kullanmasını teşvik etmiş ve 1971 de 2 milyon 
536 bin ton gübre kullanırken, 1972 de 3 mil
yon 845 bin ton gübre kullanmasını temin etmiş
tir. 1973 yılında da 4 432 900 ton gübre kullanıla
cağının programlanması memnuniyeti mucip ol
muştur. 

Genel Müdürlük hububat tohumu dağıtımı
na da öııme vererek, 1971' de 38 bin ton buğ
day dağıtılırken, 1972 de 109 bin ton dağıtıl
mış. 1973 yılında da 276 800 ton dağıtılması ve 
arpada da 5,383 ton tohumluk dağıtılırken, 1972' 
de 18 bin ton dağıtılmış, 1973'de de 122 800 ton 
dağıtılması programlanmıştır. Yine eeltikde de 
1971'de 83 ton. 1972 de 132 ton çeltik tohumu 
dağıtılırken, 1973 programında 4 bin ton dağı
tılması programlanmıştır. 

Umum Müdürlüğün meyve fidanı, bağ çubu
ğu, sebze tohumu dağıtımı da mühim bir artış 
göstermektedir. 
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Gıda sanayiinde mühim yeri olan yumurta 
ve tavuk mevzuunda da, dağıtılan yumurta ve 
civciv miktarını artırmak ve tavukçuluğu teş
vik etmek lâzımdır. Tarımsal kurslara daha çok 
ehemmiyet vermek yerinde olur. Bu işlerde 
Köy İşleri Bakanlığı ile koordinasyon sağlan
malıdır. Ziraat meslek okulları adedi artırılma
lı ve okullar geliştirilmelidir. 

Yurdumuzda 13 milyon baş sığır. 1 milyon 
ıbaş manda, 36 milyon koyun, 5 milyon Ankara 
keçisi ve başka hayvanlar olmak üzere 75 milyon 
hayvan varlığı bulunmaktadır. Hayvancılığın et. 
deri, yün, gübre, vesair hususlarda ehemmiyeti 
büyüktür; fakat hayvancılığın istenilen oranda 
geliştirilmesi için lüzumlu kredi plasmanı yetersiz
dir. 

Et kalite ve üretimini artırmak, birim başına 
et verimini yükseltmek için besiciliğe önem veril
meli, yine Köy İşleri Bakanlığı ile işbirliği ya-
paraik besiciliğin her vilâyete teşmili sağlanmalı
dır. 

Mevcut hayvan varlığına göre veteriner lıe-
ikim adedi yetersizidir. Ayrıca, hayvan sağlık: 
•okulları adedini de artırarak hayvan sağlığı 
memurları ihtiyacı karşılanmalıdır. 

Ziraî Mücadele ve Ziraî Karantina Genel 
Müdürlüğünün zararlı haşerelere karşı yaptığı 
zinaî mücadelenin, paralı da olsa, Devlet eliy
le yapılması uygun olur. Kazanç maksadı ile 
ziraî mücadele yapan teşebbüsler gereken ilâ
cı koymadan su sıkıp gitmekte ve vatandaşı al
datmaktadırlar. Vakıa başıımdan da geçmiş, 
yapan işçiler itiraf etmişlerdir. Gediz elmalık
larına arız olan haşare, ağaçların yapraklarını 
yok etmiş, ağaçları kurutmuş ve bir »mücadele 
de yapılmamıştır. Verimin kalitesinin artma -
ısında rolü olan ziraî mücadele yetersizdir. Zi
raî mücadele 'için uçak ithal edilmektedir. Se
nelerce evvel benzeri uçaklar yapılabiliyordu. 
Yine yapılabileceğini zannederim; bir araştır
ma yapılmalıdır. 

Ziraî karantina hizmetleri esaslı olmamalı 
iki, zaman zaıman ihraç mallarımızın geri çev
rildiğini gazetelerde okuyoruz. 

Hayvancılığı Geliştirme Genel Müdürlüğü
ne entaıısif süt üretim projesi için 112,5 mil
yon lira, köy hayvancılığının geliştirilmesi ve 
besi projesi 'için de, 396 milyon lira kredinin, 
Dünya Kalkınma Bankasından sağlanmış olma-
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sı faydalı olacaktır. Bu projelere yapılacak 
sarfiyat iç, kredilerle 508 miüyoın lirayı bulacak
tır. Bu projelerin uygulanması ile memleket 
ekonomisine 220 milyon lira katkıda bulunula
cağı için memnuniyet verici ve teşekküre şa
yandır. 

iSu Ürünleri Genel Müdürlüğü, 4 . 4 . 1971 
tarih ve 1380 sayılı Su ürünleri Kanununa gö
re, sularımızda balık neslini yok eden bomba, 
dinamit, 'tirolle avlanmanın önlenmesi ile va
zifeli okluğu halde, bu şekilde avlanmaların 
devam ettiğini ve birçok balık neslinin tüken
diğini öğrenmekteyiz. Bu hususta esaslı müca
deleye girişilmesi şayanı temennidir. 

Yine istihsal sahalarında endüstri artıkları
nın sulara akıtılınaması gerektiği halde, İzmit 
Körfezimde bu yüzden balık nesli kurutulmuş
tur. Bu hususun da esaslı takibi ve gereken 
tedbirlerin almımıası lâzımdır. 

Memlcketteiki gıda sanayiini kontrol ve tan
zim etmek gibi, çok: .mühim bir vazife ile yü
kümlü olan Gıda İşleri Genel Müdürlüğü, t eş -
kilâtsızlık yüzünden kendisine düşen vazifeleri 
yapamamaktadır. 

Pamuk İşleri Genel Müdürlüğünün millî eko
nomimizde mühim bir yer işgal eden pamuk zi-
raaiti üzerindeki «alı sm alları memnuniyeti mucip
tir. 

Ziraî Donatım Kurumunun faaliyetleri mem
nuniyet verici bir hızla gelişmektedir. 

Yem Sanayi Anonim Şirketi Genel Müdür
lüğü yurt hayvancılığının kalkınması, gelişme
si ve veriminin artırılması, lüzumlu yemin 
istihsali için gerekli fabrikaların kurulmasında 
büyük hır gayret içinde çalışmaktadır. 

Traktörler fahiş fiyatla satılmaktadır, ucuz
latılması tedbirleri düşünülmelidir. 

Türkiye Süt Endüstrisi Kurumu Genel Mü
dürlüğü halen İstanbul, İzmir, Adana, ve Kars'ta 
dört fabrika ille faaliyet göstermektedir. G-e-
lişme halinde olup, memleket ekonomisi ve gı
da sanayii için faydalı olacaktır. 

Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketi Genel Mü
dürlüğü tekstil sanayii için lüzumlu Merinosu 
teşvik edici bir çalışıma içindedir ve -müstahsi
lin malını değerlendirmektedir. 

Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü çevre 
çiftçilerine örnek olmak gayesi ile kurulmuş
tur. Ankara gıda sorununun hallinde önemli 
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hizmetler yapmaktadır. Mahsullerini hepimiz 
biliyoruz; fakat istihsali kifayetsizdir. Her za
man temin edilemiyor, bu bakımdan istihsalin 
artırılmasını temenni ederim. 

Mecliste bulunan Tarım Bakanlığı ile ilgili 
kanunların tezelden çılkarılması memleket eko
nomisi ve tanımı bakımından faydalı olacaktır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü
nün çalışmaları, benzeri diğer devletler teşek
külleri seviyesindedir. Mesaileri teşekküre şa
yandır. 

Narenciye üretiminin ve' Ziraat Bankası Ge
nel Müdürlüğünün, Ticaret Bakanlığından 
alınarak Tarım Bakanlığına bağlanması uygun 
olur. 

Vaktin darlığından başka dilek ve temenni
lerde bulunamayacağım. Bütçe ve Plân Komis
yonunda ımühim teklif ve temennilerde bulumu] -
muştur. Sayın Bakanın muttali bulunduğu bu 
teklif ve temennilere katılıyorum. Bu teklif 
ve temennilerle •bilhassa tavşancılık hakkında 
izahatta bulunmasını Saym Balkandan rica ede
ceğim. 

Bütçenin Memlekete, Millete, Bakanlığa ha
yırlı, uğurlu olmasını niyaz ile Bakanlık camia
sına 'başarılarının devamını dileyerek teşekkür 
eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Ayrım. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Kars) — Muhterem 

Başkan, sayın senatörler, Tarım Bakanlığının 
güzîde mensupları; 

Muhterem arkadaşlar, grup adına konuşan 
bir arkadaşın, şimdiye 'kadar tarım sektörünün 
başına gelen kimselerin hamleci bir ekip olma-

I > y!§! yüzünden istihsalin düşük olduğunu beyan1 

I etmeleri beni etkiledi. Bu bakımdan, en son 
'konuşan arkadaşımızın durumu daha müspet 

I olarak mütalâa ^etmesi karşısında, grup sözcüsü
nün bu «Hamleci» kelimesi üzerinde bâzı mi-

I şalterle durmak mecburiyetindeyim. 

Muhterem arkadaşlar, her şeyden evvel 
itarum ve toprakla uğraşmak nankör bir meslek
tir. Türkiye'de bütün işsizlerin hüviyetlerinde 
çiftçi yazılıdır; Parlâmentoda bile mesleği ol
mayanların hüviyetine çiftçi yazıldığı gibi... 
Onun için, çiftçiliği bilenlerim sayısının çok ol-

I duğu vaki ise de, çiftçilik hakkında doğru, dü-
1 ,rüst bir şey bilmediğimiz muhakkak. 
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Şimdi dediler ki, Tarım Bakanlığına hamle
ci bir ekip gelmemiş... Misal olarak tavukçu
luk konusunu vereyim: 

Muhterem senatörler, 10 sene evvel Tür
kiye'de tavuk eti ve yumurtayı büyük şehirler
de bulmak .bir meseleydi1. Yumurta fiyatları 
bundan 10 sene evvel 17 - 18 kuruş iken, birden 
ıbire 60 - 65 kuruşa, eıktı; fakat '4 - 5 seneden 
beri bunun 65 kuruştan yukarı çıktığı görülme
mekte ve büyük şehirlerde her zaman tavuk eti 
ve yumurtayı bulmak mümkün olmaktadır. Pe
ki İm hamleyi yapan ikimi erdir; soruyorum şim
di o arkadaşa?.. Hamle yok da bu kendiliğin
den mi oldu? Yalnız, benim Bakanlıktan istif
hamım şu ki, bu hamleler; pek tabiî ticarî bir 
iştir, Türkiye'nin muayyen yerlerine teksif 
ediılmişir. Bilhassa büyük şehirlerin civarında 
ve İstanbul, Ankara, İzmir gibi merkezlerde 
toplanmıştır. Bunu Anadolu'nun diğer taraf
larına id a yaymak lâzımdır. Misal olarak, Do
ğuda yumurta buradan 10 - 15 kuruş, daha pa
halıdır. O halde, Anadolun'un diğer tarafla
rına da teşmil edilmesi için gayretler sarf edil
sin. 

Öte taraftan meyvacılık konusu : Lütfen 
manavların vitrinlerine bakın. Dünya'da bu 
kadar çeşitli ve bol mahsulü olan memleket 
yok. Gezdik, gördük, Avrupa'dan, Ameri
ka'dan farkı ne?.. Peki, bunlar kimin eseridir? 
Bundan 10 sene evvel elma bulmak bir meseley
di, portakal bulmak her mevsimde bir mese
leydi. Bugün soframızda her mevsimde, her 
zaman her türlü meyvayı bulmak mümkündür. 
Bundan 25 - 30 sene evvel nüfusumuzun 15 - 20 
milyon olduğu sıralardan buğday ithal eden, 
dışarıdan yemeklik buğdayını getiren Türki
ye'de, bugün 2 milyon, tona yakın buğday sto
ku vardır. Bunu hamleci ekip yapmamış da, 
kimler yapmıştır? 

Yalnız şu vardır muhterem senatörler; bu, 
üç - beş yıldan beri Türk köylüsünü eğitmek 
için açılan ziraat okullarının ve mezun olan 
ziraat mühendislerinin köye gitmesi için im-
Ikânları biz sağılayamıyoruz. Bütçeye 5 - 6 se
neden beri ödemek koyuyoruz ve diyoruz ki, 
Tarım Bakanlığı için, farz edelim 150 vasıta, 
veteriner için 200 vasıta, mücadele için de 50ı 
vasıta alınacaktır; fakat Plânlama birşey yapı
yor, sene sonunda bunların hepsini tenkis edi-

[ yor ve Tarım Bakanlığının bugün elindeki va
sıtalar 20 - 25 yaşındadır. Muhterem arkadaş
lar, bunların artık piyasada parçası da ka.l-
ımaımıştır. Bu bakımdan, Parlâmento olarak 
imkânları verdikten sonra, bu feragatli meslek 
mensuplarının vazifeleri zaten köyde hizmet et
mektir, seve seve köylere gitmeye alışıktırlar 
ve daima bu hizmetleri severek yapabilirler. 

Şimdi esas konuya döneceğim. Muhterem 
senatörler, Türkiye'de bölgelerimiz muhtelif 

I dır. Meclisteki müzakerelere devanı ettiğimiz 
mahsulleri yetiştirme bakımından ayrılmışlar-
zaıman görürüz, bir müddet; «Fındık taban fi
yatı şöyle olmalıdır, tavan fiyatı böyle olnıa-

I lıdır.» şeklinde fındık konusu görüşülür. O 
geçtikten sonra tütün başlar, tütün şöyle oldu, 
böyle oldu, şudur diye. Sonra çay başlar. Ni
hayet üzüm başlar, pamuk başlar. Bunllar, 
Güney - Anadolu, Ege, Karadeniz Bölgesinin 
tarım mahsulleridir. Bir de, Türkiye'de gelir 

I dağılımının en az okluğu ve geçim sıkıntısı ile 
I karşı karşıya bulunan 15 - 20'ye yakın Güney -

Doğu ve Doğu Anadolu'daki Vilâyetlerimiz var
dır. Bunların da yegâne geçim kaynağı hay
vancılıktır. Bugün ıbu ziraî mahsullerimizin; 
yanında, hariç memleketlerin bizden en çok is
tedikleri gıda ettir. Beslenmede etin ne kadar 
büyük önemi olduğunu takdir edersiniz. Mü
temadiyen bu kürsülerden, et yiyen insanların 
zekâ bakımından, işgücü bakımından, diğer 

I sebze ide ve saire ile gedmen insanlara nazaran 
daha verimli oldukları iddia ediliyor. Fakat 
biz bu hayvancılığımızın kalkınmasını bir tür
lü organize edemedik. Yani taban fiyatı şu 

I olacak, tavan fiyatı bu olacak .diye hayvancı
lıkta bir şey yok. Bunun üzerimde durulmuyor. 

} Bunun üzerinde durulmayışmda basının da 
büyük rolü var. Bizim basınımız muayyen böl
gelere teksiif edilmiş, diğer taraflardan haberi 
yok. Şimdi, her şeyden evvel kontrollü kredi 
sistemine başılamıştır. Damızlık hayvan temi
ninde çak müşkülât çekiliyor. Sayın senato r-

I 1er, bugün normal; yani yenli demeyeyim, me-
| lez kültür ırklarına ait ineklerin çifti 15 - 20 

bin liradan aşağı değildir. Artık Eeşat altını 
seviyesine gelmiştir. Şimdi, yalnız biz hariç
ten ihtiyaca cevap verecek miktarda hayvan it
hal edemediğimize göre, mevcut yerli damız-

J lıklarımızı iyi kullanmamız lâzım. Meselâ, Kars, 
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Ağrı, Erzurum damızlık yetiştirme bölgesidir. 
Zamanında biliyorsunuz besicilik kredisi veri
lirken, bu bölgelere verilmezdi ve politika da 
şu idi; «Efendim, o ımıntakada yem sorunu bir 
meseledir, pahalıdır ve zaten damızlık bölge
sidir, besi bölgesi diğer taraflardır. Onun için 
!biz bunu Malatya'ya, Kayseri'ye, Erzincan'a ve
ririz, buralarda be si anar...» O halde, bu da
mızlık hayvanların; yani ineklerin bu .bölgeden. 
fuzulî olarak diğer bölgelere çıkmaması için 
tedbir almamız ılâzıım. Şimdi pastırma en fazla 
linek etinden yapılmaktadır. Senede 40 - 50 bin 
inek pastırmacıların elinde; yani damızlık ça
ğındaki inekler pastırmacıların elinde kesime 
giderek pastırma yapılıyor. O halde, Bakan
lık bu işin üzerinde titizlikle durarak, bilhassa 
muayyen bir yaş haddi konarak, muhakkak bu 
hayvanların satışına mâni olmak ve bu damız
lıkları tükeıbm'emenin yoluna gitmek lâzımdır. 

Besi hayvancılığına gelince; Türkiye'de ha
kikaten et fiyatlarında bir artış vardır; fakat 
dediğim gibi, ıbu büyük besicilerimiz de İstaaı-
bull'da üç - dört firmanın elinde aciz duruma 
düşmüşlerdir. Sonbaharda hayvanlar besisini 
aldığı zaman hücum başlıyor. Her nedense, bir 
türlü Et ve Balık Kurumu ve bir sürü müesse
seler de olduğu halde, bunlar mevcut hayvan
ları kesiip kış aylarında, etin kıt olduğu zaman-
Ûarda vatandaşlara intikal ettirecek duruma 
gelem e misle rd ir. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Bu ba

kımdan, İstaınibul'da Beşler, Apikoğlu gibi bir 
sürü firmalar vardır. Bunlar 18 liradan et alır
lar, piyasada 25 - 30. liradan rahatlıkla bu et
leri satarlar. 

Kars'taki süt fabrikamız hakikaten iyi bir mües
sesedir; fakat bunun bâzı imkânsızlıkları vardır. 
Arkadaşlar, bugün biliyorsunuz Ankara'da süt 
4 lira. Biz Kars'ta hâlâ 120 - 130 kuruştan süt 
almaya kalkıyoruz. İnsaflı olalım.. Bir taraftan 
diyoruz ki, bu" mıntıkaları kalkındıracağız; 
öbür taraftan da, «yok sen bu durumda sütünü 
bu fiyattan sat» diyoruz. Suyun litresi burada 
100 kuruşa satılıyor. Hiç olmazsa sütün fiyatı 
derhal 2 liraya çıkarılmalıdır. Peynirin 1)6 lira 
olduğu bir memlekette, sütü n'asıl 1'20 kuruştan 
satmaya nıedbur edersiniz? O zaman ne oluyor? 
Aracılar araya giriyorlar ve bu sütleri ucuz fi

yatla alıyorlar. İstirhamımız fabrikaya bâzı im
kânlar sağlanarak, fabrika tam randımanlı 
çalışmanın yolunu bulsun. 

Mehteröm senatörler .mevzular çok; fakat 
vaktim bitiyor. Son olarak bir hususa daha te
mas edip sözlerimi bağlayacağım. 

Şimdi ben bir etüt yaptım. Kars için, Erzu
rum için, Ağrı için diyorum; eğer bir ailenin 
elinde 5 tane yerli damızlık inek olursa, gayet 
iyi geçinebilir fakat demin de arz ettiğim gibi, 
«bu imkânları sağlamamız mümıkün değil. iSonra 
bir durum vardır; bu kanatlı hayvanlardan kaz, 
hastalıklara mukavimdir ve Doğu Anadoluda 
da zaten 'bulunur. Bunun daha da ıslah edilmiş' 
ırkları yetiştirilerek Kars'ta, Ağrı'da kombina
ları da acılıyo.r, buralarda kesimi kolaydır. Ay
rıca tüyü de para ediyor. Şimdi, Fransızlar, 
titalya'nlar bunun ciğerini ithal etmek arzusun
dalar. Yalnız şunu yapacağız muhterem senatör
ler; zeoteknik müesseseler vardır, Buralara ku
luçka (makineleri kurulması lâzımdır. Günkü bi
zim köylümüz, ancak ilkbaharda meralar yeşer
diği zaman yani Nisan, Mayıs aylarında kaz civ
civlerini çıkarabiliyor. Bu zamana kadar çıkara -
muyor, çünkü yem konusu vardır. Böyle bir or
ganizasyona giderek Şubat, Mart aylarında; her 
köyde nihayet 10 - 15 tane fakir aile olabilir, 
yalnız fakir ailelere münhasır olmak üzere tes
pit edilir, kooperatifleşmeye gitmek suretiyle 
dOO - 120 tane kaz palazı bu ailelere yemiyle be
raber verilir ve sonbaharda da alınıp kesimi ya
pılırsa; bir kazın hesabını yaptım, 100 liraya ge
liyor. 100 tane kaz 10 bin lira eder ki, 2 'bin lira 
masraif yapılsa, 8 bin lira kalıyor. Bir fakir aile
nin eline 8 bin lira geçtiği takdirde, gayet mü
kemmel geçinebilir. Yalnız ortaya bir sorun çı
kacak; efendim bunu nasıl istihlâk edelim?.. 
O zaman! da mulhterem senatörler, bizim Meh
metçik her gün kışlada koyun eti yemiyor, ordu 
birlikleri haftada bir - iki gün de. kaz eti yesin
ler. Bunun üzerinde durmak lâzım. 

BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
YUSUF ZİYA AYRIM (Devamla) — Efen

dim çiok teşekkür ederim. 

Tarım Bakanlığı Bütçesinin memleketimiz 
için hayırlı olmasını temenni ederim, saygılarım
la. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kara yiğit, 
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AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) — 
Muhterem arkadaşlarım:; 

Kısa süre içerisinde konuşmanı] iki noktaya 
teksif etmek zorundayım. 

Evvelâ afimizi istirham, edeceğim, belki ko
nu tekrar tekrar önünüze »"eliyor; ama zannede
rim beldenin ıstırapları dinesiye kadar bu konu 
ti zer-inde hassasiyetle duracağız. Bu da, haşhaş 
ekiminin yasaklanmasından sonra. meydana ge
len boşluğun, hâlâ daha doldurulamaiinış otması-
•dıt\ 

Ook yakın arkadaşım, kabiliyetlerine ve. fe
rasetine inandığım Sayın Taıım Bakanının ve 
Tarım Bakanlığı elemanlarının ciddî gayretleri
ne rağmen, durup dururken büyük problemleri 
•olan Tarım Bakanlığının üzerine bu haşhaş mev
zuu da inzimam edince, hakikaten işler birazcık 
gecikti. 

Türkiye'nin hastalığı var; bizde bir organi
zasyon yetersizliği mevcut. Teşkilâtlanma ko
lay olmuyor. Elemanlarımız var, kararlarımız 
var, düşüncelerimiz var; fakat bunlar arasında 
ittihat kurmak, bağlantı kurmak ve yardımları 
bir an evvel götürmekte bir hayli gecikiyoruz. 
Bu, zanndersem memleketin genel bir hastalığı. 

Müesseselerde devamlılık şarttır. Bir sayın 
Başbakan kalkar'. Devlet adına bâzı vaitlerde 
bulunur; ama o Hiiküm'et çekilir, yerine g*elen 
Hükümet utulan evvelki sayın başbakanın söy
lediği sözleri aynen yerine getirmekle zorunlu
dur. Xasıl biz dış ülkelere karşı verdiğimiz söz
lerde duruyorsak, haşhaşı ekemiyorsak, haşhaş 
yasaklanmasına, eyvallah diyorsak, bunun yerine 
hundan mütevellit boşlukları bir an evvel de 
doldurmak, zannedersem Hükümetin ve sorum
lu bakanlıkların vazifesidir. 

Bugün Türkiye'de haşhaş eken bölgelerin en 
büyük sorunu yağ prohlemidir. Aşağı - yukarı 
haşhaşı yasaklayalı 2 sene oVlu, 2 senedir yağ 
prmblemi için ; evet projeler hazırlanır, teşkilât 
kurulur; ama bu beni tatmin etmez beyefendiler* 
Beni tatmin eden, benim belde halkımın yiyece
ği yağı ayağına götürmektir. Ucuz bir yağ te
min etmekle mükellefiz biz ve bunu yapmak 
•zorundayız. Bu bir. 

İkincisi, Tarım Bakanlığının ötedenfoeri böl
gesel çalışmaları olmadığı için, haşhaş ekilen 
'bölge! erde h a şh a şı n y okl u ğ un da n mütevellit 
hanû'i ürünü verine ikame edeceğiz? Buna ait 

çalışmalar da müspet bir netice vermedi. Belki 
hakikaten ilmî çalışmalar oluyor; ama beni tat
min edecek, «Haşhaşın yerine falan ürünü ika
me ediyoruz, şu şekilde yetişir» diyerek, benim 
çiftçime öğretici mahiyette, tohumunu getirip 
bu işlerin başlamasının sağlanmasını istetmek 
zannedersem hakkımdır. 

Bunun ötesinde, bu beldelerde, yine bir işsiz
lik hüküm sürmektedir. Plânın iki anahedefi 
vardır. Birisi, kalkınmayı sağlamak, diğeri de, 
geri (kalmış bölgelere kalkınan bölgeler seviye
sine ulaştırmaktır. Bugün Afyon, İsparta, Bur
dur, Kütahya 'bölgeleri tarımla uğraşırlar; ama 
bir diğer yönüyle de geri kalmış ülkelerdir ve 
sanayileşmemiş ülkelerdir. Şimdi Hükümetin, 
sanayi planındaki yatırımları bu bölgelere doğ
ru aktarması zannedersem yerinde bir hareket 
olur. Zira, haşhaş ekiminin yasaklanmasından 
sonra hakikaten bu bölgelerde işsizlik alaibildi-
ğine fazlalaşmıştır. 

Ben bunları söylüyorum, ümitsiz değilim. Ta
rım Bakanının patronajı altında bulunan Haş
haş 'İka m e Projesi Genel Müdürlüğü zannieder-
sem bunları karşılayacak; ama ne zaman?.. Ben 
öldükten sonda karşılarsa, benim için bir mâna. 
ifade etmez. Mühim olan, bu tedbirleri ben öl
meden lıiı- an evvel ayağımıza getirmektir. 

Haşhaş ekimi yasaklandığı zaman, Sayın 
Başbakan geldi Afyon Belediye binasının balko
nundan halka; «En küçük bir şikâyetiniz olma
yacak» dedi. İnsanlığa biz seve seve yardım et
meye katılıyoruz; ama bunun karşılığını da 
Devlet, benim belde halkıma götürmekle zorun
ludur , y ük ün 11 üdür. 

Biz buralarda, çok şeyler konuşuyoruz. Bu, 
benim bölgemin küçük bir derdi idi. Bölge, sa
kinleri zaman zaman mektuplar yazıyorlar, he
yetler halinde geliyorlar. Sadece şu kadardık 
söyleyeyim, yalnız bir yağ tasirhaiTelerinte ait 
heyet 25 - 30 defa Anlkara'va gelmiştir beyefen
diler ve meselâ bugün yarın Sayın İlyas beyin 
de büyük gayretleriyle neticelenmek üzeredir. 
İnşallah kısa zamanda tazminatlarını alırlar da, 
bu işlerden de. biz bir parçacık rahatlık duymuş 
oluruz. 

Ben diğer hir konuya daha değinmek istiyo
rum. Biz zaman zaman buraya çıkıyoruz, bâzı 
temennilerde bulunuyoruz, bâzı konuşmalar ya
pıyoruz ; ama arkadaşlar sadece konuşuyoruz, 
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»bunları tahkik edemiyoruz. Bunlar ne dereceye 
kadar yapıldı; soramıyoruz, edemiyoruz. 

Şimdi, Türkiye'nin, iktisadî yönden 'büyük 
bin potansiyeli var; bu da Kamu İktisadî Dev
let Teşebibüsleridir. Bu Kamu İktisadî Teşebbüs
lerine ait bâzı temennileri bk komisyonlarda za
man zaman dile getiriyoruz. Bunlar ire dereceye 
kadar tahakkuk etti; hiçbir zaman kesin, bir ne
tice alamıyoruz. Ben şimdi, Sayın Tarım Baka
nının patronajı altında bulur.an İktisadî Devlet 
Teşekküllerine ait, vaktiyle Meclislerde temen
ni edil'en bâzı hususların ne dereceye kadar ye
rine getirildiğini öğrenmek istiyorum. Lütfedip 
ıbize cevap verirlerse memnun kalacağım. 

Ziraî Donatını Kurumu; «Ziraat Âlet ve Ma
kineleri Müessesesinin ileriye müteveccih inki
şafını sağlamak üzere işgücü ve. işletmenim üre
tim potansiyelini de gözünün de bulundurarak, 
uzun vadeli bir gelişme plânı bin an önce hazır
lanmalıdır» diyerek bir temenni ileri sürmüştür. 
Bu temenni ne dereceye, kadar tahakkuk letti, bu
nu öğrenmek isterim. 

Merinos ve bir kısım yoı-'ii yapağı alımları 
ile tiftik mubayaa ve ihracı konularında başa
rılı bir faaliyet gösteren ve 1968 yılından beri 
dicvamlı olarak bilançosunu kârla kapatan Tür
kiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketine, kendi 
'konusunda daha geniş maddî olanak sağlamak 
üzere, kuruluş kanunu çıkıncaya kadar- sermaye
sinin yeterince artırılması için ilgili bakanlıklar 
aracılığı ile tekrar teşebbüse geçilmeli, tiftik 
destekleme alımları için tahsis edilen kredinin 
rehinsiz olarak kullanılması sağlanmalı, ya da 
işletme keridiısi limitinin tamamının peşinen 
ödenmesi suretiyle, rehine esas olacak ilk parti 
tiftiğin alınabilmesi olanakları temin edilerek, 
tiftik alım ve ihraç hacmi artırılmalıdır. Bu te
menni ne dereceye kadar tahakkuk etmiştir; bu
nu da öğrenmek isterim. 

BAŞKAN —• 2 dakikanız var efendim. 
AHMET KARA YİĞİT (Devamla) — Sevim 

siz bir konuşmacı olmak istemem, zamanında bi
tireceğim Sayın Başkanım. 

Türkiye Yapağı ve Tiftik Anonim Şirketinin 
alacaklarına karşılık tefemiz edilen arazinin, 
halen içinde oturmakta olan köylülere uygun1 

şartlarla devri için ilgili makamlar nezdiııde te
şebbüste bulunulmalıdır. Bulunulmuş mudur ve 
neticesi ne olmuştur? 
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I Yıldan yıla artan suni gübre ihtiyacım kar
şılamak amacı ile çeşitli ellerden yapılan ithalât, 
ıbirçok aksaklıklar tevlit ettiğinden, dış piyasa
dan zamanında ve en uygun şekilde tekelden sa-
tmalınmak suretiyle, sunî gübrelerin dağıtıcı
lara ve üreticilere mevsiminde en uygun fiyatla 
intikal et t inilmesini sağlayacak tutarlı bir it
hal ve dağıtım politikası gerçekleştirilmeli. 
Buna ait Tarım Bakanlığı kendi üzerine düşen 
görevi yapmış mıdır? Bunları öğrenmek iste
rini. 

Bütçe Yüce Türk Milletine hayırlı olsun. 
Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şimdiye kadar 6 sayın üye ko
nuşmuş ve 4 sayın üye de sıradadır. Bu sırada 
bulunan 4 sayın üyenin bir tanesine son sözü ta-

I mmak, diğerlerine de soru haklarını mahfuz 
tutmak kaydıyle kifayet ön erge sin i oya arz ede
ceğim. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Aley
hinde söz istiyorum. 

BAŞKAN —• Bütçe müzakerelerinde kısa 
kesmiemiz için kifayet takririnin aleyhindeki 
sözlere mâni oluyoruz. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanlm!) — Sayın 
Başkan, haşhaş mevzuunda çok yanlış konuş m a-
'la,î' oldu. 

BAŞKAN —Kim? 
RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Demin 

konuşan arkadaşım. 

BAŞKAN — Sayın Öztürkeine, o haşhaş 
hölgesinin senatörü; lütfedin de yanlış konuş
masın. 

RİFAT ÖZTÜRKCİNE (İstanbul) — Ben do 
ıTüikiye.'nin senatörüyüm ; bunun açıkça konu
şulması lâzım. 

BAŞKAN —• Neyse; yani konuşmak istiyor
sunuz, kifayeti istemiyorsunuz değil mi? Onu 

} Yüksek Heyet oylarıyle tespit eder efendim. 
Şimdi, daha önce soru talebinde bulunmuş 

lOİan ve sırada bulunan sayın üyelerin soru hak
kı baki kalmak üzere, kifayet önergesini okutu-

I 'yorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Tarım Bakanlığı Bütçesi üzerindeki müzake

relerin yeterliğini arz ve teklif eylerim. 
Bitlis 

| Orhan Kürümoğlu 
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.BAŞKAN — Sayın Öztürkçine kifayetin 
'aleyhinde bulundular. Kifayet önergesini oyla
rınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

Yapılmış olan tenkitlere cevap vermek üze
re Tarım Bakanı Sayın İl ya s Karaöz. 

Sayın Bakan, size. hatırlatmaya lüzum yok. 
I'zun seneler idarecilik yaptınız. 1 saat 00 da
kikanın içerisinde sorulara cevap da dahildir. 
Tabiî bu müddetten daba (ince bitirmeniz, niha
yet bizi memnun eder. 

Buyurun. 
TARDI BAKANI İL YAS KARAÖZ (Muğ

la) — Sayın Başkan, yüce Senatonun değerli 
üyeleri; 

Bilindiği üzere, memleketimiz 1971 yılında 
geçmiş yılların en yüksek tarım üretimini elde 
etmiş ve büyüme hızı % 11,8 olmuştur. 1972 
yılında da, oldukça iyi bir mahsul idrak etmiş 
ve 1971 seviyesine yaklaşılmıştır. 

İkinci Plân döneminde tarımın yıllık ortala
ma büyüme hızı % 0.7 olduğu halde, 1971 ve 
1972 yılları ortalama büyüme hızı r/c 5.5'e ulaş
mıştır. 

1968 sabit faktör fiyatları ile tarım sektö
rünün 1972 yılında gayrisafî millî hâsılaya kat

kısı 05 615 000 000 liraya baliğ olmuş ve bu mik
tar gayrisafî millî hâsılanın c/'c 28,4'üıiü teşkil 
etmiştir. 

Câri faktör fiyatları ile tarımın gayrisafî mil
lî hâsılaya katkısı, aynı yıl için 48 905 700 000 
lira olmuş ve artış hızı ck 4,1'e yükselmiştir. 

Tarımsal üretimin değer itibariyle 1972 yı
lında % 6.1,9 u bitkisel üretimden, •% 04,6'sı hay
vansal üretimden, c/c 0.6'sı su ürünlerinden, 
c/r 2.9'u orman ürünlerinden elde edilmiştir. 

1972 yılında 19 milyon ton olan hububat re
koltesinin, 12 milyon tonunu buğday teşkil et
mektedir. Endüstri bitkilerinden şeker pancarı 
üretiminde 197.1'e nazaran fazlalık, patates ve 
pamuk üretiminde ise, 1971 seviyesinde olduğu 
tespit edilmiş bulunmaktadır. Keza, baklagiller 
üretiminde de 197Ve nazaran fazlalık olmuştur. 
1971'de 619 410 ton olan üretim, 1972'de 606 500 
tona yükselmiştir. Yağlı tohumlarda 1971'de 
1 406 467 ton olan üretim. 1972'de 1 507 200 tona 
çıkmıştır. 

Meyvelerden; narenciye üretimi 1971'de 690 
(bin ton iken, 1972'de 892 bin tona. zeytin üreti

mi 026 bin tondan, 900 bin tona, sebze üretimi 
8 549 000 tondan, 8 562 000 tona yükselmek su
retiyle önemli artışlar elde edilmiştir. 

Hayvansal ürünler 1972 yılında c/c 0,2 ora
nında artmıştır. 1971'de et üretimi 517 bin ton 
iken, 1972'de 546 bin tona, tavuk eti üretimi 
106 bin tondan 119 bin tona, yumurta üretimi 
de 115 bin tondan 120 bin tona ulaşmıştır. Ya
pılan tahminlere göre, tarım ürünleri ihracatı 
1972 yılı nen 480 900 000 dolar olarak plânlan
mış olmasına rağmen, 585 milyon dolar olarak 
realize edilmiş olacaktır. 

1972 güz dönemi itibariyle 10 150 000 hek
tarlık alanda hububat ekimi tamamlanmıştır. 
Geçen sene aynı devrede bu miktar 9 905 500 
•hektar idi. Buğday ekimi, aynı tarihte geçen se
nenin 7 496 000 hektarına karşılık, bu sene 
7 750 000 hektar olarak gerçekleşmiş bulunmak
tadır. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Üçüncü Beş Yıl
lık Plânda tarım sektörü için tespit edilen genel 
liedeflerle ilgili olarak bir özet vermeye çalışa
cağım. 

1970 - 1977 yıllarını kapsayan Üçüncü Plân 
döneminde gayrisafî yurt içi hâsılada 88 milyar 
liralık bir artış öngörülmüştür-. Bu artışın % 12' 
si tarım sektöründen sağlanacaktır. Bunun için 
de, tarım sektörü üretiminin yılda ortalama 
% 4,5 artması gerekmektedir. 

Tarım sektörünün gayrisafî yurt içi hâsılada
ki payı 1972'de c/( 28 iken. 1977'de cfc 20'e dü
şecek, buna karşılık sanayi sektörünün % 20' 
den c/c 27'ye çıkacaktır. Bununla beraber, tarım 
sektörünün gayrisafî yurt içi hâsıladaki payı, 
1971 fiyatları ile mutlak değerler olarak artma
ya devam edecek ve 1972'de 46 milyar 400 mil
yon lira iken, 1977'de 55 milyar 700 milyon lira
ya baliğ olacaktır. 281 milyar ilralık toptan sa
bit sermaye yatırımlarının % 11.7'si; yani 00 
milyar Türk Lirası tarım sektörüne tahsis edi
lecektir. Tarım sektörüne ayrılan 00 milyar lira
nın % 40,1'i toprak ve su kaynaklarına, c/c 00,8'i 
traktör, makine ve ekipmanlara ayrılacaktır. 
Malûmları olduğu veçhile, bu oran Birinci Plân 
döneminde c/c 17,7 ve İkinci Plân döneminde 
•% 15,2 olarak tespit edilmiş ve gerçekleşmeler 
ise, sırası ile şöyle olmuştur: f/c 15,0, % 11,8. 

Tarım sektöründe çalışanların toplam çalı
şanlara oranı 1972'de °/c 66 iken. bu oran 1 mil
yon 600 bin kişiye yurt içinde tarım dışı istih-
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dam imkânı yaratılmak suretiyle, 1977'de % 59'a 
düşürülecek ve dolayısıyle tarım sektöründe ça
lışanların, toplam çalışanlara oranında 1972 -
1973 döneminde c/c 7 bir azalma olacaktır. Tarım 
sektörü, diğer sektörlere net kaynak aktarabile
cek bir güce kavuşturulacaktır. Bunun için ta
rımsal üretimde verimlilik artırılacak ve tarımın 
hava şartlarına bağlılığı asgarî seviyeye indirile
cek, ürün çeşitlerinin yetiştirilmesi ve tekniği
nin yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

Dengeli beslenme yönünden iç talebin gerek
li kıldığı ürünler ile ihraç potansiyeli bulunan 
ürünlerin yetiştirilmesine ve bilhassa hayvancı
lığa öncelik verilecektir. Verimliliğin artırılma
sı için teknolojik gelişmelerden istifade edile
cek, toprak muhafaza ve sulama yatırımlarına 
ağırlık verilecektir. Üçüncü Beş Yıllık Plân dö
neminde 1971 fiyatları ile yıllık ortalama artış
lar olarak bitkisel üretimde cfc 4, hayvan ürün
lerinde % 5, orman ürünlerinde % 9,1 ve su 
ürünlerinde % 8,4 artış öngörülmüştür. 

Üçüncü Plân döneminde 540 hektarlık bir 
alan sulamaya açılacak, 155 bin hektar taşkın
dan korunacak, 101 bin hektar da drenaj ve 
kurutma yapılacak, 98 bin hektarda toprak ko
ruma ve 285 bin hektarda tarla içi geliştirme 
hizmetleri yapılacaktır. 

Kullanılan gübre miktarı 1977'de 5 milyon 
012 bin tona ulaşacak ve dolayısıyle 1972 yılın
da % 24,9 olan gübreleme oranı 1977 yılında 
(/c 43,4'e yükselmiş olacaktır. 

Diğer yönden, hayvancılığın gelişiminde 
önemli bir etken olan yem üretimine de, bu dö
nem içerisinde ağırlık verilecektir. Hayvan 
ürünleri olarak 1972 yılına nazaran 1977 yılın
da, sığır ve koyun eti üretimi 545 800 tondan 
730 100 tona, tavuk eti üretimi 118 900 tondan 
180 100 tona ve dolayısıyle toplam et üretimi 
664 700 tondan, 910 200 tona çıkarılmış olacak
tır. Aynı sürede süt üretimi 3 377 600 tondan 
4 429 600 tona, yumurta üretimi ise, 119 900 
tondan 195 600 tona; yapağı, tiftik, kıl üreti
mi 68 400 tondan 84 500 tona yükselecektir. 

1972 yılında 200 bin ton olan açık deniz ba
lıkçılığı, iç sular ve kültür balıkçılığı kabuklar 
ve diğerleri olmak üzere toplam su ürünleri üre
timimiz 1977 yılında % 50 nispetinde artırıla
rak 300 bin tona baliğ olacaktır. 
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Değerli senatörler, memleketimizde 1972 yı
lında işlenen arazi 27 471 000 hektardır. Bunun 
13 231 000 hektarım hububat, 380 000 hektarını 
baklagiller, 1 750 000 hektarını endüstri bitki
leri ve yağlı tohumlar, 2 600 000 hektarını mey
velikler, 500 000 hektarını sebzeler ve.410 000 
hektarını yem bitkileri teşkil etmektedir. Böy
lece her sene ekilen topraklar toplamı 18 871 000 
hektar tutmaktadır. Bundan başka 8 600 000 
hektar nadas arazi bulunmaktadır. Nadasla be
raber, her yıl işlenen topraklar yekûnu biraz 
önce de ifade ettiğim şekilde, 27 471 000 hektara 
ulaşmaktadır. 1972'de nadasla beraber, 27 471 000 
hektar olan tarımsal arazi varlığımız, artık mar
jinal hududa ulaşmış bulunmaktadır. Nadas ara
zi toplam tarım arazisinin c/c 31,3'ünü tutmakta
dır. -Sulama imkânları ile kullanılan teknoloji ve 
girdi miktarlarının artırılması suretiyle nadas 
sahasının azaltılmasına ve dolayısıyle istikrarlı 
ve daha fazla mahsul almaya çalışılmaktadır. 
Nadas arazinin azaltılması suretiyle, her yıl üre
time alınacak ilâve arazi miktarı 1977'de 813 000 
hektar olacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, burada bir gerçeği ifa
de etmek istiyorum. Tarımsal üretim her mem
lekette hava şartlarının etkisi altındadır. Ancak 
bunun olumsuz etkisi, tarımı entansife eden mo
dern teknolojinin uygulama derecesi ile her 
memlekette değişik bulunmaktadır. Bununla 
beraber, tabiatın olumsuz etkilerini tamamen 
bertaraf etmek mümkün bulunmamaktadır. 
Tabiatın şartlarının memleketimizdeki olumsuz 
tesiri daha çok yağışla ilgilidir. Bu olumsuzlu
ğun azaltılması, teknolojik tedbirler yanında, 
kurak; bölgelerimizde sulamanın artırılmasını ge
rektirmektedir. 

Verimin artırılmasını sağlayacak ve tarımı
mızın hava şartlarına bağlılığını en büyük öl
çüde azaltacak başlıca faktör, bilindiği üzere 
sulamanın memleketimiz için ehemmiyetinin bü
yük olmasında bulunmaktadır. Sulama ile, hem 
kullanılan diğer girdilerden daha büyük ölçüde 
istifade etmek mümkün olacak, hem de nadasa 
son verilerek, her sene ve daha 'garantili mah
sul almak imkân dahiline girecektir. Ayrıca, su
lama ile tarımımızın üretim paternini memleke
tin ihtiyaç ve ekonominin icaplarına göre dü
zenlemek ve üretime istikrar sağlamak mümkün 
olacaktır. 1972 yılında 93 105 hektar arazinin su-



C. Senatosu B : 28 

lanması imkân dahiline •girmiş ye böylece mem
leketimizde sulanabildi arazi miktarı 1 939 000 
hektara ulaşmıştır. 27 471 00:0 hektar tarım ara
zisinin 8,5 milyar hektarının sulanması mümkün 
görülmekte ye halen % 7,1'i; yani 1 939 000 hek
tarı sulanmaktadır. Üçüncü Plân döneminde 
540 000 hektar arazi yeniden sulamaya açılacak 
ye bunun 1973 yılma isabet eden kısmı 120 000 
hektar civarında olacaktır. 
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ziraat meslek okulu, 2 ey ekonomisi olmak üze
re, 39 adet lise seviyeli ziraat okulu bulunmak
tadır. Ziraat meslek okullarında, gerek kamu 
sektöründe, gerekse özel sektörde çalışacak ye 
daha çok pratik bilgilere sahip ziraat teknis
yenleri yetiştirilmektedir. Ey ekonomisi okulla
rı mezunları, köylü kadın ye kızlarımızın ey ida
resi ye çeşitli el sanatları konusunda eğitimleri
ni yapmaktadırlar. Bu okullar, 1973 - 1974 öğre
tim yılında, Üçüncü Beş Yıllık Plân ilkelerine 
göre, tarım meslek liselerine, pratik tarım okul
larına, hizmet içi eğitim merkezlerine, çiftçiyi 
eğitim merkezlerine dönüştürülecektir. Tarım 
meslek liseleri tarım teknisyeni yetiştirecektir. 
Bunlar, gerek özel sektörde, gerekse de Devlet 
kademesinde hizmet alabileceklerdir. 

Pratik tarım okullarına girecek talebeler ise, 
münhasıran Devlet memuru olarak yetiştirilme
yecekler, bunlar kısa devreli kurslar içerisinde 
daha bilgili, daha görgülü çiftçi haline getirile
ceklerdir ve eğitim programları 1973 yılında bu 
esasa göre uygulanacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı ta
rımın ilmî ve teknik esaslara göre yürütülmesi 
ve memleket şartlarına ve dış taleplere uygun 
yüksek kaliteli ürün yetiştirilmesini araştırma
ya dayanmaktadır. Araştırma hizmetlerine Ba
kanlığımız geniş ölçüde ehemmiyet vermektedir. 
Bu bakımdan bir noksanlık olarak gördüğümüz 
yönetmelik de çıkarak meriyete girmiş bulun
maktadır. 

Değerli arkadaşlarım, memleketimiz için çok 
önem taşıyan hayvancılık hakkında kısaca yüce 
Senatoya bilgi vermek istiyorum. Hayvancılığın 
geliştirilmesi bakımından uygulanan genel po
litika ve faaliyetler şöyledir: 

Hayvancılığın tekâmülü ve hayvan ıslahı Ba
kanlığımızca üç anasistemde yapılmaktadır. 
Bunlardan biri; yerli ırkların yüksek verimli 
kültür ırkları ile melezlenmesi, ikincisi; saf kül
tür ırklarının ithal ve yetiştirilmesi, üçüncüsü 
ise; yerli ırkların seleksiyon suretiyle ıslahıdır. 

Yerli ırkların yüksek verimli kültür ırkları 
ile melezlenmesi snn'i tohumlama ve tabiî to
humlama yolları ile yapılmaktadır. Sığır nesli
nin ıslahı faaliyetleri de; yabancı kültür ırkla
rı ile yapılan çalışmalar, yerli ırklarla yapılan 
çalışmalar olmak üzere ayrılmış bulunmaktadır. 
Yerli ırklarla çalışmalar; Doğu Anadolu Kırmı
zısı, Güney Anadolu Kırmızısı olmak üzere iki-

Yiiksek vasıflı tohumluklar : 
Değerli arkadaşlarım, üretimin artırılmasına 

yardımcı olan başlıca girdilerden tohumluk ko
nusunda. gereken hizmetlere Bakanlığımızca 
aralıksız devam edilmektedir. Her türlü bitkile
rin tohumluk üretimini bölgelerin özelliklerine 
göre sağlamak için araştırma ve üretim müesse
seleri ve sözleşmeli çiftçilerle işbirliği yapıla
rak temin edilmektedir. Tohumluk üretimi ve 
dağıtımında ağırlık, hububat tohumluğunda bu
lunmaktadır. 1972 yılında 149 465 ton sertifika
lı tohumluk dağıtımı programlanmıştır. Bunun 
110 875 tonunu hububat. 32 500 tonunu pamuk, 
2 440 tonunu şeker pancarı. 1 600 tonunu ayçi
çeği ve geri kalan kısmını da diğer tohumluklar 
teşkil etmektedir. 1972 yılında çiftçiye dağıtıl
mak üzere 142 192 ton tohumluk tahsis edil
miştir. Bunun 91 672 tonu buğday ve 14 169 tonu 
arpadır. Bu miktardan, 5254 sayılı Kanuna göre, 
muhtaç çiftçilere tohumluk olarak 36 137 ton 
buğday ve 6 344 ton arpa tahsis edilmiş bulun
maktadır. 1973 yılı için 120 000 tonu hububat. 
32 500 tonu pamuk, 3 400 tonu ayçiçeği, 4 621 
tonu şeker pancarı. 3 800 tonu patates ve diğer
leri olmak üzere, 166 240 ton tohumluk üretim 
ve dağıtımı programa bağlanmış bulunmakta
dır. Halen çeşitli bölgelerimizdeki müesseseleri
mizde üretilen yüksek verimli, ıslah edilmiş 8 
yerli ve 7 yabancı çeşit, Türk çiftçisinin emrine 
â mâ de bulun m a kt a dır. 

Değerli arkadaşlarım. 1972 yılında Tarım Ba
kanlığına bağlı kuruluşlar çiftçiye 7 milyon ci
varında fidan dağıtmıştır. 1973 yılı Programı ise 
8 milyon civarındadır. 

•Muhterem senatörler, bir nebze eğitini hiz
metlerimizden bahsetmek istiyorum. 

Bugün memleketimizde Ankara, İzmir, Erzu
rum ve Adana olmak üzere, dört ziraat fakülte
miz bulunmaktadır. Bu fakültelere yaklaşık ola
rak yılda 1 000 öğrenci alınmaktadır'. Halen 37 
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ye ayrılmış •bulunuyor. Yabancı 'kültür ırkları 
ile yapılan çalışmalardaki anaprensibimiz; bu 
ırkların memleketin çeşitli bölgelerindeki ekolo
jik ve ekonomik şartlara uygunluğu esasına da
yanmaktadır. Bu bakımdan, ya'bancı kültür ırk
ları ile yapılan çalışmalar genel olarak üç, böl
gede ayrı ırkla uygulanmaktadır. Bunlar, Kara
deniz sahil şeridinde uygulanan Jerscy ırkı ça
lışmaları; Trakya, Marmara, Ege, kısmen Ak
deniz ve Orta Anadolunun müsait bölgelerinde 
uygulanan Holstein ırkı çalışmaları, Doğu ve 
Orta Anadolu bölgesinde uygulanan Montafon 
veya İsviçre Esmer ırkı çalışmalarıdır. 

'Muhterem arkadaşlarım, Türkiye yılda 10 -
12 bin ton Merinos yapağısına ihtiyaç duymak
tadır. Bugün Merinos koyunlarımızın adedi 
860 000 baştan ibaret bulunmaktadır. Yıllık üre
timimiz 1 000 - 1 500 ton civarındadır. Bakiye 
kısım ithal yolu ile karşılanıyor. Bu da 200 mil
yon Türk Lirası civarında dövize ihtiyaç gös
teriyor. Bu ihtiyacımızı yurt içinden karşılaya
bilmek üzere 5 milyon baş koyunun Merinos tah
vili için Tarım Bakanlığı olarak bir Merinos Pro
jesi uyguluyoruz. Uygulama sisteminde sunî ve 
tabiî tohumlama metotları kullanılmaktadır. Her 
yıl 250 bin baş koyuna Merinos sunî tohumla
ması yapılmak suretiyle bu problemin halledil
mesi cihetine gidilmektedir. 

Bu genel çalışmalar dışında, hayvancılığı ge
liştirme projeleri uygulanmaktadır. Bu konuda 
Dünya Kalkınma Bankası ile müşterek yürütü
len iki projemiz mevcut bulunmaktadır. Bunlar
dan birisi entansif süt sığırcılığı projesi, diğeri 
de köy hayvancılığını geliştirme projesidir. En
tansif süt sığırcılığı projesinin gayesi, projeye 
dahil bölgelerde yüksek verimli ırk damızlıklar
la rasyonel 300 adet süt sığırı işletmesinin ku
rulmasıdır. Malî portesi 25,9 milyon dolardır. 
Projenin birinci kısmının uygulanması için ön
görülen 7,5 milyon doların 4,5 milyon doları kre
di olarak alınmış bulunmaktadır. Bu proje, ilk 
etapta İstanbul bölgesinde; yani Edirne, Tekir
dağ, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve İs
tanbul'da uygulanacak. İkinci bölge olarak İz
mir bölgesi, üçüncü bölge olarak Adana bölgesi, 
dördüncü bölge olarak ta Ankara bölgesinde 
uygulama yapılacaktır. 

Köy hayvancılığını geliştirme projesi: bu pro
jenin gayesi, fert isletmelerini ele alacak, eğer 
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I fert işletmeleri yoksa, köy ortam alı araziyi ele 
I alacak, ilmim ıslah, edecek, damızlık vermek su-
I reliyle köy .sürülerini ıslah edecek. Bu faaliyet, 
I kooperatifler ve birlikler vasıtasıyle yapılacaktır. 

I Değerli arkadaşlarım, bu projenin 'malî porte-
I si 28,3 milyon dolardır. Bunun 11,9 milyon du-
I lan köy hayvancılığını geliştirme altprojesme tah-
I sis edilmiştir. 10,3 milyon doları ise, besicilik 
I altproj esine tahsis edilmiş bulunmaktadır. Köy 
I hayvancılığını geliştirme altproj esi Kars, Erzıı-
I rıi'iıı, Ağrı illerinde uygulamaya başlanacaktır. 
I Besicilik ait praojesi ise, Orta Anadolu'da besi-
I ciliğe elverişli illeıVle uygulanacak, yılda 100 bin. 
I baş kasaplık sığır, 240 bin baş koyun besiye alı-
I nacaktır. Projenin c/( 57'si; yani 16 milyon dola-
J rı (224 milyon Türk lirası) Dünya Bankası, 
I c/( 43'ü; yani 12,3 milyon doları (171 milyon 800 
I bin Türk Lirası) Hükümetimiz tarafından öde-
1 necekti..'. 

I Aziz arkadaşlarım, 'bunun dışında Çankırı ve 
I (eorum'da, mahsul değiştirilmesi projesi, Trakya" 
I da, ihraca, -dönük hayvancılık projeleri uygulan-
I m aktadır. 

I Muhterem senatörler, meni leke1 timizde gem; 
hayvan kesiminden, dolayı Türk ekonomisi yılda 

I milyarlarca lira zarara, girmektedir. Bir yılda 
I Ege, Trakya ve Marmara bölgelerinde genç yaş-
I ta 'kesilen kuzuların millî ekonomiye verdiği za-
I rar, .1 milyar 250 milyon lira. civarındadır. Bu-
I ııa mani olabilmek 'bakımında.n-, yani genç yaşta 
I kuzu 'kesimini önlemek 'bakımından Bakanlığımız 
I bu sene bir proje geliştirmiş bulunmaktadır. Bu 
I projeye göre, kuzu üreticisine 61 lira yem, 80 
I lira 'da, satmalma; yani besi yapacaklara kredi 
I teinin ettik. 140 lira Ziraat Bankasınca kendile-
I rine kre'di verilmektedir. Bu suretle birinci dö

nem içeı.isinde; yani 1972 - .1973 dönemi içerisin
de 850 ibi'iı has kuzu besiye alınmış olacaktır. Bu 
hayvanlar 4 kilo, 6 kik), 8 kilo arasında kesilmek
le idiler. Oifjtçi ve üretici bu krediyi temin et-

J tikten sonra, kuzusunu 30 ve 35 kilodan aşağı 
canlı ağırlıkta kesmemek azmindedir. Mesele ta-

I mamen ekonomik ve iktisadî bulunmaktadır. Bu 
i faaliyet, devam ettiği müddetçe, önümüzdeki yıl

lardaki -besi miktarı daha fazla artacak, bu su
retle her yıl milyarlarca lira zarardan kurtulmuş 
olacağız. 

Değerli arkadaşlarım, hayvan, pazaıhırına da 
ehemmiyet veı ilmektedir. Bütçe imkânları nis-
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potinde bunları Türkiye'nin muhtelit' yerlerinde 
tesis etme cihetine gitmiş bulunuyoruz. 

Hayvan ve hayvan hastalıkları konusunda da, 
ayrıca yeni yeni adımlar atmış bulunmaktayız. 
Türkiye'mizin şap aşısı istihsali yılda 3,5 milyon 
doz iken, bu senenin sonunda 8 milyon doza ulaş
mış bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bu mü
cadele koruyucu hekimlik şeklinde olacaktır; ya
ni çift aşı yapılmak suretiyle hayvanlar, muhte
lif hastalıklara 'karşı bir aşı ile korunmuş olacak
lardır. Önümüzdeki yıllardaki hedefimiz 20 mil
yon dozun üzerine çıkmaktır. 

Muhterem arakdaşlarım, hayvancılık: bahsin
de 'biliyorsunuz Tarım Bakanlığı 'bünyesinde 
Hayvancılığı Geliştirme (Jenel Müdürlüğü kurul
muş bulunmaktadır. Bu (Jenel Müdürlüğün taşra 
teşkilâtı da yavaş yavaş bölgeler itibariyle böl
ge müdürlükleri şeklinde kurulmaya başlamış bu
lunmaktadır. Diğer taraftan, Su Ürünleri (Je
nel. Müdürlüğü de kurulmuş 'bulunmakladır. An
cak denizlerde, göllerde balıkçılığı tam mânası 
ile disiplin altına alabilmemiz için bâzı sıkıntı
larımız mevcuttur. Bu -kontroller halen eski 
mevzuat, hükümlerine -göre yapılmaktadır, Çün-
'kü .1580 sayılı Kanunun, sureti tatbikini gösteren 
tüzük henüz çıkarılmamıştır; Danıştayda 'bulun
maktadır. Bu tüzük meriyete girdikten sonra, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğü balıkçılık mevzu
unda çok müessir olacaktır. Bomba rvc dinamitle 
balık -avlanmasını katiyetle yasak edeceğiz. 

MEHMET NAFİZ ERGENEEİ (Edime) 
— (Jck geç'kalınmıştır. 

TAKİM BAKANİ İLYAS JvARAÖZ (De
vamla) — Evet doğrudur, geç kalınmış bulun
maktadır. Boğazlarımızda; İslanbul Boğazında 
eskiden sürü 'halinde gelen, akın halinde gelen 
•balıklara, maalesef 'bugün tesadüf edilmem ekte-
dİA 

Değerli arkadaşlarım. Tarım Bakanlığı ola
rak Türk tarımının gelişmesinde büyük rolü ola
cak bâzı mevzuat çalışmaları içinde bulunmak
tayız. Noksanlıklarımızı giderebilmek için, ha
len Millet Meclisinde 13 kanun tasarımız bulun
maktadır. Yeni yeni kanun tasarıları da sevk 
etmekteyiz. Tarım Bakanlığının yeniden dü
zenlenmesi yönündeki çalışmalarımız da devam 
etmetekdir. Çok değerli arkadaşlarımdan biri, 
zanediyorum Adalet Partisi Grubu adına konu
şan Sayın Altuntaş, «Bir Âfetler Kanunu var-
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dır, âfete uğrayan vatandaşa Devlet geç de ol
sa bir bina vermekte ve uzun vâdede de parasını 
tahsil etmektedir; fakat tarım sektöründe çift
çinin 12 aylık almterini yarım saatlik dolu, beş 
dakikalık bir yağmur alıp götürmektedir. Bu 
mevzuda hiç bir şey yapamıyoruz.» dediler. 
Doğrudur arkadaşlar, Tarım Bakanlığı olarak 
çiftçinin içinde bulunduğu bu güç durum dik
kate alınmak suretiyle, tabiî âfetlerden zarar 
gören çiftçilere yapılacak yardımlar hakkında 
bir fon tesis edilmesi için çalışmalara girilmiş 
ve bu fon tesisi hakkındaki kanun tasarısı ha
zırlanmış bulunmaktadır. Bu kanun tasarısını 
Millet Meclisine gönderemedik. Sebebi; ziraî 
sigorta kanun tasarısı da hazırlanmaktadır ve 
ikisini birlikte göndermek istememizden ileri 
gelmektedir. 

Değerli arkadalaşrım. Cumhuriyetin ilânın
dan bu yana ziraî sigorta mevzuu muhtelif de
falar, muhtelif hükümetlerimizce ele alınmış; 
fakat tahakkuku imkânsızlaşmıştır. Yaptığımı-
mız incelemelere göre-, Türk çiftçisinin % 3 ile 
c/c 5'i arasında değişen bir nispeti ziraî sigorta
nın risklerine mütehammil görülmektedir. Di
ğer- geride kalan kısım. İm sigorta risklerine 
malî bünye bakımından mütehammil değildir. 
İşte bu bakımdan, bir fonun tesisini lüzumlu 
gördük. Fenden sigortaya geçilmesi daha kolay 
olacak ve sigorta risklerini fondan sağlanacak 
menfaatlerle aşağı düşürmek imkân dahilinde
dir ve plâna da bu şekilde bir ilke. bir hüküm 
konulmuş bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım. Tarım Bakanlığının 
hayvancılığa verdiği ehemmiyeti izah ettim. Bu
nun yanında, yem sanayiine de önem vermek 
mecburiyetindeyiz. Bu bakımdan Yem Sanayii 
Genel Müdürlüğü ve özel teşebbüs, bugün mem
leketimizin muhtelif yerlerinde yem fabrikaları 
kurmaya başlamış bulunmaktadır ve bu yem sa
nayii memleketimizde gün geçtikçe inkişaf et
mektedir. 

Süt sanayii konusunda da keza bugün mev
cut dört fabrikamıza ilâveten, halen işletmeye 
hazır bir hayli fabrikamız olduğu gibi, önümüz
deki yıllarda ve bu yıl da temeli atılacak bir 
hayli fabrikamız mevcut bulunmaktadır. 

Değerli arkadaşlarım, Tarım Bakanlığı ola
rak 1973 yılından itibaren proeyje dayalı olarak 
bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Birkaç tane/ 
sini misal olarak arz etmek istiyorum. 
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Tarım Bakanlığı 1973 yılından itibaren uy
gulanmak üzere, buğday üretimini geliştirme 
projesi, çeltik üretimini geliştirme projesi, mı
sır üretimini geliştirme projesi, yerfıstığı üre
timini geliştirme projesi, soya üretimini geliş
tirme projesi, yemeklik baklagiller projesi, pa
tates üretimini geliştirme projesi, ayçiçeği zira-
atiııi geliştirme projesi, köy hayvancılığını ge
liştirme projesi, yem bitkilerini geliştirme pro
jesi, tavukçuluk araştırma ve geliştirme proje
si, arıcılığı geliştirme projesi; tarihimizde ve 
Türk tarımımızda çiftçinin bir yan geliri olan 
ve son yıllarda ortadan kalkmış bulunan ipek
böcekçiliğini geliştirme projesini de yeniden ele 
almış bulunuyoruz. Potansiyeli bulunan illerde 
1970 yılından itibaren bu projelerin tatbikatına 
geçilecektir. 

Arkadaşlar, bunların heyeti umumiyesi 19 
projedir. Bir de şerbetçi otu mevzuu vardır. 
Onu da ayrıca ele almış bulunmaktayız. Memle-
keimizde çeltik üretimine Tarım Bakanlığı ola
rak geniş ölçüde ehemmiyet vermekteyiz. Önü
müzdeki yıllarda büyük bir gelişine içinde ola
cağımızı ümidediyoruz. 

Pirinç ithal etmekten bu memleekti kurtar
mamız lâzım, Günkü, memleketin muhtelif vilâ
yetleri çeltik yetiştirilmesine çok müsait bulun
maktadır. Ancak, meseleyi disipline ederek üze
rine yürümemiz icabetmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânda tarım sektörü için mühim hedefler geti
rilmiş bulunmaktadır. Bunlara arkadaşlarım de
ğindiği için, vaktinizi almamak bakımından kı
saca birkaç tanesini okuyacağım. 

Uzun dönemde pazarlama gelişme hedefleri. 
tarımsal pazarlama hedefleri ve bunlardan 435 
nei hedefi okumak istiyorum. 

«Fiyat müdahalelerinin zorunlu görüldüğü 
hallerde enfslâsyonist baskıyı asgariye indir
mek, kredi ve finansman kaynaklarını zorlamak 
ve gereksiz stok birikimlerini önlemek için des
tekleme fiyatları ürünlerin özelliğine göre, eki
minden veya hasadından önce belirlenecektir. 
Desteklemede ekonomik ve sosyal amaçlar göz-
önüne "alınarak ürün destekleme fiyatı, yörelere, 
ürün kalitesine ve satınalıııacak miktara göre 
farklılaştırılacaktır. Hayvancılığın önemi göz-
önüne alınarak ilgili bölümde de değinildiği gibi 
perakende et fiyatlarında tavan fiyat yerine, 

canlı hayvanlarda taban fiyat sistemi getirile
cektir. Dış pazarlarda talep - fiyat esnekleri 
yüksek ürünler, desteklemelerde öncelik kaza
nacaktır.» şeklinde, Tarım Bakanlığına ve ilgili 
bakanlıklara bu mevzuda; yani pazarlama ve fi
yat konusunda verilmiş mühim vazifeler vardır. 
Bu vazifeleri bu dönem içerisinde yerine getir
mek mecburiyeti de, Hükümetin vazifei asliyesi 
olacaktır. 

Sayın Başkan, genel mahiyette bu şekilde 
bilgi verdikten sonra, Tarım Bakanlığı bütçesi 
üzerinde tenkit ve temennilerde bulunan değer
li arkadaşlarımın sorularına ve tenkitlerine ce
vap vermek istiyorum. . 

İlk sözü alan değerli arkadaşım Muslihittiıı 
Yılmaz Mete, 1973 yılı bütçesi üzerinde durdu
lar ve şöyle dediler; «1973 yılı bütçesi ruhtan 
noksan olarak hazırlanmıştır.» Kanaatimce 1973 
yılı bütçesi sayın değerli arkadaşım Mete'nin. 
ifade ettiği gibi ruhsuz bir durumda değil, mem
leketimizin gelir kaynaklan ve ihtiyaç duyulan 
yatırımlar dikkate alınmak suretiyle Üçüncü 
Beş Yıllık Plân hedeflerine göre titizlikle ha
zırlanmıştır. 

Değerli arkadaşlarım, dolar kuru konusun
da, kendileri haklıdırlar. Diğer mahsullere de 
uygulanması lâzımgeliyordu; fakat ekonominin 
genel durumu içerisinde o mevsimde bunun ya
pılmasına imkân bulamadık. Tütünde 14 lira 
üzerinden değerlendirilmiştir; önümüzdeki yıl
da diğer tarım ürünlerimize de aynı şekilde bu 
uygulanacaktır. 

«Gübre ihtiyacı tam olarak zamanında kar-
şılanamamakta, çiftçi gübre tedarikinde güçlük 
çekmekte, birkaç yüz kişi bundan faydalanmak
tadır. Fiyatlar alabildiğine yükselmektedir. 
Fransa ve Almanya'daki gübre fiyatları Türki
ye'ye kıyasla c/c 340 daha düşüktür.» buyurdu
lar. 

Değerli arkadaşlarım, hatırlayacağınız üze
re, 19 Ağustos 1972 tarihli Besmî Gazetede ya
yınlanan 7/4763 sayılı Kararname ile uygulan
makta olan gübre reijmi tamamen değiştirilmiş 
bulunmaktadır. Gübrenin ithali, dahildeki dağı
tımı üç millî müessesemize verilmiş bulunuyor. 
Bunlar Ziraî Donatım Kurumu, Şeker Şirketi ve 
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Birliğidir. 
Bu üç miiesseses tarafından gübre ithal edil
mekte ve dahildeki dağıtım da, bu üc kıırulusu-
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muz tarafından yapılmaktadır. Kararnameye 
dahil gübre fiyatlarına dikkat edecek olur
sak 1963 yılından bu yana Kararnameye dahil 
gübre fiyatlarında en küçük bir artış ol
mamıştır. Değerli arkadaşlarım, çiftçiye intikal 
ettirdiğimiz. Kararnameye dahil gübrelerin 
hakikî ye asıl fiyatları bu değildir. Bu güb
relerin. fabrika fiyatı olarak 126 ilâ 136 kuruş 
arasında satılması lâzımgelmektedir. Çiftçiye 
intikal ettirilen bu yarı fiyatın üstünde kalan 
kısmım Devlet sübvansiye etmektedir. O bakım
dan. çiftçimize intikal ettirilen kısım yarı yarı
ya bir fiyattır. 

Değerli arkadaşlar., 1972 Sonbahar dönemi 
gübre rejiminde; diamonyum fosfat gübresi ha
riç, diğer gübrelerde yüksek bir artış olmamış
tır-. Ancak diamonyum fosfat 215 kuruşa Türk 
çiftçisine satılmıştır. Bunun, aslında 226 kuruşa 
satılması lâzımgelmektedir. Diamonyum fosfa
tın bünyesinde bulunan besi değeri bakımından 
hesap yapılırsa, diğer gübrelerle arasında 5 lira 
85 kuruş gibi bir fark bulunmaktadır. Çiftçi di
ğer gübreleri iki defa atıyor, bu gübreyi bir 
defa atıyor. Bunun da işçilik yönünden bir he
sabını yapacak olursak, bunu da işçilik karşı
lığı tuttuğumuz takdirde fiyatlar, aynı diğer 
fiyatlar gibi oluyor; fakat işin aslında çiftçi
miz buna bakmakta, ifade ettiği, satmaldığı ra
kama bakmaktadır. O bakımdan haklıdır, ken
disine pahalı görünmektedir. Bunun dışında 
Sonbahar döneminde gübreden her hangi bir şi
kâyet olmamıştır değerli arkadaşlarım. Dağıtım
da. ithalde günü gününe bağlantılarımızı yap
tık. 

Sunu sarahatle ifade etmek isterim; 1973 
İlkbahar döneminde. Türk çiftçisinin kullanaca
ğı gübreler hazır bulunmaktadır, depolanmış 
vaziyettedir. Ümıdediyorum ki, 1973 İlkbaha
rından 1973 Sonbaharına da stok gübre devret
mek imkânımız mevcudolacaktır. Ancak, şunu 
da huzurunuzda ifade etmek mecburiyetinde
yim, gün geçtikçe kimyevî gübrelerin fiyatları 
Avrupa pazarlarında artmaktadır. Bugün eli
mize geçen rakamlara göre, 5 dolar 68 sentle, 
27 - 32 dolar civarında beher gübrenin tonun
da farklılıklar görülmektedir. Onun için arz az. 
talep fazla; bu durum muvacehesinde dünya
daki gübre fiyatları da yüksek bulunmaktadır. 
Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde gübre sana-
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yii için 4 milyar 700 milyon liralık bir yatırım 
öngörülmüş bulunmaktadır. Bir an evvel bu ya
tırımlara giderek, kendi gübremizi kendimizin 
yapmasında büyük faydalar vardır. Nitekim, 
bugün Akdeniz Gübre Fabrikamız rasyonel bir 
çalışma dönemi içerisine girmek üzeredir. 

Traktör ve sair fiyatlarına arkadaşım değin
diler. Doğrudur; 1965 yıllarına nazaran dikkat 
edecek olursak, çiftçinin girdilerinde fiyat 'ar
tışları mevcut bulunmaktadır. Gübre fiyatları
nın kontrolü ve disipline edilmesi şeklinde; çift
çinin kullandığı traktör ve diğer tarım aletle
rini de. bir kontrol ve disiplin altına almak üze
re gerekli çalışmaları yapmaktayız. Önümüz
deki günlerde bu husustaki kararımızı muhte
rem üyeler duyacaklardır. 

Sayın Muslihittin Mete, «Tarım işçilerinin 
ücretleri, çalışma yerleri, hayat şartları, hasta
lık ve maluliyet güvenlikleri kurallara bağlan
mamıştır.» buyurdular. Evet doğrudur; tarım 
işçilerinin sosyal haklarını, çalışma şartlarını, 
ücretlerini düzenleyen Tarım ve Orman İş Ka
nunu tasarısı Büyük Millet Meclisine sunulmuş 
bulunmaktadır. Halihazırdaki tarım işçilerinin 
asgarî ücretleri de. meriyette bulunan İş Kanu
nu hükümleri gereğince tayin ve tespit edilmek
tedir ve bu mevzudaki komisyon da çalışmaları
na devam etmektedir. 

«Tarım alanında ekili sahaların korunması 
hususunda hiç bir tedbir alınmamıştır.» buyur
dular. Tarım alanlarının ve ekili mahsullerin 
korunması ile ilgili müeyyideleri getiren Çiftçi 
Mallarının Korunması hakkındaki kanun Millet 
Meclisinde bulunmaktadır. Bu kanun kadük ol
muştur. Bendeniz bu kanunu tekrar aldım, ko
misyona getirdim. Bu hafta içerisinde ümidedi-
yorum ki, değerli arkadaşlarımın gayretleri ile 
Umumi Heyete tekrar indireceğim. 

Yem Sanayii Kanunu hakkında da konuştu
lar. Arkadaşlar, Türkiye'de bugün büyük baş, 
küçük baş hayvanların ve kanatlıların yemini 
kontrol eden bir talimatname, bir nizamname, 
bir kanun mevcut değildir. Bunu dikkate alan 
Bakanlığımız Yem Kanunu tasarısını hazırladı, 
Millet Meclisine getirdi ve komisyondan da çı
karmak suretiyle, Millet Meclisi Umumi Heye
tine sunmuş bulunmaktayız. Üıııidediyorum ki, 
bu devre bu kanunu çıkarmak suretiyle Türki
ye'de yem mevzuunu bir disiplin altına alacağız.. 
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Değerli arkadaşım, «Pamukta tohum ıslahı 
yetersizdir..» dediler. Ben, yeterlidir diyorum. 
Kendisi pamukçudurlar ve o bölgenin çocuğu
durlar; her halde bu mevzuda anlaşırız. Arka
daşlarım, pamukta Türkiye bir inkişaf göster
miştir. Kısaca dört rakam okuyacağım; Sovyet 
Kusya hektardan 842 kilogram lif almakta, Mı
sır 790 kilogram lif almakta, Türkiye 758 kilo
gram lif almakta ve Birleşik Amerika ise, 493 
kilogram lif almaktadır. Demek ki, lif bakımın
dan memleketimiz üçüncü gelmektedir. 

Millî Güven Partisi Sözcüsü değerli arkada
şım Sayın Baysoy, «Hayvan gübresi israfı mev
cuttur.» dediler. Doğrudur. Yalnız, burada şu 
hususa değinmem lâzım; tarlada ve merada ka
lan gübre israftan sayılmaz. Oradaki bitkilerin 
daha kuvvetli ve daha canlı yetişmesine sebebo-
lur. Bu bakımdan o kısmına iştirak etmiyorum. 

Yem kanunu tasarısını da biraz önce ifade 
ettim. 

Tarım Bakanlığının yeniden düzenlenmesi 
ve çalışmalarına hız verilmesi hususuna işaret 
buyurdular. Katılıyoruz; bu mevzudaki çalışma
larımız devam etmektedir. 

Veteriner Müsteşarlığı kurulması hususun
da Sayın Baysoy ve diğer arkadaşlarım beyanda 
bulundular. Değerli arkadaşlarım, idarede böy
le bir değişiklik ezbere ve gelişigüzel yapılamaz. 
Ancak, akıllı ve tecrübeli olarak, bir projeye 
dayalı olarak Tarım Bakanlığının yeniden dü
zenlenmesi sırasında, eğer Veteriner Müsteşar
lığı kurulması hususu memleketin âli menfaat
lerine uygun bulunmakta ve hayvancılığın ge
lişmesi bakımından uygun görülmekte ise. el
bette ki, idarî kademede bu adımı atmamız 
doğru olur kanaatindeyim. 

Ali Altuntaş arkadaşım, üretimin artırılma
sı, tarımın hava şartlarına bağlılığının azaltıl
ması, toprağın iyi kullanılması için gerekli ted
birler alınmasını ifade ettiler. Evet, genel ola
rak ifadelerim arasında bunlara bendeniz de 
değinmiş bulunuyorum. 

Tabiî âfetler sonunda çiftçiye yardım yapıl
ması hakkında bir kanun çıkarılmasını ifade bu
yurdular. Biraz önce bu mevzuda da bilgi ver
dim. 

'«Tarım alet ve makine fiyatlarının kontrol 
altına alınması lâzımdır.» dediler. Doğrudur, i ş 
tirak ediyoruz. Bu mevzudaki çalışmalarımız 
bitmek üzeredir. 

I Küspe ve kepek ihracının durdurulmasını 
ifade buyurdular. Değerli arkadaşlarım, memle
ketimizin bu mevzudaki ihtiyacı nazarı dikkate 
alınarak, Ticaret Bakanlığımız tarafından küs
pe ve yem hammaddesi olan diğer mahsuller 
lisansa bağlanmış bulunmaktadır. 

Balıkçılık konusuna da arkadaşlarım değin
diler. Biraz önce de ifade ettiğim gibi, balıkçı
lık memleketimizde kötü gitmektedir. Bunun 
iyi bir şekilde kontrolü için gerekli hazırlıkları 
yapmaktayız. Bir de, memleketimizde son yıl
larda tarla balıkçılığı gelişmektedir. Tarla ba
lıkçılığına Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüzce 
gerekli ehemmiyet ve önem verilmektedir. Bir
çok yerlerde vatandaş bu mevzuda kâfi bilgiye 
sahibolmadığı için, yanlış adımlar atmaktadır. 
Biz bunları her gün uyarıyoruz; geniş bir yayın 
sistemi ile bu mevzuda faaliyet gösterecek olan
ların Bakanlığımıza müracaat etmelerini duyu
ruyoruz. Yayın sistemi dedim; fakat bu halen 
yoktur, 1973 yılı bütçesi ile birlikte bu faaliyete 
geçmiş olacağız. 

Ürünlerin pazarlanması meselesinde, Üçün
cü Beş Yıllık Plân ve 1973 programı bize vazi
feler vermiş bulunmaktadır. Bu vazifelere göre 
çalışmalarımız devam edecektir. 

Tarım Bakanlığı personelinin köye gitmesi 
konusuna gelince; değerli arkadaşlarım, bugün 
Türk ziraat mühendisi kazalara, köylere kadar 
gitmektedir. Tarım teknisyenleri keza, imkân
ları temin edildiği müddetçe, köylere kadar git
mektedir Bâzı vilâyetlerinizden memnun'yet ve
rici haberler gelmektedir. Tdkait vilâyetini huzu
runuzda misal olarak gösteririm. Tokat Valisi 
her türlü 'ihtiyacını temin etmek suretiyle 89 kö
yüne ziraat teknisyenini götürmüştür. Birçok vi
lâyetlerimiz de bu gayretin içerisine 'girmiş bulun
maktadır. Ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni 
köye gütmeye hazırdır, • çekinmiyor. Severek, 
memnuniyetle gidip köylünün arasında hizmet 

I görme hevesi ve heyeca.ni içindedirler; fa.kat bâ
zı imkânsızlıklarımız var. Bu bakımdan yavaş 
yavaş bunlar yapılacak ve yerine getirilecektir. 
Önümüzdeki yıllarda bu nispet ve sayı daha çok 
artacaktır. Yalnız şunu da ifade edeyim ki, bâ-

; zı vilâyet m e •ke-lerirıizde teknik personel y:ğı-
', lımı vardır. İhtiyacımızda'! fa~;-a teknik pe: so-
| nel y-ğılmış bulunmaktadır. Bunları yavaş ya-
I vaş başka illere aktarmak suretiyle diğer ille-
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rimize; yani işin fazla olduğu yerlere göndermek 
gayreti içinde bulunuyoruz. Arkadaşlarıınıız da 
bu vazifeyi hevesle kabul etmektedirler. 

Sayın Tarlan, «Tarım ve sanayi sektörü 
memleketimizde daha uzun yıllar Birbirini ta
mamlayıcı şekilde faaliyet göstermelidir.» bu
yurdular. Üçüncü Beş Yıllık Plân döneminde 
tarım sektörü ilk nazarda ihmale uğramış gibi 
görünmekte ise de, işin aslında bu ihmal yok
tur. Çünkü, burada bir paragraf okudum; 1971 
fiyatlarına göre artış -oranı daha yüksek olmak
tadır. 

Gübre meselesini ifade ettiler. Gübre ihtiya
cı bugün Türkiye'de yılda 4,5 milyon ton civa
rındadır. 

Malkara'da bir teknik ziraat okulunun açıl
masından bahsettiler. Bu okulun mahiyetini 
bilmiyorum; bunu tetkik edip, arkadaşıma ya
zılı olarak cevap vereceğim. 

Pratik sanat okullarına da değindiler. Pra
tik sanat okulları hakkında ümit ediyorum ki, 
yeteri derecede bilgi verdim. 

Sayın Karaağaç lıoğlu'na teşekkür ederim. 
Türk tarımının inkişafı için güzel sözler söyle
diler. 

Sayın Erdinç keza aynı nrevzuya değindiler. 
Yalnız burada tavşancılık mevzuunda bir bilgi 
verilmesini ifade buyurdular. Bu meseleyi açık
lıyorum arkadaşlar. 

Damızlık ihtiyacının karşılanması yönünden 
gerekli tedbirler alınmış bulunmaktadır. Bir 
taraftan Bakanlığa bağlı kuruluşlarda tavşan
cılıkla ilgili tesisler geliştirilmiş ve damızlık tav
şan kadrosu artırılmış, diğer taraftan ıslah ça
lışmalarında materyal olarak: kullanılmak ve 
âcil ihtiyaçları karşılamak için de damızlık 
tavşan ithal edilmektedir. 1973 yılı sonbaharın
dan itibaren yılda 10 bin damızlık tavşanın da
ğıtımı plânlanmıştır. Tavşan etinin cleğeı lendi-
rilmesi ve özellikle sosis ve sucuk yapılması' için 
de, hazırlıklar tamamlanmış bulunmaktadır. Bu
nun için gerekli ma'kina ve malzemelerin sipari
şi yapılmıştır. Tavşancılığın teşviki için ziraat 
bankalarınca kredi açılması sağlanmış olup, ha
len tavşan basma 1 000 lira kredi verilmekte
d i r 

BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakikanızı ri
ca edebilir miyim? 

Halen sorular dâhil 24 dakikalık zamanınız 
var. Bunun tamamını kullanacak olursanız, son 

* 
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I söz ve oylamalar dâhil, 40 dakikaya ihtiyacınız 
I var. Çabuk bitirceekseniz, Yüksek Heyete pro

gramımızın yarım saat uzatılması teklifinde bu
lunacağım. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, 10 dakikalık bir za
man içerisinde; belki daha az bir zaman içeri
sinde- bitirebilirim. 

BAŞKAN — Buna sualler dâhil mi? Öyle 
olursa 20 dakika; 10 dakika da oylama. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla)— Sual var mı? 

BAŞKAN — Üç, dört arkadaşımız var. 
TARDI BAKANI İLYAS KARAÖZ (De-

I vamla) — Sayın Başkan, zamanınızın çok kıy
metli olduğunu biliyorum. Değerli arkadaşlarım 
suallerini sorarlar, bendeniz de bunları yazılı 
olarak: cevaplandırırım. 

BAŞKAN — Tamam efendim. Öyle ise, bir 
dakikanızı rica edeyim. Yarım saatlik çalışma 
süresini öğleden sonra ileri almak suretiyle, bu 
müzakerenin yarım saat uzatılmasını -oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, Sayın Karayiğit arka
daşım, Tarım Bakanlığına bağlı İktisadî Devlet 
Teşekkülleri hakkında bâzı sualler sordu. Değerli 
arkadaşıma bu mevzuda geniş bilgi vereceğim. 
Bu bilgyii yazılı olarak vermek istiyorum. Ka
bul buyurmalarını rica edeceğim. 

Sayın Karaağaçlıoğlu, Sayın Ahmet Karayi-
• ğit ve diğer arkadaşlarım haşhaş ikame bölgesi 
I hakkında mâruzâtta bulundular, onlara kısaca 

bilgi vermek istiyorum. 
i Sayın Başkan, haşhaşın yasaklanması sebe

biyle haşhaş bölgesinde geçimini bu mahsulle 
sağlayan vatandaşların ne ekeceği, bu bölgeler
de ne yapılacağı hususu Tarım Bakanlığınca ele 
alınmış, iki mühim rapor hazırlanmış ve bu hu-
susta kurulan Koordinasyon Heyeti Başkanlı
ğımı altında vazifesine devam etmektedir. De
ğerli arkadaşlarım, bu işte biraz geç kalmış gö
rünmekte isek de, bu gecikme değildir. Bugün 
haşhaş ziraati yapmayan çiftçilerimiz tazminat 
almaktadırlar. İçlerinde bilhassa tasirhane gru
bu vardır, bunların da bütün etütleri yapılmış
tır. Mart ayı içerisinde diğer haşhaş üreticileri 

I gibi, bunlar da tazminatlarını alacaklardır. 
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Şimdi, haşhaş ikame bölgesinde ne yapaca
ğız ; sanayie geçecek miyiz, geçmeyecek miyiz, 
buradaki iş gücünü nasıl değerlendireceğiz?.. 
Bunlar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. 

ISayııı Başkan, Afyon, Burdur, İsparta ve 
Denizli bölgelerinde bugüne kadar 8 milyon 971 
bin liralık küçük sulama projesi gelmiştir. Bu 
mevzudaki yatırımlara başlanmış bulununakta-
dır. Tabiî bu, yalnız bundan ibaret değil, önü
müzdeki 1973 yılında daha fazla proje bekle
mekteyiz. 

ıSığır besisi projesi alınmıştır. Bu projenin 
tahakkukunda Şeker Şirketine vazife verilmiş 
bulunmaktadır, malî portesi 116 107 €1)0 lira
dır. Bu sene için kendilerine tahsis edilen meb
lâğ 12 milyon 1C7 bin liradır. Bununla haşhaş 
ikame bölgesindeki afyon yetiştiren çiftçilerle 
ortaklaşa iş yapmışlardır. 

Diğer taraftan buğday projesi geliştirilmesi 
hakkındaki çalışmalar devanı etmektedir ve bu 
projenin tahakkuku için, yalnız bu sene 1972' 
nin Sonbahar dilimi için 812 500 lira yatırım 
yapılmıştır. 

Çayır mera yem bitkileri kültürünü geliştir
me projesi hazırdır, gelmiş bulunmaktadır. Beş 
yıllık malî portesi 22 724 150 liradır. Bunun 
4 424 000 lirası yatırım safhasındadır, tasirha-
neler araştırma projesi bitmiş ve gelmiştir; bi
raz önce ifade ettim. 

Keza haşhaş tazminatı araştırma projesi de 
gelmiştir. 

İnceleme safhasında bulunan projelerimiz 
vardır. 35 milyon liraya mâlolacak olan bir ha
lıcılık geliştirme projesi vardır. Bu da elimizde 
bulunmaktadır. 

Devlet sulamalarında, ziraî yayın projesi 
vardır. Yeraltı suyu kaynaklarının değerlendi
rilmesi projesi vardır. Denizli ilimizde Adıgüzel-
ler Barajı vardır. Bu Adıgüzeller barajının su
lama sahasının dışlnda kalan ve haşhaş ikame 
bölgesini kaplayan sahada da bir yeraltı sulaması
na gidilecektir. Vazife, Toprak - Su ve Devlet 
Su İşleri ile müşterek yapılacaktır. 

Köy İşleri Bakanlığının 1 No. lu saha için 
bir çalışması olacaktır. 1 No. lu saha, diye ad
landırdığımız saha, her hangi bir ziraat yapıl
masına elverişli olmayan sahalarda gösterilecek 
faaliyetle ilgilidir. 

El sanatları projesi hazırlanmaktadır. Afyon 
Şeker Fabrikası meselesi vardır. Afyon Şeker 
Fabrikası plâna ve programa alınmış bulun
maktadır. Afyon beyaz kamış, saman sellülozu' 
fabrikası tesisi vardır. Bu da etüt safhasında
dır. Bunun dışında bize gelmiş bir de ayçiçeği 
projesi vardır. Bu yedi ilimizden birçoğunda, 
ayçiçeğinin geliştirilmesi için şartlar müsait bu
lunmaktadır. Hangisinde galip vasıf varsa, ora
da bir ayçiçeği işleme fa'brikasının da kurulma
sı cihetine gidilecektir. Bu mevzudaki proje ça
lışmaları ileride yapılacaktır. 

Sayın Başkan, bu suretle konuşmalarımı ta
mamlamış bulunuyorum. 

BAŞKAN — Tamamlamış bulunuyorsunuz. 
Sorulara geçiyoruz efendim. Sayın Bingöl soru
nuz olacak mı efendimi. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, Sa
yın Bakan konuşmaları arasında ifade buyurdu
lar, âfetlerle ilgili hususu cevaplandırmış ol
dular. 

BAŞKAN — Evet efendim. Sayın tnebeylil . 
Yok. Sayın Öztürkçine. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 
Başkan, muhterem arkadaşlarım, her ne kadar 
sorumun esası Ticaret Bakanlığını ilgilendiri
yorsa da, bir kısmı Tarım Bakanlığını ilgilen
dirdiği için, yalnız o kısmı arz edeceğimi. 

Malûmuâliniz 26 . 6 . 1971 tarihli ve 7/2654 
sayılı Tarım Bakanlığının teklifi ile afyon yetiş
tirilmesinin yasaklanması hakkında çıkan bit' 
Kararnamede var. TEK Sözleşmesinin 22 ııci 
maddesi ile 3491 sayılı Kanunun 7368 sayılı Ka
nunla değiştirilen 18 nei maddesine dayanmak
tadır. Halbuki Yüce Meclis bu Kararnarmeden 
1 ay 18 gün sonra TEK Anlaşmasının 23 nciv 
ve diğer 2 nci, 4 ncü ve 6 ncı maddelerine uy
gun olarak yeniden bir kanun tedvin etmiştir. 
Bu kanun haşhaş ekiminin ne şekilde olacağım 
gösterdiğine, nizamladığma ve Kararnameyle 
Kanun da birbirini tutmadığına göre bu durum 
muvacehesinde Bakanlık ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Anlaşıldı mı efendim? 
TARIM BAKANI İL YAS KARAÖZ (De

vamla) — Anlaşıldı efendim. Yazılı olarak ce
vap vereyim. 

BAŞKAN — Yazılı olarak cevap vereceksi
niz. Peki efendim. 
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'Sayın Üçok, buyurun. 
BAHRİYE ÜÇOK (.Cumhurbaşkanınca S 

Ü.) — Efendim, benim sorum, Doğu Karadeni" 
Bölgesinde normal usullerle küçük çapta eab-
şan Karadeniz balıkçılarının çok büyük bir der
di var, onunla ilgili. 

Bu fakm insanlar derler ki ; «Trolcüleri» b° 
şa çıkmak kolay değildir. Trolcüler balıkla1"1^ 
neslini bile tüketiyorlar. Hattâ trolcüleri ta1""' 
bedecek olan karakollar olsa bile. trolcüler teh
likeyi sezdikleri zaman fedakârlık ya mü, a .Ça
rını da kesip denize bırakıyorlar.» Onun için 
trolün tamamen yasaklanması hususunda bir ça
lışma var mıdır ? 

BARKAN GDnel izahat muvacehe si1 

zannediyorum sualinizin cevabı veribrds bnb-î-
nııvor Sayın Ücok; ama kısaca bir cümle ile lüt
fediniz Savın Bakan. 

TARIM BAKANI ÎLYAS KARA ÖZ fTV-
vanrla.V — .Savın Başkan, Devlet Şûrasında lm-
Tnnn.n türümümüz çıktığı ve yürürlüp'0 erire!**̂ ^ 
takdirde; bu önlenecektir. Esasen 1380 savı1--
Kanunla da trolle balık avcılığı yasaklanmıştır 

BAŞKAN — Tamam efendim, 
Savın Karaosmanoğlu. bnvurun. 
ORAL KARAOSMANOĞLU '(Manisa) — 

Sayın Başkan, Sayın Bakanın konuşmalarım^ 
bir bölümünde, memleketimizdeki pamuk çekir
deği ıslah ve deneme istasyonlarının Esre böl
gesi halkının ihtiyacını karşılıyacağım beyan 
ettiler. Normal iklim şartları muvacehesinde bn 
beyana katılmakla beraber, 1972 senesinde pa
muk üreticilerinin içinde bulunduğu şartları heri
niz müşahede atmiş bulunuyorsunuz. Üretici o ok 
müşkül duTiiîTidarbr ve tarım uzmanlarının bir 
kısmı da, pamuk çekirdeğinin fazla yağış sebe
biyle fermante olacağı ihtimalini beyan etmiş
lerdir. Buna mukabil, Tarım Bakanlığı yetki1 i-
lerinin bir kısmı memleketimizdeki pamuk çe
kirdeği ıslah deneme istasyonlarının ihtiyacı 
karşılayacağı kanaatında dır!ar. Pamuk çekirde
ğinin bu sene ithaline lüzum vardır kanısında
yım ; bölerimizde, yani Manisa'da bu sene pa
muk. cekirçloe'i ithal edilecekse, keshı olarak Sa
yın Bakanın ifade etmelerini rica edivorum. 

> 
BAŞKAN — Yani, yeter derecede tohumluk 

çiğit temin edilecek mi, edilmeyecekse ithal edi
lecek mi .. 

TARÎM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Sayın Başkan, kısaca izah edeyim. 

Ege Bölgemizin 11 885 ton pamuk tohumu
na ihtiyacı vardır. Bu tohum da elimizde mev
cut bulunmaktadır. İlâveten pamuk tohumu it
hal edilmesine lüzum ve zaruret yoktur. Bu me
sele ile ilgili Kanunun âmir hükümleri gereğin-
"e, ilgili ilmî komisyonu topladım; bu neticeye 
"vmıış bulunulmaktadırlar. Bu bakımdan pa
muk çekirdeği tohumu ithal edilmeyecektir, eli
mizde sertifikalı tohum bulunmaktadır. 

BAŞKAN — Sayın Adalı. 
M. ERDOĞAN ADALI (İstanbul) — Sayın 

Başkan. 
Çok sıkışık zamana geldi, maalesef sualler 

hep böyle oluyor. Sayın Başkanımızın da müsa
mahasından istifade etmek suretiyle suali biraz 
açmak istiyorum. 

Efendim, rünleri Genel Müdürlüğü var
dır ; Sayın Bakanın çalışmasını, ciddiyetini ya
kından bilen bir arkadaşınız sıfatıyle kendisin
den evvelâ bir şey talebediyorum. Bu Su Ürün : 

ieri Genel Müdürlüğünü ya kaldırsınlar veya 
tatbikata koysunlar; bir işe yarasın. Aksi tak-
fi"de, bupfünkü tempo ile zaten Su Ürünleri Ge
nel Müdürlüğüne âtide lüzum kaynayacaktır. 
^n üninü kalmayacağı için, tabiî GQnel Müdür-
mo-e de lüzum kalmayacak. Şimdi bütün bu tü
züklerin hazırlanması, çıkarılması hep âtiye 
^âtnf çalışmalar 1973 senesine geldik, daha ile-
'•iye doğru bakıyoruz. Muhterem hammıefendi 
arkadaşımız da söylediler; bu trol faslı artık 
akak tak i adamın ağzına kadar düşmüş, fakat 
G^nel Müdürlük buna eğilmiyor. Şimdi bir de 
lâmba ile balık avcılığı vardır, balığın kökünü 
kurutur. Burada zehirli otlardan bahsedilmiş 
de, bu lâmba ile balık avcılığından bahsedilme
miş. 

Şimdi Su Ürünleri Genel Müdürlüğü lâmba 
ile balık avlanmamn yasaklanması lüzumunu 
hissetmiyor mu? Faydalı mıdır, zararlı mıdır? 
Sayın Bakan bunu söylesin. Genel Müdürlük 
Her halde bunu zararlı mütelâa etmiyor ki. ya
saklanacak konular arasına dinamiti, bombayı, 
trolü koymuş; fakat; lâmba ile bab'k avlama
yı koymamış. Bu hususta ne düşünüyorlar? 

BAŞKAN —- Yani «lâmba ile balık tutmak 
zararlı mıdır, değil midir?» sualini soruyorlar 
efendim. 
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TABIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
v a m l a ) — Eğer Kanunda böyle ifade edildi ise, 
Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün bunda bir 
suitaksiri yok. Yalnız, ben arkadaşıma bir hu
susu ifade etmek isterim; Su Ürünleri Genel 
Müdürlüğü yakın bir zamanda Türkiye'nin mil
lî menfaatlerine uygun bir şekilde vazife yapar 
şekle getirilecektir, ister lâmbayla avlasınlar, 
ister kankava ile avlasınlar, ister trolle avlasın
lar, S/u Ürünleri Genel Müdürlüğü vazife yapar 
hale getirilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Tamam efendim. Yalnız istir

ham edeceğim, soru soran arkadaşlarım izahata 
girmesinler, iş uzuyor; verdiğiniz vakitte işi bi-
tirememek durumu ile karşı karşıya kalmanı ak 
için istirhamı ediyorum. 

'Sayın Erdinç, buyurun. 
î. ETEM ERDİNÇ (Kütahya) — Sayın Baş

kan, haşhaş için şimdiye kadar ne miktar taz
minat verilmiştir? Bu tazminat kaç sene devar~ 

'r.^v-i;^ hangi illere ne miktar tazminat öden
miştir t 

BAŞKAN — Bu, rakam olduğu için, eğe^ 
önünüzde var ise verin efendim. 

TARİM BAKANI ÎLYAS KARAÖZ (De
vamla) — Yazılı vereyim. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
Sayın Mete, buyurun. 
MÜSLÎHÎTTÎN YILMAZ METE (Adana) 

— Üç tane sualim olacaktır Sayın Başkan. 
1. 1972 yılında pamuk ekim sahalarında 

gübre d ağılımı ve fiyatları hakkında Tarım Ba
kanlığına bir şikâyet vâki olmuş mudur? 

2. Tarla balıkçılığını teşvik ve eğitim için 
alınmış bir tedbir var mıdır? 

3. Toprak tahlili yapılması ve bu konuda 
yetenekli eleman yetiştirilmesi cihetine gidile
cek midir? 

BAŞKAN — Lütfen efendini, kısa kısa. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan, sondan başlıyayım. 
Arkadaşlarım konuşmaları arasında söyle

mişlerdi ; toprak tahlil, laboratuvarlarmm ku
rulması ve Türkiye'nin toprak haritasının ya
pılması mevzuu mühimdir. Türkiye'nin toprak 
haritası çalışmaları Köy işleri Bakanlığı tara
fından yapılmaktadır ve zannediyorum ki, bit
miş bir vaziyettedir. Ancak, toprak laboratu-
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varları kurulması eskiden plânda ve icra prog
ramlarında yoktu. Bu sene bunu koyduk, her il
de bir toprak tahlil lâboratuvarmın kurulması
nı Tarım Bakanlığı olarak lüzumlu görmekte
yiz. Köy işleri Bakanlığımız Toprak - Su Teş
kilâtı tarafından bu vazife, bir plânlama çerçe
vesi içinde yapılacaktır. 

Tarla balıkçılığı hakkında gerekli çalışma
larımız mevcuttur. Birçok vatandaşımız tarla 
balıkçılığı yapmak istediğini bize bildirmekte 
ve bizimle temas etmektedir. Temas ettikleri 
taktirde, biz' kendilerine teknik yardımda bu
lunuyoruz, teknik bilgi veriyoruz. 

Üc üncüsü; gübre dağıtımı, tedariki hakkın
da 1972 yılı ilkbahar döneminde şikâyetler ol
muştur. Çiftçi çok sıkışık bir duruma düşmüş
tür. Temin ve tedarikte aksamalar olmuştur; 
ama, 1972 yılı sonbahar döneminde, benim me
suliyet aldığım zaman içerisinde, çiftçilerimiz
den bana gübre hakkında şikâyet eden bulun
madı Ancak Nevşehir'in Gülşehir kasabasından 
bir şikâyet geldi, «Gübremiz yoktur»' dediler. 
Ertesi gün kamyonla nakliyat yapmak suretiy
le bu vatandaşlarımızın da şikâyetleri karşılan
dı. Yalnız Sayın Başkanım; Çukurova'dan bir 
şikâyet geldi, onu burada arz etmeye lüzum 
yok, ben Sayın arkadaşımla konuşurum. 

BAŞKAN — Sayın Çumralı, buyurun. 
SEDAT ÇUMRALİ (Konya) — Sorularıma 

Sayın Bakan yazılı olarak da cevap verebilirler 
Sayın Başkan. 

Ben dört hususu öğrenmek istiyorum : 
1. Memleketimize çok yararlı olduğunu 

bildiğimiz teknik tarım ve ziraat okullarının 
ihyası düşünülmekte midir? 

2. Nüfusumuzun üçte ikisi halen tarımla 
meşgul olduğuna göre, halkın boş zamanların
da, kış günlerinde eğitilmesi için Tarım Bakan
lığında bir teşebbüs var mıdır? •; 

3. Memleketimizde halen 67 ticaret okulu; 
buna karşılık, yine nüfusumuzun üçte ikisi ta
rımla meşgul olan yurdumuzda 37 tarım okulu 
mevcut olduğu anlaşılıyor. Bu okullar sayısı
nın artırılması hususunda bir teşebbüs var mı
dır? 

4. Çiftçilerimizin büyük mikyasta yararlan
dığı Devlet Üretme Çiftliklerinin sayılarının 
artırılması bahis konusu mudur? ; 

BAŞKAN — Tamam efendim, , zabıtlardan 
bunları alır cevaplarsınız. 
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TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De
vamla) •— Hemen bir iki tanesinin cevabını ve
rebilirim. 

ıSayın Başkanım, baştan iki suale «evet» di
yorum; fakat 3 ncü suale «hayır» diyorum. 39 
tarım okulu memleketimizin ihtiyacına bugün 
için cevap verecek durumdadır. Normal kapa
site ile çalışmaktadırlar. Bunlar meselâ, 100 ta
lebe ile çalışmıyor; bâzıları 600 - 800 talebe ala
bilecek güçtedir. Daha 10 yıl bizim ihtiyacımı
za cevap verecek kapasitede bulunmaktadırlar. 

Çiftçilerimizin eğitime tabi tutulmasını, 
okullar hakkında bilgi arz ederken ifade ettim. 
Evet bunu kabul ediyoruz; daha bilgili, görgülü 
çiftçi yetiştirebilmek için boş zamanlarında çift
çileri eğitime tabi tutacağız. 

BAŞKAN— Bir arkadaşa daha soru hakkı 
veriyorum, zamanımız doluyor. 

ISayın Turanlı, buyurun. 
MEHMET SIRRI TURANLI (Adıyaman) — 

Sayın Başkan, sarfı nazar ettim. 
BAŞKAN — Peki efendim. 
TARIM BAKANI İLYAS KARAÖZ (De

vamla) — Sayın Başkan, Tarım Bakanlığının 
1973 yılı Bütçesi üzerinde yapılan tenkit ve te
menniler, önümüzdeki devre içinde çalışmaları
mızda bizlere ışık tutacaktır. Bütün arkadaşla
rıma teşekkürlerimi arz eder, saygılar suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Son söz Sayın Dikeçligirin. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Sayın Bakanı, diğer arkadaşlarımızı da din
ledik ve faydalandık. 

Şimdi, Tarım Bakanlığı bugüne kadar hiç-
ibir şey yapmamıştır denemez. Sebebine gelince; 
elbette bu zamana kadar kıymetli tarım uzman
ları yeişmiştir, yetiştirilimştir ve imkânları da
hilinde çalışmışlardır. 

Türkiye'de şunu blelim ki, insan toprağa, 
toprak da insana bağlıdır ve toprağımız bütün 
şartları ile faydalı bir durumdadır. Almanya'da 
•bulunan bir arkadaşım anlattı bana; bir top
lantıda Türk olduğunu söylediği vakit, orada 
(bulunan zatın birisi, «,Siz k^al memleketlisiniz» 
deyimini kullanmış. Arkadaşım «Biz krallık de
ğiliz, Cumhuriyetle idare ediliyoruz» beyanın
da bulununca, coğrafya profesörü bulunan o 
zat; «Biz, sizin gibi ülkelere kral memleket de
riz. Bir Amerika var geniş topraklı, bunun dı

şında Türkiye gelir. Biz Avrupa devletleri ve 
Almanya olarak her zaman için size muhtacız; 
ama siz kapılarınızı kapadığınız zaman, kendi 
kendinizi beslersiniz, geçindirirsiniz, başka mercie 
leketlere muhtaç değilsiniz» sözünü söylemiş
ti/. 

Yunan Coğrafyacısı Istrabon da «Türkiye; 
yaylalar, ovalar, dağlar memleketidir» der ve 
hakikaten Türkiye, arazisi itibariyle, yapısı iti
bariyle her türlü iklimi içerisinde taşıyan kıy
metli bir ülkedir. Böyle bir ülkede tarım fa ali
ye tlerünin daha çok organize edilmesini gönül 
arzu eder. 

Ziya bey arkadaşımız iyi bir noktaya temas 
etti benim kanaatimce. Artık Türkiye'de bu ik
lim şartları ve toprak verimlerime göre, hem in
sanı yetiştirilmeli, hem de tarım faaliyetlerini 
ona göre organize etmeli. Tedbirler alınırken 
geç de kalmmıaması lâzımdır. Çünkü Türkiye'nin 
nüfusu artıyor, dünyanın nüfusu artıyor, tarı
ma ihtiyaç var. Bugün kendimizi besliyorsak, 
yettiği için; bir gün belki tarım temposunda ile
ri gitmediğimiz takdirde, kendimizi besleyeme-
yecek hale de gelebiliriz. O halde, toprağı işle
yen insanoğlu olduğu için, insanı tarım zihni
yeti bakımından verimli bir hale getirmek lâ
zımdı/. 

İyi hatırlarım; 1947 - 1948 senesinde, «Orta
okullara, liselere nasıl bir istikamet verelim» 
konusunda, ben İskenderun Ortaokulu Müdürü 
olarak bir toplantıya iştirak ettim. Orada tarım 
derslerinin, ticarî derslerle ortaokullara konul
masını savunduk; ama Millî Eğitim Bakanlığın
da bu nazarî kaldı. Benim zamanınmda ziraat 
»okulları ile temas ettik, oradaki bölge ilgilileri 
ile faydalı bir hale gelebildik; ama ondam son
raki Millî Eğitim Bakanlığının faaliyetleri na
zarî kaldı. Bu iş yalnız Tarım Bakanlığına düş
mez. Teknik okul diyorlar, bahçıvan okulu di
yorlar ; onlar muayyen insanları yetiştirir, ama 
kül olarak insanı yetiştiren Millî Eğitim Bakan
lığıdır. O halde Millî Eğitim Bakanlığının Ta
rım Bakanlığı ile beraber, çocukları istihsale mü
teveccih, bölgenin şartlarına göre bir eğitime ta
bi tutması lâzımdır. 

İkincisi, Tarım Bakanlığından isirhamım şu; 
Bahçıvan okullarından arkadaşlarımız bahset
tiler. Biz vazife hayatımızda biliyoruz, bahçı
van okullarından çıkan insanlara köylerde baih-
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çe de verildi. Maarif Müdürü olarak dolaştığım1 

zaman, köyler şikâyet ederdi; «•Bahçıvanlık oku
lundan mezun olanlara tarla verildi; fakat on
lar kiraya veriyorlar» Niçin bizden almıyor da, 
bunu işlemeye veriyorsunuz?» derlerdi. Haki-
ikaten bu okuldan mezun olan arkadaşlar da biz
den öğretmen vekilliği isterlerdi. Demekki, bu 
okullar da memur yetiştirirdi; yani Devlet tar
la verdiği halde, orada işleyip köylüye numu
ne olamadı. Fenası bu, Devlet memuru yetiştiri-
yoruz. 

Şimdi yine ziraat teknik okulları açılıyor. 
Ziraat teiknik okullarının bjnce gayesi, oradan 
•mıezun olduktan sonra bölgesine döndüğü vakit 
iyi bir teknik eleman, iyi bir ziraıatci yetiştirme 
keyfiyetidir. 

•Bugün Amerika'da 4 - K klüpleri ve benzerî 
teşekküller, genç yaştan itibaren insanları tarı
ma alıştırıyor ve müsabakalarda bir lise mezu
nunun, bir başkasının ineklerinin ve danalarının 
birinci olduğunu, ne kadar süt alınabildiğini gö
rebiliyorsunuz. Mesele, genç nesli verimli bir ha
le getirebilmedir. Bu teknik okullardan çıkanla
rın görevi de verimli örnek bir tarım çalışması
nı memleketnie götürmek V.Î gönder elbihn ek ol
malıdır. Eğer buradan çıkanlar da Devlet kapısı
nı zorlarsa, Türkiye buhranın içerisine girer, 
bugün girdiği gibi. Millî Eğitim Bakanlığı na
zarî insanlar yetişitrmi'ştir, hepsi Devlet kapıla
rını zorluyor. Birtakım istikbalinden müemmen 
olmayan gençlerin komünizm hareketlerine, yö
nelmesinin sebebini de bunda aramak lâzımrır. 
Bu nokta da mühimdir. 

Gelelim diğer noktaya; Sayın Bakan söyle
di, toprağa bağı olan insanı iktisaden eğitmek 
lâzımdır. Ne derseniz deyiniz, bugün köylü alm-
teri ile çalışıyor, ama müreffeh değildir. Fiyat 
artıyor, traktörünün fiyatı artıyor, gübresinin 
fiyatı artıyor, dünya fiyatları artıyor.. Doğru 
artıyor; Bakanda artıyor diyor. Hatâ bir çivisi
ni 25 liraya alıyor, bir motorunu indirmeye gel
diği vakit 5 bin liradan aşağı tamir ettiremi-
yor köylü. Römorkçüsü de öyle ve hele ziraat 
ilâçları büsbütün pahalı, zira at ilâçları birbirin
den farklı, kontrolü yok.. Ama buna mukabil 
köylünün geliri ne durumda ? Bu sene gördük, 
fiyatlarda hiç bir artırım olmadı. Bir taraftan fi
yatlı alıyor; ama kentli istihsalini düşük fiyatla 
satıyor. Sadece istihlâk eden, daha doğrusu on

ların sırtından geçinen insanlar ucuza yesin de
niyor; köylünün aldıklarının fiyatları nanıüte-
naihi, başıboş artıp gidiyor. Nasıl kalkındırır-
sınız, nasıl ziraatte faydalı yaparsınız bu köy
lüyü? önce % 80'riin çok kuvvetli kalkınması 
lâzımdır ki, ihtiyarlarını görsün, iyi bir tarım/ 
yapsın. 

Kredi konusunda ise, kim ne derse desin, 
Ziraat Bankasından köylünün aldığı paralar, 
gayet küçük miktarlardır. Ne yapabilir 500 li
ra ile, hattâ 1000 lira ile rica ederdim ? Köylerde 
dahi, Ziraat Bankasından faydalananlar % 10'u 
geçmez. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 

HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Devamla) — Tarlan 
olacak, tapun olacak, filân oJacalk filân olacak... 
O halde, bunu da •halledeceksiniz ki, Türkiye'nin 
veriımi artacak, gelişecek. 

Diğer bir mesele de şu; ben dört sene Niğde 
Gökçe Enstitüsü Müdürlüğü yaptım. Zaten geliş 
tarzım da öyle olduğundan, bu işleri gayet iyi bi
len bir kimse olarak oralara neler götürdüklerimi
zi de bilirim. Oralarda gezdiğim yerlerde altı 
dönümden fazla arazinin ekilmemiş olduğunu 
gördüm. İnsanın zaman geçtikçe müşahedemi ol
ması lâzım. Arkadaşlarım darılmasınlar, dikkat 
•buyursunlar; gittiğimiz yerlerde soruyor ve öğ-
ren'iyoruz, hattâ görüyoruz ki, ziraî ilaçlamada 
çok mağdur olunuyor. Köylü hangi ilâcı serpe
ceğini bilmiyor, hattâ bunlardan bâzıları da 
zeihirli. Gidiyor, fazla fiyatla falan ilâcı alıyor, 
serpiyor; fakat olmuyor. Aman, diyor bir daha 
yapayım. Pamukçusu öyle, çiftçisi öyle.. Doğrusu 
yazık bu adamlara, parası ile rezil oluyor, öm
rü bitiyor, her şeyi bitiyor. Onun için bence 
Devlet idaresinde her şeyden önce mühim olan 
küçük meseleler üzerinde durarak, önlce onları 
ıhalletmektir. Küçük meseleleri halletmeden bü
yük meselelere inemezsiniz. Zaten küçük mese
leleri halletmeeliğimiz müddetçe de, yeni yeni 
büyük meseleler doğar ve çığ gibi olur, alır yü
rür. Devlet idaresinde maalesef şu. da oldu, bu 
da oldu diyoruz; ama iç bünyemizdeki küçük 
hastaliıklann giderilmesi için hiç el atmıyor, neş
ter vurmuyoruz. 

Bunlar üzerinde; yani Türk köylüsünün me
seleleri üzerinde hassasiyetle duruimaanı istir
ham ediyorum. TeJhlikeli günlerde onlarda da 
bıçak kemiğe dayanır, sefalete düşerse Türkiye 
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^eilden gider. Bugün için Türk köylüsü normal 
durumtda -değildir. Bunu açık kalplilikle söyle
mek mecburiyetindeyim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Tarım Bakanlığı 1973 malî yılı 

Bütçe Kanun tasarısı üzerindeki görüşmeler 
'bitmiştir. Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz 
ediyorum. Kalbul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
'edilmiştir. 

A) 
Bölüm 
(Prog.) 

TARIM (BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

101 

102 

l l ' l 

İİİS2 

113 

114 

115 

116 

-117 

Lira 

11 049 560 Genel Yönetim hizmetleri 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.. 

Destek hizmetleri 16 833 387 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Tarımsal üretimin geliştiril
mesi. 525 473 943 

. BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Hayvan ıslah ve hastalıklarıyle 
savaş 299 026 698 
BAŞKAN — Kaıbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Tarımsal mücadele ve tarım
sal karantina hizmetleri 151153 000 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.. 

Hayvancılığı geliştirme proje
leri hizmetleri 15 953 990 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Pamuk ıslâhı, üretimi ve ge
liştirilmesi 18 545 757 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Tarım ürünleri pazarlaması
nın geliştirilmesi 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

957 892 

Su ürünleri hizmetler,} 9 617 574 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeveulıer.. Kabul edilmiştir.. 

Bölüm 
(Prog.; Lira 

118 Gıda hizmetlernin geliştiril
mesi 2 774 759 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 29 426 289 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

a) iDevleit ItöefteOTolioji İsleri (Gtemel Müıdlürlli-
ğü Bütçesi 

BAŞKAN — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğü 1OT3 malî yılı bütçe kanun tasarısı
nın bölümlerini okuyoruz. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

•698 2'90 101 Genel Yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.. 

102 Destek hizmetleri 18 481 654 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

1U1 Meteorolojik tahminlerin düzen
lenmesi ve geliştrilmesi 78 168 947 
BAŞKAN — Kalbul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlarına dağtıla-
niıayan transferler 721 092 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdür
lüğü 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma 
Bütçe Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 1/739; 
Cumhuriyet Senatosu : 1/136) (S. Say sı : 170 
(1) 

BAŞKAN — 1 nci maddeyi okutuyorum. 
Devlet Üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 

1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı 
Madde. 1. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 

Müdürlüğüne 1973 malî yılında yapacağı hiz
metler için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (92 135 237) lira ödenek verilmiştir. 

(1) 170 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 , 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir, 
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"BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyorum. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel Yönetim 10 898 979 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

102 Deıste.k hizmetleri 29 597 951 
BAŞKAN — KaJbul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

111 Tarımsal üretimde verimliliğin 
artırılması ve D. Ü. Ç *de ziraî 
mahsûl üretimi 3»6 648 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

112 D. Ü. Ç.'de ziraî mahsullerin 
değerlendirilmesi ve pazarlan
ması 4 397 556 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kalbul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 10 592 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Kabul edilen (A) işaretli cetveli ile birlikte 
1 nci maddeyi oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cet
velde gösterildiği üzere (92 135 237) lira olarak 
tahmin edilmiştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli takdim edi
yorum. 

Gelir 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 30 663 962 
BAŞKAN— Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

3 Özel gelirler 61 471 275 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

İkinci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

— X » —-aSH 

Madde 3. — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğünce 1973 malî yıJmda elde edilecek 
gelir çeşitlerinden her birinin dayandığı hüküm
ler, bağlı (O) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsisine 1973 malî yılında da devam olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül; bağlı 
(E) işaretli cetvelde gösteril niştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (E) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 5. —• 657 sayılı Devlet Memurları Ka
nunu ile bu kanunun bâzı maddelerini değişti
ren ve buna bâzı maddeler ekleyen kanunların 
uygulanmasından doğan istihkaklar için büt
çeye konulan ödenekler yetmediği takdirde, (B) 
işaretli cetvelin yılı içinde gerçekleşecek gelir 
fazlalarını karşılık göstermek suretiyle (A) 
işaretli cetveldeki ilgili ödenek miktarlarını ar
tırmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Madde 7. — Bu kanunu Maliye ve Tarım 
Bakanları yürütür. 

BAŞKAN —• Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

Devlet Üretme Çiftlikleri Bütçesinin tümü
nü oylarınıza arz ediyorum. Kabul edenler.. Et
meyenler.. Kabul edilmiştir.. 

Bütçe aeik oya sunulacaktır. 
Tarım Bakanlığı, Devlet Üretme Çiftlikleri 

ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü 
1973 malî yılı bütçeleri hayırlı ve uğurlu olsun. 

15,05'te tekrar toplanmak üzere Birleşimıe 
ara veriyorum. 

(Kapanıma Ssıaiti : 13,37) 
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İKİNCİ (OTURUM 

Açılıma (Saalti : 15,05 

BAŞKAN BaişkaaıvıeCcili Mehmet Ünaldj 

KÂTİPLER : Hüseyin Atmaca'(Deniz ), MeJhmet Çamlıca ((Kastamonu) 

BAŞKAN — 28 nci Birleşimim 2 nci Oturu
munu açıyorum. 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
BAŞKAN — Dışişleri Bakanlığı 1973 malî 

yılı Bütçe kanun tasarısı üzerinde müzakerelere 
ibaşlıyoruz. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri sıra-
sıyle takdim ediyorum ; 

C. H. P. Gruibu adına Sayın Hıfzı Oğuz Be-
kata, M. G. P. Grubu adına Sayın Sami Turan, 
A. P. Gruibu adına Sayın Erdoğan Adalı, M. B. 
Grubu adına Sayın Ahmet Yıldız. 

Şaihisları adıma söz alan sayın üyeler : 
Sayın Rıfat (ktürkçine, Sayın Hüsnü Dikeç-

liıgil, Sayın Celâl Ertuğ. 
€ . H. P. Grufou adına Sayın Hıfzı Oğuz Be-

İkata, buyurunuz^ 
C, H. P. GRUBU ADINA HIFZI OĞUZ BE-

KATA (Ankara) — Sayın Başkan, değerli se
natörler ; 

Dışişleri Bakanlığının 11973 Bütçesi münase
betiyle C. H. P. Grufou adına dış politika geliş
melerini ve bu gelişmeler içkide Türkiye'nin 
durumunu anaçiizigileriyle eleştireceğim. 

Sözlerime başlamadan önce, dış politika iliş
kilerimiz üzerinde ilk konuşmayı yapan bir se
natör sıfatiyle ve Cumhuriyet Senatosunun bü
tün üyelerimin duygularına tercümaaı olacağıma 
inanarak, şu noktayı belirtmek istiyorum : 

Seçkin 2 diplomatımızın vazife şehitliği ile 
sonuçlananı hazin olayı, millî bir acı olarak ben
liğimizde duyuyoruz. Bu münasebetle birkaç 
gün önce yapılan askerî cenaze töreninin büyük 
sessizliği altında yatan, Türk'ün asaletinin an
lamını bütün dünyanın iyi değerlendireceğini 
umuyoruz. 

Sayın senatörler, insan, toplum ve Devlet 
ilişkileri oluşun bir zaruretidir. Aralıksız süre
gelen bu ilişkilerin yöneltilmesi ise politikamın 
kendisidir. Dış politikada barış, sava^ş, sertlik ve 
yumuşaklık zamanın ve koşulların zorladığı bi
rer araçtır. Bu araçların tümünün amacı askerî 

zaferleri, ekonomik ve siyasî egemenlikleri sağ
lam aktiı*. 

İnsanların kardeş, milletlerin gerçekten dost, 
savaşın yasak, barışın şart olacağı yarı cennet 
dünya kuruluncaya kadar kuvvetli gücünün 
hakkını, en elverişli aracı kullanarak doğrudan 
doğruya veya dolaylı yoldan arayacaktır. 

Dış politikada bugün çeşitli nedenlerle bir 
genel yumuşama havasının benimsenmesini işte 
bu gerçeğe bağlayarak belirtmek istiyoruz. 

Arkadaşlarım, uluslararası ilişkiler henüz 
tanı bir istikrara ulaşmamış olmakla beraber, 
ihtiyatlı bir yumuşama aşamasına kavuşmuş 
gibidir. 1972 yılındaki olaylar bu yumuşamayı 
sağlamakta daha da etkili olmuştur. 

Özellikle yumuşama olayları batıda, 1969 yı
lında Federal Almanya'da, Willy Brandt'm ba
şında bulunduğu Koalisyon Hükümetinin, do
ğuya açılma politikasının ele alması ve yürüt-
mesiyle başlamıştır. Bilindiği gibi Çin'den gelen 
baskının etkisi ile, Avrupadaki ilişkilerini biran 
önce düzeltmek ihtiyacını duyan Sovyetler Bir
liği, Federal Almanya'nın bu yakınlaşmasını 
olumlu karşılamıştı. 

Başlayan görüşmelerin gelişmesiyle önce Fe
deral Almanya ile Sovyetler Birliği, daha sonra 
da Polonya arasında saldırmazlık paktları ger
çekleşmişti. Bunun üzerinedir ki, Amerika ile 
Sovyetler de birbirlerine yakınlaşmaya başladı. 
Nitekim Başkan Nixon 1972 yılının Şubat ayın
da Çin'i ve Mayıs ayında da Sovyetler Birliğini 
ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında Moskova'da 
stratejik silâhların sınırlandırılmasını öngören 
antlaşma ile birlikte bâzı anlaşmaları da imza
lamak olanağını buldu. 

Bu arada Berlin anlaşmazlığının çözüme 
kavuşması da sağlanmış ve Federal Almanya ile 
Doğu Almanya ilişkilerini normalleştiren çığır 
açılmıştır. Böylece 2 Almanya arasındaki ant
laşmalar olgunlaşmış ve 1972 Aralık ayında Do
ğu Berlin'de imzalanmıştır. Bunun sonucu, bir 
Alman milleti, birbirini tanıyan 2 devlet olmuş
tur. 
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Arkadaşlarım, doğuya açılış politikası NATO 
tarafından da benimsendiği için, NATO Konse
yinde verilen karar gereğince, NATO'ya dahil 
devletler de Doğu Almanya ile ilişki kurmaya 
başlamışlardır. Nitekim Belçika ve Holanda gi
bi Türkiye de ilişki kuracaktır. 

Bu vesileyle önemli bir konuya dokunmak 
istiyoruz. Herkesin bildiği gibi Doğu Almanya 
topraklarında kurulu olan ve Türkiye'yi hedef 
alan «Bizim Radyo» memleketimiz aleyhine ağır 
propagandalar yapmaktadır. İşte Türkiye bu 
münasebetle, Doğu Almanya yöneticileriyle 
ı«Bizimı Radyo»; meselesini de ele almalı ve bu
nu olumlu bir şekilde halletmelidir. Çünkü, 
uluslararası ilişkilerde yaratılan yumuşama ha
vasına da aykırı olan «Bizim Radyo» nun teca
vüzleri devam ederken, Türkiye'nin Doğu Al
manya ile samimî ilişki kurması kolay olamaz. 

Değerli senatörler, öte yandan bu yumuşa
ma politikasına paralel olarak Avrupa Güvenlik 
ve işbirliği Konferansının hazırlıkları üzerinde 
çalışılmaktadır. Hatırlardadır ki, bu konferan
sın toplanması Varşova Bloku ülkeleri tarafın
dan 1966 yılında ortaya atılmış ve istek 1969 
yılında tekrarlanmıştı. Avrupa Güvenlik Kon
feransı ileri sürüldüğünde, NATO'da dengeli ve 
karşılıklı silâh indirimi için görüşnuelere giri
şilmesini önermişti. Taraflar birbirlerine yap
tıkları teklikleri kabul ettikleri için, geçen yıl 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı için 
hazırlık görüşmelerine 32 Avrupa ülkesi ile 
Amerika ve Kanada'da katılmış ve geçen Kasım 
ayında Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de top
lantı başlamıştı. Büyükelçiler seviyesinde yapı
lan bu görüşmelerde Sovyetler bloku İkinci 
Dünya Savaşından sonra meydana gelen sınırla
rın meşrulaştırılmasmı, buna karşılık Batılılar 
da, Demirperdenin, kalkmasa bile aralanmasını 
istemişlerdir. Batılılar; insanların, fikirlerin ve' 
haberlerin sınırlardan serbestçe girip çıkmala-
rıyle, mevcut demirperdenin aralıklaşaıcağına 
inanmaktadırlar. 

Doğu bloku ise, böylesine serbest manevî 
bir alış veriş muamelesinin kapalı rejimlerini 
tehlikeye düşüreceğinden endişelendikleri için, 
bu teklifi kolayca kabul edecek gibi görünmü
yorlar. Nitekim, Doğu Bloku gazeteleri buna 
karşı çıkışlara şimdiden başlamışlardır. Bunun
la beraber 15 Ocakta Helsinki'de İkinci Dönem 

I Hazırlık Toplantılarında delegelerin hükümet
leriyle yeniden temaslarına karar verilmiştir. 
Üçüncü Dönem Hazırlık Toplantıları bu temas
lardan sonra yapılacaktır. 

I Konferansın Haziranda, ya da daha sonra 
I toplanacağı umuluyor. Türkiye bütün bu geliş-
I meleri dikkatle izlemek zorundadır. 

Arkadaşlarım, bizim için de önemli bir so
run olan «Karşılıklı ve Dengeli Güç İndirimi» 
ıkonusunu elle alacağım. Anassorun üzerinde bir 
hazırlık niteliğinde olduğu için, araştırma adı 
verilen toplantı 12 NATO ve 7 Varşova Paktı 

j devletleri temsilcilerinin katılmalarıyle Ocak 
sonunda Viya,na'da yapıldı. Önce, daha dar dü
şünülen ve Sovyetlerin önerisiyle genişletilen 
toplantıya Türkiye dahil, Yunanistan, Norveç, 
Danimarka, Romanya, Bulgaristan katılmışlar
dır. Yugoslavya'nın da katılması ihtimal dahi
lindedir. 

Şimdilik bu toplantının iki anakonusu var. 
1. Konferansa hangi devletler katılmalıdır. 
2. Güç indirimi için Amerika ve NATO'nun 

ortak tezi dengeli indirimi idi, oysa Sovyetler1 

indirime yanaşmakta iseler de, bunun dengeli 
I olmasının karşısında görünüyorlar. Böylece Av-

rupa'daki üstünlüğü ellerinde tutmak istedik
leri anlaşılıyor. 

Hafta sonuna kadar dağılacağını sandığımız 
Viyana Toplantısını Türkiye olarak yakından 
izlemek zorundayız. Herhalde asıl konferansa 
biz de katılmalıyız. Ve Türkiye'nin güvenliğini 
yakından ilgilendiren böylesine hayatî bir ko
nuda müttefiklerimizin, arkamızdan karar al
malarına yol açılmamalıdır. 

Değerli senatörler, bu münasebetle şu nok
tayı bilhassa işaret edeceğiz ki, ABD ile Sov
yetler Birliği aralarında ikili görüşmeler başla
dıktan sonra Batı - Avrupa endişelenmekte ve 
ittifaklara olan eski güven zayıflamaktadır. Bu 
itibarla Türkiye, kendi güvenliği bakımından1 

Doğu Bloku ve hele Sovyetler Birliği ile iliş
kilerini geliştirmelidir. 

Bu gelişmıeler, aslında bizim NATO ile gi
riştiğimiz vecibelerin devam edeceği şartına da
yanacağından, müttefiklerimize e de olumlu kar-

- şılanmalıdır. 
Değerli arkadaşlarım, dünyada uluslararası 

ilişkiler yumuşamakta ise de silâh yarışı henüz 
I durmamıştır. Bunun baş nedeni, bu yumuşama-
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'nın da aslında silâh dengesine • dayanmasıdır. 
Bilindiği gibi ABD ile Sovyetler Birliği 1963' 
de yerüstünde nükleer denemeleri yasaklayan 
antlaşmalar imzalamışlardır; fakat yeraltı de
nemeleri henüz devam etmektedir. Üstelik Çin 
ve Fransa antlaşmaya katılmadıklarından, de
nemeler kayıtsız şartsız yapılmaktadır. 

1968 Antlaşmalarında ise, nükleer silâhların 
yapılmasını önlemek amaç gösterilmişti. Ger
çekte ise, bıı antlaşmalar nükleer silâhların te
kelini Sovyetlerle Amerika'ya bırakmıştır. Ge-
C3iı Mayıs'ta Moskova'da Amerika ile Sovyetler 
arasmda imzalanan antlaşma, stratejik savunma 
silâhlarının sayılarını sınırlandırıyor ise de. 
bunların nitelikleriyle ıslahını ve hattâ daha da 
güçlü silâhlar haline gelmelerini engellemiyor. 
Durum bu olduğu içindir ki, silâh yarışı da. sü
rüp gitmektedir. 

Öte yandan konvansiyonel silâhların indi
rim.': için gHsren teşebbüsler de henüz olumlu 
netice vermemiştir. Nitekim Cenevre'de yıllar
dan beri toplanan «'Silâhsızlanma Konferansı» 
hiç bir ciddî il er1 eme kavfledemQmis,fir. 

Bu ararla, Varşova Paktı ülkele-i s.ilâih1arını 

daha da artırdıklarından. NATO. Bürüksel'dp 
yaptığı son. Konsey toplantsıında buna karşı 
tedbir almak lüzumunu duymuştur. 

Açıkça görülüyor ki, öteki toplantılarda si
lâhsızlanma ele alımrkejı, bir yandan silâh ya
rışı da devam etmektedir. Şu halde yumuşama 
politikasının gerçek nedeni, devletleri yöneten
lerin tanı barışçı bir anlayışta henüz birloşmr 
olmaları değil, mevcut dehşet dengesidir. 

Şunu açıkça bilmeliyiz ki, nükleer silâhla
rın kullanılması bu silâhların dengesini engel
lemektedir. Böylece konvansiyonel silâhların 
önemi büsbütün artmıştır. Bu itibarla, bizim. 
silâh1 arla ilgili gelişmeleri, bu gerçek yönü il? 
değerlendirmemiz yerinde olur. 

D-ğerli senatörler, Arap ülkeleriyle ilişkile
rimizi aktırmak yolunda atılan ad1 mi ar yerinde
dir. Bu münasebetle de önemli bir konu üzenin
de duracağız, Komşu Arap ülkeleri ve hele Su
riye. T a k ve Lübnan ile ilişkilerimizi ge^iş+irir-
k~n, bu ülkelerde eğitilip, Türkiye'ye sızdırılan 
anarşistler meselesinin de bilhassa ele alınma
sını lüzumdu görüyoruz. Unutulmamalıdır ki, 

'Devletler Hukukuna göre de komşularımız bu 
sızma1 arı önlemek zorundadırlar. 

__ l: 

Arkadaşlarım, Amerika'nın 20 yıllık bir çe
kişmeden sonra Kıta Çin'i ile barışması Uzak-
Doğuda bâzı yan gelişmelere yol açtı. Japonya, 
kendisine danışılmadan Nixon'un yaptığı Çin 
seyahatini yadırgamış ve Amerika'ya küsmüş
tür. Nitekim, kendisine yeni bir yol aramaya 
başlayan Japonya'nın, Çin ile diplomatik ilişki 
kurması bu gelişmenin bir belirtisidir. Japonya, 
öte yandan Sovyetlerle bir barış antlaşması im
zalamak çabasındadır. Çin'in, üstündeki örtüyü 
atıp. dünyada aktif bir rol oynamaya başlaması 
ve Amerika ile barışması, öte yandan Japonya' 
nın, bağımsız bir politika izleme yoluna yönel
mesi, yakın zamana t a d a r ikili olan kutupları 
çoğaltmıştır. 

Değerli senatörler, bugün dünyada .mevcut 
dört kutba beşinci olarak Ortak Pazar'ın eklen
mesi artık bir zarurettir. Bilindiği gibi 1972'de 
ingiltere, irlanda ve Danimarka'nın katılmala-
-ıvle Ortak Pazar ülkelerinin sayısı, altıdan do
kuza çıkmış ve Ortak Pazar, Amerika'yı bile 
arkadan bırakan dev bir güç kazanmıştır. Bu
günkü haliyle Japonya ve Ortak Pazar nükleer 
"•üee sıhibolmadıklarından, yalnız birer büyük 
iktisadî güçtürler. Fakat yakın bir gelecekte, 
büyük devletler arasında silâhlı bir savaş çık
ması beklenemez. Bu itibarla savaş, dünyanın 

, doğal kaynaklarını paylaşmak üzerinde bir ikti
sadî çekişme halinde sürecekti.-

İşte böyle bir iktisadî savaş için, gerek 0"-
tak Pazar ve gerekse Japonya yeteri kadar ha
zır ve yeterince silâhlıdırlar. Öte yandan, Ekini 
ayında Paris'te verilen karar gereğince Ortak 
Pazar 1980 yılma kadar siyasî birliğine kavuşa
caktır. Üye devletler arasında uzun uzun görü
şülecek olan bu siyasî birliğin nasıl kurulacağı 
bugünden söylenemez ise de, Ortak Pazar'ın si
yasî amacına doğru ilerlediği bir gerçektir. 

Bize gelince, üyeliğine talip ve aday oldu
ğumuz Ortak Pazardaki bu gelişmelere ve gö
rüşmelere, Türkiye uzaktan bir seyirci gibi ka-

. lamaz, kalmamalı ve kendi ağırlığını duyurma-
lıdır. 

Değerli arkadaşlarını, dünyada mevcut den
ge, bölgeler arasında silâhlı çatışmaları önle
mektedir; fakat bu bölgesel savaşlara henüz en
gel olamamaktadır. Amacı ve sonucu ne'olursa 
olsun, Amerika'nın Kuzey Vietnam'ı çok şid
detli bombardımanlarıyie başlayan son tecavü-
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zü, dünya ölçüsünde ve Amerika'da tepki yarat
mış ve Başkan Nixon kınanmıştır. Başkanı kı
nayanlar arasında îsveç, Belçika, Holanda, Da
nimarka, Avusturalya gibi devletler de vardır. 
Uzun süre ihtiyatla susan Willy Brandt'da niha
yet, «savaşın son derecede huzur kaçırıcı ol
duğunu ve savaşa son verilmediği takdirde 
Amerika'nın Avrupa'daki dostlarını kaybedebi
leceğini» söylemiştir. 

Türkiye, insanlığın vicdanında böylesine 
tepki yapan-bu olaya seyirci kalmamalı ve üzün
tü duyduğumuzu söylemekten çekinmemeli idi. 

ikinci Dünya Savaşının arkada ka'an hata
larından Kore gibi Vietnam Savaşı da nihayet 

. bitti ve barış gerçekleşti. 12 yıl süren savaşır 
kısa bilançosu şu : 7 milyon ICO bin ton bomba 
atılmıştır. 936 milyon dolar askerî ya-^drm. 5 
milyar dolar iktisadî yardım yapılmış, 1155 95° 
ölü, 733 bin yaralı. Sivil halktan 4 milyon ö]ü 
veya yaralı. 

Görülüyor ki, Vietnam, insanlığın en uzrr 
ve en kanlı savaşlarından biri o1 muştur. 

Türkiye, Vietnam Barışının gerçeklesin es: 

karşısında milletçe duyulan memnunluğu belirt
memiştir. Oysa bu gibi jestler, uluslararası po
litikada var olduğumuzun ve şahsiyetli bir po-
litika o-üttÜR'ümüzün birer küçük belirtisi ola
rak değer taşr \ 

Arkadaşlarım, Orta - Doğu Savaşı şimdilik 
uykuda görünüyor. Sınırlarda ara - sp-a çarpıl
malar oluyorsa da, her iki taraf da genel bir sa
vaşa meydan vermekten kaçınmaktadırlar. Esa
sen böyle bir savaşın getireceği buhrana rağ
men, ismail'in yeni bir şey kazanamayacağı, hı->-
ıııa karşılık Arapların da hazır ve pek ümitli 
olmadıkları meydandadır. Çünkü Sovyet danış
manlarını Temmuz ayında geri yollayan Mısır. 
israil karşısında daha zayıf duruma düşmüştür. 
Amerika'nın ilgisini ve Avrupa'nın yardımını 
sağlayamayan Mısır, Moskova'dan da eskisi gi
bi yakınlık görememektedir. Bu arada Sovyet
ler Birliği, Irak ile yakınlaşmış ve Suriye ile 
ile olan ilişkilerini kuvvetlendirmiştir. 

Bu gelişmeler, Sovyetler bakımından daha 
yararlı olmaktadır. Öte yandan «Xe barış, ne 
savaş» sallantısının sürüp gitmesi, Mısır'da hu
zursuzluk yaratmaktadır. 

işte bu nedenledir ki, geçen h-afta Kahir e'dr 

Savunma Konseyi toplandı. Ürdün ve Suriye 

de, ordularını Mısır Savunma Bakanının komu
tasına vermeyi kabul ettiler. Fakat özellikle Ür
dün, muharebenin toprak hedeflerinde anlaşmış 
sayılmaz. Öte yandan, israil'e karşı silâhlı sa
vaşta zayıf görünen Araplar, Birleşmiş Millet
lerde kuvvet kazanmışlardır. Nitekim Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulunda, israil'i işgal ettiği 
topraklardan çekilmeye davet eden yeni b'r ka
rar daha alınmıştır. Bu son kararın şu özelliği 
de vardır1 : 

Bu karar, Birleşmiş Milletlerde hemen he
men oy birliği ile verilmiştir. Böylee^ dünyaya 
karşı sert tutumunda direnen israil, uluslarara
sında yalnızlığa düşmektedir. Bâzı Afrika ü^ke-
lerd de bu yüzden İsrail'le ilişkilerini kesmişler
dir. Sunası da bir gerçektir ki, israil Amerika' 
mıı desteğine dayandıkça bugünkü katı tutu
mundan vazgeçmek niyetinde görünmeyecektir. 

Türkiye, Orta - Doğu'daki bu durumu her 
vönüvle iyi değerlendirerek, dikkatli olmak zo-
"-mvladri. Türkiye, Orta - Doğu'da en etlöli bir 
politika izleyecek durumdadır. 

Değerli arkadaşlarım, Pakistan ile Hindistan 
abasında mütareke imzalanmış ise de, güven ve
rici bir barış henüz kurulamamıştır. -Geçen Tem
muzda Bayan Gandhi ile Başkan Butto arasın
da yapılan Zirve Konferansında askerlerin kar-
"•dıklı olarak savaş öncesi sınırlara çekilmesi 
üzerinde anlaşmaya varılmıştı. Bir süre uygula
namayan bu anlaşma nihayet uygulanmış ve ta
raflar eski sınırlara çekilmiştir. Fakat Hindis-
Hn 90 bin Pakistanlı esiri geri vermediği için. 
barış, gerçekleşememektedir. Hindistan. Beugal-
'l°s'i tanımadıkça esirleri geri ve^mmn d'vor. 
Butto, Mucibir Rahman ile görüşmeden tanı
mayacağını söylüyor. Mueib ise, «Tanınmadan 
görülemeyeceğini» bildiriyor. Birbirine bağlı 
^lan bu sorun çözülünceye dek barış gecikecek
tir, Pakistan tanınıncağa kadar Türkiye de, 
B"ne'aldeş'i tanımakta tereddüt etmektedir. Her 
-iki Pakistan da kardeş ülkeler oldukları için, 
bu üzücü durumun biran önce sona ermesini 
diliyoruz. Bu konuda da Türkiye'ye bir vazife
nin düştüğünü hatırlatmak isteriz. 

Değerli senatörler, Avrupa'da Batı - Dnğu 
ilşikiieri yumuşarken Uzak - Doğu'da Çin ile 
Sovyetler arasındaki ilişkiler bozulmaktadır. 
Hattâ sınırlarda mevziî çatışmaların da olduğu 
anlaşılmaktadır. Bu iki komünist ülke arasında 
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hem ideolojik anlaşmazlıklar ve hem de toprak 
dâvaları vardır, öte yandan Moskova ve Pekin, 
komünist ülkelerin liderliği için rekabete giriş
mişlerdir. Taraflar birbirlerini Marksiznıin doğ
ru yolundan sapmakla suçluyorlar. Bu yüzden 
'bir zamanlar Amerika'ya yöneltilen Sovyet pro
pagandası, şimdi Çin'e çevrilmiştir. Buna kar
şılık Çin de Amerika'yı arka plâna atmakta ve 
Sovyetleri hedef almaktadır. Bu arada Çin, çar
lık zamanında kendinden alman geniş toprak
ların geri verilmesini de istemektedir. Bununla 
beraber bu anlaşmazlıkların bir Çin - Rus sava
şma kadar gitmesi beklenemez. Yalnız şurası 
kabul edilmelidir ki, Çin'in uluslararası ağırlığı 
artmakta/lir. Çin Amerika ile barışmış, Japon
ya ile diplomatik ilişki kurmuştur. Avusturalya 
ve Yeni Zelanda ile de aynı yola girmiştir. Bu 
itibarla dünyada nüfuzu gittikçe büyüyen ve 
Birleşmiş Milletlerde, Güvenlik Konseyinde dai
mî üye olan Çin il s Türkiye'nin ilişkilerinin ar
tırılması da olağandır. 

Aziz arkadaşlarım, son konuya geldim; Kıb
rıs sorununa geçiyorum. 

Evvelce bu kürsüden ileri sürdüğümüz gö
rüşleri olaylar doğrulamıştır. Nitekim, ün it er 
devlet unutulan bir hayal olmuş; cemaatlerara-
sı görüşmeler de olumlu olmamıştır. Bunun üze
rine Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin ara
cılığı ile geçen Haziranda Türkiye ve Yunanis
tan tarafından gönderilen iki danışmanın ve 
Birleşmiş Milletler temsilcisinin de katılmala-
rıyle görüşmeler genişletilmiş idi. Bu gelişme
ler de henüz olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. 
Makarios Enosis'ten vazgeçtiğini hiç bir zaman 
söylememiştir. Nitekim varılacak anlaşmada.' 
Enosis'e kapının açık kalması arzusunu belirt
miş ve ilk fırsatta ilhakı gerçekleştirmek iste
diğini de itiraf etmiştir. Öte yandan Atina'da, 
Enosis'ten vazgeçtiğini söylememektedir. Tam 
tersi Yunan danışmanı, şüphesiz Atina'nın em
riyle, Enosis'i de, taksimi de önleyecek bir hük
mim Anayasaya girmesine karşı çıkmıştır. Za
ten kabul edilmelidir ki, kâğıt üzerine yazılı bir 
taahhüt ile Enosis önlemenez. Aslında Enosis'i 

engelleyecek olan Kıbrıs'ın tabi olacağı rejimi
dir. 

Daha birkaç gün önce, 26 Ocak 1973'te, Türk 
Cemaat Meclisi Başkanı Rauf Denktaş şunları 
söyledi : «Biz Enosis fikri unutulmadıkça barı-
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şm sağlanamayacağını söylerken, Rum toplu
munda Kilise, öğretmen ve bütün yönetici kad
ro halka Enosis fikrini aşılamaktadır. Rum top
lumu Enosis hayalini unutmadıkça görüşmeler
den sonuç almak mümkün değildir. 

Değerli arkadaşlarım, bu arada Grivas da 
ortalığı büsbütün karıştırmaktadır ve Türklerin 
huzuru şimdi yavaş yavaş her gün biraz daha 
bozulmaktadır. 

Görülüyor ki, henüz Kıbrıs konusunda mesa
fe alınmış değildir. Bu itibarla, fazla iyimser 
olmamalı, çok dikkatli bulunmalı ve Türkiye 
antlaşmalarla elde ettiği garanti hakkından asla 
feragat etmemelidir. 

Çok değerli senatörler, sözlerimi bağlarken, 
dünya ölçüsünde bir teşhise ve bir gelişmeye1 

de dikkati çekeceğim. 
Yakın bir gelecekte genel bir silâhlı çatış

ma ile yeni bir dünya savaşı olmayacaktır; fa
kat ülkeler arasında iktisadî, ideolojik, kültü
rel ve siyasal savaş devam edecektir. Öte yan
dan uluslararası yumuşama dünya kamuoyunda 
demokrasi içinde, ortanın soluna doğru bir eği
lim yaratmıştır. Bunun asıl nedeni komünizmin 
panzehrinin komünizme karşı en etkili çarenin 
ortanın solu politikası olduğunun anlaşılmalı
dır. Nitekim Federal Almanya'da \Villy Brandt 
sosyal demokrat iktidarı kuvvetlenmiş, Kolanda 
da seçimi ortanın solu kazanmıştır. Avustralya 
ve Yeni Zelanda da işçi partileri iktidara gel
miş, Japonya seçimlerinde de ortanın solu güç
lenmiştir. Kanada'da, İtalya'da aynı belirtiler' 
vardır. Yapılan kamuoyu yoklamaları Fransa' 
da da sol koalisyonun kazanacağını gösteriyor. 
Dünya kamuoyundaki bu eğilime sadece işaret 
etmekle ve eğilimin ortanın solu sınırında kal
masını temenni ile geçeceğim. 

Değerli arkadaşlarım, 
Türkiye'nin bugünkü siyasî durumunu Av

rupa ülkelerinde haklı - haksız rejim tartışma
larına konu yapıldığı ortadadır. Önümüzdeki 
demokratik gelişmelerin bu gibi dış tartışma
ları da temelinden yok edeceğine inanarak, 
Grubum ve şahsım adına Yüce Senatoyu saygı
larla selâmlarım. 

Teşekkür ederim arkadaşlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adı
na Sayın Sami Turan, buyurun. 
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M. G. P. GRUBU ADINA SAMİ TURAN 
(Kayseri) — Sayın Başkan, Cumhuriyet Sena
tosunun değerli üyeleri; 

1973 malî yılı Dışişleri Bakanlığı Bütçesi 
vesilesiyle, Millî Güven Partisi Grubunun 
dış politika konularındaki görüşlerini açıkla
madan evvel, dört gün önce toprağa verdiği
miz iki vazife şehidi değerli diplomatımızın aziz 
haıtıralarını .bir kere daha saygı ile anmayı ve 
İnsanlık dışı ımemfur cinayet dolayısıyle, başta 
aileleri olmak üzere bütün Dışişleri mensupla
rımıza ve Türk Milletine baş sağlığı dilemeyi 
vazife sayıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türk Anayasasının 
Başlangıcımda da ifade edildiği gibi, Türk dış 
politikasının temelleri büyük Atatürk tarafın
dan 'kesinlikle tespit edilen sulhçu, medeniyet
çi görüşlere dayanır. Büyük ve şerefli bir ta
rihin sahibi olan büyük milletimiz, yurtta da, 
dünyada da sulhun korunmasını bir temel 'ilke 
sayar. 

Bağımsızlığı, ülke ve millet bütünlüğü ba
kımından hiç kimseye hiçbir sari altında taviz 
vermemek kararında olan Türk Milleti, dünya 
milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir 
üyelidir. 

Millî Güven Partisi olarak programımızda 
da samimiyetle bu temel görüşlere yer vermiş 
bulunmaktayız. Millî Güven Partisi, Türkiye 
Cumhuriyetinin bağımsızlığımı her düşüncenin 
üstünde tutar. Millî Güven Partisi, milletler
arası münasebetlerde 'münhasıran Türkiye Cum
huriyetinin yetkili olduğu hususlara, diğer dev
letlerin ve milletlerarası kuruluşların karışma
sına kesin olarak karşıdır. 

Cumhuriyetimizin, eşit egemenlik hakları
nın, yabancı devletlere ve milletlerarası kuru
luşlara yahut yabancı uyruklulara imtiyaz ta
nınması yolııyle ihlâlini hiçbir suretle kabul 
etmeyiz. 

Cumhuriyet hükümetlerinin ve meşru düzen 
içinde kalarak vazife görmek isteyen bütün si
yasî partilerin bu temel görüşlerde ortak oldu
ğu duygusunu ve inancını taşıyoruz. 

Sayın arkadaşlarım, 1972 yılı ve 1973 baş
ları dünya siyasetinde çok yönlü gelişmelere ve 
yoğun temaslara sahne olmuştur. Bu gelişme
ler, bütün dünyayı ve hiç şüphesiz Türk Mil
letini yakından ilgilendirmektedir. Bağmrsız-

| lığımızın ve dünya sulhunun korunması bakı
mından NATO Anlaşması, dün olduğu gibi bu
gün de önemini muhafaza etmektedir. 

NATO Anlaşması dolayısıyle, Devlet ve 
Millet olarak, yüklendiğirnÜz vecibelerin şart
larını millî menfaat açısından nasıl devamlı, su
rette gözden geçirmek zorunda isek, dünyanın 
içinde bulunduğu şartları ve jeopolitik duru
mumuzu birlikte değerlendirerek bu savunma 

I anlaşmasının üyesi kalmak zorunluluğunu da, 
dikkatten asla uzak tutamayız. 

İdeolojik saplantıilarla NATO'dan ayrılma-
I anızı isteyenlerin 'görüşlerini, millî menfaat

lerimize aykırı saymaktayız. 
Bölgesel menfaatlerin korunması ve dünya 

sulhune de yardımcı iyi ilişkilerin sağlanması 
bakımından CENTO ve RCD anlaşmaları bugün 
de önemini muhafaza etmektedir. 

Türkiye'nin dış politikası bakımından, özel-
I likte Orta - Doğu ve Akdeniz bölgesi ihtilafları 

ve gelişimeileriyle, Avrupa'nın demokratik ül-
I kelerinin Doğu bloku ile olan ilişkilerindeki 
I gelişmeler önem taşıımaktadır. 

İsrail - Arap ihtilâfının sürekli bir ateşkes 
durumunda bulunmasına rağmen, ihtilâfın he
nüz Birleşmiş Milletler kararma uyguoı bir çö
züme bağlanmadığı ve yalnız bu bölgenin gü
venliğinin değil, bütün dünyadaki sulhun bo
zulmasına yol açabilecek bir krizin süregeldiği 
Hr gerçektir. 

I Sovyetler Birliğinin çeşitli yardım formül
leri aldında bu bölgeye kaydırdığı kuvvetler 
ve tesis ettiği üsler gözden kaçırılamaz. Mı
sır'da İskenderiye ve Portsaıiıt ve Suriye'de Laz-
kiye limanlan, Sovyetler ibakiimından kolayca 
yararlanılan birer önemli üs durumuna girmiş
tir. 

Pakistan'da kötü iç politikanın sonuçları, 
I evvelâ bir iç savaşa, sonra Hindistan - Palas

tan çatışmasına ve nihayet Pakistan'ın parça
lanmasına yol açmış, Doğu Pakistan da Beın-
galdeş adiyle yeni bir Devlet kurulmuştur. 

Bengaldeş'e karşı Kıta Çdni İlle Sovyet Rus
yalım farklı politikalar izledikleri de bilinen 
gerçeklerdendir. 

Dış politikada en önemli gelişmelerden biri
si, Bhtleşik Amerika ile Kıt'a Çin'i arasında 
kurulan diyalog ile başlamış, Kızıl Çin, Bir-

I leşmiş Milletlere ve omun Güvenlik Konseyine 
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üye olmuş, bu ülke ille demokratik memleket
ler' arasında diplomatik münasebetler başlamış
tır. 

Diğer taraftan; Birleştik Amerika ile Sovyet
ler Birliği arasında, eskisinden farklı bir yakın
laşma gerçekleşmiş, bunu Batı demokrasileriyle 
Doğu Bloku arasındaki münasebetlerin yeni 
bir açıdan ele alınması izlemiştir. 

İkinci Dünya Savaşından sonra, Sovyetler 
Birliği ile Batı demokrasileri arasındaki iliş
kiler sertleşmiş, soğuk harp denilen bu uzlaş
mazlık büyük endişelere ve ıstıraplara yol aç
mıştır. Varşova Paktı devletlerinin durumu, 
Berlin'in bir duvarla ikiye bölünüşü, Macaris
tan, Doğu Almanya ve Çekoslovakya olayları 
henüz hatıralardan silinmiş -değildir. Ancak 
soğuk harbin yerine sulh içinde birlikte yaşa
ma «detente» kelim esli ile ifade edilen bir yu
muşama politikası ikame edilmesi yolunda da, 
zaman zaman ümit veren, zaman zaman hayal 
kırıklığı yaratan politika çabalarına şahit olmuş 
bulunuyoruz. 

Son yıllarda Federal Almanya'nın izlediği 
Doğu politikası, Moskova ve Prag anlaşmaJa-
rinın yapılmasına yol açmış, Berlin'in durumu
nu düzeltme gayretlerini, Batı Almanya - Do
ğu Almanya 'ilişkilerini düzeltme 'çalışmaları iz
lemiştir. Federal Almanya'nın iki Almanya'yı 
sullıçü yollardan birleştirme idealinden vazgeç
tiği bugün de söylenemez. Ancak, kendisine 
Demokratik Alman Cumhuriyeti adını vermek 
suretiyle, komünist bir idare altına girmiş bu
lunan Do<hı .Almanya'yı, milletlerarası hukuk 
bakımından devlet olarak kabul etmek isteme
yen Federali Almanya, özellikle Berlin üzerin
deki güç şartları düzeltme amacıyle Doğu Al
manya ile müzakere ve anlaşma yapmak zorun-
luğunu duymuştur. Bunun neticesi, Batı de
mokrasilerine e Doğu Almanya'yı tanımak ye 
onunla diplomatik ilişkiler kurmak tarzında ge
lişmiştir. 

Sayın senatörler, son yılın ve son ayların 
Avrupa politikası bakımından önemli bir konu
sunu da, Doğu ve Batı arasındaki ilişkilerin 
düzeltilmesi maksadına matuf Avrupa Güven
lik Konferansı teşkil etmektedir. Tarafların 
bağımsızlık, hak eşitliği, toprak bütünlüğü 
ve içişlerine müdahale etmeme ilkeleri, bu ye
ni temasların ve çalışmaların hareket noktası

nı teşkil etmiş görünüyor. Helsinki'deki çalış
malar ve temaslar hâlâ devam etmektedir. 

Avrupa Güvenliği bakımından ortaya atı
lan esaslı bir fikir (M. B. F. E.) harflariyle 
ifadesi tercih edilen karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimidir. 

Bu konuda birkaç gün önce Viyana'da baş
layan önçalışHialarm ne gibi bir sonuca varaca
ğını kestirmek tabiatiyle mümkün değildir. 
Dünya basınında iyimser yorumların yanında, 
fazla ümide kapılmamak gerektiğini belirten 
çeşitli yayınlara da rastlamaktayız. 

Bütün bu gelişmeler, Avrup'nm ve Türkiye' 
nin geleceği bakımından önem taşımakta ve bi
zim de uyanık bir dikkatle bu gelişmeleri ya
kından izlememizi zorunlu kılmaktadır. 

Geçen ayın en önemli siyasî olaylarından 
birisi de, Birleşik Amerika ile Kuzey Vietnam 
arasında Paris'te ateş - kes anlaşmasının imza
lanmasıdır. Ocak ayının sonunda anlaşma res
men yürürlüğe girmiş olmak beraber, dünya ba
sınından, ajans ve radyo haberlerinden öğrendi
ğimize göre, Güney Vietnm'da çatışmalar sona 
ermiş değildir. 

Hanoi'de sükûnet ve sulh havasının hâkim 
olduğu tarzındaki haberlere karşılık, Saygon'
dan gelen haberler endişe verici mahiyetlerini 
değiştirmemiştir. Bu ateş - kes anlaşmasının Ba
tı demokrasilerinde sulhun avdet ettiği tarzın
da yarattığı iyimser havanın kaybolmamasmı 
temenni ederiz. 

Ancak, anlaşmanın hiç bir taraf için ideal 
bir çözüm sağlamadığı ve hadiselerin ağırlığı 
içinde bir komprimeden ibaret olduğu da şüp
he götürmez bir gerçektir. 

Kıbrıs'ın durumuna gelince; Türk Milleti 
için Ada'daki soydaşlarımızın haklarının ko
runması da, doğrudan doğruya Türkiye'nin gü
venliği de ve nihayet millî şeref ve haysiyet 
duygularımız da, Kıbrıs davasının, millî bir da
va olarak mütalâasını zorunlu kılmaktadır. Bu 
millî davada Türk Milletinin bir kalp halinde 
en yüksek hassasiyeti taşıdığını göstermeye ve 
anlatmaya devam edeceğiz. 

Bu ayın 18'in d e Kıbrıs'da yeniden Devlet 
Eeisi olarak Makarios'un seçilmesi kuvvetli bir 
ihtimal olarak ortaya çıkmıştır. 

Ada'daki Türk Cemaatinin bugüne kadar 
koruduğu tesanüdü kaybetmeyeceğine yürekten 
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inanıyor ve Ada'daki soydaşlarımıza büyük Mil
letimizin dikkat, alâka ve desteğinin tam olarak 
devam edeceği hususunda teminat vermeyi şe
refli bir vazife sayıyoruz. 

Hükümetimizin Kıbrıs olaylarını dikkatle iz
lediğine ve genişletilmiş cemaatler arası görüş
meleri olumlu bir sonuca ulaştırmak için her 
gayreti göstereceğine inanıyoruz. 

Dış politika konularında Türkiye'yi yakından 
ilgilendiren önemli bir konu da, genişletilmiş 
Avrupa Ekonomik Topluluğu bünyesindeki ge
lişmelerdir. Katma Protokolla 22 yıllık geçiş dö
nemine girişimizden sonra, gerek sanayileşme 
çabalarımızın hızının azalmaması, gerekse ihra
cat imkânlarımızın daralmaması ve ürünlerimi
zin dış rekabetten zarar görmemesi için çok 
yönlü tedbirler almak hususunda dikkatli çalış
maların sürekli bir şekilde yapılması lüzumu
na, burada bilhassa işaret etmek istiyorum. 

'Türkiye'de hür demokratik düzeni ve insan 
haklarını savunur görünerek, mesnetsiz iddiala
rı ortaya atanlar ve bu iddialarını ısrarla de
vam ettirenler, gerçekte Türk demokrasisine de, 
millî itibarımıza da gölge düşürmektedirler. 

Hükümetin bu konuda daha aktif davran
masına lüzum görmekteyiz. Memnuniyetle belir
teyim ki. Dışişleri Bakanlığımız halen Stras-
bourg'da yüksek vasıflı bir kadroyla temsil edi
liyor. Bu kadro, Avrupa'nın muhtelif yerlerin

de faaliyet gösteren Türkiye ve Türklük aley
hindeki kampanyayı sadece Strasbourg'daki 
gayretlerle gidermeye muvaffak olamaz. 

Avrupa'nın bâzı tanınmış gazetelerinde yer 
-rlan haberler, yorumlar karşısında, vakit ge
çirmeden gerekli ve inandırıcı cevaplarımızı da 
vaymlatmak tedbirlerini mutlaka almalıyız. Mil
lî duygusu bütün Türk Basınının, sorumluluk 
duygusu olan siyaset adamlarımızın da millî iti
barımızı zedeleyici davranışlardan kaçınmaları
nı istemek ve beklemek hakkımızdır. 

Değerli arkadaşlarım, Dışişleri Bakanlığının 
Bütçesini genel hatları içinde Türkiye'nin malî 
imkânlarına ve hizmetin icaplarına uygun bu
luyoruz. 

Yeni bütçenin Dışişleri Bakanlığının güzîde 
mensuplarına milletimiz için hayırlı hizmetler 
vflDraa imkânını sağlamasını diler, yüce Sena
toyu ve Dışişleri Bakanlığı değerli mensupları
nı şahsım ve Grubum adına saygıyle selâmla
rını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1973 Malî Yılı Bütçe Kanun tasa
rısının açık oylamasına oylarını kullanmayan 
sayın üye var mı efendim?... Yok. 

Oylama işlemi bitmiştir. 
Adalet Partisi Grubu adına Sayın Erdoğan 

Adalı... Yok. 
Millî Birlik Grubu a cima Sayın Ahmet Yıldız, 

buyurunuz. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Tabiî 

Üye) — Sayın Başkan, sayın senatörler; 
Sözlerime başlamadan önce, Türkiye Cumhu

riyetinin iki seçkin temsilcisine karşı yönelti
len insanlık dışı, alçakça cana kıymayı nefretle 
kınarken, iki görev şehidimizin ruhları önünde 
saygı ile eğilirim. 

Arkadaşlarım, dış politika, bir ülkenin evren
sel yaşantısının etkinliğini ve ulusal yararları
nın en yüksek düzeyde korunmasını amaçlayan 
eylem ve işlemlerin tümü diye tanımlanabilir. 

Bu niteliğinden ötürü, her ülkenin kamuoyu, 
dış politikasını olağanüstü bir dikkatle izlemesi
ne karşılık, Türk dış politikası, bir küçük uz
man grubunun yardımı ile, kimi keramet sahibi 
sanılanların becerilerine bırakıldığından, kamu
oyunda yeteri bir dikkatle izlenme geleneği ge
lişmemiştir. 

Son yıllara değin, kimi modası geçmiş görüş
lerin ve artık her yerde bayatladığı kabul ecli-

ıSaym senatörler, çok geniş olan dış politika 
meseleleri üzerindeki görüşlerimize son verme
den önce, Avrupa Konseyi ile ilgimiz hakkında 
kısaca mâruzâtta bulunmakta yarar görmek
teyim. 

Türkiye ve Türklük aleyhine faaliyette bu
lunan çeşitli örgütler, demokratik Batı ülkele
rinde Türkiye aleyhine olumsuz bir hava yarat
mak çabalarını şiddetle devam ettirmektedir
ler. Bu propaganda makinesi, Türkiye'nin içinde 
bulunduğu şartları gereği gibi kavramayan, şüp
hesiz büyük kısmı iyi niyetli kimseleri de etkisi 
altına almaktadır. Bunlara karşı, Avrupa Kon-
seyindeki Türk parlamenterlerin verdiği cevap
lar, Türkiye aleyhindeki propagandaları etkisiz 
bırakmaya maalesef yetmemektedir. Türkiye'de, 
Ordu ve Sıkıyönetim tarafından zulüm ve işken
celer yapıldığı tarzındaki iddialara kaynak, çok 
kere, Türkiye'deki bâzı sorumsuz yayınlar ve 
siyasî beyanlardır. 
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len soğuk savaş sloganlarının da etkisi ile, hiç 
bir uygar ülkede rastlanmayan bir mantıkla, 
muhalefetle iktidarın «dış politikada birlik» ol
duğunu göstermek ve bu çok önemli konunun 
kamuoyu önünde tartışılmasının sakıncalı oldu
ğunu ileri sürerek, kamuoyumuzun denetimin
den kaçırılması sonucu, düzeltilmesi çok güç 
yanlışlara sürüklenmiştir. 

ıSon yıllarda, her alanda olduğu gibi, dış 
politikada da, çağın gereklerine yaraşan bir ge
lişmeye tanık olmakla birlikte, devlet yönetimi
nin bu çok önemli kesimini, eskimiş kapalı dip
lomasi kurallarına bağlılığın ve bize özgü alış
kanlıkların etkilerinden hâlâ da tam arıtmış de
ğiliz. 

Çoğunlukla yöneticilerin kusurlarını sakla
mak anlamına gelen devlet sırlarını gizli tutma 
bahanesinin itibar gördüğü çok az sayıda ülke
den biriyiz. 

ıSaym arkadaşlar, çağın gereği bir dış poli
tika izlenmesinde, yardımcı olacağına inandığı
mız görüşlerimizi, 6 başlık altında sunacağım: 

1. —• Bugünkü evrensel durum ve uluslar
arası ilişkilerin başlıca nitelikleri, 

2. — Türk dış politikasının başlıca nitelik
leri, 

3. — Diplomasimizi etkin kılacak kozlarımız, 
4. — Diplomatlarımızın davranışları, 
5. — İç - dış politika ilişkileri, 
6. — Kimi somut sorunlarımız. 
Konuşmamızda, değerli diplomatlarımızın 

çok iyi bildikleri, kimi gerçeklere ve kuramsal 
görüşlere de değinmemizin amacı, kamuoyumuzu 
aydınlatma yolunda, dış ilişkilerimizi yöneten
lere yardımcı olmaktır. 

Sayın arkadaşlar, son çeyrek yüzyıl içinde. 
uluslararası ilişkilerde, bir önceki kuşağın akla 
getiremeyeceği gelişmelerin, izlenmesi çok güç 
bir hızla gerçekleştirildiklerine tanık olmakta
yız. Evrensel durumun bu yeni görüntüsünün 
doğurmakta olduğu somut sonuçlara geçmeden 
önce, değişimi ve gelecekteki gelişmeleri etki
leyen kimi kuramsal, teorik gerçeklere değinmek 
isteriz. 

1) Kimi savların tersine, bugünkü dünyada, 
ideolojilerin gereği ile ulusal çıkarların çatışma
sında, hep ağır basan ulusal çıkarlar oluyor. 
Bu kural, büyük devletler için daha da geçerli
dir bugün. 

2) Diplomasi kurallarının güçsüzler için iş
lediği ve güçlüler için geçersiz olduğu gerçeği, 
henüz tümü ile değişmemiş ise de, yeni bir ne-
lik kazanmıştır. 

3) Dış ilişkilerde, büyük devletler bile, ev
rensel alanda duyulan geniş işbirliği gerekseme
leri ve ülkelerinin içindeki gelişmelerden, karşı
lıklı etki - tepki süreci içinde bulunmalarından 
ötürü, kendi insanlarının özlemlerine ve yeğle
melerine, (tercihlerine) yer vermek zorunluğu-
nu duymaktadırlar. 

4) Bütün devletler, insanlığın mutluluğu
na önem verme, en azından böyle görünme zo-
runluğu yüzünden, ilişkilerinde bir yumuşama
ya ve bunım sonucu da, çok yanlı bir yumuşama
ya gitme zorunluğu, giderek daha da belirgin
leşmektedir. 

5) Her türlü statükoculuğun anlamsızlaştığı, 
tüm eski alışkanlıklardan sıyrılarak dinamik bir 
uyumu gerektiren bugünkü dünyaya ve geliş
melerin haber verdiği geleceğe karşı doğru ta
nılamalar koyabilen az gelişmiş ülkeler, emper
yalistlerin âleti olmadan, aralarında birbirleri
ne zarar veren çatışmalardan, çağdaşlaşmaları
na engel olan tutucu çıkar çevrelerinin geliştiri
ci değişiklikleri suçlama oyunlarını etkilerine 
kapılmadan, sorunlarını çözme yollarını bula
bilmektedirler. 

Artıik, bir sosyoekonomik sorunu çözmede, 
kullanılan yöntemden ötüıü, topluma sevimsiz 
^elen bir rejinin getirileceği, ya da bir yabancı 
derletin emrir.e girilmiş olacağı yollu korkut
malara kapılmadan: «Kimiaıkine benzer.se ben
desin, benim sorunlarımı çözecek yöntemi kul
lanırım. Ulusal çıkarlarımın gereğini yaparım.»' 
diyebilen yöneticiler istiyor bütün ülkeler. 

Sayın senatörler, bu gerçekler ve onları 
yansıtan gem el gözlemlerden sonra, somut ör
neklere ve genellemelere ilişkin görüşlerimizi su
nacağım : 

1. 2 nci Dünya Savaşı 'Sonrasının iki kutup
lu görüntüsü bugün, askerî yönden olmasa bile, 
ekonomik güç ve evrensel siyasal basınç odak
ları yönünden, çok kutuplu hale geldi. Bu yeni 
durum, dış ilişkileri çok karmaşık hale soktu. 
Amerika veya Rusya'dan birini yanına, öbürünü 
karşıya almakla diplomasisini akar arlı bir yö
rüngeye oturtmuş olmaktan rahatlık duyanlar, 
bu yeni duruma uymakta hâlâ da güçlük çek
mektedirler. 
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2. Savaş silâhlarımın korkunçluğunun bü
yüklerde yarattığı «Çatışmadan 'kaçınma», zo
runlu hale gelen çatışmaları da, bütün olanak
lardan yararlanarak sınırlama, iki devin nüfn 
'bölgeleri ile ilgili karşılıklı davranışları ve poll 
tik basınç odaklarının artması karşısında, duru
mun karmaşıklığını artıracak davranışlardan 
kaçınma zorunluluğu, evrensel alandaki dengeyi 
korumaya olağanüstü bir önem vermektedir. 
Bugün en büyük önem, evrensel alandaki den
gedir. Çünkü, dengenin bozulması halinde, du
rumu kontrol olanaksızlığı yüzünden, gelişme
lerin nerelere varacağını kimse kestiremryor. 

3. İki devin eskileri yine de büyük olmakla 
birlikte, bugün karşılaştıkları soranlarda eski et
kilerini ive kamplarındaki kesin söz sahibi olma 
durumlarını büyük ölçüde sınırlamakta ve foaş-
kalarınınkilerden önce, kendilerine özgü sorun
larla uğraşma zorunluluğunu duymaktadırlar. 

4. Rusya ve Amerika yeni dev güçlerle ve 
3 ncü Dünya Devletleri ile ilişkilerinde, eskiden 
alışık olmadıkları ödünler vermekte ve birbir
lerine karşı da 'sertleşmekten kaçınmaktadırlar. 
Fakat yine de, devlerden birini yanma alan, ya 
da karşısında kesin durum aldıran sorunlarda, 
onların, iradesini bir yani itecek bir karar alın
ması çok güçtüı. 

5. Komünist, anti - komünist aynımı ve sis
temlere göre kamplaşma olgusu eski anlamını yi
tirmiştir. Bundan ötürü, devlerin çatışmasına 
dayanan ve kamplara 'göre yürütülen politikala
rın modası geçmiştir artık. Hattâ bu tür politi
kaları izleyenler, ülkelerinin basma büyük 'dert
ler getirebilirler. 

Bloklar içi çözülmenin başladığı bu'günkü po-
lisantrik dönemde, (çok kutuplu, çok merkezli dö
nemde) bizim hâlâ da (bloklar içi çözüm arayan
larımızın çağ gerisi kalmış görüşleri diplomasimi
zi et'klleyememelidir. 

6. Askerî savaş yerine, ekonomik savaşın 
öncelik kazandığı, emperyalizmin biçim değiştir
diği bugünkü durumdan, küçük devletler en çok 
yararlanmaya ve bütün güçleri ile kalkınmal'a-
rmı hızlandırmaya çalışmaktadırlar 

Belirttiğimiz değişiklikleri ve onlara göre 
diplomasilerin ayarlanmakta olduğunu, gösteren 
resmî beyan ve davranışlardan da ilginç birkaç 
örnek sunmak isteriz. 

Eski Dışişleri Bakanı Aeheson'u : «Komünist
lerle korkakça işbirliği yapıyor.» diye suçlayan 
ınl'ü Mc Charty Komisyonlarının ve hırslı anti-
:omünist savaşmacısı Nixon, bugünkü yıllık dış 

politika mesajında bakın ne diyor : 
«Amerika'nın ittifakları, komünizme, Sovyet

lere ve Çin'e set çekmeyi amaçlamam aktadır. Bun
dan 'böyle amaç (amaç değişti) öteki devletlerle 
birlikte kararlı bir dünya barışı kurulmasıdır.» 
Kongre mesajında da : 

«Bundan böyle Amerika, bütün dünyanın çe
şitli kıtalarının koruyucusu olmayı sürdürecek 
durumda değildir, Amerika'nın vesayetinden, 
Washington'dan direktif beklemekten, mütte
fiklerimiz vazgeçmelidir.» Yani herkes başının 
çaresine baksın diyor. Fakat dengeyi korumak 
için de : 

«Rusya Orta Doğuya sızmada, (denge önemli 
onu kaçırmıyor) ve aşırı güçlenmede sürüp gider
se, biz de buna karşılık, askerî. gücümüzü artır
makta kusur etmeyeceğiz.». Yani dengeyi bozdur
mayız diyor. 

Nixon televizyonda Rus halkına : 
«Bizler büyük güçler olarak kimi anlarda ya

rışma halinde olabiliriz; ama hiejbir zaman düş
man 'dlmak gereksemesinde değiliz.» diyor. 

Nixon Amerika dış politikasını açıklarken de: 
«Herkesi dost edinmeyi umut edemeyiz; ama 

hiç kimseyi bize düşman etmemeye çalışabiliriz, 
•bizim düşmanlarımız değişmez değildir.» dedik
ten sonra : «Dostlukların da karşılıklı belirtilme
si yollan, koşullar değiştikçe, ayarlanacaktır.» di
ye-/. 

Ünlü Çin Uzmanı Edgare Snow'de «20 yıldan 
bu yana, soğuk savaşın Dışişleri Bakanı Dulles'ın 
•görüntüsünde yönetilen Amerika'nın Uzak Doğu 
politikasının tarihe gömüldüğüne tanık olmakta
yız.» diyor. 

Gömülenin yerine, onun yerdiği, Guam dokti-
rini ile «Güney Doğu Asya güvenliğini bölge 
ülkelerine bırakan» Nixon'un bu yeni doktrini 
bizim bölgeye de uygulanma zorunluğu çıkarsa, 
ne yapacağımız] şimdiden düşünmeliyiz. Bu po
litikanın Avusturalya ve Yeni Zelanda seçimlerini 
etkilediği söyleniyor. 

I/enin'in: «Barış yok, iki savaş arasında hazır
lık savaş bırakışması, mütareke var.» Sözü, yeni 
bir yorumla; «Savaş bir denge işidir Denge bo
zulunca başlar.» kuralı da yeni anlamı ile geçer
lidir bugün. 
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İnsanlığın en çirkin ayıbı olan emperyaliz
min, dünya üzerinde sağlıklı ,bir ülke bırakma
maktaki inadını artık biz de kavramalıyız, 

Bakın dünyaya, her yeri kaynıyor ve birçok 
ülkeler parçalanarak birbirleri ile ''boğuşuyor. Hu
zursuz olan her ülkenin işlerinin altında bir em
peryalistin parmağı 'görülüyor. Bu öyle bir par
maktır ki, değdiği yerde açtığı yarayı hiçbir dok
tor iy ütemiyor. 

Bu yeni anlama uyan bir haberi Komisyona 
sunmuştum. Ha<ber şu idi : 

Yfilly Braııdt'ın özel temsilcisi Bakan Egom 
Bahr: «Rusya, Amerika'nın Avrupa'nın güven
liği konusunda gerekli bir öge olduğunu kabul et
miş 'olduğunu belirterek, Amerika Kongresinin 
(bunu da hesaba katması umudunu açıklamıştır. 

Financio'l Tunes'e göre, Bahr: «Kamuoyu, Rus
ya'nın Avrupa güvenliği sorununun, ancak Ame
rikan unsuru gözönüne alınarak çözülebileceğini 
kabul ettiğini kavramış değildir.» diyor. 

Yine dergi : «Sovyetler, Amerika 'temsilcile
riyle yaptıkları görüşmeler sonunda, Avrupa'da-
ki Amerika birliklerinin çekilmesi için çaba har
camanın anlamsız olacağı 'görüşüne varmışlardır.» 
diyor, 

Bu arada, Çin'in NATO'nun nerede ise savu
nucusu olması ve Ortak Pazar gibi kapitalist bir 
örgütü açıkça savunması ilginçtir. Yine Çin'in 
Rusya'dan Tü ikiye'ııin iki katı toprak istemesi 
do çok daiha ilginçtir. 

Orta Doğırda yerleşen, Avrupa'da sınırları 
donduran, ibatı teknolojiline kapılarını açan ve tü
ketim mallarına giderek artan oranda yer veren 
Brejnev, sağlanan denge politikasını sürdürmeyi 
en 'akılcı yol sayarken, ihtiyatlı olmakla birlikte, 
Amerika'nın yıl sonu (bombardımanlarını da sert 
dille yererken, Amerika ile yaklaşma halinde ol
masına karşın, Çin'in de özdeş bir sertlik göster
mesi dengeye verilen önemin resmî kanıtlarıdır. 

Biraz da yakın (bölgemizdeki gelişmelere ba
kalım : 

Yunan Cuntasına karşı iç tepkiler arttıkça., 
Cuntamın da gücü azaldıkça, Enosis'e •sarılarak 
güç kazanmaya çalışması geleneksel Yunan hu
yunun yeni belirtileri olarak değerlendirilmeli
dir. 

Mısır'daki olaylar da anlamlı. Mecliste, 20 yıl
dan ibu yana, duyulmamış sert eleştiriler, öğrenci 
tepkileri, üniversite kapatma., son büyük tasfiye 
ve Başkan Sedat'ın Rusya ve Amerika arasında 
zikzaklı bir tutuma sürüklenmesi. 

Bütün bu belirtiler, emperyalizmin her türü
nün her yerdeki yenilgisinin kanıtlarıdır. Yeni 
emperyalizm ve yeni sömürgecilik oyunu da her 
yerde çakılmaya başlandı. Vietnam'da yenilen 
Amerika değil, emperyalizmdir. Yenen de kurtu
luş savaşçılığı ve Mc Namara'nm barutun icadın
dan sonra en tehlikeli silâh saydığı çağdaş milli
yetçiliktir. 

Emperyalistlerin 'birini görüp öbürünü gör
mezlikten gelmek, ya da birine tutku ile 'bağla
nıp Öbürünü tek düşman sanmak, emperyalizmin 
oyuncağı olmanın kısır döngüsüne düşmektir. Bu 
hastalıktan henüz kur*taramadığımız politikacıla
rımız da vardır. Tıpkı içerde, aşın sağa meyda
nı boş bırakırken, yalnız aşırı 'Sola, hattâ Özgür
lükçü sola yüklenmede düştüğümüz hata gibi. 

Dünyanın belirttiğim durumunu kavrayabilen 
her ülke, hiçbir emperyaliste alet olmadan, hattâ 
onların aralarındaki çıkar ve denge hesaplarmdan 
kendi 'sorunlarını çözmede yararlanmakta, en akıl
lıları da, kendi sorunlarına onları katmadan, ken
di 'aralarında yeni çözüm bulmaya çalışmaktadır
lar. 

Bu akılcı tutumun en 'güzel örneğini Willy 
Brandt vermektedir. Doğuya açılma (ost poli
tik) politikası ile : 

Berilin -sorunu ve Almanya'nın birleştirilme
sinde biricik engel olarak Sovyetler gösteriliyor
du. Oysa, Sovyetler kadar Batılıların da bu so
runlara karşı olduklarını anlayan Willy Brandt, 
doğrudan ilişkiye geçtiğinde Sovyetler onun tez
lerine açıktan karşı çıkmayı yararlı 'bulmadılar, 
işlerine gelmedi: Almanların isteklerini benimse
diklerini götte. ince de, Batılılar da «evet» demek 
yolunu seçtiler. Sonuç; tüm bir başarı oldu. Bu 
kez Braııdt'ın isteklerini destekleme yarışına geç
ti her ikisi de 

İkiye bölünüp, emperyalistlerin çatışmalarına 
alan olarak, kardeşlerin birbirleriyle boğuştuğu 
22 yıllık dramın sürdüğü Kore'de de, :aynı yolun 
seçilmekte olduğunu •görüyoruz. 

Bunlardan gereken dersleri almada gecikme-
meliyiz artık. Amerika'dan çok Amerikancı dav
rananlarımıza; (Rusya'dan çok belki Rusyacı dav
rananlar da olabilir.) Eski mandacıların etkile
rinden henüz kurtulamıyanlara, özellikle rica 
ediyoruz, dünyanın bu gidişine dikkat ediniz. 
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Türk - Dış Politikasının başlıca nitelikleri : 
Belirttiğimi* durumun ışığında., diplomasimi

zin başlıca nitelikleri : 
a) Bağlaşmalara (ittifaklara) bağlı; fakat 

eylem serbestisi olan .bağımsızlık. 
<b) Sovyetlerle her hangi bir ittifakımız ol

mamakla 'birlikte, kimi kişilerin onlara karşı düş
manlık «bayrağını taşıma tutkusundan arınmış, he
le bir yandan dostluk gezileri sürüp giderken, 
öbür yandan, resmî ağızlara değin, yaygın bir 
düşmanlık kampanyasının anlamsızlığını kavra
yan bir tutum. 

c) Kurtuluş Savaşımızı ve çağdaşlaşma, ça
balarımızı örnek 'alan 3 ncü dünya devletleri ile 
daha 'sıikı ilişkiler kurmak. Bu hem 'tarifli misyo
numuzun gereği, hem de B. M. leıdeki oy deste
ğini artırıcı (bir yarar 'sağlar. 

d) Devler arasında seçiş'yapmak, (birinden 
olmazsan öbüründen olmak zorundasın) diyen 
yeni tip mandacılara karşı Atatürkçü davranış. 
Karşılıklı saygı ve yarara dayanan, herkesin yap
tığının karşılığını göreceğini gösteren bir dış po
litika. 

Elbette, çağın gereğini ve gerçeklerini kavra
yamayan, ya da öyle görünmekte yarar görenle
rin, Deli Petroîıun vasiyelna'inesinin, S talin'in 
saldırganlığının, Rusların sıcak sulara inme tut
kularının, bizi de aşan, evrensel plânda, 'büyük 
denge sorunları olduklarını görmemelerinin etkisi 
küçümsenemez. 

Bu ashabı keyf, 300 yıl yahut 30 yıl uyuyan
lar, bugün o dünya olmadığını, dünyanın yeni 
dengeler içinde bulunduğunu görünce, yeni çö
zümler bulma yolunu ararlar. 

Rusların değil, çağın değiştiği, (Ruslar değiş
medi) emperyalist tutkulardan arınmış bir döne
me henüz girmemekle (birlikte, bugünkü polisant-
rik dehşet dengesine dayanan evrensel durumda, 
tüm emperyalistlerin de, tek yanlı eylem serbesti
sinden yoksun kaldıkları, (Onlar da istediği gitbi 
başfcaşa hareket edemezler) gerçeğini henüz göre
meyenleri aydınlatmanın, dış politika}^ güçlü bir 
iç destek sağlamadaki önemi büyüktür. 

Her ülkenin (düşmanlarının ve dostlarının de
ğişmez olmadığı) ilkesinin, devlerin Ibuna uygun 
beyanlarının ve giderek yoğunlaşan diplomatik 
trafiğin ışığıda., devlerin anlaşması, ya da yeni 
bir denge kurmaya yönelmeleri, dost sandıkları
mızın düşman sayılanlarla bizi başbaşa »bırakma

ları, NATO'nurı «ona ermesi, Amerika'nın kimi 
eğilimlerinin dış politikaya yansıması olasallı&la-
rını hesaba katan, süreli bir diplomatik durum 
tartışması, diplomatlarımızın çalışmalarına temel 
ol'inalıdır. 

Bu arada, dehşet dengesinden de yararlana
rak, dış ilişkilerde de flıızlı bir ekonomik kalkın
mayı gerçekleştirmeye baş öncelik verilmelidir. 

3. Diplomasim izdeki başarıyı artıracak koz
la J : 

Bu yönden, Türkiye kadar olanakları bol öian 
'bir ülkeyi göstermek güçtür. 

Gerçekten; 
Türkiye, dış ilişkilerinde, sözünde duran, dip

lomatik onurunu 'her zaman koruyan bir ülkedir. 
Tüm kurtuluş savaşçılarına öncülük ve önder

lik etmek ünümüz tartışılamaz. 

Az gelişmiş ülkeler arasında, çağdaşlaşmaya 
ilk yönelmiş ve ünlü geçmişinin yıkıntıları üze
rinde, yepyeni bir Devlet kuran Türkiye'den, 
her az gelişmiş ülkenin alacağı yararlı dersler 
çoktur. 

Müslüman ülkeler arasında lâikliği ilk kabul 
eden, yazıda ilk devrimi yapan, dinle giysilerin 
ilgisi olmadığını gösteren, Devlet düzenini şeriat 
kurallarına değil, çağdaş hukuk kurallarına da
yandırma gerekliliğini ispatlayan Türkiye, bu iş
leri şimdi yapma savaşındaki ülkelere önemli 
yardımlarda bul unabilir. 

Anti - emperyalist, ant i - kapitalist savaştaki 
öncülüğü ile, Oscar Lange ve Duverger gibi ünlü 
bilginlerin de, överek tüm az gelişmiş ülkelere 
sağlık verdikleri sistemi kuran Atatürk, («Yurt
ta ıbarış, evrende barış.» sloganları ile evrensel 
barışın da öncüsü olmuştur. 

Atatürk'ün ezen ve ezilen ulusların geleceğine 
ilişkin sözleri gerçekleşmektedir bugün. Bu gurur 
verici düşünsel kalıtıma, teıs düğen, «Kurtuluş Sa
vaşçılarını Destekleme Derneği» kurdu diye, bilim 
adamları ve parlamenterleri cezalandırmak iste
yen sapmalar oldu; fakat bunlar, ünümüzü göl-
geleyemez, 'küçük olaylardır. 

Orta Doğu'da çok etkin bir rol oynayacak du
rumdayız. Arkadaşları, bu bölgedeki uluslarla ku
racağımız dostluğun 'temeline, atalarımızın yer-
leştürdilkeri taşlar, tarihsel ve 'kültürel kalıtımda
ki ortaklılkar, tüm bölge insanlarını bir tek ulus 
halinde birleştirecek moral, değer ve güçtedir. 
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İşte bu saydığımız kozlardan beceri ile yarar
lanarak, belirttiğimiz nitelikteki bir diplomasinin 
çok başarılı olabileceği kanısındayız. 

Tarihsel misyonumuza ters düşen «Bunlar o 
eski Türkler değildir.» diyeceklerin propaganda
larına ancak varayacalk davranışlardan ve «Biz 
onlara benzemeyiz, durumumuz başkadır.» türün
den anlamsız tekerlemelerle, kimi 'başarılı olacak 
ve sistemlere karşı çıkanların etkilerinden dış po
litikamızı arıtmalıyız. 

Devlet yönetiminde, varlığı dirimsel, olan; 
onsuz devlet yönetiminin dümensiz gemiye döne
ceği, her aklı başında olanca kabul edilen dokt
rine bile. düşman olanların Türkiye'yi, ne yapa
cağını bilmez, hangi sistemi uygulayacağına ka
rar verememiş durumda tutmaîk isteyenlerin, bu 
konuları bilmeyen kitleleri yanıltmalarını önlemek 
de, gerçekçi bir dış politika güçlü bir iç destek 
sağlaı*. 

4 Diplomatlarımızın davranışları : 
En iyi yetişmiş ve Devlet hizmetlileri içindeki 

durumları çekici görülen diplomatlarımızın, ya
dırganacak, çekemezlik yaratacak ve hele onurla
rı ile bağdaşmayacak davranışlardan titizlikle ka
çınmaları önemlidir; örnek vermek istemem. 

Günümüzün dış ilişkilerinde ve tüm devlet 
yönetiminde, en ağır basan konu ekonomi oldu
ğundan, diplomatlarımızın ekonomik yetenekli ol
maları çok önemlidir. 

Türkiye Cumhuriyetini temsilde en etkin rolü 
olan diplomatlarımızdan buna uygun bir davra
nış beklerken, görevlerini yeter bir etkinlikle yap
malarını sağlıyacak hak ve olanaklar sağlamalı
yız. 

Bu seçkin memurlarımıza 'sağlanacak hak ve 
olanakların, Türkiye Cumhuriyeti için bir onur 
ve itibar konusu olduğu bilincine henüz varama
mış kimselerin, bu konudaki eleştirilerine önem 
verilmemelidİL'. 

5. İç - dış politika ilişkileri : 
İç politikanın dış politikaya yansıması, ona 

güç vermesi ne kadar doğru ise, dış politikadan iç 
politikada yararlanmaya kalkışmak da, o ölçüde 
sakıncalıdır. Bu bakımdan, Devleti tümü ile dü
şünme alışkanlığında olan ve bu ulusal konuyu 
parti yarışmasına alet etmeyen, meslekten gelme 
dışişleri bakanlarımızın partili bakanlardan daha 
olumlu davrandıklarına ilişkin son üç örneği öv
gü ile kaydetmek isteriz. 

6. Somut sorunlarımız : 
Orta Doğu : 
Emperyalizmin ve ona alet olan işbirlikçileri

nin rahat ve huzur bırakmadıkları Orto - Doğu 
durumu çok karmaşik bir hal almıştır bugün. 

Emperyalizmin bir ürünü olarak yaratılan İs
rail'in, bir olup bitti olarak, varlığının kabul 
edilmesi yanında, tutumu asla hoşgörü ile karşı
lanamaz. 

Her türlü ülkelerden derlenen insanların, ya
bancı 'güçlerin gölgesinde, binlerce yıl önce bu
lundukları bir bölgedeki milyonlarca yoksulu 
anayurtlanndvin kovduktan sonra, onlara karşı en 
küçük ibir insaf göstermemesi, komşularının üze
rine atılmak için fırsat beklemesi, hiçbir anlaşma, 
ya da uluslararası kararı dinlememesi ancak si
yasî gangsterlik diye adlandınlaıbdır. Böyle bir 
tutuma karşı çıkmak, Türk Ulusunun insanlığa 
onur veren geleneklerinin de gereğidir. 

Tarihimize karşı da saygısızlık saydığımız bir 
eski tutumdan diplomasimizin arınmasını önemle 
belirtmek 'İsteriz. 

Kuzey Afrikalı kardeşlerimiz boğazlanırken, 
Kanalın emperyalizmden temizlenmesinde, emper
yalist sömürüye karşı savaşmada ve güçlü yaban
cıların desteğindeki İsrail'in Araplara saldırısın
da, SEAT O toplantılarında, ezilenleri yeren, 
ezenlerden yana, emperyalistlerin sözcülüğünü ya
panların utandırıcı izlerinden Türk dış politikası
nı arındırma çabalarını takdirle desteklemekteyiz. 
Bu çabalara tanık olmaktayız. 

Birinci Dünya Savaşında, emperyalistlerin ve 
onların yerli maşalarının bize yaptıkları kötülük
leri, tüm Arap uluslarına maletmek, kandırılma
mış Türk dostu dürüst Arap kardeşlerimizin, 
Türklere karşı besledikleri sıcak sevgiye gölge dü
şürmekten başka 'bir sonuç vermez 

Birçok gözlemler, Arapların çoğunluğu ile 
kardeşçe ilişkiler kurabileceğimiz inancını ver-
mokt'edir. 

Artık kardeş Suudi Arabistan'da Aibdülâzlz'in 
değil Faysal'm, Ürdün'de Abdullah'ın değil Hü
seyin'in yaşadığını ve bütün Arap ülkelerinde, 
Türk'ü gerçe*k kişiliği ile görmek isteyenlerin hız
la arttığını görmezlikten gelmeyelim. 12 Mart 
hükümetlerinin en çok beğendiğimiz yönü olan 
dış politikanın bu bölgeye yansıyan yönünü de 
ulusal yararlarımıza uyarlı görmekteyiz. 

Hiç bir anlaşmazlık konumuz olmayan İran 
ve Pakistan'la, ilişkilerimizi geliştirmeli, RCD' 
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nin kuruluş amalçannı gerçekleştirmesine içten
likle çalışmalıyız. 

Pakistan in bölünmesine yol açan mutsuz sa
vaşın açtığı yaraların acılarını yürekten payla
şıyoruz. Kardeş ülkenin 'bütünlüğünün 'korunma
sını istedik; fakat bugün >bir kardeş ülkeden iki 
kardeş ülke haline geldiğini görüyoruz. Bengal-
deş'in de bize kardeşçe duygular 'beslediğini ye
rinde gördüm. Bu yeni kardeş ülkeyi tanımanın 
ve davranışımızın Pakistan'ca 'da anlayışla karşı
lanmasının ve hattâ ikisi arasında da kardeşçe 
ilişkiler kurulmasına çalışmanın 'zamanı geldiği 
kanısındayız. 

NATO : 
Saldıranlara karşı etkin bir caydırıcılık sağ

layan ve güvenliğimize önemli katkılarda (bulu
nan NATO, «Barışta var, savaşta yok.» durumu
na gelmiş, eslkimiş hali ile, ulusal 'güvenliğimizin 
güvencesi sayılamaz artık, fakat 'hâlâ 'da, savaş 
öncesi sorunlarının çözümünde ve caydırıcılık po
litikasına aracılık etmesindeki önemine karşın, 
sırlarımızı, onlardan aleyhimizde yararlanabile
ceklere 'bile duyurmasının sakıncaları büyüktür. 
Bu 'bakımdan, NATO içinde kalmakla birlikte, 
güvenliğimize aykırı yönlerini düzeltmek, onun 
'dışındaki sorunlarımıza kendimizin çözüm bul
masını sağlayacak bir tutumdan yanayız. 

Amerika : 
İstanbul Başkonsolosunun da belirttiği üzere, 

eski tek yönlü hatır ve irade egemenliği yerine, 
ilişkilerin ne getirip ne götüreceği denkleşmesine 
dayanan bir politikadan yanayız. 

Amerika'nın askerî yardımından da, ileride 
böyle bir yardıma gerekseme duyurmayacak bir 
tutumla yararlanmalıyız. Amerika'nın yardımı
na bel bağlayarak, oldukça gelişmiş durumdaki 
askerî sanayiimizi paydos ederek, Balkan devlet
lerinden bile geri kalışımızı sağlayan politikanın 
bizlere nelere mal olduğunu görmezlikten geleme
yiz. ' 

Ekonomik yardım da, Devletten Devlete ol
malı. Karader.rr Bakır Kompleksinde hepimizin 
çok iyi gördüğü formülün, artık ekonomik yar
dımdan temizlenmesi 'gerekil'. Nixon dönemin
de, bize karşı V913'ün AVilson politikasını uygu
layan Johnson \m gölgesinden Türk - Amerikan 
ilişkilerinin arınarak, iyileştirileceği umudunda
yım. 

Sayın arkadaşlar, dünyayı ilgilendirdiği kadar 
bizim dış politikamıza da etkisi olacağından Ame

rika'nın karşılaşmakta olduğu ve giderek 'de arta
cak oian çok önemli güçlüklere önemle değinmek 
istiyoruz. 

Hak ve özgürlüklerin gelişmiş bulunduğu 
Amerika'da, iç sömürü çok güç, oysa devletin 
ekonomik sistemi olan ve sömürüşüz yaşayamayan 
kapitalizmin, 'bugünkü dünyada dış sömürü ola
nakları çok sınırlıdır. İç sömürü çok güç, dış sö
mürü çok sınırlıdır. 

Avrupa'nın, Rusya'nın, Japonya'nın, Çin'in 
(birer sanayi devi haline geldiği 've ürünlerini 
A'merikalılarınkinin yanşamayacağı düşük fiyat
larla sürdükler pazarlarda, yüzlerce milyar lira
lık dış satım yapan Amerikan dev firmalarının 
piyasa (bulmaları artık çok güçlenmiştir. 

Geleneksel sömürü «bölgeleri de öbür ülkelere 
atlayarak; Amerika <ve Rusya'ya diğer ülkeleri 
yeğ tutarak ilişiklerini geliştiriyorlar. İşte bu tu
tumda Amerika'nın yeni kararlar alması her za
man beklene'bilir. 

Nitekim, Kanada'nın «Michelin» oto lâstik
lerine karşı gümrüğü % 165 yükseltmesi, Ja
pon kaynaklı elektronik aygıtlarının iç. alımının 
ithalâtını sınırlaması. İsviçre saatlerine karşı 
engeller dikmesi, hattâ Vietnam savaşına son! 
vermesi, bütün bu durumun doğal sonuçları
dır. 

Bu durumda, ürünlerine dış politikada alı
cı bulamayan dev firmalar, içeriye dönünce ya
ratılacak bunalım, sistemi dahi sarsacak ölçü
ye varabilir. 

Bu ekonomik zıorlüklar, dev silâh, sanayici
lerinin. baskıları ve emperyalizmin geleneksel 
politikası gereği, yakında yeni Vietnaımlar ya
ratılacağı olasallığı düşünülmelidir. 

Az gelişmiş ülkelerin, A. B. D. ve Rusya 
yerine; bu petrol komisyoncusu dev ülkeleri! 
atlayarak, asıl tüketici olan ülkelere doğrudan 
yönelmıeleri, kapitalist devlerin etkisindeki tü
ketim ekonomisinin gelişen duruma çare arar
ken her çareye baş vurması ve içerde yarata
cakları tehlikelerin neden olacağı sonuçlara iliş
kin, yetkili ve yetenekli Amerikalıların uyar
maları .giderek artmaktadır. 

Güdülen politika yüzünden Pentagon'un, 
Wall Street'in ve onların etkisindeki hükü
metin, ülkeyi bir ihtilâle sürüklemekte olduk
larına ilişkin önemli uyarılara tanık olmakta
yız. 
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Özet olarak, A. B. D. ile ilişkilerimizi iyi
leştirmede, ikili anlaşmalardaki sakıncaları 
büsbütün artıran «Temel Anlaşma» adlı belge
de ülkemiz için büyük sakıncalara yol açacak 
ıhükümlerin değiştirilmesi ve A. B. D. nin kar
şılaşacağı güçılükler karşısında, alacağı yeni 
kararları yakından izleyerek, gelişmelere ha
zırlıklı olmayı sağlayacak bir politika önermek
teyiz. 

Ortak Pazar: 
Biz, başından beri Ortak Pazara girişe de

ğil, üstlendiğimiz yükümlülüklerin sakıncala
rına, özellikle Katma Protokoldeki, nasıl ka
bul edildiğini hâlâ da anlayamadığımız hüküm
lerine karşıyız. 

Katma Protokolün görüşülmesinde, sakıncalı 
hükümlerinin gecikmeden düzeltilmesine ilişkin 
çabalarımızda olumlu bir sonuç alamadılk. 

Hükümetin Katma Protokolü iyileştirici çaba
larını olumlu karşılamakla birlikte, içimizden 
bile bunlara karşı çıkarak, dış çevrelerin söz
cülüğünü yaparcasına, Hükümetin tutumunu 
güçleştirenlerin davranışlarından kaygı duy
maktayız. 

3 ncü Beş Yıllık Plânın da, Katma Proto
koldeki değişikliklerinin olacağı varsayımına 
dayanması ve sonra da bunun olabileceğine iliş
kin plânda belirtilen kuşkular kaygılarımızı 
doğrulamaktadır. Hem varsayım var, hem 
kuşku var plânda... 

BAŞKAN — Beş dakikanız var. 
M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam

la) — Peki efendim. 
Bu arada, genel yeğleme listeleri ile (Ter

cih listeleri ile) aralarında Ortak Pazarla tica
ret anlaşması olmayanların da bulunduğu 77 
ülkenin Ortak Pazara dış satımda yararlanacak-
'liarı listelere bizi katmak için henüz rıza gös
termediklerine ilişkin basına sızan haberler hak
kında Sayın Bakandan açıklama rica ediyo
ruz. 

Yunanistan ve Kıbrıs : 
Her zaman belirttiğimiz üzere, Yunanis-

tanla gönül ister M; Ege Denizini, bizi ayıran 
değil, birleştiren bir dostluk denizi haline 
getirecek ilişkilerimiz ollsun. Yunanistan'la ça
tışmamız her ikimize de yalnız zarar verir. 

Büyük devlet adamları olan Venizelos'la 
Atatürk'ün başlattıkları politikanın gereklili- | 
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ğini, daha sonraki politikacılara anlatmakta 
güçlük çektik; anlatamadık. Bu yüzden, bir 
aralık ilişkilerimiz, oksijen çadırına kaldırıldı. 
Bugünkü Cuntanın, biraz daha anlayışlı dav
ranmakla birlikte, kaygı yaratan davranışları 
da vardır. Örneğin, Cunta gönderdiği bir mek
tupta; «Hükümet düşsün, falan falan benim 
istediğm, Grivas'ın istediği adamlar hüküme
te girsin.» diyor. Cunta, tedhişçi Grivas'ı övü
yor; «Ulusçu, kahramandır» diyor. Cunta, 
kendi polis şefini onların başına gönderiyor. İş
te ikili görüşmelere oturduğumuz bu kimsele
rin, eski huylarının da yeni örneklerine dik
katinizi çekmek istedik. 

Sayın arkadaşlarım, Kıbrıs aslında iki top
lumu, hattâ Türkiye ile Yunanistan'ı aşan 
büyük devletler ve NATO'yu ilgilendiren 
önemli stratejik ve politik değerin ışığında çö
züme ulaşılacak bir sorundur. Atatürk'ün Kur
tuluş Savaşında beceri ile uyguladığı, karşı-
smdakilerin durumundan akılcı bir yararlama 
yöntemi ile Kıbrıs sorununa çözüm bulmaya 
çalışılmalıdır. İşte, Atatürk'çü dış politika de
diğimiz ve bizim de anladığımız budur. Eski 
Hükümetin, «Bizim tezde direnmemiz halinde, 
anlaşma olmaz.» diye karşısındakilere tez be
ğendirme ve Makarios'un tezine dayanarak onu 
yenme becerisine kapılması yerine, bugünkü 
Hükümetin, tezimizi açıkça ortaya koyup, sa
vunmasını doğru bir politika olarak değerlen
dirmekteyiz. 

Bu konuda, Amerika'nın tutumuna karşı 
da kuşkularımızı belirtmek istiyoruz. Nİxon'un, 
«Yunanistan'la Türkiye'ye yardım etmeksizin, 
israil'i kurtaracak bir politika izleyenleyiz.»1 be
yanı vardır. Buna karşı, Mc Gövem, «İkti
dara gelirselk, Yunanistan'a yardımı kesece
ğiz.» deyince, N1ixon'un partisinden bir temsil
cinin bu davranışın Missuri havacılık sanayii 
için bir darbe olacağını ve Douglas'ın da uçak 
fabrikalarımın zarara uğrayacağını belirtmesiy-
le, dile getirilen ekonomik tutkuları ile Yunan 
asıllı zenginlerin Amerika'daki etkilerini bir
leştirdiğimiz zaman, Amerika'nın davranışında 
kuşkularımızı haklı bulursunuz. 

Arkadaşlarım, iç olayların dış ilişkilerimiz
deki olumsuz etkilerine de önemle değinmek is
tiyoruz. 

Son Avrupa Konseyindeki tartışmaların öne
mi küçümsenemez. Bilim adamlarının ve im-
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zamız bulunan uluslararası belgelerin açıklama
larına, oradaki tanımilamalara karşın, Konsey
de ve hattâ burada; bu kürsüde düşün suçları
na dünya karikatürcülerine ancak yarayacak 
tanımlaımalar, anlamlar koyarak; Türkiye'de 
hiçbir düşün suçlusu gzeteci, profesör tutuklu 
değildir» diye konuşacak yerde; insan hak ve 
özgürlüklerine karşı olan tutumlardan Devlet 
olarak kaçınmalıyız. 

BAŞKAN — Sayın Yıldız, bir dakika efen
dim. Daha ne kadar sürer? Ben beş dakika 
fazla söylemişim, siz beş dakika önce 45 da
kikalık zamanınızı doldurmuş bulunuyorsunuz. 

M. B. G. ADINA AHMET YILDIZ (Devam
la) — Bir iki dakikada bitiyor efendim. 

BAŞKAN — Bir iki dakikada bitiyorsa, bu
yurun efendim. 

AHMET YILDIZ (Devamla) — Bunun yeri
ne ; efendim, bu kürsüden söyleniyor, politika
cı konuşuyor, onlar da duyuyorlar... Bu, 
Devletin itibarını korur. Devekuşu politikası 
itibar vermez. Olaylar Türkiye'de oluyor; bir 
kısım adamlar bir kısım adamların hatalarını 
inkâr ediyor... Onlara «Hayır.» diyen Devlete 
ütibar verir. Demek ki, Türkiye'de bu gör
düğünüz olayları beğenmeyenler çoktur. Bu
dur itibar veren... Yoksa, olayları herkes görür, 
biz de gizler söylemessek; «Demek ki hiç kim
se bunun farkında değil, Türkiye'de insan hak
larına saygılı savaşma verecek insan yoktur.» 
derler. Onun için tersine, ben bu politikayı, 
bu konuşmaları dışarda da itibar veren tutum 
olarak görürüm, ingiltere'de, Fransa'da, Ame
rika'da olduğu zaman övüyoruz; «Ne güzel, 
içerdeki kötü işlere bile karşı koyuyorlar,» di
ye. Herkesin gördüğünü devekuşu politikasiy-
le gizleyemeyiz. 

Sayın arkadaşlar, böyle yanlışlarla, demin 
de belirttiğim gibi, yöneticilerin kusuruna 
«Devlet sırrı» demek politikası artık bitti. Ku
surları gizleme değil, tersine üzerine gidip dü
zeltmek lâzım. Dünya kamuoyu uyanık, ba
sın temsilcisi burada, gelip görüyor. «Hayır, 
böyle bir şey yok» deniyor; ertesi gün liste çı
kıyor... Olur mu böyle şey i . 

Sayın arkadaşlar, uluslararası ilişkielrde, 
henüz insalcıl ülkelerin yeter bir saygı görme
diği ve herkesin gücüne göre söz edildiği bu 
dönemde, belirttiğimiz evrensel durumu etki

leyen etmenlerin ışığında, dış politikaya iliş
kin görüşlerimizi özetleyerek bitiriyorum. 

1. Uluslararası genel durumu heran değer
lendirerek, ona göre diplomastiımize yön veren 
dinamik bir güdüm. 

2. Uluslararası ilişkilerde ekonomi esas ol
duğundan, her yönden dikkatle seçilecek dip
lomatlarımızın, iyi bir letkonomi formasyonları 
da bulunmalı. 

3. Modası geçmiş yöntem ve ilkelerle so
ğuk savaştan arta kalan sloganlar yerine, ça
ğın gereği yöntemler kullanılmalı. 

4. Diplomaside, tüme varımcı yöntemle; 
yani tüm sorunlarımızı genel politikamızın bi
rer bölümü olarak ele almalı. 

5. Amerika ile gerçekçi, ikili anlaşmalar
daki sakıncaları giderici bir tutum esas olma
lıdır. 

6. Rusya ile ilişkilerimizi daha güvenceli 
bir duruma getirmeli. 

7. Doğu Almanya'nın tanınması artık ge
ciktirilmemelidir. Batı Almanya'nın bile tanı
dığı Doğu Almanya'yı tanımamanın anlamını 

- biz kavrayamayız. 
8. Dengeli silâh indiriminin, yalnız Orta 

Avrupa için değil, daha geniş bir çerçevede 
özellikle kanatlarda gerçekleştirilmesine çalışıl
malıdır. 

(Sayın arkadaşlar; 
Bütün bu belirttiğim görüşlere göre yürürtü-

ılecek dış politikamızda başarıyı, beran değiş
kenlik gösteren, kaygan bir ortamda şaşırtı
cı yön değiştirmelere tanık olduğumuz evrensel 
alanda, güçler arası denge hesaplarından Ata-
türk'çü bir yöntemle yararlanmada gördüğümü
zü bir kez daha belirtmek isteriz. 

Değerli bir diplomat olan Sayın Bayüilken 
ve yönetimindeki seçkin diplomatlarımızdan 
öneri ve özlemlerimize uygun bir diplomasi bek
lediğimizi ve bunda başarı sağlayacakları umu
dunu açıklarken, bütçenin Türk Ulusunun dış 
ilişkilerine olumlu yönde katkıda bulunması di
leğiyle Millî Birlik Grubu adına Yüce Kuru
lunuzu saygı ile selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Adalet Partisi Grubu adına 
Sayın Erdoğan Adalı. 

ADALET PAETİSİ GRUBU ADINA ER
DOĞAN ADALI (istanbul) — Sayın Başkan, 
muhterem senatörler, Dışişleri Bakanlığımızın, 
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başta Sayın Bakanı olmak üzere, çok güzide 
mensupları; 

Yüksek malumunuz olduğu üzere, dünya 
politikası umumî veçhesi itibariyle büyük bir 
tahavvülât geçirmektedir. Gerçek olan şudur 
ki, savaş sonrası sürenin uzun bir döneminde 
devam eden iki kutuplu dünya sona ermekte ve 
dünya diplomasisi yeni boyutlar kazanmakta-
dap. 

Hepinizin bildiği teferruatı, misalleri ve çe
şitli beyanları- huzurunuzda tekrarlamak iste
miyorum. Anahatlarıiyle, her iki kutbun da 
nükleer harp istememesi, silâhlanmanın gerek
tirdiği yükün ekonomileri üzerindeki ağırlığı, 
karşılıklı ticarî ve ekonomik ilişkiler kurma ar
zusu, Batı Avrupa ile Japonya'nın ekonomik 
güç ve siyasal canlılığını yeniden kazanmış ol
ması, komünist bloktaki birliğin yeni bir hü
viyete dönüşmesi, stratejik sülâhlarda denge 
sağlanması, ekonomik ve ticarî zorunlulukların 
birinci plâna çıkması, .müstemleke imparator
luklarının dağılması neticesi yeni devletlerin 
meydana gelmesi, devletlerin dış politikaları
na bağımsızlık ve başkasının düşmanı olmadan, 
diğerinin dostu olma felsefesinin yerleşmesi ye
ni durumun ve dolayısiyle yumuşamanın mey
dana gelmesinde âmil olmuştur. 

Bununla beraber, ihtiyar dünyamızın bir 
bütün alarak sulh içinde yaşama sorunu çözüm
lenmiş değildir. Dünyanın pek çok bölgesinde 
huzursuzluk kaynağı olan birçok mesele hâlâ 
çözüm beklemektedir; fakat her şeye rağmen, 
nikbin bir ifadeyle geride bıraktığımız 1972 yı
lında milletlerarası münasebetlerde kayda de
ğer gelişmeler ve yumuşama ortamı yaratılmış
tır, denilebilir veyahut umumî kanaat bu mer
kezdedir. 

Muhterem arkadaşlarım, yüksek malumu
nuz olduğu üzere, kısaca tekrar etmek istiyo
rum; Avrupa'da Berlin etrafındaki gerginliğin 
hafifletilmesiyle başlayan yumuşama ihtimalle
ri, geçen yıl imzalanan dörtlü anlaşmayla 
kuvvet kazanmış, bilhassa iki Almanya ara
sındaki temel anlaşmanın imzalandığı Aralık 
1972 tarihinden sonra, bu daha da kuvvetlen
miştir. 

Her ne kadar gerek temel anlaşmanın taraf
larca tefsirindeki farklılık, gerek Berlin du
varından başlamak üzere daha birçok müşah

has meselenin ortada olması, galip devletlerin 
haklarını mahfuz tutması gibi engeller varsa 
da, neticede bugüne kadar yalnız bir blok ta
rafından tanınmış olan Demokratik Alman Halk 
Cumhuriyeti Batı bloku tarafından da tanınma
ya başlanmıştır. Hattâ, üyesi bulunduğumuz 
NATO devletlerinden de birçoğu, Doğu Alman 
Cumhuriyetini tanımış ve diplomatik ilişkiler 
kurmuşlardır. Temas edildiği için fazla gir
mek istemiyorum. Yalnız, bu durum muvace
hesinde diplomatik ilişkilerimiz baklanından 
Türkiye'nin de meseleyi millî çıkarlarımıza en 
uygun şekilde değerlendirmesini temenni ve ar
zu etmekteyiz. 

Çalışmaların 15 Aralıkta sona eren ilk dö
neminde, konferanstan ne beklenildiği ve gü
venlik mefhumundan ne anlaşılacağı farklı şe
kilde değerlendirilmiş ve hattâ gündemin muh
tevası üzerinde dahi, önemli görüş ayrılıkları 
belirmiştir. Şurası muhakkaktır ki, bu kon
feransın karşılıklı ve dengeli kuvvet indirıitmıi 
müzakereleriyle birlikte mütalâa edilmeden, 
mücerret ele alınması ve askerî yönü olmadan, 
ağırlık kazanmadan; yalnız siyasî yönüyle bir 
netice sağlayamayacağı kanaatini paylaşmak
tayız. Türkiye'nin jeopolitik durumu meseleyi 
bu yönü ile mütalâa etmeyi icap ettirmektedir.: 
Orta Avrupa'da karşılıklı dengeli kuvvet in
dirimi mevzuunda yapılmakta olan hazırlık ça
lışmalarının ve bu hususta NATO devletleri, 
Varşova Paktı devletleri ve Busya arasında son 

Muhterem arkadaşlarım, savaş sonrası dö
neminin uzun bir zaman parçasında Doğu ve 
Batı Avrupa arasındaki ilişkiler pek sınırlı 
olmuştur. Esasında, İkinci Dünya Harbi son
rasında meydana gelen bu durum, tabiî bir 
durum addedilemez. Zira, Avrupa müşterek 
bir eski kültüre sahiptir. Birbirleriyle eslki 
ekonomik ve kültürel münasebetleri olan bir 
topluluktur. Bu bakımdan Avrupa'da sürelkli 
bir barış ve güvenlik düzeni kurma gayesiyle 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı hazır
lıkları başlamış bulunmaktadır. 

Avrupa'claki yumuşama havasının getirdiği 
imkânlara rağmen, hâlâ esaslı görüş ayrılık
larının ve halledilmemiş ihtilâfların bulunduğu 
muhakkaktır. Böyle bir konferansın hazırlık 
çalışmalarının ciddiyeti, konferansın ilerideki 
başarısını artıracağı muhakkaktır. 
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günlerde teati edilen bildiri ve notaları yakın
dan değerlendirmenin lüzum ve ehemmiyetine 
inanmaktayız. 

Bu konferansın, geçen hafta Viyana'da baş
layan hazırlık görüşmelerinde her geçen gün, 
yeni bir görüş ve prensip ayrılığı ortaya çık
mıştır. Konferansa kimlerin; yani hangi dev
letlerin katılacağı, kimlerin tam iştirakçi, kim
lerin müşahit olaralk bulunacağı, evvelâ halli 
gereken bir soru oılarak ortaya çıkmıştır. NATO 
gerek kendi içinde, gerek Varşova Paktından, 
ancak Orta Avrupa'da kuvveti olan devletlerin 
tam iştirakçi olarak konferansa katılmasını, bi
zim de dâhil olduğumuz bir kısım devletlerin 
kısmî iştirakçi olarak; yani bir rotasyon usu
lüyle kısmen iştirakçi, kısmen müşahit olarak 
bulunabileceğimiz bir teklifi ileri sürmüştür. 
Sovyetler Birliği, son günlerde, hepinizin ta
kip ettiği gibi, tahminimize göre Fransız Dev
let Reisinin ziyaretinden sonra, bu konferansa 
taraflı, tarafsız bütün ilgili Avrupa devletleri
nin katılmasını teklif etmiştir. Bu hususta ka
rara varmak oldukça zor olacaktır. Alınacak 
kararın, bizim müzalkerelerdeki durumumuza 
ve sıfatımızın tavazzuhuna da tesiri olacağı mu
hakkaktır. 

Saniyen, konferansa ismini veren «Karşı
lıklı ve Dengeli Kuvvet İndiriminden ne anla
şıldığı da açıklığa kavuşmamıştır. İndirim, yal
ınız karşılıklı mı olacaktır, yoksa dengeli mi 
olacaktır? Bu da ihtilaflıdır. Ayrıca, hangi 
bölgelerde indirim yapılacağı, indirime tabi 
kuvvetlerin mahiyeti, konferansta ihtilâf ko
nusu yaratacağı aşikârdır. Hâsılı, bu konfe
ranslardan kısa vadeli netice ve muvaffakiyet 
beklemenin fazla iyimserlik olduğu ortadadır. 

Muhterem senatörler, uluslararası güvenlik 
konusunda değişen şartlar, bloklar arası (bil
hassa Avrupa'daki) yumuşamanın NATO'yu et
kilemişine çalışıldığı da bir gerçektir. Kanaa-
tımızca bütün bu iddialara ve değişen şartlara 
rağmen, NATO ittifakı önemini muhafaza et
mektedir. Bugün, başta Avrupa olmak üzere, 
bütün dünyada nükleer bir savaşın önlenebile
ceği ümitleri doğmuşsa ve bir yumuşama meyda
na gelmişse, bunun NATO'ınun caydırıcı gücü 
ve tesanüdü sayesinde olduğu inkâr edilemez. 

Diğer taraftan, bildiğiniz gibi NATO sa
vunma örgütü olma vazifesi yanında, mütte

fik ülkeler arasında etkili bâr istişare mekaniz
ması vazifesini de görmektedir. NATO, 'deği
şen dünya konjonktürüne ayak uydurmakta, 
Avrupa'da bir yumuşama meydana getirmek 
ve barışa hizmet etmek için ciddî gelişimler yap
maktadır. Bu bakımdan, NATO'nun eskiliği 
veyahut eskidiği kanaatine iştirak •etmediğimizi 
ifade etmek isterim. Bunun en son ve müşah
has misali, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Kon
feransının hazırlanmasiyle, karşılıklı ve den
geli kuvvet indirimlerinin gerçekleşmesi için 
NATO'nun yaptığı çabalardır. 

Milletlerarası konularda NATO içinde yapı
lan istişarelerin, bizim bakımımızdan diğer 
bir önemi de, bize bu konulardaki görüşlerimi
zi önemli bil' forumda duyurmak, siyasî ve 
ekonomik alanda büyük ağırlığı olan müttefik
lerimize bunları anlatmak ve onların bu görüş
ler etrafındaki desteğini sağlamak imkânını 
vermesidir. Hiç şüphesiz, ittifakın kuruluşun
dan bu yan, uluslararası ilişkilerde önemli de
ğişiklikler olmuştur ve ittifakın siyasî hedefle
ri yeni boyutlar kazanılmıştır; fakat temel so
runların ehemmiyetinin azaldığı kanaatin d a as
la değiliz. Bu bakımdan, ittifakı desteklemeye 
devam etmek millî çıkarlarımıza uygundur. 

Kaldı ki, Türkiye'nin NATO ittifakı içinde 
olması, millî çıkarlarımıza uygun, haysiyetli 
ve esnekliği olan bir dış politika takibine asla 
engel teşkil etmemektedir. 

Muhterem senatörler, memleketlerin siya
setlerine müessir faktörlerin başında coğrafî 
durumları geldiğine göre, bizim için önemli 
konulardan biri de Orta Doğu buhranı mesele
sidir. Orta Doğu buhranı bölgenin emniyetini 
tehdit eden vasfını maalesef muhafaza etmek
te ve dolayısiyle Akdeniz'de mütekabil kuvvet 
artışına vesile olmaktadır. Orta Doğu'daki po
litik durum hakkındaki temel görüşümüzü da
ha evvelki yıllar burada ifade etmiştilk. Ana-
prensiplere bağlı bir bitaraf politikası ile barı
şın sağlanmasına yardımcı olmaktadır. Ana-
prensipl erimiz nelerdir? Bu prensiplerimiz, 
devletlerin toprak bütünlüğüne ve hükümran
lık haklarına riayetkar olmak, kuvvet yoliyle 
toprak ve siyaısî avantaj sağlanmasına karşı ol
mak, emrivakilere karşı olmak ve Birleşmiş 
Milletlerin kararlarına taraflarca uyulması şek
linde özetlenebilir. 
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Türkiye, Orta Doğu'da yapıcı ve basiretli 
bir politika izleyegelmektedir. Çeşitli bağları
mız olan Arap ülkelerinin meşru haklarını dik
kate alan ve devamlı barışı sağlayabilecek olan 
bir hal tarzına taraftar bulunuyoruz. 

Süper devletlerin Orta Doğu'da, neticesi ne
reye varacağı belli olmıayan bir savaşa imkân 
vermek niyetinde olmadıkları ve barışçı bir çö
zümü tercih ettikleri, bu yıl daha belirli olarak 
meydana çıkmıştır. Fransız Devlet Reisinin 
Moskova'ya seyahati dolayısıyle neşredilen müş
terek: tebliğde, Arap - İsrail ihtilâfında Güven
lik Konseyinin 242 sayılı meşhur kararından 
bahsetmeleri, Türkiye'nin de öteden beri des
teklediği barışçı hal tarzına ağırilık vermekte
dir. Keza, geride bıraktığımız Mayıs ayında 
Moskova'da Başkan M!xon ile Brejnev ara
sındaki görüşmeden sonra yapılan bildiride bu 
husus açıkça belirtilmiştir. 

Tarihî ve kültürel bağlarımız olan Arap ül
keleriyle kurulmuş olan işbirliğinin geliştiril
medi ve geleneksel Orta Doğu politikamızdan 
bir inhiraf olmaması ve münasebetlerimizde ku
rulmuş olan muvazenenin muhafazaıSina itina 
edilmesi lüzumuna inanmaktayız. 

Burada bir hususa değinmek isterim. Orta 
Doğu buhranında Türkiye, Arap ülkelerinin 
haklı taleplerinin daima yanında olmuştur. Yu
karıda arz ettiğimiz gibi, kuvvet ve toprak ilha
kına, siyasî avantaj sağlanmasına karşı bulun
duk. Kudüs'ün statüsünün tek taraflı olarak de
ğişmesine karşı bulunduk ve bulunmaktayız. 
Filistin halklarının meşru haklarını bütün bey
nelmilel kuruluşlarda daima destekledik. Dost
luğa ve dengeye dayanan bir politikayı Orta 
Doğu'da yerleştirmeye çalıştık. 

Türkiye bu tutumu içerisinde iken, bâzı kom
şu Arap devletlerinin topraklarında, Devletimi
zi yıkma gayesi ve faaliyeti içinde olan tedhiş
çilerin üstlendiği ve yetiştirildiği haberleri Türk 
kamuoyunda üzüntü yaratmaktadır. Bu faali
yetlere, ilgili hükümetlerin mâni olmak istedik
lerine inanmak istiyoruz ve bu dost devletlerin 
bu gibi faaliyetlerde bulunanlara mâni olucu 
gayret ve telkinde bulunmalarını asgarî komşu
luk icabı olarak görmekteyiz. 

Muhterem senatörler, hepimiz için millî bir 
dava olarak kabul edilen Kıbrıs mevzuunda, hâ
lâ nihaî bir hal tarzına maalesef varılamamış

tır. Geçen haziran ayından beri devam eden ge
nişletilmiş toplumlar arası görüşmelerin olum
lu bir yolda geliştiği, görüşmelerdeki Türk Da
nışmanının bir beyanatından açıklanmış; yasa
ma, yürütme ve yargı meselelerinde anlaşmaya 
varıldığı bildirilmişse de, bizce asıl mühim olan 
nokta, Türk toplumunun statüsü meselesidir. 
Türk cemaatı, haklı olarak ve geçmişteki acı 
tecrübeleri de gözönüne alarak, kendilerine böl
gesel muhtariyet verilmesini istemektedirler. 
Karşı taraf ise, meseleyi hâlâ bir çoğunluk, azın
lık meselesi olarak görmek istemektedir. Bizce, 
asıl mesele buradadır. Bu mevzudaki görüşme
ler şimdilik, yüksek malûmunuz olduğu üzere, 
Kıbrıs'daki genel seçimlerin sonuna ertelenmiş
tir. 

Ayrıca şu sırada Rum cemaatı içerisinde ce
reyan eden çekişmeler ve mücadelelerin Ada' 
daki huzuru ve dolayısıyle müzakereleri etkile
yeceği şüphesizdir. Bilhassa seçimler yaklaştık
ça ve seçimler sırasında büyük karışıklıklar çık
ması ve bu karışıklıkların Türk ve Rum toplum
larının arasındaki münaseebte sirayeti çok muh
temeldir. Bu bakımdan şimdiden fazla iyimser 
olmamak için yeter sebepler vardır. Hükümetin, 
meseleye gerekli ehemmiyeti vermeye devam 
edeceğinden ve bu durumun gelişmesini takip 
edip, gerekli her türlü tedbiri alacağından emi
niz ve emin olmak istiyoruz. 

Muhterem senatörler, kamuoyunu bir hayli 
ilgilendiren son günlerin dış politika konusu ise, 
Avrupa Konseyi ile ilgili faaliyetlerdir. Konse
yin Danışma Meclisinde bâzı yabancı parla
menterler tarafından memleketimiz hakkında 
yapılan tenkitler, bunların reperküsyonları ve 
yetkililerce verilen cevaplar yüksek malûmu
nuzdur. Bu husustaki tenkitlerin nasıl değer
lendirileceği hususu ile, Avrupa Konseyi ile olan 
münasebetlerimizi ayrı tutmak mecburiyetin
deyiz. Bâzı parlamenterler tarafından yapılmış 
olan bu eleştirileri, Konseyle olan münasebetle
rimizde bir ölçü olarak almamak lâzım olduğu 
kanaatindeyiz. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye, Avrupa' 
nm kültür ve hayat seviyesi yüksek, tamamen 
demokratik ve hürriyetçi, sosyal ve siyasî niza
ma inanmış memleketleri tarafından kurulmuş 
ve Avrupa'nın siyasî bütünleşmesini gaye itti
haz etmiş, dünya siyasî meselelerinin konuşul
duğu müessir bir organ olan Konseyin faal bir 
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üyesidir. Burada yapılan tenkitlere karşı en ge
çerli ve mâkul yolun gerçekçi bir tutum izlemek 
olduğu kanaatindeyiz. Açık bir hakikattir ki, 
mensubu bulunduğumuz Batı camiası Türkiye' 
deki siyasî gelişmeleri dikkatle izlemektedir. 
Asıl mesele, sinirlenmek veya telâşa kapılmak 
değil, Türkiye'deki gerçek durumu anlatabil
mektir. Türk Milletinin, kendisine hayat tarzı 
olarak hürriyetçi demokratik nizamı seçmiş ol
duğunu, demokratik parlamenter hukuk devleti 
ilkesinden asla vazgeçmeyeceğini dost ve düş
man herkesin bilmesi lâzımdır; daha doğrusu 
herkese anlatmak lâzımdır. Bugün, içinde bulun
duğumuz gayretlerin ve bütün uğraşılarımızın 
hedefi, ne dikta heveslilerine vasat hazırlamak, 
ne de faşist bir idare kurmaktır. Başta Parlâ
mentosu ve Ordusu olmak üzere Türk Milletinin 
hürriyetçi demokratik rejimi tahriplerden ko
rumak ve tahkim etmekten başka bir gayesi ol
madığını ve olamayacağını içeride ve dışarıda 

herkesin bilmesi lâzımdır. Türkiye'de millet ira
desi ile gelmiş meşru ve mesuliyetini müdrik 
meclisler dimdik ayaktadır. Her türlü tahriple
re karşı Anayasasını tahkim edip, kısa bir zaman 
sonra seçimlere gidecektir ve millet iradesi ye
niden tezahür edecektir. Kanaatimizce, hakkı
mızdaki her türlü eleştiriye en güzel ve sustu
rucu cevap, önümüzdeki Ekim ayında yapıla
cak genel seçimler olacaktır. Bu bakımdan, Sa
yın Dışişleri Bakanımızın Konseydeki ve basın 
toplantısındaki beyanlarını ve seçmiş olduğu 
aydınlatma yolu metodunu, keza Konseydeki 
parlamenter arkadaşlarımızın ve Dışişlerimizde 
vazifeli kıymetli arkadaşlarımızın, Türk Milleti
nin demokratik ilkelere bağlılığını Avrupalı par
lamenterlere ve kamuoyuna anlatmak için giriş
tikleri gayretleri tasvip ve takdirle karşıladığı
mızı belirtmek isterim. 

Muhterem senatörler, uluslararası ekonomik 
ilişkilerin arz ettiği ehemmiyet ve ekonominin 
politika ile olan içiçeliği, üzerinde uzun uzadı-
ya durulacak mühim bir konudur. Bizim için ve 
bugün için en önemlisi, hiç şüphesiz bir ortaklık 
bağı içinde bulunduğumuz Avrupa Ekonomik 
Topluluğudur. Türk kamuoyunda devamlı ta
kip edilen ve tartışma konusu olan ilişkilerimiz 
bakımından meseleyi politik ve ekonomik açıdan 
olmak üzere iki zaviyeden değerlendirmek lâ
zımdır. 

Politik açıdan Topluluk, yukarıda arz ettiği
miz gibi, Batı içerisinde siyasî bir bütün olmak 
çabasındadır. Bilhassa geçen Ekim ayında Pa
ris'te yapılan ilk Genişletilmiş Ortak Pazar Zir
ve Toplantısında alman kararlar ve Avrupa Bir
liği hususundaki ciddî teşebbüsleri Hükümetimi
zin uyanık ve faal bir politika ile izlemesini za
rurî görmekteyiz. Türkiye Cumhuriyeti, Kuru
cusunun irşadı ile Batı'ya dönük bir politika iz
lemektedir. Memleketimiz, tam zamanında or
taklığa katılmak suretiyle, Batı'daki bu güçlü 
ekonomik ve politik bütünleşme içinde almış ol
duğu yeri değerlendirmek suretiyle, topluluğa 
tam üye olmanın hazırlayıcı gayreti içinde bu
lunmalıdır. 

Üyelerini 6'dan 9'a çıkarınca Topluluk, yeni 
bir anlayışa kavuşmuş, siyasî ve iktisadî hedef
leri genişlemiştir. Bu husus, Dokuzların son Pa
ris Zirve Toplantısında tespit edilmiştir. 19 - 20 
Ekim 1972 tarihinde Paris'de toplanan Genişle
tilmiş Avrupa Ekonomik Topluluğunun devlet 
ve hükümet başkanları, bir anaprensipler dek-
lerasyonu, bir de 1980 yılında gerçekleştirilecek 
* vrupa Birliğine varılabilmesi için belirli muta
bakatları yansıtan komünike yayınlamış bulun
maktadır. Avrupa Ekonomik Topluluğunun ne 
olduğunu, daha doğrusu ne olmakta olduğunu 
anlamak için, bu deklerasyonu ve komünike'yi 
iyi tetkik etmek lâzımdır kanaatindeyiz. Zira, 
Türk kamuoyunda hâlâ yapılmakta olan birta
kım tartışmalarda Avrupa Ekonomik Toplulu
ğunun, ekonomik ve ticarî ilişkiler, ithalât ve 
ihracat için karşılıklı birtakım taahhütler pro
tokolünden ibaret bulunduğu kanaatinin devam 
etmekte olduğunu görmekteyiz. Avrupa Ekono
mik Topluluğunun bugünkü veçhesini belirtme
si bakımından, bu deklerasyonun baş kısmını 
özet olarak tekrarlamak istiyorum. 

«Paris'te toplanan Genişletilmiş Avrupa Eko
nomik Topluluğunun devlet ve hükümet başkan
ları, aşağıdaki hususları resmen ve aynen beyan 
ederler : 

Dünyada milletlerarası durumu yeniden etki
leyen olayların cereyan etmekte olduğu bir sı
rada ve bütün milletlerin karşılıklı arzularına 
-*,evap veren bir yumuşamanın genel bir eğilim 
olarak ortaya çıktığı bir ortamda, gelişme halin
deki ülkelerin, sanayileşmiş ülkelerle araların
daki bu uçurumun daha ziyade derinleşmemesi 
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için, gelişme yardımlarının çoğaltılmasını ve 
dünyadaki zenginlik kaynaklarının daha adalet
li bir dağılımını istedikleri bir dönemde, gittik
çe daha zenginleşmekte olan Genişletilmiş Av
rupa Ekonomik Topluluğu ülkeleri kendi so
rumluluklarını gözönünde tutarak; 

1. — Üye devletler topluluğunun gelişmesi
ni demokrasiye, fikir hürriyetine, insan fikirle
rinin serbestçe dolaşımı prensibine bina ederler, 

2. — Üyeler arasında ekonomik ve para bir
liği kurmak, sosyal ilerlemeyi sağlamak için de, 
bölgeler arası ekonomik dengesizliği bertaraf et
mek kararındadır, 

3. — Topluluk, miletlerarası ticarî mübade
leleri istisna gözetmeden geliştirmek maksadıy-
le müzakerelere girmek ve bu müzakerelerde 
gelişme halindeki ülkelerin çıkarlarını tam ola
rak dikkat nazarına almaya hazırdır.» 

Yine bir madde; «Üye devletler, Avrupa ül
keleri arasında mevcudiyeti gerekli iyi komşu
luk ilişkilerini, rejimleri ne olursa olsun, kıta
ların doğusundaki ülkelerle geliştirmek ve özel
likle Avrupa Güvenlik Konferansı vesilesiyle 
gevşeme ve barış politikalarını, daha sağlam şe
kilde sürdürmek kararındadır.» 

Ve nihayet; «Bu maksatlarla üye devletler, 
içinde bulunduğumuz on yıllık dönem içinde 
kendi aralarındaki her türlü ilişkileri bir Av
rupa Birliğine dönüştürmek kararım alenen ve 
resmen açıklarlar.» 

Avrupa Ekonomik Topluluğunun değişmek
te olan siyasî gayesini son zirve konferansından 
sonra yayınlanan bu arz ettiğim deklerasyonun 
en iyi şekilde yansıttığı kanısında olduğum için, 
huzurunuzda bu deklerasyonu tekrarlamış ol
dum. 

Ekonomik zaviyeden ise, toplulukla ilişkile
rimiz bakımından önem arz eden husus, sana
yimizin korunması ve geliştirilmesi meselesidir. 
Topluluk genişledikten; yani 6'dan 9'a çıktık
tan sonra, bütün müzakerelerini ve Katma Pro
tokolünü, Ortaklığın genişlemesinden evvel Al
tılarla yapmış olan Türkiye'nin, genişlemiş top
lulukla yeniden temasa gelmesi ve Katma Pro-
tokolda yeni şartlara göre değişiklik yapması 
zarureti doğmuş ve geçen şubat ayında, bütçe 
müzakerelerinden sonra hatırlarsınız, Sayın Dış
işleri Bakanının Altıların başkentlerini ziyaretle 
başlayan temasları hâlâ devam etmektedir. 

Burada üzerinde durulması zorunlu olan te
mel husus, yeni katılmalar dolayısıyle Türkiye' 
ye yeni mükellefiyetler yüklenmemesidir. Sani
yen, Avrupa Ekonomik Topluluğunun mutavas
sıt kaplar gibi Türkiye ile Topluluk arasındaki 
gelişme seviyesi farkını azaltması lâzım geldiği 
ve Türkiye, geçiş döneminde ve kalkınma plân-
larmdaki sanayileşme stratejisini destekleye
cek ve teşvik edecek tedbirleri almakta, müm
kün olan esnekliğe sahip olmalıdır. Geçiş döne
mi sırasında, yeni kurulacak sanayimiz için; 
yani yeni kurulan sanayimizi muayyen bir süre 
ek koruma tedbirleri olan miktar kısıtlamala-
rıyle korumakta fayda vardır ve bu husus plân 
hedeflerine ve ilkelerimize de uygundur. 

Bu sebeple, miktar kısıtlamaları bakımından, 
bilhassa Türkiye'nin tek taraflı olarak miktar 
kısıtlamak imkânına kavuşturulması için yapı
lan gayretlerin olumlu bir sonuca varmasını te
menni etmekteyiz. 

Keza tarım alanında da, sahip olduğumuz sü
rüm kolaylıklarının, Topluluğun genişlemesi do
layısıyle genişletilmesi ve ıslahı hususundaki ça
lışmaların olumlu bir şekilde sonuçlanmasını ve 
bütün bu hususları içerisine alacak Katma Pro
tokole ek tamamlayıcı protokolün bir an evvel 
imzalanmasını, Ortak Pazardaki genişlemenin fi
ilen uygulanacağı 1 Nisan 1973'e yetiştirilmesi
ni temenni etmekteyiz. 

Böylece, sanayimizi uzun bir dönemde tedri
cen rekabete açarken, müessir teşvik ve geliştir
me tedbirleri alıp, uygulayarak dışa dönük ve 
rekabet kuvvetine sahip bir hale getirecek eko
nomi politikasını lüzumlu görmekteyiz. 

Muhterem senatörler, senelerden beri üzerin
de durulan, geçen yıl da burada temenni olarak 
ishar ettiğimiz teşkilât kanunu tasarısının niha-
T>t hazırlanmış olduğunu memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. Tasarının bir an evvel mec-

n^re şevki ve kanunlaşmasını samimî olarak 
temenni etmekteyiz. 

Ufak bir kadro ile Devletin mesuliyetli işle
rini geniş ölçüde omuzlamış bulunan Dışişleri 
Bakanlığımızda, görülen vazifeyle alman hak 
ırasında tam bir denge kurulmuştur. Bu bakım-
!an, memleketimizi her zaman liyakat ve vakar

la temsil eden Bakanlık mensuplarının, dışarı-
la aldıkları maaşların yetersizliğini nispeten gi
derecek yeni emsallerin kabul edilmesini de, 
memnuniyetle kaydetmek istiyorum. 
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Muhterem senatörler, sözlerimi bitirirken, 
Amerika'da menfur bir cinayete kurban giden 
diplomatlarımıza karşı yapılan hareketin, ken
dilerinin sıfatları sebebiyle basit bir cinayet 
olarak değerlendirilemeyeceğini ve vakur Türk 
Milletinin de bu şekilde değerlendirmemiş oldu
ğunu, bilhassa bu kürsüden ifade etmek istiyo
rum ve bu vesileyle kıymetli Dışişleri Bakanlığı 
mensuplarına Grubum adına da başsağlığı dili
yorum. 

Müzakere etmekte bulunduğumuz Dışişleri 
Bakanlığı Bütçesinin memleketimize ve Bakan
lık mensuplarına hayırlı olmasını temenni eder, 
hepinizi A. P. Cumhuriyet Senatosu Grubu adı
na hürmetle selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Devlet Üretme Çiftlikleri Genel 
Müdürlüğü 1973 yılı Bütçe Kanun tasarısının 
açık oylamasına 121 üye iştirak etmiş; 119 ka
bul, 1 ret, 1 çekinser oyu çıkmıştır. Tasan ka
bul edilmiştir. 

Sayın Öztürkçine, buyurun. 
RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem arkadaşlarım; 
Dünya devletlerinin gittikçe birbirlerine yak

laştığı bir devirde, bizim de bâzı beynelmilel 
anlaşmaları ve kanunlarımızı bu ilkelerin isti-
'kâmetinde değiştirme zorunluğunda okluğumuz 
'kanısındayım. Meselâ, Lozan Antlaşmasının, bu
günkü Anayasamıza, İnsan Hakları Evrensel 
Beyannamesine, ve Roma Andl aşma sına uygun 
düşmeyen hükümleri vardır. Türk Anayasası
nın 65 nci maddesi muvacehesinde, andlaşmalar 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin tasdikinden 
sonra kanun mahiyetine geçeceğine ve bu anlaş
malara ayfkırı hükümler de, bir nevi yürürlükten 
kalkmış gibi hüküm ifade edeceğine göre, mev
zuatımızın Anayasa açısından da büsbütün karı
şacağı gayet açıktır. 

Bu kürsüden senelerce; «Vaktiyle Anavatan 
toprağı olan ve sonra da Osmanlı İmparator
luğu 'zamanında terk edilmiş Irak, Mısır, Yu
goslavya, Romanya, ve Suriye'deki Türk vatan
daşlarımızın arazileri hususunda antlaşma yapıl
malıdır, milyarlarca liralık servet bu nedenle 
heba olmaktadır», demdik. Hükümetimizin suri-
ye ile olan son yaptığı antlaşması, bizlere büyük 
bir ümit ışığı vermiştir. Temennimiz odur ki, 
diğer devletlerle de bu antlaşmayı hakkıyla be-
cerebilsin ve yapabilsin. 

Bendenizi en çok ilgilendiren konulardan bir 
tanesi; Yugoslavya ile yapılan müteaddit ant
laşmalardır. Bunlardan 1904, 1933 ve 1954 ant
laşmaları müteaddit kanunlarla Yüce Meclisten 
geçmiştir. 7050 sayılı Kanun; yani antlaşmayı 
tasdik eden kanun ve protokol, Anayasaya göre 
kanun olmasına rağmen, Türk vatandaşlığı hak
kına haiz olanlara her türlü imkânı sağladığı 
halde, maalesef 1135 sayılı Kanunun 2 nci mad
desinin 2 nci fıkrası ve 3 ncü maddesi bu antlaş
manın tamamen dışındadır. 

Yüce Senatoda tekrar tekrar konuştum ; «Ar
kadaşlar, yapmayın!... 13 Temmuz 1956 tarihin
de Türk vatandaşlığı hakkına haiz olma şekli 
başkadır, 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk vatan
daşı olmak başkadır.» dedim. O zaman hükümet 
temsilcileri de, bunun bizim görüşümüz istikâme
tinde olacağını beyan etti. Maalesef, Danıştay'a 
açılan davalar vatandaşlarımız tarafından müte
madiyen kaybedilmektedir. 

Şimdi, 13 Temmuz 1956 tarihinde Türk va
tandaşlığı hakkına haiz olan vatandaşlarımıza 
7050 sayılı Kanunla tanınan antlaşma hakkı, her 
türlü imkânları sağladığı halde, 1135 sayılı Ka
nun bu imkânı sağlayamamaktadır. Temennimiz 
odur ki, 13 Temmuz 1956 tarihinden sonra Ana
vatana gelen soydaşlarımızın, o bölgelerde bırak
mış olduğu her türlü mal, mülk, hattâ sosyal 
haklarının aynen, iadesini Hükümetimiz tara
fından şiddetle müdafaa edilsin ve bu husus te
min edilsin. Bunu arzu ediyorum. Çünkü, bir 
ümitle Anavatana gelen soydaşlarımızın, orada
ki sosyal hakları Türkiye'de devam etmediği için, 
maalesef bunlardan bilhassa ihtiyarları, Türk 
vatandaşlığından ayrılmak suretiyle, tekrar Yu
goslav vatandaşlığını kabul etmek: zorunda kal
maktadırlar. Bunun, Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti Anayasanın anatemeli olan, sosyal bir 
hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığını da, açık
ça ifade etmek isterim. Ya bu vatandaşların 
sosyal hakları aynen devam etmeli yahutda, 
Sosyal Sigortalar Kanununda bâzı mevzuat de
ğişikliği yapmak suretiyle bunların Türkiye'de 
kalma imkânları sağlanmalıdır. 

Romanya Halk Cumhuriyetinin, orada yapı
lan millîleştirmeden dolayı Türkiye Hükümeti
ne 275 bin dolar tazminat vermesine dair olan 
antlaşma imzalanmış ve 789 sayılı Kanunla tas-
dilk edilmiştir. Ne yazı'k ki, aradan uzun zaman 
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geçmesine rağmen, bu tazminatların ilgili şahıs
lara şu ana kadar verilemediği öğrenilmiştir. 

Dış ülkelerde çalışan işçilerimizin durumuna 
da değinmek isterim. 

Bugün Yunanistan dışarıda çalışan her yüz 
işçisine bir papaz gönderdiği halde, biz müslü-
man bir milletiz, dinimiz ayrı olmasına rağmen, 
bu hususta gereken titizliği gösteremiyoruz. 
Ben dış ülkelere gitmedim, ama giden arkadaş
lardan duydum; herhangi bir büyük otele git
tikleri zaman, o gelen insanın dili hangi dilden 
ise, onun diline uygun bir İncil'in masasının üze
rine konduğunu öğrendim. Bizim dinimiz bir 
hak dinidir. Türk işçilerini orada başıboş bırak
mak suretiyle, onların yarın her türlü cereyan
lara mâruz bırakılmasından, evvelâ Türk Hükü
metinin, ondan sonra da Hariciyenin sorumlu 
olduğunu hatırlatmak isterim. 

Oradaki Türk işçisini küçümsememek lâ
zım. Bugün gittiği tarihten itibaren şu ana ka
dar 28 126 869 852 TL. m Türkiye'ye getirme
lerine rağmen, ne yazık ki, bunların orada 
asimile olmalarına mâni olacak tedbirlerin alın
madığını da üzüntüyle hatırlatmak isterim. 

Bugün Ortak Pazar bir para birliğine gider
ken, bizde ithalâtta ve ihracattaki malların mü
teaddit kurlara tabi olması karşısında, Türk pa
rasının konversibilite sistemine tabi tutulma
ması nedeniyle, (Yine kulağımıza geldiğine gö
re) orada bulunan Türk işçilerinin ecnebi banka
larda 1 milyar dolar paralarının bulunduğu öğ
renilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın öztürkçme 2 dakikanız 
var. 

RİFAT ÖZTÜRKÇİNE (Devamla) — Bu pa
raların da Türkiye'ye getirilmesi hususunda ça
ba harcamanın yerinde olacağı kanaatindeyim. 
Bu husus üzerinde Dışişleri Bakanlığının ciddi
yetle durması lâzımdır. 

Bulgaristan ile yapılan son göç antlaşması 
bugünün ihtiyaçlarına cevap verecek durumda 
değildir. Türk asıllı olup da, tesadüfen 1952 yı
lında oradan Türkiye'ye gelememiş olanların 
zamanla Bulgarlaşması, İslâm dininden uzak
laşması ve tamamen Türkiye aleyhine cephe al
ması ihtimalleri bizim için büyük kayıptır. Bu 
itibarla, bu antlaşmanın da yeniden gözden ge
çirilmesinin zorunlu olduğu kanısındayım. 

J Dışişleri Bakanlığı bütçesi münasebetiyle İs
rarla bâzı arkadaşlarımız Doğu Almanya'nın ta
nınması hususunda beyanda bulundular. Bu hu
sus beni büyük bir sevinç içerisinde bırakmak
tadır. Doğu Almanya'nın tanınmasında hiçbir 
sakınca yok ise, Türk Hükümetinin bunu tanı
masında ve iki kardeş devlet arasındaki husu
metin kaldırılmasında büyük menfaatler oldu
ğunu ve dolayısiyle Doğu Almanya'da vaktiyle 
arazisi kalmış olan Türk vatandaşlarının da, bu 
haklarına sahip çıkma imkânları doğacağını, bu 
kürsüden evvelce de arz etmiştim. 

Dışişleri Bakanlığı bütçesinin hayırlı, uğurlu 
olmasını dilerken, bu temennilerimizin de yerine 
geitrilmesini hassaten istirham eder, saygılar 
sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Dikeçligil. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGİL (Kayseri) — Efen

dim, Sayın Dışişleri Bakanımız Orta Doğuda da
ha aktif bir politikanın içerisine girdi. Kanaa
timce, önceki bakanlardan farklı tarafı da bu. 

Şimdi, gerçek bir tarihî fıkrayı anlattıktan 
sonra fikirlerimi arz etmeye çalışacağım. 

Merhum Namık Kemal, Veliaht Murat efen
dinin yakın fikir arkadaşı ve onun oğlu olan 
Selâhattin efendinin de tarih, edebiyat ve Fran
sızca hocalığını yapmakta. Bir gün söz Harici
ye Nezaretine geliyor ve orada Namık Kemal, 
o zamanki Hariciye Vekâleti hakkında fikrini 
şöyle beyan ediyor : 

«Bizde Hariciye Nezareti nazarîdir. Çünkü, 
memleketin malî takati, halkının ilerlemiş ol
ması, kalkınması, dolayısiyle ordusunun silâhını 
kendisinin yapması lâzımdır. Böyle olmadığı 
takdirde, bu milletler diğer büyük devletlerin 
arkasından gider. Nitekim, bizim de Hariciye-

I miz diğer milletlerin arkasından gitmektedir. 
Böyle hariciyecilere de büyük ve yüksek nazarı 
ile bakılıyor.» eliyor; bugünkü dile tercümesiy
le ifade ediyorum. Bakıyor Murat efendi, şehza
denin bir şey anlamadığını görüyor ve «Aman 
canım, bizde de öyle giderler.» demekle mesele
yi kapatıyor. 

Şunu demek istiyorum; biz hariciye politi
kamızı sağlam esaslara oturtabilmemiz için, 
kuvvetli bir maliyeye sahibolmamız lâzımdır. 
Bunun gerçek payı hakikate var. 

Bir Fransız nazırı, dış borçları olan devlet-
I 1er hakkında; «O milletlerin ne de olsa, onlara 
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bağlılık tarafının olabileceğini» söylüyor. Şu 
halde, biz ne kadar söylersek söyleyelim, hari
ciyecilerimizin ve Hariciye Vekâletimizin mu
vaffak olması için önce malî ve iktisadî bakım
dan gerçek alanda kuvvetlenmemiz lâzım; yani 
vatanımızla beraber mamur olması, ilerlemesi 
lâzım. Doğru; bilhassa ordumuzun silâhlarını 
'kendimiz yapmamız, Ordumuzu güçlendirecek 
fabrikalara sahip olmamız lâzım. Bunları; çok 
daha aktif bir rol oynayabilmesi için. hükümet
lerin nazarı dikkate alması lâzım. 

Bunu böyle tamamladıktan sonra, Orta -
Doğu hakkındaki fikrimi arz etmek isterim. 

Biz tarihi büyük bir milletiz. Benim kanaa-
tımca hariciye meselesinde, diğer milletlerin ta
rihinden ibret dersi almağa pek de o kadar ih
tiyacımız yok. Tarih boyunca bizim milletimiz 
nizam unsuru olmuş; hakikaten cihan devleti 
kurmuşuzdur. Meselâ Lawrens hatıralarında; 
«İmparatorluğun yıla İmasında Orta - Doğunun 
elinden çıkmasının büyük rolü olmuştur. Osman
lı İmparatorluğu yıkılacaktır, ortadan kalkacak
tır, ama Orta - Doğu bir türlü sükûn bulmaya
caktır.» der ve ondan sonra Orta - Doğu'nun 
tahlillerim yapar. Bizim ileride Orta Doğu'da 
nâzım rolü oynamamamız için de Arap ülkele
rinde ve betahsis Mısır'da, gelecek nesillere 
Türk düşmanlığı aşılamalarım tavsiye eder. 

Birinci Dünya Harbinden sonra, Sevr Anlaş
masının yapılacağı sıralarda Sait Halim Paşa 
Malta'da esir iken, onun gayet enteresan mektup
ları vardır. Herhalde hariyecilerimiz okumuşlar
dır, bilirler; Lloyd George'a göndermiş, Lord 
Curzona'a göndermiş, Uzun boylu izah ettikten 
sonra, «Bu cihan Devletine kıymayınız. Eğer bu 
cihan Devleti ortadan kalkacak olursa, Orta -
Doğu'da-bir türlü sulh ve sükûnu temin edemi-
yeceksiniz.» der. Hakikaten benim kanatımca, 
Avrupanın büyük devletleri küçük devletleri 
birbirine düşürmekle menfaat arıyorlar. Bu kö
tü alışkanlık: politikasının içerisinden büyük dev
letler kendini sıyırmalı, bir tarafa elmalıdır. At
madığı takdirde, kendilerine de ileride mutlaka 
ziyanı dokunacaktır. Türk Milleti, tarihin seyri
ne göre Orta - Doğumdaki rolünü bilmeli. Nite
kim, Falih Rıfkı At ay'm tercümesinde okudum; 
bir Amerikalı yazar «Doğuya Yürüyüş» adlı 
eserinde, «Türklerin istiklâle kavuşmasından J tim, şu güçler olmadığı için Hariciyemiz tam 
değil, doğu milletlerinin uyanacağından, hattâ I manasıyla aktif olmuyor. Meselâ, bir Kıbrıs kar-

Çin'in de ayıkacağmdan korkarız», diyor. Paza
rı kaçırma endişesini güdüyor. 

Diğer taraftan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 
devlet adamı kana atime a, ileriyi gören, büyük 
.hisse sahip olan adamdır; «Mutlaka ve mutlaka 
masum milletler günün birinde istiklâline kavu
şacaktır. Hattâ Afrika milletleri de»... diyor Ni
tekim bu tahakkuk etti. Bizim bugün sıkıntımız, 
benim kanatımca ileriyi göremedi. Tarihin sey
ri ışığında, Atatürk ve benzeri arkadaşları bü
yük tarih bilgisine; milletinin tarihi bilgisine sa
hipti ileriyi gören kimselerdi, ileriyi gördükten 
sonra hüküm verebiliyorlar, devrine hâkim olabi
liyorlardı. Devrine hâkim olma keyfiyeti bun
dan ileri geliyor. Meselâ, Hatay'ın almışı büyük, 
muazzam bir şey. Sanki o zaman bu kadar kuv
vetli miydik? Bu, tarihin seyrinden, Atatürk'ün 
cesaretinden ve Anadolu'da müstakar bir siyaset 
takip etmesinden ileri gelmektedir. Benim, kana
tımca müstakar siyaset takip etmeye ihtiyacımız 
vardır. Orta Doğuda'da dünyanın menfaati ba
kımından nâzım rolü oynayacak yine bizler 
olacağımız da aşikârdır. 

Arkadaşlarımız sol yayınlarından bahseder
ler. Niyazi Berkez. «İslâm Memleketlerinde 
-Sosyalizm, milliyetçilik ve İslâm Hareketleri» 
adlı eserinde Tunus'ta Kütüpihane Müdürü olan 
Osman Kaaık ile görüştüğünü izah eder. Osman 
Kaak'm kendisini çok etkilediğini söyler ve Os
man Kaak'ın şu sözlerine yer verir; «-Siz, tarihi
nizi Avrupa milletlerinden okuyorsunuz. «Bize 
öğrettikleri gibi, «Halbuki siz, tarihinizi kendi 
milletinizin tarihinden okumanız, öğrenmeniz 
lâzımdır. Onlar bize, sizin ecdadınızın buradan 
her şeyi alıp götürdüğünü söylerler. Bu hakikat 
değildir. Sizin ecdadınız bizden bir şey alma
mıştır. Şu 'gördüğünüz eserler var ya, bütün si
zin ecdadmızmdır. Eğer siz olmasaydınız, biz bu
gün olmazdık. Bizim gönlümüz arzu eder ki, 
tekrar bir Mustafa Kemal'iniz doğsun, ta Kaf
kaslardan Bahr-i -Muhit'e, Atlas Okyanusuna 
kadar huzur ve sulh unsuru olabilesiniz.» der. 
Ondan sonra başka tesirlerde kalan bu zat dü
şünüyor ve «Bu beni çok etkiledi, doğrudur». 
Hakikaten öyle diyor. 

Biz bu uyanışın içerisinde nesillerimize de 
büyük bir istikâmet gösterabiliriz. Benim kanaa-
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şısmda dahi bocalayabiliyoruz. Halbuki bizim 
dedelerimiz înebahtı felâketinden sonra; «Ne 
üzülüyorsun, bu millet isterse 6 ayın içerisinde 
donanmasının halatlarını ibrişimden, direklerini 
altından, gümüşten yapar.» diyordu. Kıbrıs alın
dığı vakit de Sefire; «Kıbrıs'ı almakla biz sizin 
kolunuzu kestik, Siz bizim donanmamızı yakmak
la »alkalimizi traş ettiniz. Kesilen kol yerine 
gelmez, ama traş edilen sakal çok daha iyi yeri
ne gelebilir.» diyordu. Büyük devlet adamının 
büyük sözü. 

Onun için kendi kendime düşünüyorum; bu 
kadar büyük tarihin sahibi, bıı kadar cihangir 
devletin evlâtları neden meselelerine daha cesu-
rane sahip çıkmaz da, şu dünya'ya sulh nizamı 
unsuru olduklarını ispat etmezler? 

Bence dünya devletleri yanlış politikada. Bir 
gerçek de var ki, tarihin seyrinde dünya kanunu 
değişmiyor. Bir tarafta bir devlet büyürken, 
öbür tarafta da ona denk olarak diğer bir dev
let gelişiyor. Ben endişeli değilim, Rusya'da kı-
mıldayamıyacaktır, Amerikada pek oynayamı-
yac aktır. 

BAŞKAN — 2 dakikanız var efendim. 
HÜSNÜ DİKEÇLİGÎL (Devamla) — Evet, 

bitiriyorum. 
Çünkü, karşısında her bakımdan bir Japon

ya, 800 milyon nüfuslu bir Kızıl Çin gelişiyor. 
Dünya'da denge unsurlarına ihtiyaç vardır. Orta 
Doğu'da da, bu denge unsuru herhalde yine biz 
olabiliriz. 

tBu bakımdan, aktif olan Dışişleri Bakanlığı
nın, dış Türkler meselesinde Çok aktif olmasını 
istirham ederim. Biz 600 sene hâkim olduk; fa
kat Yunan bugün ayaktadır. milleti yok olma
mıştır. Biz Balkanlarda da asil bir idare takip 
etmişiz. Onların bizim neslimize, dinimize ve 
milliyetimize reva gördükleri haksızlıkların kar
şısında «Hariciyemizin çok daha aktif olmasını 
istirham ederim. 

'Sayın Başkan, bir dakikanızı istirham ede
yim, bitiriyorum. 

Diğer bir mesle; Atatürk, Afganistan'dan 
gençleri getirip okuturdu, onlarla bir kültür ir
tibatı kurardı. Romanya'dan da Gagavuz Türk
leri geliyordu. Afganlı arkadaşla, Romanya'dan 
gelen arkadaş konuşurlarken, kulak misafiri ol
dum. Afgan'lı arkadaş diyordu ki, «Bizim Tür
kiye, bizim İstiklâl Marşı».. Romanya'h da. 

«Bizim Romanya» diyordu. Bakınız Atatürk'ün 
politikasına... Orta Doğuda ve uzak doğuda nasıl 
bir itibar sağlama hareketlerine girişmiş. 

Atatürk'ün hariciyesinden hariciye anlayı
şından, büyüklüğünden çok arkadaşlarımız söz 
ediyor; fakat onun davranışlarının, hareketle
rinin içine girme meselesini ben göremiyorum. 
Bu istismarlar olmasa da, söz edenler onun 
içerisine girse; yani fiiliyatın içine girse çok 
daha memnuniyet duyarız ve Atatürk de yat
mış olduğu yerde çek daha huzura kavuşur. 

Saygılarımla. 

BAŞKAN — Sayın Ertuğ ?.. Yok. 
Sayın Ha zer, buyurunuz. 
MEHMET HAZER (Kars) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım, 
Dışişleri Bakanlığı Bütçesi vesilesiyle bir 

bakıma lokal bir konuya değineceğim; fakat 
buna geçmeden evvel bâzı arkadaşların yaptı
ğı konuşmalarda dikkat nazarımı çeken bir iki 
hususa da işaret etmeyi yerinde buluyorum. 

Türk dış politikası kanaatimca yörüngesi
ne iyi oturtulmuş millî bir politikadır. Bu mil
lî politikanın uzun süreden beri iktidarlar de
ğişmesinden müteessir olmaması ve Atatürk'eü 
hedeften şaşmaması, arz ettiğim iddiayı ispat
lamaya yeter. 

Binaenaleyh, bu politikayı bir küçük uz
manlar grubunun marifeti saymak veya kapalı 
ibir diplomasinin görüntüsü halinde izah etmek, 
kanaatımca doğru değildi]-. 

Bir bakıma Türk dış politikası, bâzı konu
larda kapalı diplomasi halinde görünmektedir. 
Bu, Dışişleri Bakanlığının kusuru değildir. Bu
nun, bizim sistemimizden ileri geldiği inancın
dayım. Biz, dış politikamızı da, hattâ Millî Sa
vunma Politikamızı da Hükümetin getirdiği öl-
sçiHe değerlendirmede ve o ölçü içinde 
kalmaktayız; yani dış politikaya her anla
mı ile yön vermek ve ona etki yapmn.k du
rumunda değiliz. Sadece genel hatlarıyla ve 
süregelen esaslarıyla dış politika parlâmento
nun etkisi ve denetimi altındadır. Arz ettiğim 
gibi, bu dış politikanın bir eksiği değil, bizim 
sistemimizin bir gereğidir. Gönül ister ki, dış 
politikaya Parlâmento daha aktif iştirak etsin 
ve .daha geniş anlam ve kapsamı ile onun içine 
girebilsin. Bunu bu suretle izah etmekteki mak
sadını, bizim dış politikamızı benimsenmemiş, 
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millete malolmamış bir politika olarak göster
mek isteyenlere cevap vermek içindir. 

Dış politikamız ana hedefleri ve temel isti-
kâmetleriyle milletin benimsediği bir yöndedir. 
Bugüne kadar böyle gelmiştir, bundan sonra 
da böyle devam etmemesi için bir gerek görmü
yorum. Atatürk'cü bir politika dediğimiz poli
tikanın da esası budur. Atatürkçülüğün temel 
ilkesi kanaatımca: 

isteyenler var. Bu, yeni bir şark meselesi de ney
miş?.. Türkiye'de işkenceler yapılıyormuş.. 

Arkadaşlar, gJLinün aktüel b'ir meselesi olan 
Ermeni meselesi de böyle çıkmıştır. «Türkler, 
Ermenilere mezalim, işkence, katliam yapmış
tır.» iddiaları cevapsız kala kala, yığıla yığıla 
bâzı çevrelerde, bâzı muhitlerde, bâzı politik 
hususlarda aleyhimize kullanılmıştır. Aslında 
Ermeni katliamı iddialarını iyi tetkik edenler 
göreceklerdir ki, asıl zarar gören Türkler ol
muştur. Ben, bu zararı ailesi içinde, kendi çev
resinde yakmen görmüş bir arkadaşınızım. Er
menilerin yaptığı zulmü, Türkler hiç. bir yerde, 
hiç bir surette onlara yapmamışlardır; fakat, 
bu demek değildir ki, biz Ermenilere ilelebet 
düşman kalalım... Bu da artık modası geçmiş 
bir görüştür, ama başka yerlerde; Avrupa'da, 
Amerika'da, özellikle Fransa'da, İsveç'te ve 
Lübnan'da Türkiye aleyhinde Ermeni faaliyet
leri, Ermeni kışkırtmaları devam etmektedir 
ve Türkiye dünyaya gayrı insanî arzular bes
leyen, barbar, mandal bir millet olarak göste
rilmek istenmektedir. Bu yalandır; fakat bu 
yalan çok söylene söylene bâzı çevrelerde iz 
bırakmış, yer bırakmıştır. 

Tıpkı onun gibi, işkence iddiaları da Tür
kiye aleyhinde kullanılmaktadır. İşkence iddi
alarının olmasını hiç bir insan, hiç bir vatan
perver insan, hiç bir medenî insan istemez. Bir 
insan suçlu, kusurlu olabilir, onun cezasını ka
nun tayin eder. Ne içeride, ne dışarıda işken
ce yapılmasını.asla kabul etmeyiz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
MEHMET HAZER (Devamla) — Peki efen

dim. 
Binaenaleyh, bu işkence iddialarını, son 

Avrupa Konseyinde sayın Bakan ve bâzı par
lamenter arkadaşlarımız karşılamışlar; bunla
rın bir kısmı basına intikal etmiş, kendileri 
broşür de göndermişlerdi. Bu mesele durmaya
cak, öyle görünüyor. Bu mesele işleyecek vö 
kullanılacak,... Karşısında da hazırlıklı olmak, 
mütereddit çevreleri; hiç olmazsa iyi niyetli 
mütereddit çevreleri daima enforme etmek, 
daima onları ilgili hale getirmek de bizim va
zifemizdir. Dışişleri Bakanlığının imkânları da, 
vasıtaları da buna müsaittir zannediyorum. 

'Sözlerimin başında da arz ettiğim gibi, ko
nuşmamı bitirmeden bir lokal meseleye temas 
edeceğim. 

1) Dine dayalı devlet anlayışını kabul et
mez, 

2) Sınıf kavgasına dayalı komünizmi ka
bul etmez, Bunun dışındaki, dünyadaki bütün 
'gelişmeleri benimseyen, değişen şartlara göre 
dış politikaya esneklik verebilen bir temel fi

kir, bir temel ilke konmuştur. 
Biz Sovyet Rusya ile yakın komşu bir dev

letiz. Rejimlerimiz ayrı olmasına rağmen, pe
kâlâ iyi komşuluk içinde yaşayabiliriz. Bu ko
nuda taassup göstermeyiz, ama Sovyet Rus
ya ile veya bir başka devlet ile dış ilişkileri
mizi düzenlemek için de millî esaslardan ve 
millî politikadan ayrılmayı asla düşünmeyiz. 1 

Arkadaşlarımdan bâzıları, Avrupa devlet
lerinin bir kısmı sola açılmakta, bir kısmı Do-
ğu'ya açılmakta, diye ifade de bulundular. Bu, 
o devletlerin sola açılış politikasını, kendi mil
lî bünyelerinde benimsediğini göstermez. Bu
lgun Sovyet Rusyada, kapitalist memleketlere 

kapısını açmış, bâzı münasebetlerde, bâzı ilişki
lerde bulunuyor; fakat o kendi prensipleri için
de, diğeri de kendi prensipleri içinde kalmış
tır. Bu itibarla, dış politikayı vesile ederek 
Türkiye'nin de (Bu sola açılma havası içinde 
kendisinden geçip) sola açılmasını telkin etmek
te millî yarar yoktur; Buna ihtiyaç da yok
tur. 

Binaenaleyh, bizim politikamız, Atatürk'
ten beri yöneldiği istikâmette gelişmektedir ve 
gelişecektir. Bu hiç bir zaman, hiç bir enternas
yonal toplantılarda bizim aleyhimize bir faktör 
olarak da kullanılamamıştır. Biz, Avrupalı bir 
Devletiz. Batılı olmaya samimiyetle karar ver
mişiz ; prensiplerimizi, kanunlarımızı, tatbika
tımızı bu esasa göre hazırlamışız ve bunun için 
de Avrupa camiası içinde yerimizi almışız, 
Avrupa Konseyinin de üyesi olmuşuz. 

Şimdi bizi, vaktiyle bir Şark meselesi gibi 
bir mesele çıkararak Avrupa'dan uzaklaştırmak I 
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Türkiye - İran arasında iyi komşuluk de
vam etmektedir. Hiç bir huzursuzluk, siyasî ih
tilaf yoktur. Yalnız bir sınır meselesi vardır 
ve yıllardan beri İran Devleti yetkilileriyle bi
zim Hariciyemiz ve İçişleri Bakanlığı mensup
ları toplanırlar, konuşurlar, Hayvan ve, eşya 
•kaçakçılarını önlemek için tedbir düşünürler; 
fakat her sene kaçakçılık artar. 

İran'ın sınırda bir karakol teşkilâtı yok. Bi
zim karakol teşkilâtımız var; iyi komşuluğu 
zedeleyecek bir takım hadiseler olmaktadır ve 
buna maalesef İran Hükümeti fazla ilgi göster
miyor. Bizim Hükümetin ilgisi de sadece o he
yetlerin toplandığı günlerde; yani sınır komi
serlerinin toplandığı zamanlarda ki temaslar 
da oluyor, ondan sonra unutuluyor. 

Sayın Dışişleri Bakanımdan ricam, bölgede 
bu sınır kaçakçılığının doğurduğu huzursuzlu
ğu biliyorum; İran Hükümeti nezdinde ve bizim 
İçişleri Bakanlığı nezdinde yakın bir temasla 
touna bir çare bulurlarsa, hiç, olmazsa İran sını
rımız huzursuz bir hale gelmez. 

Biliyorsunuz Suriye sınırımızda huzursuzluk-
içindedir. Âdeta Türkiye'yi dışarıdan kundak
lamak isteyenler, bütün melaneti orada hazır
layıp bize saldırmaktadırlar. Buna rağmen, 
Hariciyemiz bâzı politik sebeplerle elbette kom
şu Suriye Devletiyle de iyi ilişkiyi muhafaza 
•etmeye çalışıyor, ama İran'la olan ilişkimizin 
bugünkünden daha karışık, daha huzursuz bir 
hale gelmesi, maalesef kaçınılmaz haldedir. 
Alınaealk tedbirler çok basit görünüyor. Belki 
politik tedbirler de vardır, ama askerî ve idarî 
tedbirlerle bu kaçakçılık önlenecek, İran'la olan 
sınır ihtilâfları ve münakaşaları da duracak
tır. 

(Sovyet Rusya, başka bir sistemle, sınır mü
nasebetlerinin bozulmasını önlemek için tedbir
ler almış, tel örgüler filân çekilmiştir, İran'da 
da bir tel örgü çekilsin istemiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Hazer müsamaha payını 
da kullandınız efendim. 

MEHMET HAZER (Devamla) — Bitiriyo
rum efendim; 

Binaenaleyh, sayın Dışişleri Bakanından bu 
Ikonuda tekrar bilgi rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ (Cumhurbaşkanınca S. 

Ü.) — Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Sözlerime Büyük Atatürk'ün bir beyaniyle 

başlamak istiyorum. Atatürk diyor ki, «Allah'ın 
ölçülü olmak hasletinden mahrum ettiği kişiler 
asla politikayla meşgul olmamalıdır.» Gerçek
ten kendi hayatı da bunun aynasıdır. Ölçüsüz 
bir hareket Osmanlı İmparatorluğunu mahvet
miştir ; ama ölçülü bir hareket modern bir Türk 
Devletinin kurulmasına imkân hazırlamıştır. 

Bu itibarla, milletlerarası münasebetlerdeki 
politikada yapılacak bir hatanın telâfisi, iç poli
tika hatası gibi kolay olmamakta, nesiller bo
yunca devam edebilmektedir. 

Bâzı arkadaşlar, fevkalâde üzüntüyle ta-
kibettiğimiz dost ve müttefik bir memlekette 
vukua gelen, (kışkırtma sonucu tahrik edilen) 
bir bölünme dolayısıyle yeni bir devletin kuru
luşuyla alâkalı olarak beyanda bulundular. 
Bâzı arkadaşlar daha ileri giderek, tanımak su
retiyle; bir başka sözcü arkadaşımız da âdeta, 
arabulucu olmak isteğiyle ortaya atılmak sure
tiyle temennide bulundular. Pakistan, her yerde 
açıktan Türkiye lehine vaziyet alan dost ve müh-
tefik bir memlekettir. Ondan ayrılmış bir par
çanın halkı Türkiye'yi sevebilir, takdir edebilir 
ama takınacağımız bir tavrın Pakistan'da uzun 
yıllar tevlidedeceği derin tesirlerini de elbette 
hesabetmek lâzımdır. 

Bu itibarla, Dışişleri Bakanının ve Hüküme
tin bu konuda ihtiyatlı davranması Türkiye'nin 
millî menfaatleri icabıdır. Aceleye hiç lüzum 
yok. Dış politika, tarih ve coğrafyanın dikte 
ettiği bir politika olmak zaruretindedir. Bunu 
da gözden kaçırmak mümkün değildir. 

Arkadaşlar, Türkiye modern bir devlet ol
mak ve aynı zamanda insan hak ve hürriyetle
rine dayalı, demokratik, hür parlamenter bir 
rejim olmak için özel çaba sarf eden bir devlet
tir. Dünyada bir eşi daha olan her hangi bir 
devlet değildir. Tarihî bir devlet, geri kalmış 
ama modern çağın icaplarına göre idare edilmek 
için gayret ediyor. Bir başka örneği daha yok
tur. 

Şimdi biz, demokrasinin dahi memleketten 
memlekete değişebildiği bir ortamda, bir ahval
de tıpatıp falan demokrasiye uyacağız, diye ça
ba göstermek durumunda mıyız? Anayasamız 
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esasen buna da imkân vermiyor. Anayasamızda 
öyle madeler koymuşuzdur ki, bâzı kanunların 
aleyhinde Anayasa Mahkemesine müracaatı ya-
saklamışızdır. öyleyse onlar için mutlak hürri
yet nerede? Bu itibarla arkadaşlar, Türkiye'nin 
bir özel durumu var. Bunu Batı âlemine anlat
mak mümkün oluyor ve anlatabiliyoruz; ama 
aramızda bâzı noktalarda bir anlaşmaya vara
mıyoruz. 

Şimdi, Anayasamızın devrimlerle ilgili ka
nunları var ki, bu kanunların aleyhinde Anaya
sa Mahkemesine müracaat etmek hakkını dahi 
vatandaşa tanımamışız, gayet iyi etmişiz. Hal 
böyle iken, Ceza Kanununda bâzı maddeler, 
Türkiye'de Devletin şu veya bu maksatla kuru
labilmesine mâni, suç karakterinde bâzı hüküm
ler getirmişiz. 

Geçenlerde buna dayanarak arz etmiştim ki, 
Türk mevzuatında fikrî tecrim eden bir madde 
yoktur. Bugün de aynı şeyi söylüyorum. Dikkat 
ettim buna itiraz edenler, şu fikir suçtur, deme
diler; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine 
ve saircye ayak uydurup falan yapsak... 

Muhterem arkadaşlarım, misal vereyim; 
Türkiye'nin de imza ettiği milletlerarası bir baş
ka anlaşma var: haklarından mahrum edildiği
ni sanan bir vatandaşa beynelmilel bir mahke
meye müracaat etmek hakkı tanınsın diye bir 
anlaşma... Bir yığın medenî memleket imza et
miş ; ama hepsinin parlâmentosunda tasdik edil
memiş. Ee!.. Bu tasdik edilmedi diye kimse gi
dip, «Canım sen gayrimedenîsin, antidemokra
tik bir davranışa sahipsin,» demiyor. Dese, esa
sen gülerler. Bu bakımdan, Avrupa Konseyin-
deki müzakerelerden çıkaracağınız bâzı netice
ler vardır; ama bu neticeleri illâ Türkiye'de 
demokratik düzenin aleyhine kullanmak, bunu 
bir vesile ittihaz etmek için de ortada bir sebep 
yoktur. 

Ben Avrupa Konseyinde bulundum, Konse
yin nasıl çalıştığını biliyorum. Parlömanterle-
rin hepsi şahıslarından sorumludur; ne temsil 
ettiği partinin, ne de mensubolduğu devletin 
mümessili değildir. Tamamen ferdîdir. Orada 
her partinin birbirine benzeyen grubu vardır. 
Meselâ, sosyalist grup vardır. Baktım, bu, sos
yalist grubun kararı da değil. Bunlar, Hollan
da'dan, Büyük Britanya'dan, İskandinav mem
leketlerinden, bizim özel şartlarımız^ tarihimizi, 
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coğrafyamızı bilmeden yaratılan umumî propa-
ganda havasıyle yanlış hükümlere • varmış 
üç - dört parlamenter olabilir. Ee!.. Bunlar kar
şısında bizim yapacağımız iş; vesikalarla onla
rın önüne geçerek, Türkiye'de asla işkence ya
pılmadığını ifade etmektir. Benim bildiğim hiç
bir Türk ve medenî insan Türkiye'de işkenceye 
cevaz vermez arkadaşlar. Biz yeni doğmuş bir 
devletin mensupları değiliz. Bizim büyük bir 
medeniyetimiz var. 

Bu itibarla, bunu sureti katiyede reddediyo
ruz, iftira diyoruz. Çünkü, bizim kanunumuz, 
meselâ, teokratik bir devletin kurulması fikrini 
taşıyanları değil, propagandasını yapanları suç
luyor. Komünist bir devletin kurulması fikrini 
taşıyanları değil, eyleme geçen veya propagan
dasını yapanları suçluyor. Ee!.. Bu kanunlar 
ayakta. Anayasa Mahkemesine, Anayasaya ay
kırıdır diye müracaat edilmiş, reddedilmiş. Üs
telik o husus da var. Aleyhimize konuşan parla
menterler dahi peşin hükümle oraya gelmezler. 
Haysiyetli insanlardır, vesikalarla onları ikna 
etmenin imkânı vardır. 

Bu itibarla, Adalet Bakanlığının mütehassıs 
çlemanlarıyle de işbirliği yapmak suretiyle, 
Türkiye'de halen ne gibi suçların takibedilmek-
te olduğunu, bunların uygulanmasıyle alâkalı 
birtakım neşriyatı bütün dünya umumî efkârı
na, bu arada Avrupa Konseyi üyelerine dağıt
mayı aslî bir vazife olarak şu anda Dışişleri Ba
kanlığı almalıdır, arkadaşlar. Yani üzerinde 
durmaya değer; ama çıkarılan gürültüye asla 
kıyaslanacak bir şey değildir. Üzerinde ciddî 
olarak durmalıyız, elerim. 

Türkiye'nin Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile olan münasebetleri : 

Bu konuda evvelâ muayyen kavramlar üze
rinde bir anlayışa varalım, arkadaşlar. Avrupa 
Ekonomik Topluluğu, işçileri düşünen sosyalist 
partiler dahil, Batıda çalışanların refah seviye
sini yükseltmek milletlerarası barışı korumak 
ve büyük devletler karşısında güçlü bir Birle
şik Avrupa Devletleri kurmak maksadına ma
tuf; öyle kabul ediyorlar. Bunun karşısında 
Sovyetler buna kapitalist örgüt, diyorlar. Biz 
kapitalist örgüt dersek, mantık seyri, muhake
me tarzı ona göre gider. Hareket noktamjz baş
ka olursa, elbette sonuna doğru gideceğimiz yer
ler ayrı olacaktır. Türkiye bunu kapitalist bir 
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örgüt diye görmemiş ki... Eğer, kapitalist ör
gütten murat pazar ekonomisi ise, hususî mül
kiyete dayanan serbest teşebbüse cevaz veren, 
rekabet esasına dayanan bir sistem ise, peki ka
pitalistiz, ama yok böyle değil de, tröstlerin, 
kartellerin, konsertlerin siyasî iktidar sahiple
rini hükmü altına alarak geniş kitleleri sömür
mesi düzeni ise, kapitalist örgüt değil. 

Bu bakımdan, esasen çağımız bir kavram ka
rışıklığı, kargaşası devridir. Kullanılan kelime
lere vuzuh vermek lâzım. O zaman derim ki, 
bu «dil» gerçekte olduğu gibi, Sovyetlerin ön
cülüğünü yaptığı «dil» dir. Çünkü, bitaraflık 
anlaşması olduğu için, Avusturya girmek için 
müracaat ettiğinde, Sovyetler derhal nota ver
diler; «Giremezsin, bitaraflığın ihlâl edilmiş 
olur» dediler. Sovyetler istemiyor. 

Bu bakımdan, Avrupa Ekonomik Topluluğu 
ile olan münasebetlerimizi Dışişleri Bakanlığı
mız titizlikle izlemektedir. Takdire değer; fa
kat bu takip içerisinde bunun bir yönü de hür 
teşebbüs erbabı ile ilgili olacağı için ve hür te
şebbüs de şayanı dikkat, Türkiye'de, TİP müs
tesna, DİSK müstesna, TÜRK - İŞ başta, bü
tün siyasî partiler Avrupa Ekonomik Toplulu
ğu ile olan münasebetlerimizde müspet bir ta
vır içerisinde hareket ettiler. Esasen Millî Bir
lik Grubu adına konuşan Sayın Yıldız da, «pren
sibine muhalif değiliz,» dedi. ama uygulamasın
da hatalar var, bu olabilir düzeltilir. 

Şu halde, bütün milletin tsvibini alan bir 
politika yürütülürken, hakikaten her ilgili züm
reden, hele bu zümreler organize olmuşlarsa, 
onlar tatbikatla ilgili olacağı için, onlarla ya
kın ve müessesevî, enstitüsyonel bir korporas-
yona devamlı olarak gitmekte büyük fayda var
dır. Bugün bâzı ticaret ve sanayi odaları kendi 
bünyelerinden finanse etmek suretiyle İstan
bul'da «İktisadî Kalkınma Vakfı», diye bir va
kıf kurmuşlardır. Son derece iyi elemanlar al
mışlardır, devamlı konferansler verdirirler ve 
saire ederler. Gene kararı sonunda Bakanlık 
vermek suretiyle, problemleri öğrenme bakımın
dan; dertler nerededir, ne gibi tedbir almak lâ
zımdır, neyi başa almak, neyi ikinci plâna almak 
lâzımdır şeklinde, bunlarla tam bir işbirliği yap
mak gerekir. Bu bir tatbikat meselesidir. Ve
kâletteki memurun bunu bilmesi arzu edilmez, 
mümkün de değildir. 
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I BAŞKAN — Vaktiniz doldu, bağlamanızı 
rica edeceğim. 

FETHİ ÇELİKBAŞ (Devamla) — Hayhay. 
Bu itibarla, gayet titizlikle yürütülmeye ça

lışılan bu politikada memleketin bütün imkânla
rından faydalanmayı Dışişleri Bakanlığımız 
kendisine vazife olarak almalıdır. Millî menfa
atimiz bundadır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Vural, buyurun. 
MAHMUT VURAL (Ankara) — Sayın Baş

kan, sayın senatörler; 
Ben, Dışişleri Bakanlığı bütçesinde kısaca, 

Dışişleri Bakanlığının bâzı iç işlerine temas et
mek suretiyle Sayın Bakanın bu hususlarla ilgi-

I lenmesini mümkünse rica edeceğim. 

Bunlardan birisi, 1961 yılında Parlâmentoya 
geldiğim günden beri, Teşkilât Kanunu olma
yan bir büyük Dışişleri Bakanlığının, hâlâ- teş-

I kilât kanunu olmayan bir bakanlık olarak göre-
I vini ifa etmesi hususudur. Türkiye'de teşkilât' 
i kanunu olmayan yeni bakanlıklar vardır; ama 
I Dışişleri Bakanlığı gibi, temel politikamızı dış-
j ta yürüten iç politikajda ilgili büyük bir ba

kanlığın teşkilât kanunu olmadan çalışması 
mümkün değildir. Bu işi bugüne kadar nasıl 

I devam ettirdiklerini de doğrusu kestiremiyo
rum. 

Bu sebeple çalışkan, fikri açık, teşkilâtında 
sevilen bir insan olarak görevini ifa eden Sa
yın Bakan arkadaşımdan, uzaktan yakından şi
kâyetlerimi, sık sık duyduğumuz huzursuzluğu 

I da giderme bakımından, bu kanunu en kısa za
manda Parlâmentodan geçirmesini temenni edi
yorum. 

Diğer bir husus da, yurt dışında görev ifa 
etmekte olan bâzı konsoloslarımızın ve onlara 

I bağlı teşkilâtın mâruz kaldığı müşkülleri arz et
mek istiyorum. 

Başkonsolosluk ve konsolosluk unvanı ver
mek suretiyle Dışişleri Bakanlığı mensupları
mızı görevlendirmek kolaydır; ama görevin 
ieabettirdiği vazifeyi yapmak için de, teçhiz et
mek gereklidir. Bilhassa büyük işçi kitlesinin 
bulunduğu Almanya'daki konsolosluklarımız, 
memur bakımından son derece kifayetsiz du
rumdadır. Konsolosluklar, bugün bir bakıma 
en büyük vilâyetlerimizin nüfusuna muadil işçi 

J kitlelerinin bulunduğu ve birçok sosyal prob-

206 — 



C. Senatosu B : 28 

lenılerin yurt dışında meveudokluğu bölgelerde 
görev yaparken; nüfus işlerinden noterlik işle
rine, evlenme işlerine, vergi, askerlik, tereke iş
lerine kadar ayrı ayrı ihtisası ve bilgiyi icabet-
tirir branşları toplu olarak yürütmek görevi ile 
görevlendirilmiş durumdalar. Fakat, tereke işi
ne bakan arkadaş Medenî Kanunun tereke ile 
ilgili hükümlerini bilmiyor, noterlik işini ifa 
edeeek olan görevlendirilmiş bir mahallî memur, 
bir vekâletname tanzim etmesini bilmiyor. Çün
kü, bu bir ihtisas işidir. Buna benzer meseleler
de de, ehliyetli yahutta hukukî bilgisi kâfi ol
mayan bâzı mahallî memurlar işin ifasını zorlaş
tırmakta ve lüzumsuz yere başkonsolos veyahut 
Dışişleri Bakanlığının mensupları kötü sözlere 
ve muamelelere muhatabolmaktadırlar. Bu se
beple Sayın Bakanın, (Geçenlerde bir gazetede 
okumuştum) bâzı konsolosluklar ihdası yerine, 
mevcut konsoloslukları kifayetli memurlarla 
süratle takviye etmek suretiyle işi halletmesini 
temenni etmekteyim. 

Diğer bir hususu, bilhassa işçilerden bana in
tikal eden bir hususu huzurunuzda kendilerine 
arz etmek isterim. 

Konsolosluklarda tereke ve ölüm işleriyle 
meşgul olan mahallî memurlar, işçilerimizin ce
nazesiyle, ölen kimsenin terekesiyle ve Alman
ya'da kazanmış bulundukları sosyal hakları ve 
alacaklarıyle katiyen kâfi derecede ilgilenme
mektedirler. Bu hususta bâzı suiistimal iddiala
rı bizzat bana da intikal ettirildi. Rica ediyo
rum, Bakanlığından yetkili kimseleri gönder
mek suretiyle konsolosluklardaki tereke işleri
ne bakan kimselerin bugün kadar yaptığı mua
meleleri, ilgili sosyal makamlardan gelen para
ların tereke sahiplerinin Türkiye'deki mirasçı
larının eline geçip geçmediği hususlarını tetkik" 
ettikleri takdirde, bâzı şikâyetlerin doğru oldu
ğunu en kısa zamanda göreceklerdir. 

Diğer bir husus; pasaportların tasdiki ve 
bâzı rüsum, harç ve vergilerin tahsili kanunla 
olur. Kanunun vermediği bir yetkiyi kimse ken
di başına, bâzı rüsum miktarları, harç miktar
ları ihdas etmek suretiyle tahsil edemez. Bu iç
te de böyledir, dışta da böyledir. Bu sebeple, şi
kâyet edilen ve bana intikal eden diğer bir husus 
da, pasaportların tasdik harçları 35 mark 75 
fenik olduğu halde, 39 mark 75 fenik şeklinde 
tahsili suretiyle işçilerden alman 40 markın üs-
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tüne sadece 25 feniğin iadesidir. İşçilerin bu şi
kâyetlerini. şu veya bu mahallî memurun ya
hut yetkisiz bir kimsenin yaptığı kusuru Dışiş
lerine maletmeye, oradaki Dışişleri Bakanlığı 
temsilcilerini müşkül durumda bırakmaya mahal 
vermemek için, bu hususta da mümkünse bir 
açıklama yapılması, yahut da ilgili kimselerin 
dikkatinin çekilmesi faydalı olur. Esasen, halen 
Atatürk reformlarına aykırı olarak diyeceğim, 
Şehbenderlik Nizamnamesiyle idare edilen kon-" 
solosluklarm görevlerini daha da fazla güçleş-
tirmemek için, Bakanlığın en kısa zamanda bu 
hususlarla ilgili bâzı tedbirler alması faydalı 
olacaktır. 

Diğer bir husus, Alman eyaletlerinde polise 
verilmiş bulunan bâzı yetkilerin Türk işçileri 
hakkında tatbikinde biraz da sert bir tutumun 
mevcut olduğu ve maalesef Türklerin Almanla
rı sevdiği kadar, bugün Almanların Türkleri 
sevmediği noktasından hareketle, Sayın Dışişle
ri Bakanlığı mensuplarımızın lisan bilmeyen, 
kendi hakkını ve hukukunu korumaktan âciz 
olan, bütün kanunî formaliteleri tamam olduğu 
halde, sadece yabancı polisin o andaki hissî ve 
keyfî hareketine göre, mâruz kaldığı haksızlık
larda Türk Dışişlerinin sahip çıkmasını rica edi
yorum. İkamet süresi normal olan, çalışma mü
saadesi bulunan, normal kanunî yollarla ve an
laşmalarla Almanya'ya giden ve çalışmakta bu-" 
lunan insanların «Hayn» larmı, yattıkları yerle
ri habersiz birden bire basan polisin, lisan bil
mediği için kim olduğunu, ne olduğunu,' ne yap
tığını izah edemeyen kimseleri dahi derhal hu
dut dışı ettiği, bu kış mevsiminde bunların bir 
kısmının Yugoslavya'da köprüler altında y a t 
mak mecburiyetinde kaldığı ve bizim konsolos
luk mensuplarımızın da bunlara hiçbir şey ya
pamadığı bir vakıadır. Bu se'beple, dostluklar da 
karşılıklı olur; Türk diplomatlarının, Türk Ha
riciyecilerinin bu hususta biraz müessir tutum 
içine girmelerini rica edeceğim. 

Konsolosluğun çalışma şekli hakkında da be
yanda bulunmak isterim. İşçilerimiz uzak böl
gelerde bulunmakta ve bâzı muamelelerini yap
tırmak için konsolosluğa müracaatlarında; se
kizde de, yedide de gelseler, dokuzdan önce ka
pısı açılmadığı için konsolosluk binasının önün
de kuyruğa girmekte, o kışta kıyamette bekle
mektedirler. Bunların içeriye alınması hiç bir 
mahzur teşkil etmez. Bilâkis 9,00 da başlaya-
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cak mesâinin biraz daha çabuk yürümesini her 
halde kolaylaştırır. Çünkü, alacağı, dolduracağı 
kâğıtları 8,00'den 9,00'a kadar doldurma, ha
zırlama imkânını bulabilir. Bu kolaylığın sağlan
ması lâzımdır. 

Diğer bir husus. Türkiye'de Devlet dairele
rinde mesai saat 9,00'dan 17,00'ye kadar, (öğ
le tatili hariç olmak üzere) devanı ederken, kon
solosluklarda işler sadece 9,00 - 12,00 arasında 
yapılmakta, ondan sonra konsolosluğa kimse 
muamele yapmak üzere kabul edilmemektedir. 

Diğer bir husus, tayin ettiğimiz kimseler 
memleketimizi bulundukları yerlerde temsil 
ederken, onlara temsil imkânının da verilmesi 
lâzımdır kanaatindeyim. Bir başkonsolosun, bir 
konsolosun ve konsoloslukta bulunan diploma
tik memurların, her şeyden önce yabancı kimse
lerle temasta bulunmaları, o mahalde kendi em-
sallerindeki kimselerle münasebeti geliştirmele
ri, istikbalde her şeyin dostluğa dayandığı bir 
devirde, memleket için faydalı olur. Konsolos
luklara münasip ve kâfi şekilde mutlak suret
te temsil ödeneği tahsisi gerekir. Bu hususun, ki
fayet etmiyorsa, bilhassa Almanya bakımından 
nazara alınmasını rica edeyim. 

(BAŞKAN — Vaktiniz tamam efendim. 
MAHMUT VURAL (Devamla) — Müsaade 

" ederseniz hemen bağlıyorum Sayın Başkanım. 
Bir husus da, diplomatik muafiyet meselesi

dir. Diplomatik muafiyetler mütekabiliyet pren
sibine dayanır. Bizim diplomatlarımıza muafiyet 
tanımayan memleketlerin diplomatlarına biz de 
mukabili olarak aynı şekilde muafiyet tanıma
mamız gerekir. Bir Alman konsolosu, başkonso
losu her türlü diplomatik muafiyetten Türk ka
nunlarının her türlü imkânlarından istifade 
ederken, kendi diplomatlarımızın bulundukları 
memleketlerde aynı haklardan istifade ettiril-
meyişleri karşısında, yine Dışişleri Bakanlığının, 
mütekabiliyet prensibine göre gerekli hususu 
yapması, yerine getirmesi lâzımdır. Vergileme 
hususunda ve bâzı diplomatik muafiyetler hu
susunda, maalesef Almanya'daki diplomatları
mız Türkiye'deki haklar gibi mütekabiliyet hak
larını elde edememişlerdir. 

BAŞKAN — Tamam efendim, lütfen bağla
yınız. 

MAHMUT VURAL (Devamla) — Bir cüm
le ile bağlamak istiyorum. 

Suriye ile pek yakında bir emlâk anlaşması 
yapıldı. Tatbik şeklinin ne safhada olduğunu 
bilmemekle beraber, Suriye'den daha önce 1954 
yıllarında başlayan Mısır'daki Türk emlâkleri
nin tasfiyesi hakkında da Dışişleri Bakanlığı
nın, bugüne kadar ne yapıldığı hususunda bir 
açıklama yapmasını bilhassa rica ediyorum. 
Çünkü, Mısır'daki Türk emlâkinin değeri, Su-
riye'dekinin en az 100 misli daha fazladır. Maa
lesef, Mısır Hükümeti o günden bugüne kadar 
bâzı tatbikatlar yapmak suretiyle büyük Türk 
kitlesinin, Türk hak sahiplerinin oraya gitme
sini, büyük döviz harcamalarını temin etmiş; 
fakat kanaatimce bir kuruş para vermediği gi
bi, herhangi bir muamele de yapmamıştır; öyle 
zannediyorum. Bu hususta acaba Bakanlık, ay
nen Suriye'deki gibi bir tasfiye imkânı sağla
yabilir mi veya sağlamış mıdır, ne durumdadır? 
O hususu da rica edeceğim. 

Saygılarımı sunarım. 

BAŞKAN — Sırada başka sayın üye olmadı
ğı için müzakereler tamamlanmıştır. 

Şimdi, yapılmış olan tenkitlere cevap ver
mek üzere Dışişleri Bakanı Sayın Halûk Ba-
yülken, buyurunuz. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜL-
KEN — Sayın Başkan, Cumhuriyet Senatosu
nun sayın üyeleri; 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesinin Yüce Heyeti
nize takdimi mümaseb etliyi! e konuşmama ve sa
yın üyelerce belirtilen çeşitli hususlarda cevap 
arzına başlamadan evvel, müsaademizle, geçen,' 
hafta zarfında kayıplarına milletçe üzüldüğü
müz Bakanlığımın çok kıymetli iki mensufbunun 
aziz hatıralarını anmak ve hissiyatımızı 'kısaca 
beli itmek isterim. 

Los Angeles Başkonsolosumuz Mehmet Bay-
dar ve Yardımcısı Bahadır Demir, yersiz ve 
mesnetsiz ilkel bir kinin tahriik ettiği kurşun
lara hedef olarak şehit olmuşlardır. 

Memleketimiz, bu gibi şiddet hareketleri
nin ve hiçbir gayeye hizmet etmesi arnikanı bu
lunmayan siyasî cinayetlerin daima karşısında 
olmuştur. Buna rağmen hu elim olay, böyle 
sakim görüşlerin bâzı şahıs veya çevrelerde hâ
lâ mevcut olabileceğinin esef verici bir teza
hürüdür. Resmî tahkikat, her türlü (ihtimal
ler dikkate alınarak yürütülmektedir. Sonucu 
alındığında Yüksek Heyete arz olunacaktır. 
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Baydar ve Demir, Dışişleri camiasının değer
li ve kendilerinden daha pek çok yıllır hizmet 
beklediğimiz ilki mensubu idiler. Şahadetleri, 
Camiamızı her yönden elemlere garketmiştir. 
Bu menfur suikast dolayısıyle Dışişleri Camia
sı olarak hissettiğimiz -acının, bütün -memleket 
sathında, tek tek vatandaşlarımızda, çeşitli ku
ruluşlarca, Yüce Meclislerce, Devlet büyük-
lerimizce, özetle, bütün millet ve Devletçe 
içtenliıkle paylaşılması, camiamız mensupları 
için en büyük manevî desteği teşkil etmiştir. 

Yüce Milletimize ve Devletlimize şerefle hiz
met yolunda camiamızın en büyük fedakârlık
lara iktihama daima hazır olduğunu ifade ile 
aziz arkadaşlarımızın hatıralarımı yüce huzuru
nuzda anmayı borç bilir, burada lütfedilen his
siyata şükranlarımı arz ederim. 

Sayın senatörler, gerek gruplar adına, ge
rek şahıslar adına yapılan muhtelif konuşma
larda dünyada bir yıldan beri devam eden 
önemli olaylara ve gelişmelere muhtelif açılar
dan temas olundu. Bu değerlendirmelerden, 
eleştarilerdetn ve tahlillerden şüphesiz ki, her 
zaman olduğu gibi çok istifade ettik. Bunlar 
çalışmalarımızda bize daima ışık tutmaktadır. 

Şimdi geniş bir devreyi kapsamış olan olay
larla ve gelişmelerle ilgili olarak, öyle zanne
diyorum 'ki hazırlamış olduğum maruzat, genel
likle tüm görüşleri hem karşılayacak ve hem 
de birçok yönlerden cevaplandıracak mahiyet
tedir. Binaenaleyh, mâruzâtıma hazırladığım 
metinden devam (edeceğim ve bu arada ilâve 
edilmesi lâzımgelen hususları belirtecek ve şah
sî arzu ve temennileri de ayrıca cevaplandır
maya çalışacağım. 

Sayın senatörler, 1972 yılı ve içine girdi
ğimiz 1973 yılının da ilk. ayı dış politika olay
ları bakımından hayli yüklü bir devre olmuştur. 
Bu olayları tahlil eden mâruzâtıma, çok ya
kından ilgili bulunduğumuz Avrupa kıtasındaki 
gelişmelerle başlamak istiyorum. 

Federal Almanya'nın son birkaç yıldır ta-
ikip etmekte olduğu Doğuya açılış politikasının 
gelişmeleri malumunuzdur. Bu yoldaki dış 
politika faaliyetleri çerçevesinde Federal Al
manya bir evvelki yıl Sovyetler Birliği ve Po
lonya ile kuvvete başvurma anlaşmaları imza
lamış; bu zemin üzerinde, gelişmeye başlayan 
iki Almanya arasındaki ilişkiler, beşerî müna-

J sebetleri tanzim eden ve kolaylaştıran bir seri 
anlaşmaların" imzası safhalarından geçtikten 
sonra, nihayet 21 Aralık 1972 tarihinde Fede
ral Almanya ile Demokratik Alman Cumhuriye
ti arasındaki münasebetin esaslarını tespit eden 

I bir temel anlaşmanın imz al anım asını mümkün 
I kılmıştır. 

Tarafların kuvvet kullanmamayı, birbirle
rinin toprak bütünlüğüne saygı göstermeyi ta
ahhüt ve ülkelerini ayıran hududun dokunul
maz olduğunu kabul ettikleri, bu antlaşmanın, 

I Almanlararası ilişkilere getirdiği yumuşaman m 
dışında, Avrupa, açısından ifade ettiği mâna 
zaman zaman bu kıtayı ve giderek bütün dün-

I yayı çok, tehlikeli krizlerle karşı karşıya geti
re nbir duruma son vermiş olmasıdır. 

Almanlararası temel andlaşmanm imzalan
masından sonra, Demokratik Alman Cumhuri
yeti ile diplomatik ilişkiler kurulması, NATO 
üyeleri bakımından aktüel bir sorun olarak or
taya çıkmıştır. 

Doğu - Batı ilişkileri ve özelijkle Avrupa 
siyaseti açılarından önem arz eden bu mesele 
üzerinde NATO Bakanlar Konseyinin son Ara
lık ayında yapılan toplantısında dikkatle clu-

I rulmuştur. NATO üyelerinin genel temayülü, 
anılan antlaşmanın imzasından sonra, Demokra
tik Alman Cumhuriyeti ile artık diplomatik iliş-

I 'kiler kurulmasına bir engel kalmayacağı şek
linde tezahür etmiştir. 21 Aralıktan beri Bel
çika, Holânda, Fransa, İngiltere, İtalya, Da
nimarka, Norveç, Kanada ve Yunanistaın De-

I ımokratik Alman Cumhuriyeti ile diplomatik 
ilişki kurmuşlar veya kurmak arzusunda olduk-

I larmı açıklamışlardır. 

I Memleketimiz, bu konuda şimdiye kadar, 
millî çıkarları gereğince yaikm dostumuz Fede
ral Almanya ve diğer NATO ülkeleri ile tesa-

I nüt içinde hareket etmiştir. Biraz evvel te
mas ettiğim son gelişmeler muvacehesinde Hü-

I kümelimiz de, tabiatiyle Demokratik Alman 
Cumhuriyeti ile diplomatik ilişki kurma konu-

I sunu yine Türkiye'min çıkarları açısından dik
kat ve itina ile değerlendirmiş ve ilişki kurul-

I ması amacıyle bu ülke ile müzakerelere girişil-
I mesi hususundaki kararımızı 3 Ocak 1973 tari

hinde açıklamıştır. 
Demokratik Alman Cumhuriyeti ile bu ko-

j nuda.ki müzakerelere muhtemelen bu ay içinde 
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başlanabilecektir. Müzakerelerin, hassasiyetle 
izlediğimiz millî menfaalerimiz yönünden olum
un bir şekilde sonuçlanması halinde, Demokra
tik Alman Cumsuriyeti ile diplomatik ilişkiler 
kurmayı düşünüyoruz. 

iSaym senatörler, Almanlararası ilişkilerde 
vukubulan gelişmelerin de mzimamıyle Avru
pa'da Doğu - Batı münasebetlerinde yer alan ve 
hızlandığı muhtelif sayın hatiplerce de belirti
len yumuşama, malumunuz olduğu üzere bir 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının 
hazırlık e ali iş malarımın başlamasına müsait bir 
ortam yaratmıştır. Helsinki'de 32 Avrupa ül
kesi ile Amerika ve Kanada'nm iştirakiyle yü
rütülmekte olan bu hazırlık çalışmaları hakkın
da kısaca şu bilgileri arz edeceğim: 

Çalışmaların birinci safhası, malûmları ol
duğu üzere 22 Kasımda başlamış, 15 Aralıkta 
bitmiştir. Şimdi, 15 Ocaktan beıi ikinci saf-
hasındayız. 

İstişarelerin ağırlığı halen iki nokta üzerin
de toplanmaktadır. Bunlardan birincisi, Kon
feransın muhtemel gündem maddeleri; ikincisi 
iiso, Konferansta kurulması öngörülen komite 
ve altkomiteilerin görev ve yetkilerinin hazır
lık çalışmalarında tespit edilip edilemeyeceği
dir. 

Konferansın muhtemel gündemi olarak çeşit
li ülkelerce önerilen projeler ve ileri sürülen 
müstakil gündem maddeleri nazarı itibare alın
dığından, üç konu üzerinde genel bir eğilimin 
^belirlenmeye başladığı görül inektedir: Güvenli
ğin siyasî ve askerî veçheleri; iktisadî ve çev
resel konularda işbirliği ve insan, haber ve bil
gilerin hür dolaşımıdır. Ancak, bunlardan 
kapsam ve anlam itibariyle anlaşılan hususlar, 
her ülkeye göre değişmektedir. Her iştirakçi 
ülkeyi tatmin edebilecek şekilde gündem madde
lerini tespit edebilmek de, işin en zor cephesi
ni teşkil etmektedir. 

Konferansın ele alacağı konuların başında 
gelen güvenliğin siyasî ve askerî veçhelerinin 
memleketimiz için taşıdığı önem aşikârdır. 

Bâzı memleketler, özellikle sosyalist ülke
ler, Avrupa'da kurulması öngörülen yeni ba
rış ve güvenlik sisteminin, kuvvete başvurma
ma ve sınırların dokunulmazlığı ilkesini esas 
olarak alacak bir siyasî ilkeler bildirisi ile ger
çekleştirilebileceğini; güvenliğin askerî veçhe-
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Teri ise, «Karşılıklı ve dengeli kuvvet indirim
leri» müzakereleri içinde ele alınacağından, 
Helsinki'de bunları incelemenin gerekli olmadığı 
görüşündedirler. 

Bugüne kadar yürütülen hazırlık çalışma
ları ortaya şunu çıkarmıştır ki, iştiraikçilerin 
büyük çoğunluğu, Avrupa barış ve güvenliği
nin sadece siyasî bir kavram olmadığı, bunun 
askerî veçhelerinin de bulunduğu görüşünde
dirler. Bu ülkeler, askerî tedbirlerden tama
men yoksun bir güvenliğin eksik olacağı ge
rekçesiyle bu konferansta, güvenliğin siyasî 
veçhesi kadar askerî veçhesinin de ele alınma
sını ve bu alanda bâzı tedbirler öngörülmıeısini 
istemektedirler. «İtimat tesis edici tedbirler» 
diye anılan bu tedbirler arasında, büyük ma
nevra ve tatbikatların önceden bil dinlim esi ve 
bunlara karşılıkla müşahit gönderilmesi gibi 
hususlar da yer almaktadır. 

Şüphesiz biz de Avrupa barış ve güvenliği
nin sadece siyasî bir kavramı olmadığı görüşün
deyiz. Bununla beraber, alınacak itimat tesis 
edici tedbirlerin, bölgesel özelliklerimiz dola-
y isi yi e, millî menfaatlerimizle bağdaşacak nite
likte olmasını zarurî görmekteyiz. 

Askerî sorunlarım, 31 Ocakta Yiyaııa'da 
başlayan karşılıklı ve dengeli kuvvet indirfkni 
araştırıcı görüşmelerin de ele alınacak olması, 
kanaatimizce konferansın, güvenliğin bu veçhe
sini ihmal etmesini gerektirmez. 

Güvenlik sorununun siyasî ve askerî veçhe
leri konusundaki son gelişmeler şöyledir: 

Hazırlık çalışmalarının ikinci safhasının 
açıldığı 15 Ocaktan bu yana Belçika, İtalya, 
Holanda bâzı yeni önerilerde bulunmuşlardır. 
Bu arada tarafımızdan da Akdeniz havzasının 
Avrupa güvenliği içinde mütalâa edilmesi hu
susunda bir öneri verilmiştir. Bu teklifimizin 
de, konferansta saptanacak «Avrupa İlkeler 
Bildirisi» nde yer alacak prensiplerin, iştirak
çi devletler arasındaki ilişkiler bakımından Ak
deniz havzasına da cari olmasını ileri sürdük. 

Her ne kadar kendisine has özellikleri de var 
ise de, Avrupa ile Akdeniz'in güvenliklerimin 
birbirinden ayrılamayacağı aşikârdır. Bu iki 
bölgeden birinde mevcut huzursuzluk kaynak
larının, diğerini etkilemesini önlemek mümkün 
değildir. Nitekim, her iki dünya savaşı ve 
diğer pek çok siyasî olay bunu açıkça ortaya 
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çıkarmıştır. Hazırlık çalışmalarına iştirak eden 
diğer Akdeniz ülkeleri de bizim gibi düşün
mektedirler. 

Arap ülkelerinin Avrupa Güvenlik ve İşbir-
lliği Konferansına gösterdikleri ilgiyi anlayışla 
{karşıladık. Kendilerini alâkadar eden konula
rın konferansta kurulması öngörülen çeşitli 
komitelerde görüşülmesi sırasında, bu ülkele
rin görüşlerinin dinlenmesi veya muhtıralar da-
ğıtabilmeleri imkânının araştırılmasını delegas
yonumuz ileri sürdü. 

Güvenliğin siyasî yönüne gelince; 
İştirakçi ülkelerin Avrupa'daki ilişkilerinde 

geçerli olmak: üzere, bir «Avrupa İlkeler Bil
dirisi» nin konferansça hazırlanması her ülke
nin üzeninde mutabık kaldığı bir husustur. An-
caık, bu bildiride yer alacak ilkeler ve bildiriy
le gerçekleştirilmek: istenen amaçlra, şüphesiz 
ki her ülkeye g-öre değişmektedir. Bizim önem 
verdiğimiz nokta, böyle bir belgede hakların, 
sorumlulukların ve yükümlerin âdil ve dengeli 
olarak yürütülmesini mümkün kılacak şekilde; 
yani devletler hukukunun belli başlı ve evren
sel nitelikteki kaidelerinin yer almasıdır. 

Diğer sorunlar üzerinde bir uzlaşma sağla
nabildiği takdirde, gündemim ikinci maddesini 
teşkil edecek olan İktisadî ve çevresel sorunlar
da işbirliği konulanında anlaşmaya varılması 
nıümikün görülmektedir. 

En çok tartışılacak sorunlardan bini olan in
san, bilgi ve haberlerin serbest dolaşımı ko
nusunda Sovyetlerin ahiren tutumlarını bir öl
çüde yumuşatmış olmaları, neticede bize bir 
ilerleme kaydedildiğini göstermiştir. 

Bizim tutumumuza gelince; özü itibariyle 
tasvip ettiğimiz bu esasların, yabancı ülkeler
de yıkıcı faaliyetlere girişmek için bir perde 
ya da bahane olarak kullanılmaması merkezin
dedir. 

Netice olaraık Helsinki görüşmelerini şu sı
rada bir değerlendirmeye tabi tutmak gerekir
se, bugüne kadar yapılan istişarelerin olumlu 
bir hava içinde cereyan ettiğini söylemek müm
kündür. 

Sayın senatörler, şimdi Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansıyile yakın ilgisine biraz 
evvel işaret etmiş olduğum diğer bir konuya, 
«Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri» ko
nusuna geçiyorum. 

Kuzey Atlantik İttifakı tarafından ileri sü
rülen ve merkezî Avrupa'da karşılıklı ve gerek 
kapsam ve gerek zaman bakımından dengeli bir 
şekilde askerî kuvvetlerin indirime tabi tutul
ması teklifi, bildiğiniz gibi nihayet Varşova 
Paktı üyeleri tarafından da kabul edilmiştir 
ve bu konudaki hazırlık görüşmeleri birkaç gün 
evvel, 31 Ocakta Viyana'da başlamıştır. 

Avrupa'da harp tehlikesini azaltmak, genel 
itimat havasının yaratılmasını sağlamak ve mev
cut güvenlik durumunu daha az bir bedel kar
şılığında korumak imkânını elde >etmek gibi 
amaçları güden bu teklif, memleketimiz tara
fından ela desteklenmiştir. Bu indirim müzaike-
relerine, indirim bölgesini teşkil edecek Mer
kezî Avrupa'daki toprakları veya kuvvetleri bu
lunan ülkelerin katılması, şüphesiz ki, tabiî
dir. 

Bununla, beraber, gerek Merkezî Avrupa'nın 
NATO güvenliği» açısından önemi, gerek mem
leketimizin jeopolitik durumu muvacehesinde 
ele alınan bu kuvvet indirimlerinin, Türkiye 
üzeıindc de bâzı etkileri olacağını düşündük 
ve bu nedenle müzakerelere Türkiye'nin, ilgi
siyle mütenasip olarak bulunacak bir formül 
tahtında katılması için çaba sarf ettik. Bildi
ğiniz gibi, bu çabalar müttefiklerimize e anla
yışla karşılanmış, benimsenmiş ve tatminkâr 
bir formül dahilinde memleketimizin bu görüş
melere iştiraki ittifakça kabul olummuştur ve 
31 Ocakta Viyana'da başlayan hazırlık görüş
melerine memleketimiz katılmaktadır. 

Bu hazırlık müzakerelerinde diğer bir safha 
şu olacaktır: 

Bildiğiniz gibi, Sovyetler Birliği tarafın
dan bu görüşmelerin birinci safhasından sonra, 
ilgili olan diğer Avrupa devletlerinin ele İştira
ki yolunda bir öneride bulunulmuştur. Bu, 
halen tartışılmaktadır. Kararın ne şekilde te
celli edeceğini şimdiden söylemek mümkün de
ğildir. Yalnız, söylenebilecek bir husus, şüp
hesiz ki, iştiraklerin, görüşmelerin müessdriye-
tini azaltmayacak ve sonuç alınmasına mâni ol
mayacak, deınogoji alanına kaymayıp netice
leri sağlamaya imkân verecek bir genişlikte, 
öyle bir formda cereyan <etmesklir. Bu bizim 
görüşümüz ve temennimizdir. 

Diğer taraftan, memleketimiz, biraz evvel 
arz ettiğim, bilmen ve ittifakça da desteklenen 
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formül tahtında müzakerenin her safhasına 
iş tir ak eyleyee ekrt ir. 

.Sayın senatörler, Kuzey Atlantik İttifakını 
dış güvenliğimiz açısından önemli temel bir un
sur oilarak görüyoruz. İttifakın bir savunma 
teşkilâtı olma vasfı yanında, bir barış ve den
ge unsuru olarak da fayda sağladığı, üyeler 
arasında bu yönde bir mutabakat bulunduğu 
malûmlarıdır. İttifakın bu ikinci açıdan arz 
ettiği ehemmiyet, biraz evvel temas ettiğim 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansının ha
zırlık çalışmalarıyle karşılıklı ve dengeli kuv
vet indirimleri 'konusundaki istikşafı müzakere
ler dolayısiyle bir kere daha müşahade edilmiş
tir. NATO içindeki istişare ve yakın işbirliği 
sayesinde üyeler, bu iki geniş amaçlı müzake
releri ahenkli bir şekilde ve güçlü bir pozisyon
la yürütmek imikânını bulmuşlardır. 

!Son NATO Bakanlar Konseyi toplantısında 
Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı
nın, Karşılıklı ve Dengeli Kuvvet İndirimleri 
dışında, Hükümetin tek taraflı olarak silâhlı 
kuvvetlerini Avrupa'dan geri çekmeyeceği hu
susunda teminat vermesini; keza Fransa Dışiş
leri Balkanının da, Ortak Pazar ülkeleri ara
sındaki işbirliğinin hiçbir zaman NATO ile re
kabet veya ihtilâf anlamıma gelmeyeceğini ve 
NATO Konseyinin ittifakın yegâne danışma 
organı olmaya devam edeceğini Ortak Pazar 
üyeleri adına açıklamasını memnuniyetle kay
dettik. 

Son Konsey toplantısında müttefiklerimizin 
ısoğuk savaş yıllarında gösterdikleri dayanışma
yı, barışın güçlendirilmesi için sarf edilen ça
balarda da göstermeye hazır bulunduklarını 
müşahade etmek, şüphesiz ki memnuniyet ve
rici olmuştur. 

ıSayııı senatörler, şimdi müsaadenizle Av
rupa Konseyi hakkında birkaç söz söylemek is
tiyorum. 

Malûmları olduğu gibi, Avrupa Konseyi Ba
kanlar Komitesi Ba.şkanı bulunmam hasebiyle, 
geçen Mayıs ayından Aralık ayı ortalarına ka
dar ; Mayıs ve Ekim aylarındaki toplantılara 
bu sıfatla iştirak etmiştim. Orada bendenize 
tevcih edilen sorulara da, keza hem Konsey 
Başkanı hem de Türkiye Dışişleri Bakanı sıfa-
tiyle cevaplar vermiş ve kendilerini aydınlatma 
fırsatını bulmuştum. 

I Bilâhara Danışma Meclisi Siyasî Komisyo
nunun Başkan ve üyelerinin daha etraflı bir 

i görüşmede bulunmak arzusunu izhar etmeleri 
üzerine, yine malûmunuz olduğu üzere Pa
ris'deki son toplantıda; 13 Arailıkda bu Komis
yon üyeleriyle bir sohbet toplantısı yapmış ve 

ı kendilerine yine geniş ve mukni izahlarda bu
lunmuştum. Bu izahların, burada bir paran
tez açarak, pek çok sayın senatör arkadaşımı
zın belirttikleri bütün çerçeveleri kapsamış ol
duğunu da bilhassa ifade etmek isterim. 

Keza, Avrupa Konseyinde her vesile ile ge
rek Dışişleri Bakanlığımız mensupları, gerek 
değerli parlamenterlerimiz, memleketimizin de
mokratik idarelere bağlı ve insan haklarına 
saygılı olduğunu, demokratik müesseselerin 
serbestçe işlediğini ve Devletçe sarf edilen bü
tün gayretlerin normal düzenin bütün koşulla
rının bir an önce ihyasına yöneldiğini anlat
mışlardır. 

'Sözünü ettiğim bu üç toplantıda netice iti-
'barryle beliren hava, olumlu bir hava idi ve 
parlamenterlerin büyük bir çoğunluğunun an
layışlı bir tutum içerisinde oldukları intibaını 
vermişti. 

Sayın senatörler, bu sözlerimle Avrupa Kon
seyi çerçevesinde memleketimize yöneltilen eleş
tirileri küçümsemek gibi bir niyet taşımıyorum, 
Bilâkis yukarıda sözünü ettiğim aydınlatma gay-
ratlerine ve Danışma Meclisindeki Türk Parlâ
mento Heyetinin değerli üyelerinin aynı yön-

I deki çabalarına rağmen, memleketimiz aleyhin
deki eleştirilerin devam ettiğini üzüntü ile he-

I pimiz görmekteyiz. 

Nitekim, son Ocak ayındaki toplantıda. Da
nışma Meclisinin sosyalist grubuna mensup bâ
zı üyeler; yalnız eleştiriler yapmakla iktifa et-

î meyip, aynı zamanda bildiğiniz gibi bir öneride 
de bulunmuşlardır. Gerek Delegeliğimiz, gerek 
parlamenterlerimiz bu konuda da önerge sahip-

I lerine izahat vermişler; takibettikleri usulün 
isabetli bir yol olmadığını, bıı yolla Türkiye'nin 
.gayretlerine yardım edilmediğini anlatmışlardır. 

j Bu eneri herhangi bir işlem yapılmadan 22 Mart 
toplantısına tehir edilmiştir. 

Sayın senatörler, bu münasebetle şu hususu 
bilhassa belirtmek isterim ki, Hükümetimiz 

i menşei ne olursa olsun, Türkiye'nin medenî 
I âlemdeki itibarını zedelemeye matuf iddialarla 
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ilgili olarak gerçek durumu izah etmeye ve 
dostlarımızı uyarmaya devam edecektir. 

Hiç şüphe yoktur ki, Yüksek Meclislerce, 
Hükümetçe ve bütün Devlet kuruluşlarıyle or
tak amıacımız, her zaman olduğu gibi, hukuk ni
zamına içtenlikle bağlı olarak bir an evvel nor
mal şartlara avdeti sağlamaktır. 

Memleketimizin bu yöndeki devamlı ve sa
mimî çabalarının, şimdiye kadar memnunlukla 
izlediğimiz şekilde Avrupa Konseyi üyesi Hükü
metlerince okluğu gibi, onlarca yapıldığı gibi, 
çeşitli eleştirilerde bulunan Danışma Meclisimin 
'bir kısım Parlâmenterler'imce de gereği gibi tak
dir edileceğini ve bu yoldaki çabalarımızı güç-
leştiriei değil, bilâkis kolaylaştırıcı bir tutum 
içine girmelerini ümidetmek isteriz. 

Sayın senatörler, şimdi, geçen yılda memle
ketimizi yakından ilgilendiren, muhtelif bölge
lerdeki Devletlerle özel bir anlamı bulunan iki
li ilişkilerimize geçmek istiyorum. 

•Batı Avrupa ülkeleriyle çeşitli sahaları kap
sayan dostane ilişkilerimiz, arz ettiğim müddet 
zarfında hız alarak gelişmeye devanı etmiştir. 
Türkiye Başbakanının Fransa'ya yaptığı resmî 
ziyaret, hatırlanacağı üzere, iki müttefik ve 
dost memleket arasındaki ilişkilere has samimi
yet ve anlayış havası içinde cereyan etmiştir. İki 
memleketin genel politikalarında, birçok konuda 
Akdeniz'de barış ve güvenliğin korunması da 
dahil, büyük bir yakınlık ve ahenk" görülmüş
tü.'. 

Ayrıca karşılıklı ilişkilere, ticarî, ekonomik, 
sosyal ve kültürel alanlarda yeni bir hız veril
mesi hususunda mutalbık kalınmıştır. Bu ziyaret, 
mıimasf^etiyle bir Türk - Fransız Sosyal Güven
lik Sözleşmesi imzalanmıştır ki, işçilerimizin 
durümlarıyle ilgilidir. Onlara kolaylık sağlaya
caktı.'. 

•Keza bu ziyarette taraflar Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun genişlemesinin, Türkiye'nin eko
nomik kalkınmasına ve sanayileşmesine zarar 
verecek nitelikte' sonuçlar doğurmamasına inan
dıklarını, ortaklık ilişkileri çerçevesinde bu ko
nuda gereken özeni göstermeye hazır oklukları
nı da beyan etmişlerdir. 

Keza. Belçika ile vâki temaslarımızda, Dış
işleri Bakanının burayı ziyaretlerinde, aramız
da hiçjbir ihtilâf bulunmayan, bilâkis muhtelif 
alanlarda çeşitli ilişkilerimiz olan bu memleket

le gerek dünya soranlarında, gerek Avrupa 
Ekcınomik Topluluğu ile ilgili gelişmelerde gö
rüşlerimiz olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, ara
nızdaki ilişkileri ticarî ve iktisadî alanlarda da 
ilerletmek için birtakım gayretler sarfedilmesi 
kararlaştırılmış, bu arada da, Belçika ile bâzı an
laşmalar ve bir Konsolosluk Anlaşması da imza
lanmıştır. 

Yine tahattur buyurulacağı üzere, İspanya 
Dışişleri Balkanının memleketimizi ziyaretlerin
de görüşülen çeşitli konulardan başka, iki mem
leket arasındaki münasebetlerin bilhassa kültü
rel sahada ilerletilmek için bâzı tedbirler alın-
ıiııış ve bir kültür anlaşmasına ek bir protokol 
imzalanmıştır. 

Sayın senatörler, Kuzey Amerika ülkeleri ile 
aramızda mevcut iyi ilişkilerin devam ettirilme

di ve geliştirilmesi dış politikamızın esaslarından! 
biridir. 

Bu arada, Türkiye Başbakanının geçen yıl 
içıerismde Amerika Birleşik Devletlerine yapmış 
'olduğu ziyaret, iki ülke arasındaki işbirliğinin 
tarsıini bakımından büyük faydalar sağlamıştır. 
Filhakika, büyük bir dostluk ve samimiyet ha
vası içinde cereyan eden müzakerelerde Ame
rika, Türkiye ile ilişkilerinde ve önemli NATO 
müttefiki olarak Türkiye'nin oynadığı role at
fettiği önemi tebarüz ettirmiştir. NATO, kendi 
güvenlikleri için olduğu kadar, Atlantik camia
sının diğer üyelerinin güvenliği için de hayatî 
önem taşıdığında mutabakat ifade eden taraflar, 
NATO'nun Güney Doğu kanadının güvenliği ve 
Türkiye'nin: savunmasının güçlendirilmesi husu
sunda da görüşmelerde bulunmuşlar, Başkan 
Nixon Türk Silâhlı Kuvvet I eninin modernizas
yonu için Türkiye'nin sarfettıği gayretleri Ame
rika Birleşik Devletlerinin desteklediğini belirt
miş ve Amerika'inin, Türkiye'nin savunma gay
retlerine yardıma devam edeceğini ifade eyle
miştik'. 

Başkan ayrıca, Türkiye'rJn kendi kendine 
yeterli ve sağlam bir ekonomik gelişmek yolun
daki amacına ulaşma çabalarında, Amerika Bir
leşik Devletlerinin çeşitli kuramlar vasıtasıyle 
malî desteğin devamını ve buna ehemmiyet vere
ceğini de keza beyan etmiştir. 

Güney Amerika ülkeleriyle ilişkilerimiz, ay
nı şekilde çabalar sarf edilerek geliştirilme yo-
ludadır. Bu arada sayın Millet Meclisi Başkanı-
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mıızm riyasetindeki ziyaretin, bu konuda dosta
ne bir yeni halkayı teşkil etliğini belirtmek is
terim. 

Sovyetler Birliği ve diğer Doğu Avrupa ül
keleriyle iliş İdlerimiz egemenlik, bağımsızlık, 
toprak bütünlüğüne saygı, hak eşitliği ve iç iş
lere karışmama esasları ananevi siyasetimiz çer
çevesinde geliştirilme'kıedir ve bunun için de 
»amimî cabalar sarfedilmektedir. 

Geçen Nisan ayında Sovyetler Birliği Yüksek 
Şûra Presidyumu Başkanı Podgorny'nin memle-
ketimeze yaptığı ziyaret, bu ülkeyle gelişmekte 
ıolan ilişkilerimı^-e önemli hir katkı teşkil etmiş-' 
tir. Ziyaret somunda ortak bildiriden başka, bir 
de Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist 
Cumhuriyetleri Birliği arasında iyi komşuluk 
ilişkilerine ilişkin ilkeler d ekler asy onu yayın
lanmıştır. Bu bildiriyi, Kuzey komşumuz olan 
ilişkilerimizde hakim olacak ilkeleri saptaması 
'bakımından önemli bir belge olarak görüyoruz. 

Keza aramiîzda gelişen ekonomik ilişkiler me-
yaıımda, İskenderun'da yapılmakta olan çelik 
tesislerinin 1 milyon tondan 2 milyon tona çı
karılması, istihsalinin tevsii için yapılan müza
keremin sonuçlandığını ve aızu edilen şartlarla 
bunun sağlandığını ifade etmek isterim. Yapı
lan anlaşma, aynı zamanda ileride bu 2 milyon 
tonluk çelik tesislerinin 1 milyon ton çelik is
tihsal edebilecek bir genişletmeye de tabi tutul
masını sağlamayı öngörmektedir. 

Sayın senatörler, diğer Doğu Avrupa ülke
leriyle memleketimiz arasında çeşitli seviyelerde-
ki. temaslar ve ilişkilerimizin içerisinde bulun
duğu olumlu istikamet, her halde dikkat nazar
larınızdan kaçmamıştır. Balkan ülkeleriyle olan 
ilişkilerimiz sınır veya bölge komşuluğu gibi 
özel nitelikleri dolayısıyla ayrı her önem taşı
maktadır. Bu ülkelerle ilişkilerimizi iyi komşu
luk ve karşılıklı anlayış içerisinde j-ürütmeye 
^geliştirmeye itina gösteriyoruz. Yugoslavya Baş
bakanı Cemal Biyediç'in Kasım ayı içinde mem
leketimize vâki ziyareti, esasen olumlu bir ha
va içinde bulunan Türk - Yugoslav ilişkilerinde 
daha ileri bir adım teşkil etmiştir. 

Şimdi müsadenizle yakın münasebetlerimiz 
ve bu sebeple aramızda problemler de bulunan 
diğer Balkan ülkeleri üzerinde de bir kaç söz 
söylemek isterim : 

Komşumuz Bulgaristan ile itkilerimizin, 
arada mevcut bâzı problemlere rağmen, olumlu 
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yolda gelişmesi ve giderek bu problemlerin hal
linin sağlanması maksadıyle taraflarca hir za
mandan beri girişilen karşılıklı çabalar, yapılan 
yüksek seviyedeki resmî temaslar şüphesiz ki, 
sayın üyelerin malûmudur. Filhakika iki mem
leket zimamdarları arasında, 1966 yılında Tür
kiye Dışişleri Bakanımın Bulgaristan'ı, 1967 yı
lında Bulgar Dışişleri Bakanının memlekeıtimi-
'zi ziyareti, 19<68 yılında Bulgar Başbakanının 
Türkiye'yi ziyareti ve nihayet 9 Ekim 1970 ta
lihinde de, Türkiye Başbakanımın Bulgaristan'ı 
ziyaretleri hatırlanmış olacaktır. 

Bu seviyedeki temasların bir devamı olarak 
geçen Kasım ayında Bulgaristan Dışişleri Baka
nı memleketimize resmî bir ziyarette bulundu. 
Bu münasebetle yapılan görüşmelerin aramızda 
şimdiye, kadar gelişen ilişkiler ile ileriye matuf 
faaliyetlerin gerçekçi bir tutumla gözden geçiril
mesine imkân vermiş olduğu düşüncesindeyiz. 

Esas itibariyle başarı ile uygulanan; fakat 
ıgöçımeaılerimize e bâzı şikâyetlere konu olan ara
mızdaki göç aıılaşmasımm bu aksaklıklarının 
giderilmesi hususunda bir anlayışa varılmış ve 
ayrılmış ailelerin birleşmesini sağlayacak ted-
'biilere süratle tevessül edileceği kabul edilmiş
ti;. 

Keza, Türkiye'ye, göç. edenlerin sosyal hakla
rı ile i gü i sorunların iyi niyetle halli için Bul
garlar mümkün olanı yapacaklarını vadetmiş-
leıdi,-. 

Diğer taraftan Bulgaristan'dan transit ola
rak ge<;en onibinlerce işçimizin, bu geçiş sırasın
da Bulgar dilini ve mevzuatını bilmemek gibi 
sebeplerle başta karşılaştıkları çeşitli güçlük
lerin halli için, mutabakata varılmıştır. Filhaki
ka, Bulgar makamlarının ahiren aldığı tedbir
lerle geçişin kolaylaşmış olduğunu burada mem
nunlukla. kaydetmek isterim. 

Bu komışu memleketle ad:i müzalıaret, ulaş
tırma ve telekomünikasyon konularındaki an
laşmalar üzerinde de çalışmalar devam etmek
tedir. Ayrıca, ticarî ilişkilerin dengeli bir şekil
de geliştirilmesi .maksadıyle ortak Ekonomi Ko
ni i iyonumun topla nma sı ka ra rlaştı rılmıştır. 

Kubrıs konusunda da Bulgaristan, soruna 
bulunacak çözümün, adadaki Türklerin ve Rum
ların hak ve menfaatlerine uygun olması husu
sunda bizimle mutahık bulunduğunu ifade et
mişti,'. 
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Bu kısa temas ettiğim görüşmelerde, iki komşu 
(memleket arasındaki ilişkileri gerçekçi bir şe
kilde ve karşılıklı menfaatler dengesi içerisin
de daha ileri bir seviyeye götürmek hususunda 
müş'terek bir arzunun mevcudiyetini memnuni
yetle ifade etmek isterim. 

Diğer Balkan ülkeleriyle de olan ilişkileri
miz keza olumlu yöndedir. 

Bu arada komşumuz ve müttefikimiz Yu
nanistan'la münasebetlerimiz hakkında da, mü
saadenizle şu hususları belirtmek istiyorum: 

Bildiğiniz gibi, bu münasebetlerin çok ile
ri seviyeye erişecek şekilde iyileşmesi için, kar
şılıklı olarak yüksek seviyede iyi niyet temen
nileri izhar olunmuştur. Bilhassa Kıbrıs mese
lesinin halli için sarf edilen müşterek gayretler 
sonucunda, hasıl olan işbirliği havasının da 
olumlu etkisiyle, iki memleket arasındaki ilişki
ler yönünden yeni ufuklar açılmasını ümit ve 
temenni eden bir atmosfer doğmuş gibi telâkki 
edilebilirdi; fakat diğer taraftan böyle bir saf
haya erişilmeden önce, Yuııanistanla diğer alan
lardaki ilişkilerimizin de, müştereken arzulan
dığı ifade olunan bir nitelikteki bir gelişmeyi 
engelleyici mahiyette tezahür etmemesinin öne
mi aşikârdır. 

Bu vesileyle sunu belirtmek isterim ki, Batı 
Trakyada, hükümet makamlarından ziyade, ma
hallî makamların aldığı kararlara yormak iste
diğimiz ve ilişkilerimizi maalesef menfî yönde 
etkileyeceğine şüphe olmayacağı hareketler, 
Türkiye ile Yunanistan arasında ilerisi için ön
görülen ve kısaca temas ettiğim işbirliği temen
ni] eriyle bağdaşamamaktadır. Ayrıca, 12 Ada
lardaki Türk unsuruna karşı aynı şekilde yürü
tülen hareketler ve onların kendi hars ve kül
türlerini devanı ettirmelerine dahi imkân bırak
mayan davranışlar da bu cümledendir. Oysa ki, 
iki memleket arasında ileri seviyede bir işbirliği 
için lüzumlu olan zemin ve havanın yaratıla
bilmesi, müşterek menfaatlerin uzun vadeli açı
dan sadece hükümetlerce ele alınmasının değil, 
bunların aynı zamanda umumî efkârlarına da 
malcclilmesini ieabettirir. Bu itibarla, gerek Ba
tı Trakya'da, gerek 12 Adalardaki soydaşları
mızla ilgili hareket ve davranışların gözden ge
çirilerek, böyle bir havanın teessüsünü gölgele
mekte olan durumu ortadan kaldıracak tedbir
lerin alınacağını ümit etmek istiyoruz. 

6 . 2 . 1973 O : 2 

I Sayın senatörler, şimdi müsadeuizle Orta Do
ğu Bölgesine geliyorum. 

Arap Devletleri ile İsrail arasında mevcut 
anlaşmazlığın barışçı yollarla, âdil ve 'devamlı 
bir çözüme ulaştırılması maksadıyle 5,5 yıldan 
beri aralıksız sürdürülen faaliyet ve gayretler, 
maalesef, olumlu bir sonuca ulaşamamıştır. Or
ta Doğu buhranı, dünya barışı ve özellikle mem-

ı leketimizin de içinde bulunduğu bölgesinin sü
kunu açısından, ciddî bir tehlike olarak devam 
etmektedir. 

Hükümetimiz anlaşmazlığın başından beri 
gayet açık bir siyaset izlemiştir. Türkiye, kuv
vet kullanılması veya tehdit ile toprak kazanıl
ması ve siyasî avantaj sağlanmasını reddetmek
tedir. Bu esas prensiplerden hareketle olup bi
tenler yaratılmasına ve Kudüs'ün statüsünde 
tek taraflı değişiklikler yapılmasına karşı oklu-

ı ğumuzu her vesileyle belirttik ve başta Güven-
! lik Konseyinin 1967 tarihli ve 242 sayılı kararı 

olmak üzere, bu konuda ittihaz olunan bilcüm
le Birleşmiş Milletler kararlarını destekledik. 

| Mezkûr 242 sayılı kararın, iyi niyetle ve tam ola-
j rak uygulanması halinde, anlaşmazlığın tümü-
I nü kapsıyan barışçı bir çözüme ulaşmayı müm

kün kılacak unsurların hâlâ mevcut olduğuna 
; inanıyoruz. Orta Doğu sorununun son defa 8 
I Aralık i972 tarihinde Birleşmiş Milletlerde gö-
I rüşülmesi sırasında aynı maksatları taşıyan ka

rarını da keza desteklemiş bulunuyoruz. 

Sayın senatörleı*son aylarda malûm olduğu 
üzere, birçok Arap ülkesi devlet adamlarıyle 
yakın temaslarımız oklu. Bu temaslarımız; Arap 

J ülkeleriyle ikili ilişkilerimizi geliştirmek kadar, 
Orta Doğu anlaşmazlığına karşı gösterdiğimiz 
ilginin ve bu anlaşmazlığa şerefli ve âdil bir çö
züm yolu bulunması hususundaki içten arzuları
mızın da bir ifadesidir. 

Kanaatimizce barışsever, iyi niyetli bütün ül
kelerin ihtilâfı uzun bir süredir içinde bulun
duğu müzminlikten kurtarmak için, devamlf ça
ba göstermeleri zamanı çoktan gelmiştir, Bu 
müzmin durumun devamı, barışçı çözüm yolla
rına halen güvenini kaybetmemiş bulunan Arap 
ülkelerini de olumsuz şekilde etkilemekten hali 
kalmayacaktır. Bir taraftan bu itimadın yitiril
mesi, öte yandan bölgede sık sık vukubulan 
ateş - kesin ihlâli olayları ve nihayet hizmet et-

I tiklerini ileri sürdükleri gayelerle çelişkiye düş-
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tüğü aşikâr olan birtakım tedhiş hareketleri se
bebiyle, Orta Doğu anlaşmazlığı tehlikeli ve ih
tilâfları müstait nezaketini muhafaza eylemek
tedir. 

Sayın senatörler, 'tarihî ve diğer alanlarda 
müşterek değerleri paylaştığımız Arap ülkeleriy
le ilişkilerimiz^, karşılıklı hak ve menfaatlere say
gı ilkesinden hareket ederek; siyasî, ekonomik, 
kültürel sahalar dahil, çeşitli alanlarda geliştir
mek ve aramızdaki işbirliği imkânlarını artırmak 
önemle izlediğimiz bir politikadır. 

BAŞKAN —• Sayın Bakan, bir dakikanızı ri
ca edeyim. Halen 43 dakikalık zamanınız var. Bu
nu ihtisar edebilirseniz ve müddetini söyleyebi-
lirseniz, yorulmuş olan arkadaşlarımızın taham
mülü ^derecesinde fırsat hazırlamak durumunda 
olalbiliriz. Yok. tamamını kullanmak niyetinde 
iseniz, çalışma zamanımız •dolmuştur. Burada kes
mek mecburi vetiıidevinı. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAY ÜLKEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, arkadaşlarımızın 
temas etmiş oldukları önemli konular muvace
hesinde, mümkün olabildiği kadar geniş izahat 
vermeye çalışıyorum. 

BAŞKAN — Hakkinizin tamamını kullanmak 
istiyorsunuz... Evet, hakkınızdır, benim onu tah
dit etmek durumum yoktur. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Arkadaşlarımızın yorulmamasını 
ve 'diğer •devamlı 'bütçe görüşme! erin i de tabi atiy
le kaale almaktayım. Binaenaleyh, zannederim 
izahatım bir saat kadar daha sürecek. 

BAŞKAN —• Peki efendim, hura'da kesmek 
zorundayım. 

Saat 20,30'cta tekrar toplanmak üzere, Birleşi
me ara veriyorum. 

Kapanma saati. : 19,00 

^ » ^ 

ÜÇÜNCÜ OTURUM 

Açılma sati : 20,30 

BAŞKAN — Başkanvekili Mehmet Ünaldı 

KÂTİPLER : Mehmet Çamlıca (Kastamonu), Hüseyin Atmaca (Denizli) 

BAŞKAN — 28 nen Birleşimin üçüncü oturu
munu. açıyorum. 

İM uzak erci ere devanı ediyoruz. 

Dışişleri Bakanlığı il973 yılı Bütçe Kanunu 
tasarısının müzakereleri sonunda., yapılan tenkit
lere Sayın Dışişleri Bakanı cevap vermekte iken 
'müddetimiz dolmuştu. Şimdi, Sayın Dışişleri 
Bakanı Halûk .Bavulken, konuşmalarına 'devam 
edecekler. 

Buyurun Sayın Bavulken. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
— Sayın Başkan, sayın senatörler; 

İzahatımın mütebaki kumına müsaadenizle de
vam. ediyorum. 

Arap ülkeleriyle elan ilişkilerimize dokun
muştum. Bu alanda yine iki önemli temas hak
kında kısaca malûmat arz etmek istivorum. Biri

si, Hak ' la vukubulan sen temaslardı]'. Bu temas
larda, iktisadî ve ticarî konularda iki ülke arasın
daki önemli gelişme olanalkarmm mevcudiyeti 
tespit edilmiştir. 

Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden 
Akdeniz'e akıtılması için, bir boru hattı proje
sinin faydası üzerinde mutabık kalınmıştır. Bir 
İtalyan firması, fizibilite raporunu hazırlamak
tadır. Ayrıca, Kerkük - Batman tabiî gaz boru 
hattı projesi yapılmıştır; bir Türk firması tara
fından yapılan fizibilte raporunun neticelerini 
Irak makamları incelemektedir. 

Yine bildiğiniz gibi, Irak Millî Petrol Şirke
tiyle üç yıllık bir mukavele imzalanmıştır; ken
dilerinden 1973 .te 2 milyon, 1974'te 2,5, 1975'te 
3 milyon ton hampetrol alacağız. 

Iraklılar, Türk ticarî mallarına ithal kolay
lığı sağlamavı taahhüt etmişlerdir ve keza Irak'-
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ta sanayi yatırımı yapmamız da bahis mevzuu
dur. Onüç ayrı yatırım projesi tespit edilmiştir. 
Bunlar arasında, bir şeker fabrikası ve buzdo
labı fabrikası kurulması projeleri de mevcuttur. 

Suriye'deki temaslarım üzerinde de bir neb
ze durmak istiyorum : 

Bu temaslar, malûmları olduğu üzere, Dışiş
leri Bakanları seviyesinde gerçekleşen ilk resmî 
ve direkt temaslar olmuştur. Başta, Suriye Dev
let* Başkanı olmak üzere, Suriye Devlet rica-
liyle, memleketlerimiz arasındaki ilişkilerin de
vamlı ve dostane bir zemine dayandırılması ve 
geliştirilmesi hususunda bana düşüncelerini açık
ladılar. Karşılıklı iyiniyet ve gayretlerle bu 
yolda kısa zamanda önemli mesafeler alınabile
ceğine inanmaktayız. 

Şam'da, gayet dostane cereyan eden ve iliş
kilerimizin geniş bir kısmını kapsayan görüş
melerde ele alman ve intaeedilen konulardan 
biri, aramızdaki emlâk sorunudur. 

Aynı zihniyet içinde, iki ülke arasındaki ka
çakçılığı bertaraf etmek üzere bir ticaret anlaş
ması akdi hususunda da mutabakata vardık. 
Ayrıca, kısa bir süre zarfında bir transit anlaş
masının imzalanması, bir veteriner işbirliği an
laşması yapılması kararlaştırıldı. Turizm anlaş
ması ve sivil havacılık anlaşmaları konusu ha
len incelenmektedir. Keza, her iki ülkeye müş
terek menfaat sağlayabilecek teknik ve ekono
mik işbirliği alanında da çalışmalar yapılmak 
üzere, teknisyenlerden kurulu bir heyetin mun
tazaman toplanması hususunda mutabakata var
dık. 

Suriyeliler, memleketimizden ticarî ve ikti
sadî konularda alış verişi artırmak için, gayret 
göstereceklerini beyan ettiler. İki ülke arasında 
ödemeleri kolaylaştırmak amacıyle Merkez ban
kalarının en kısa zamanda temasa geçmesi de 
kararlaştırıldı. 

Şimdi, müsaadenizle emlâk sorunundaki 
önemli hususları belirteyim : 

Suriye'de emlâk sorunu ile ilgili olarak im
zaladığımız belgeler, «Türkiye - Suriye Emlâk 
Sorunlarının Çözümlenmesine dair Sözleşme ve 
Ödeme Protokolü» dür. 

Türk vatandaşlarının Suriye'deki taşınmaz 
malları, 1958 tarihli toprak reformuna tabi tu
tulanlar ve toprak reformu dışında kalıp da di
ğer çeşitli yollardan almanlar olmak üzere iki 

bölümde mütalâa edilebilir. Suriye toprak re
formu, kamulaştırılan arazinin bedelinin 40 yıl 
vadeli ve %' 1,5 faizli bono ile Suriye'de öden
mesini öngörmekte idi. Bu defa, kendileriyle 
imzaladığımız Sözleşme ile, vatandaşlarımızın 
tazminata % 3 faiz yürütülmesini ve tazminatın, 
kur garantisinden de yararlanmak suretiyle, 
memleketimize transfer edilmesini hükme bağ
lamıştır. 

Sözleşme, vatandaşlarımızın tarım reformuna 
taıbi arazilerinin kıymetlerinin takdiri hususun
da da reform kanunundaki hükümlerden farklı 
hükümler getirmektedir. Filhakika, Tarım Re
formu Kanunu, değer takdirlerinin bir hâkimin 
başkanlığında kurulan komisyonlarca yapılması
nı öngörmekte idi. Bu, hükümranlık hakkının 
taıbiî bir neticesidir. Bununla beraber Suriye 
ile akdettiğimi/ Sözleşme ise, Suriye komisyon
larınca 'takdir edilecek değerlere, muhtelit bir 
komisyon olan «Türkiye - Suriye karma Komis
yonu» nezdinde itiraz edilmesine imkân vermek
tedir. Bu "suretle, vatandaşlarımızın, Sözleşmede 
belirtildiği, 'g'lbi, tam ve âdil bir tazminat elde et
meleri sağlanmış olacaktır. 

Vatandaşlarımızın, tarım reformu dışındaki 
nedenlerle ellerinden alman taşınmaz mallarına 
gelince: Bu mallar, ezcümle Suriye mevzuatında
ki hak düşürücü müddetler dolayısıyle alınmış 
bulunan, mallardır. 

Söz konusu Sözleşme ile Suriye, mevzuatında 
değişiklik yaparak, bu nevi 'malları vatandaşları
mız?, iade etmeyi de kabul etmiştir. 

Bu inallardan iadesi mümkün olamayanlar için 
ise, yine tazminat Ödenecektir. Bu tazminat iki 
taksit halinde 16 ay zarfında tesviye edilecektir. 
Bu tazminata da % 3 faiz yürütülecek; bu taz
minat da memleketimize transfer edilecek ve ni
hayet 'bu tazminata esas teşkil edecek değer tak
dirlerine de, Türkiye - Suriye Karma Komisyonu 
nezdinde itiraz edilebilecektir. 

Esaslarını böylece özetlediğim Sözleşme ve eki 
Ödeme Protokolü, Meclislerin onayı ile yürürlüğe 
girecektir. 

Vatandaşlarımızın Suriye'de tarım reformuna 
tabi olan arazileri bakımm-dan durum oldukça 
açık görülmekle 'beraber, tanm reformu dışında 
kalan araziler üzerindeki haklarının tespiti bakı
mından doğun bir çalışmaya ihtiyaç vardır. Bu
günkü usule göre, vatandaşlarımız taleplerini bir 
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(beyanname ilö Tapu ve Kadastro Genel Müdür
lüğüne bildirmekte, 'hu beyannameler Arapçaya 
çevrilerek Suriye makamlarına intikal ettirilmek
tedir. Bu hususta gerekli yayınlar ve uyarılar 
zamamndf; yapdmıştır. 

Suriye, makamları vatandaşlarımızın taleple
rini aynen (kabul etmiş ise, mesele yoktur; fakat 
bu lıal, nadirdir. Çok defa, iki görüş arasında 
fark zuhur etmektedir. Dolayısıylo, ihtilaflı dos
yaların iki taımf aracında incelenerek sonuçlan
dırılması gerekmektedir. 

Bu iş, «Türkiye - Suriye Emlâk Koudsyonu;> 
adındaki diğer -bir Muhtelit Komisycn tarafından 
yapılacaktır. Anılan Komisyon, biran evvel ça
lışmaya 'başlayabilmesi için, ayrıca imzalanmış ve 
hükümetlerin onayı ile yürürlüğe konmuş bulu
nan arz e1,11 iğim Protokolle kurulmuştur. 

Komisyon, önümüzdeki 31art ayı içinde Suri
ye'de toplanacaktır. Eldeki dosya sayısı 2 nine 
yakındır. Komisyonun mesaisini S ay zarfında 
;bitlrmesi öngörülmektedir. 

Emlâk Komisyonunun bir görevi d 
dır : Sınırın her iki*tarafında, 10 kilem 
dar •derinlikteki 'bölgede kâin taşınmaz 
lunaıı her iki ülke vatandaşlarının, mail 
'biçmek ve mahmulleri '«vtirmek üzere k 
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di de hm etkeyma tedbirlerinin 
düzenlenmiş bulunmaktadır. 

Bilindiği üzere, elkoyma tedbirleri, her iki 
Hükümetçe diğer taraf uyruklularına ait taşın
maz mallar üzerinde karşılıklı olarak konmuştu. 

Türkiye - Suriye Emlâk Komisyonunun gö
revlerimi tamamının yerine getirildiğinin taraf
larca bildirilmesi üzerine, iki Taraf Hükümetle
ri anılan tedbirleri yine karşılıklı olarak kaldıra
caklardır. 

Arap memleketleriyle münasebetlerimiz hu
susunda son bir konu olan tedhişçiler konusuna 

dokunmadan evvel, bu gelişen ilişkilerin bâzı 
maddî rakamlarını da huzurunuzda arz etmek is
terim. 

Sayın senatörler, 14 Arap memleketleriyle ti
caretimizin rakamları şöyle bir seyir takibetmiş-
tir : 

Sene 1962, iki taraflı alışveriş 48 milyon do
lar, 

Sene 1965 iki taraflı alışveriş 81 milyon do
lar, 

Sene 1970 iki taraflı alışveriş 96 milyon do
lar, 

•Sene 1972 iki taraflı alışveriş 202 milyon do
lar, 

Sayın senatörler, memleketimize zaman za
man dışardan sızan anarşistler konusu, gerek 
Yüce Meclislerimizde, gerek basınımızda haklı 
olarak üzerinde önemle durulan bir konu olmuş
tur. Bugünde muhterem arkadaşlarımızdan pek 
çoğu bu konu üzerinde bâzı temennilerde bulun
muşlardır. 

Filistin komando örgütlerine ait kamplarda 
yetişip, yurdumuzda anarşik olaylar çıkaran 
Türkler konusuna, meselenin başından beri, Türk 
Hükümetleri büyük bir önem vermişler ve üze
rinde hassasiyetle durmuşlardır. 

Bu anarşistlerin, Türkiye'nin samimiyetle ve 
iyi niyetle dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri yü
rütmek istediği ülkelerden herhangi birinin Hü
kümeti taraflıdan bililtizam yetiştirilip Türki
ye'ye sokulduğunun veya himaye edilerek Türki
ye'ye sızmalarına müsamaha olunduğunun tes
piti şüphesiz ki, ne dostluk, ne iyi komşuluk 
ilişkileri, ne de Devletler Hukuku kuralları ii*> 
•bağdaşabilirdi. Nitekim, temas ettiğimiz ilgili 
Arap Devlet, adamları, böyle bir duruma müsa
maha gösteremeyeceklerini beyan etmişlerdi]'. 
Mezkûr kampların durumları ve bulundukları 
memleketlerin resmî makamları ile münasebet
leri konularında çeşitli haberler çıktığı gibi, bu 
hususta çeşitli değerlendirmeler de mevcuttu''. 
Aueak, durum ne olursa olsun hükümran bir 
devletin kendi topraklarında olup bitenlerden 
haberdar olmamamın düşünmek de, hiç değilse 
hukuken mümkün değildir. 

Biraz evvel işaret ettiğim gibi, çeşitli Arap 
•ülkelerine ziyaretlerde bulundum. Bu ülkelerin 
en yüksek kademedeki idarecileri i b görüştüm. 
Kendileri bu konuya verdiğimiz önemi müdrik-
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'tirler. Bizimle dostluk ve iyi komşuluk m ima- ledilerek, Bangaldeş'in şimdiye kadar kendisini 
senetleri içinde yaşamak arz asımda olduklarını 
kesin bir şekilde ifade etmişlerdir. Üstelik, Arap 
ülkeleri idarecileri, Filistin kamplarında yeti
şip Türkiye'de eyleme girişen Türklerin bu ha
reketlerinin, Türk - Arap ilişkilerini büyük öl
çüde zedeleyici ve Türk efkârı umumayesini 
Araplar aleyhine çevirebilecek nitelikte bir un
sur olduğunu da bilmektedirler. Bölgede Tür
kiye gibi ağırlığı ve dürüst dış politikası müsel
lem 'bir Devletin tutumunu olumsuz şekilde, et
kileyebilecek davranışlardan uzak kalmak iste
meleri kadar tabiî bir şey düşünülemez. 

Esasen müzmin bir ihtilafa sahne olan ve 
•ihtilâçlar doğurabilecek bölgemizde karşılıklı 
;bir dostluk ve iyi komşuluk ilişkileri içinde ol
mak, bütün taraflar için herhalde en akılâne 
ve salim bir yol olsa -gerektir. 

Yakın komşumuz ve dostumuz İran ve Pa
kistan ile münasebetlerimize de sayın hatipler 
tarafından temas edildi. Şunu memnuniyetle 
ifade etmek isterim ki, bu ilişkiler gerek kalkm-
ima içinde bölgesel işbirliği ve gerek CENTO 
çerçevesinde memnuniyet verici bir seyir- takip 
etm ektedir. 

Kalkınma için Bölgesel İşbirliği, bölge için
de ekonomik ve ticarî gelişmeyi öngörmektedir. 
(Kalkınma için Bölgesel İşbirliği şimdi hazırlık 
çalışmalarını tamamlama sar'h asına girmiştir. 
•Bu deiiaki Bakanlar Ivon'seyi Toplantısında, üç 
ülke arasındaki ekoııcmıik ve ticarî gelişmeye 
^önemli etkileri olacak bir protokolün kısa bir 
süre içinde sonuçlandırılması kabul edilmiştir. 
Bu tasarı, tarafımızdan sunulmuştur ve güm
rük indirimi, kontenjan tariimnası, teminat ak
çelerinin azaltılması, idarî kolaylıklar sağlan
ması ve karşılıklı ihracatı teşvik gibi müşahhaö 
tedbirleri öngörmektedir. Protokol tasarısının 
önümüzdeki Mayıs ayında görüşülerek kabul 
edileceğini ümidetmekteyiz. 

Sayın senatörler, Alt - Kıt'ada Aralık 1:971 
ihaılbini müteakip oraya çıkan durumu ve vuku 
'bulan gelişmeleri dikkatle izlediğimiz malûm
la rıdı.\ 

Pakistan ile Hindistan arasında Simi a Anlaş-
masmdan sonra, varılan Lahor mutabakatını da 
olumlu karşıladık. Bu münasebetle, uzun bir 
süredir ıstırap kaynağı olan Pakistanlı Esirler 
konusunda da, iadeleri sağlanmak suretiyle hal- l dahi göstermişlerdir. 
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(tanımamış olan memleketlere e tanınmasını vo 
bu Müslüman memleketin de Birleşmiş Milletlere 
üye olmasına karşı meıvcudolan engelin berta
raf edilmesini içtenlikle dilediğimizi arz etmek 
isterim. 

Vietnam'da barış ve istikrarın tesisi için, il-
ıgili taraflarca sarfedilen ciddî ve olumlu çaba
ların nihayet sonuç verdiği yüksek malumları
dır. Paris .görüşmelerinde 2'5 Ocak'ta taraflar 
arasında varılan anlaşma uzun yıllar süren 
maddî ve manevî ıstıraplara, büyük can ve mal 
kayıplarına scıbeibolan Vietnam savaşının sona 
ermesi olanaklarım hazırlatmıştır. Söz konusu 
anlaşma özellikle Vietnam'da, ve genellikle Gü
ney Doğu Asya'da âdil ve sürekli bir barışa ula
şılmasında ve yaraların sarılmasında önemli bir 
aşamadır. Bu anlaşmanın ilgili taraflarca tam 
uygulanmasını içtenlikle arzu ediyoruz. 

Uzak - Doğu'daki önemli devletlerden Çin, 
Hindistan, Endonezya ve Japonya ile münase
betlerimizin, dış politika esaslarımız dairesinde 
ve aramızdaki ilişkilerin samimiyeet derecesine 
göre yürütülmekte olduğunu ve iyi neticeler al
maya çalıştığımızı ifade etmek isterim. 

•Afrika, ülkelerinin sorunlarına gösterdiği
miz veyahut göstermemiz gereken ilgiden de 
muhterem hatipler bahsettiler. 

Bu münasebetle şunu arz etmek isterdim ki, 
bu konuda sarf ettiğimiz çabalar, ilişkilerimizi 
Afrika ülkeleriyle olumlu yönde etkilemektedir. 
Büyük Liderimiz Atatürk ve O'nun yaptığı re
formlara hayranlık duyan Afrika ülkeleri mem
leketimizi, bundan yarım asır önce şimdi kendi
lerinin geçtikleri dar boğazlardan geçmiş, kendi
leri için ileri ve örnek bir İH def teşkil eden bir 
ülke olarak görmektedirler. Türkiye'nin bir art 
düşünceye dayanmayan samimî dostluk isteği 
Afrika ülkelerince takdirle karşılanmıa'ktadır. 

Hatırlanacağı üzere, Moritanya Cumhur
başkanı Sayın Ould - Daddıh'ın Başkanlığında 
Afrika Birliği Teşkilâtına mensup ülkelerin! 
Dışişleri Bakanlarından mensup bir heyet, ge
çen Nisan ayında yurdumuzu ziyaret etmiş ve bu
radan çok olumlu netice ve izlenimlerle ayrılmış
lardı. Kendileri, aynı zamanda Kıibrıs konusun
da bizim, diğer teşekküller nezdinde sözcülü
ğümüzü yapacaklarını ifade etmek nezaketini 
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iSaym senatörler, şimdi müsaade ederseniz 
millî davamız Kıbrıs hakkında birkaç söz söyle
mek istiyorum. 

Genişletilmiş toplumlararası görüşmelere ne 
•gibi bir şartlar içerisinde giriştiğimiz ve bunla-
1*111 başlatılması için ne gibi müşkülleri yenmek 
lâzım geldiğini, zannediyorum, ki, bundan evvel 
huzurlarınızda yapmış olduğum görüşmelerde 
arizamik anlatmıştım. 

Eylül ayından itibaren başlayan ve önemli 
bir müzakere halini alan bu görüşmelerde esas 
itibariyle yasama, yürütme ve yargı organları 
ele alınmıştır. Şimdiye kadar yapılan görüşme
lerde bâzı terakkiler kaydedilmiştir. Bununla 
beraiber, «.Şu veya bu konuda taraflar arasında 
ulaşılmış bir anlaşma vardır** demek, bu safha
da doğru olmayacaktır. Zira görüşmeler, m al ılıma
ları olduğu üzere, «Paket Anlaşması» esası üze
rine yapılmaktadır. Bianenaleyh, muayyen bir 
konuda kaydedilen terakki, diğer konularda bir 
ımutaibaka't sağlanmadıkça bir kıymet ve mâna 
ifade etmemektedir. Duruma bu zaviyeden ba
kıldığında, «Paket Anlaşması» çerçevesi içinde 
3^asama organı konusu, bâzı teferruat hariç, bi
tirilmiştir denebilir. 

Meselenin daha önemli yönünü teşkil eden 
mahallî muhtariyet konusu henüz ele alınma
mıştır. Bu konu, Kıbrıs'ta bu ay içinde yapıla
cak olan seçimlerden sonra ele alınacaktır. O 
safhada Türk Cemaatinin can ve mâl güvenli
ğini kemâliyle sağlayacak bj'r sonuç alınması, 
meselenin çözüınlenehilmesinin başlıca unsuru 
olacaktır. Şimdiye kadar Cemaatimiz, görüşme
lerde iyi niyet göstermiştir. Aynı iyi niyetin, 
karşı taraftan da gösterilmesi halinde olumlu 
bir sonuca ulaşmak ihtimali mevcuttur. 

İçinde bukınduğumz ayın özelliklerini muh
terem hatipler görüşleri arasında ifade ettiler. 
Filhakika bu ay içinde; 18 Şubat't a Kubrıs'da 
seçimler yapılacaktır. Şimdiye kadar Cemaati
mizin özgürlüğünü savunmasında örnek bir ha
reket timsali olmuş olan Dr. Fazıl Küçük, Ce
maatimizin bütünlüğünün ve gücünün bölün
memesi için seçimlere iştira K etmeyeceğini bil
dirmiştir. Şimdi görülen tek aday Rauf Denk-
taş'tır. Şundan emin bulunuyoruz ki, Cemaati
miz bu seçimlerde ittihadını ve beraiber olmanın 
değerini bize bir defa daha verecek ve seçimler
den güçlenmiş olarak çıkacaktır. 

Diğer taraftan, Rum kesiminde çok çalkan
tılı bir devrenin mevcudolduğuııu yine hepi
miz bilmekteyiz. Bu konuda şüphesiz ki, esas iti
bariyle doğrudan doğruya bize taallûk eden bir 
husus bulunmamakla beraber, bunun muhtelif 
ihtilâfları olabilir. Cemaatimizi ve Türkiye'yi. 
pekâlâ yakından ilgilendiren bir hale gele/bilir. 
Bunları büyük bir dikkatle izlediğimizi ifade 
etmek isterim. 

Şunu da bilhassa belirtmek isterim ki, Türk 
Toplumunun güvenliğine veya meşru haklarına 
vukubulabilecek bir tehdidi veya Kıbrıs'ta olup 
kittile.r yaratmaya yönelecek herhangi bir ha
reketi derhal bertaraf edecek tedbirleri harekete 
geçirmek karar ve azmi içinde bulunmaktayız. 

Sayın senatörler, arkadaşlarımızın üzerinde 
durdukları konulardan-birisi de, Avrupa Eko
nomik Topluluğu (AET) ile olan münasebetleri
miz ve yürüttüğümüz iyileştirme münasebetle
rinde alınabilecek sonuçlar hakkındaki değer-
1 endirmcler olmuştur. 

Malumları olduğu üzere, Katma Protokol 
1 Ocak 1973 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 1970 
Kasımında imzalandıktan sonra, Temmuz 1971 
de Yüce Meclislerin tasvibine mazhar olan Kat
ma Protokolün yürürlüğe gu işiyle AET Ortak
lığını1, z çerçevesinde? tam üyelik yolunda öngö
rülen üç. aşamadan birincisi olan «Hazırlık dö
nemi» bitmiş ve ikinci aşaıım olan «Geçiş döne
mi» başlamıştır. 

22 yıl sürmesi öngörülen geçiş döneminin 
özelliği Ankara Anlaşmasında belirtildiği gibi, 
karşılıklı ve dengeli yükümler getirmesidir. Ya
ni, hazırlık döneminde belirli ürünlerde ihraç 
kola ylrkl a rnrd an y ara rl an m a k durumunda olan 
Türkiye, geçiş döneminde bu avantajlarının 
hemen hemen ihracatının tümünü kapasayacak 
şekilde genişlemesine karşılık, ithalâtta AET ye 
ticareti tedricen serbestleştirmeye yönelen bâzı 
t a vizler tan ry a e aktı r. 

Bu vesileyle Katma Pıotokolün yürürlüğe 
giriji ve Toplulukla, yeni üyelerin katılması do-
layısıylo. yürüttüğüm uyum müzakereleri hak
kında Yüksek Heyetinize malumat arz etmek 
istivanın] 

Katma Pıotokolün yürürlüğe girişiyle bu
lgun Topluluğa uyguladığımı? rejimde bir deği
şiklik, yani yükümlerimizde bir artış süzkonusn 
olmamıştır. Zira, bilindiği gibi Katına Protoko-
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lün ticarî ilişkiler hakkında]-:! hükümleri. AET 
ile imzalanan bir Geçici Anlaşma çerçevesini d e 
1 Eylül 1971'den beri, yani yaklaşık olarak, 1,5 
yıldır uygulanmaktadır. Dolayısıyle, Katma 
Protokol yürürlüğe girdiği için Türkiye, AET' 
ye yeni indirimler yapmamış, 1 Eylül 197"i'den 
(beri uyguladığı % 5 - 10 oranındaki indirimleri 
aynen yürürlükte bırakmıştır. Bu husus Toplu
luk tarafından yapılmış indirimler için de va-
rittiı'. 

Ticarî alanda 'değişen husus, 22 yıl süreli bir 
takvime bağlanmış yükümlerin başlangıç tari
flimin 1 Ocak 1973 olarak kabul edilmesidir. 

Bu, uzun süredir hedef alman bir başlan
gıç talihidir. Nitekim, gerek Yeni Kalkınma 
'Stratejisi ve gerekse Üçüncü Beş Yıllık Plân, 
Katma Protokolün 1 Ocak 1978'de yürürlüğe 
'konacağı varsayımına göre hazırlanmıştır. 

Katma Protokolün yürürlüğe girişi ile kı
sa sürede yararlanılacak ek olanaklar özellikle 
el emeği ve malî yardım alanlarında kendini 
gösterecektir. 

El emeği alanında, Türkiye, yılbaşından iti
baren Ortak Pazar'da çalışan işçilerimizin ser
bestçe meslek ve yer değiştirme ve bu arada 
özellikle çalışma ve oturma izinlerinin uzatıl
ması konularında ortaya çıkabilecek bütün so
runları Ortaklık Konseyine götürerek burada 
çözüm bulma olanağına sahip olacaktır. Bunun 
yanında, AET'de çalışan işçilerimize yapılan 
sosyal güvenlik ödemeleri ile ilgili bâzı yeni 
tedbirler de Katma Protokolün ilk uygulama 
yılında, yani 1973 sonuna kadar karara bağla
nacaktır. 

Malî yardım alanında ise, 220 milyon dolar
lık kredinin tahsisi işlemlerine başlanmıştır. Bu 
çerçevede, kamu sektörüne ait bir sanayi (PET-
KİM Sentetik Kauçuk) ve bir' altyapı (TCDD 
Elektrifikasyon) projesi ile yatırım öncesi ça
lışmaları için töknik yardım sağlayan bir pro
jenin ve özel sektör sanayi yatırımlarında kul
lanılmak üzere Türkiye Sanayi Kalkınma Ban
kasına tahsis edilen fonların kredi anlaşmaları 
Şubat 1973 ayı içinde imzalananacktır. 

Sayılan bu projelere sağlanan kredinin top
lamı 30 milyon dolara yaklaşmaktadır ve ilk 
ödemeleri de Şubat 1973 içerisinde yapılabile
cektir. 

Avrupa Ekonomik Topluluğu ile ilişkileri
mizde önem arzeden ikinci hususun, AET'ye ye
ni üyelerin katılması dolayısıyle yürüttüğümüz 
müzakereler olduğunu biraz evvel ifade etmiş
tim. 

Malûmları olduğu üzere, Katma Protokol, 
Yüce Meclislerde incelenişi ve onaylanmasının 
uygun bulunuşu sırasında bâzı eleştirilere uğ
ramıştı. Bu çerçevemle, genellikle tarım ürünle
rimize sağlanan tavizlerin arzulanan genişliğe 
ulaşmadığı ve geçiş dönemi yükümlerimizi uy
gulamakta, sanayileşme çabalarımız içerisinde 
yeni kurulacak sanayimizi korumak açısından 
bâzı güçlüklerle karşılaşabileceğimiz öne sürül
müştür. 

Bu eleştirilerin tümünü ve AET'ye yeni üye
lerin katılması dolayısıyle ortaya çıkan duru
mu, Üçüncü Beş Yıllık Plân çalışmaları içeri
sinde bilimsel bir yaklaşımla ele alarak değer
lendirdik. Bu çalışmalar sonucunda, bir yandan 
AET'ye 22 yılda tam üye olmayı sağlayaca'k bir 
Yeni Kalkınma Stratejisi ve onun ilk uygula
ma dilimi olan Üçüncü Beş Yıllık Plân hazırla
narak Yüce Meclislerin onayına sunuldu. 

Öte yandan da, bu uzun dönemli strateji 
çerçevesinde genişleyen AET ile ilişkilerimizin 
en uygun biçimde yürütülmesi için gerekli görü
len uyum tedbirleri ile ilgili görüşlerimiz tes
pit edildi ve topluluğa bildirildi. 

Bu anlayışla topluluğa yönelttiğimiz talep-
ı leri, üç temel hedef etrafında toplamak müm

kündür : 
1. — Toplulukların genişlemesi dolayısıyle 

Katma Protokol çerçevesinde üstlendiğimiz yü
kümlerde artış yönünde bir değişiklik olmama
lıdır. 

2. — Bir yandan yeni üyelerin katılmasıyle 
AET'nin artan rekabet gücü, öte yandan da 
uzun vadeli sanayileşme politikamızın gerekleri 
gözönündc tutularak, geçiş dönemi için sanayi 
alanında üstlendiğimiz yükümlerin uygulaması
na bir esneklik getirilmelidir. 

3. — Tarım alanında Türkiye yararına ön
görülen sürüm kolaylıkları, Topluluğa yeni ka
tılacak ülkelere yönelen ihracatımızın bileşimi 
de dikkate alınmak suretiyle artırılmalı ve iyi
leştirilmelidir. 

Sayın senatörler, teferruatıyle vaktinizi al
mak istemiyorum. Yalnız şu hususu belirteyim. 
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ki, bu üç konuda sürdürmekte olduğumuz bir 
seneyi bulan müzakereler, kolay müzakereler ol
mamıştır; çetin müzakereler olmuştur. Bugün 
vardığımız noktayı tabiatıyle katı bir netice 
olarak ifade etmek, müzakereler devam ettiği 
için mümkün değilse de, vardığımız noktayı 
olumlu bir nokta olarak değerlendirmek de 
hata olmasa gerektir. 

Bu arz ettiğim esaslı üç temel nokta üzerin
de, büyük kısmı ile Ortak Pazar'dan anlayış 
göreceğimiz anlaşılmıştır. Şimdiki hakle başlı
ca ihtilâf veyahut bu görüşmelerin en can alı
cı noktasını teşkil eden husus, kısıtlama tedbir
ilerinde tek taraflı olarak istediğimiz imkânın 
'bize müştereken verilmesi yolunda yapılmış 
olan teklifle halihazırda karşı karşıya bulun
masından ibarettir. Çok ümit ve temenni ederiz 
ki, uzun izahlarla ve gerekli bütün donelerle ken
dilerine, Ortak Pazar yetkililerine ulaştırdı
ğımız görüşlerimiz bu konuda da rûyi kabul 
görsün ve ek Protokolü Nisan 1973 tarihine ka
dar tamamlamış ve imzalayabilmiş olalım. Bu 
konuda müzakereler devam ettiği için, daha 
fazla ve teferruatlı malûmat vermekten sakın
manın, imtina etmemin sebeplerini her halde 
anlayışla karşılayacağınızı umarım ve temenni
lerimi tekrar ediyorum: Bu hususdaki görüş
lerimize de tatminkâr bir karşılık verildiği tak
dirde, Ortak Pazar ile uyum müzakereleri mem
leketimizi, meclislerimizi, Hükümetimizi tatmin 
edici bir neticeye ulaştırmış olacaktır. 

Sayın Başkan, müsaade buyurursanız sayın 
hatiplerin temas ve tevcih etmiş oldukları sual
lerle ilgili izahatıma geçeyim. 

Evvelâ şunu tekrar ifade etmek isterim ki, 
sayın hatiplerin derm bir vukuf ile ortaya koy
muş oldukları görüşlerden hakikaten ben ve 
Bakanlığım büyük fayda sağladık. Çalışmala
rımızda bu değerli tahlilleri ve görüşleri muhak
kak ki, gözönünde bulunduracağız. 

Sorular bakımından : Sayın Bekata'nm, so
rudan ziyade bir müşahadesi oldu zannediyorum. 
Buyurdular ki, «Vietnam konusunda Türkiye 
biraz olayları takip edici kalmış ve Batı ülke
lerinden» meselâ misallerde verdiler, Mösyö 
Brandt'ı da zikrettiler, «..Bu konuda yöneltilen 
bâzı eleştirilerde veyahut üzüntü ifadesinde 
Türkiye bulunmamış ve bilhassa ateş - kes dola-
yısıyle bir resmî memnuniyet ifade eylememiş-
tir.» 

Zannediyorum ki, bir hafıza yanılması ola
cak. Çünkü, Vietnam ile ilgili konularda, hafı
zam beni yanıltmıyorsa, Birleşmiş Milletlerde 
ve diğer forumlarda açıkça bu konunun sürüp 
gitmesinden duyduğumuz üzüntüleri müteaddit 
defalar bildirmiştik. 

Ateş - keşten dolayı duyulan memnuniyete 
gelince; yine zannediyorum ki, gözlerinden kaç
mış olacak, 25 Ocak 1978 tarihinde Anadolu 
Ajansına verdiğim, radyoda ve gazetelerin bir 
kısmında çıkmış olan beyanat aynen şöyledir; 
«Uzun yıllar süren, maddî manevi ıztıraplara, 
büyük mal ve can kayıplarına sebep olan Vi
etnam Savaşının, Paris görüşmelerinde varılan 
anlaşma ile son bulmasını memnunlukla karşı
ladım. Söz konusu anlaşma, özellikle Vietnam' 
da ve genellikle Güneydoğu Asya'da âdil ve 
sürekli bir barışa ulaşmasında ve yaraların sa
rılmasında önemli ve olumlu bir aşamadır. Bu 
ilk adımm ilgili taraflar için arzulanan şekilde 

•sonuçlanması ve tam uygulanması içten dileğim-
dir. Dünya, barışı için umut ve memnunluk ve
rici saydığım bu anlaşmanın, duyanın diğer ke
simlerindeki anlaşmazlıkların çözümüne de 
olumlu katkıda bulunmasını ümit ve temenni 
ediyoruz.» 

Sayın Sami Turan, uzun ve istifadeli beyan
larında, Avrupa Konseyi ile ilgili olan duruma 
temas etmişler ve gerek Hariciye, gereik diğer 
Devlet kuruluşları ve gerekse parlamenterleri
miz tarafından yapılan çabalara rağmen, pro
pagandaların devam ettiğini, bu sebeple daha 
fazla bir faaliyet gösterilmesi lüzumunu belirt
mişlerdir. Bilhassa propagandaların mahiyetine 
göre, gazetelerde çıkan eleştirilere zamanında 
süratle cevaplar hazırlanıp gönderilmesini, bun
ların neşrinin sağlanmasını önermişlerdir. 

Kendilerine şunu ifade etmek isterim ki, her 
halele yalnız Dışişleri Bakanlığı değil, Basın 
Yayın Genel 'Müdürlüğü ve diğer kuruluşlar da 
bu hususta ellerinden geleni yapmaktadırlar ve 
bu gayretlerini şüphesiz ki artıracaklardır. 

Sayın Yıldız'm, genel preferanslarla ilgili 
bir suali oldu. Bu konudaki durum şöyledir : 
Memleketimiz, 1 Eylül 1971 tarihinde Geçici 
Anlaşmanın yürürlüğe girişinden bu yana, Or
tak Pazarın genel gümrük indirimlerinden; ya
ni genel preferanslarmdan ortaklık ilişkileri 
çerçevesinde fiilen yararlanmaktadır ve esasen 
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İDıı çerçevede yararlandığımız imkânlar, geliş
me yolundaki ülkelere tanınan genel rejimden 
çok daha elverişlidir. 

Bu uygulamanın gerek Ortak Pazar tara
fından, hukuken de teyidi, gerekse topluluğa ye
ni katılan üç üye tarafından da benimsenmesi 
amacıyle bu konudaki çalışmalarımız sürdü
rülmektedir. Bu yoldaki görüş ve talebimiz, ka
tılmalar dolayısıyle Ortak Pazar'la yürüttüğü
müz iyileştirme müzakereelrinde muhatapları
mıza açıklanmıştır. Devam eden görüşmelerde 
kaydedilen gelişmeleri de değerlendirerek, Or
tak Pazarda genişleme dolayısıyle imzalayaca
ğımız ek anlaşmayı, tamamlayıcı protokol çer
çevesinde olumlu bir çözüm yoluna bağlayaca
ğımızı ümit etmekteyim. 

'•Kayın Adalı Ortak Pazarda ilgili görüşleri-
de, bu konunun çok dikkatle takip edilmesini, 
bilhassa sanayimizin korunması hususunda çalış
malarımızın sürdürülmesini ve ek protokolün 
1 Nisan 1973 tarihinde imzalanmasının mühim 
olduğunu belirttiler. 

Zannediyorum ki, Ortak Pazarda ilgili iza
hatım çalışmalarımızın aynı paralelde olduğunu 
göstermektedir. 

Teşkilât Kanun tasarısı hakkındaki güzel 
sözlerine teşekkür ederim. Diğer bir arkadaşı
mız sayın Vural'da bu konuya temas ettiler. Yal
nız, şunu belirtmek isterim; Dışişleri Bakan
lığının teşkilât kanunu yak değildir, sayın ar
kadaşlar. Dışişleri Bakanlığımızın, çok eski ta
rihlere giden ve muhtelif ilâve kanunlarla ge
liştirilmiş bir teşkilât kanunu mevcuttur. Bizim, 
şöyle - böyle 10 yıldan beri bahsini ettiğimiz ve 
büyük bir ümitle İm ay zarfında Meclislere 
sunacağımızı umduğumuz teşkilât tasarısı, yeni 
gelişmeleri ve şartları içine alacak, Dışişleri 
Bakanlığının ihtiyaçlarını karşılayacak modern 
bir teşkilât kanunudur. Yoksa, Dışişleri Ba
kanlığımız teşkilât kanunu olmadan idare 
edilmiş değildir. Çok temenni ederim ki, bu ta
sarıyı sizlere yakında sunabileyim. Bunu ge
ciktiren tek unsur, yeni çıkan Yetki Kanunu 
(dolayısıyle hazırladığımız metne bâzı geçici 
maddeler ilâve edilmesi mecburiyetidir. Teknik 
arkadaşlarımız bu yöndeki çalışmalarını sürdü
rüyorlar. 

Sayın Öztürkçine, umumiyet itibariyle emlâk 
konularında konuştular. Kendilerinin, Suriye ile 
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yapılan anlaşma dolayısıyle memnuniyetlerini 
belirttiklerini işittim ve buna benzer şekilde 
diğer ülkelerle de emlâk anlaşmaları yapılması 
veyahut ilâve şekilde yeni anlaşmalar vücuda 
getirilmeye çalışılmasını önerdiler. 

Şimdi, üzerinde değindikleri konulardan 
bâzılarına cevap arz ediyorum ; 

Yugoslavya emlâk tazminatı; 
Yugoslavya ile aktedilen 13 Temmuz 1956 

Anlaşmasında, tazminatın, anlaşmanın akdi ta
rihinde Türk vatandaşlığından yararlananların 
Yugoslavya'da millîleştirilmiş mallarına karşı
lık okluğuna dair bir hüküm mevcuttur. Tazmi
nat götürü mahiyeti haiz bulunduğundan, an
laşmadaki tarih dışında kalanları tazminattan 
yararlandırmakla tarif içine girenlere düşecek 
payın azaltılmış olacağı takdir buyurulacaktır. 

1956 Anlaşmasındaki tarif dışında kalan hak 
sahibi vatandaşlarımız için yeni bir tazminat 
istemek üzere, Yugoslavya ile yeni bir müzake
re açmakta kararlıyız. 

Romanya emlâk tazminatına gelince ; 
Yabancı memleketlerden götürü olarak alı

nan emlâk tazminatının hak sahibi vatandaşla
rımıza dağıtımı işiyle Maliye Bakanlığımızda 
kurulan Takdir ve Tevzi Komisyonu görevlidir. 
Bu cümleden olarak, Romanya'dan alınmış bu
lunan tazminatın dağıtımı ile ilgili kanun tasa
rısı, Maliye Bakanlığımızca yüce meslislere su
nulmuştur. 

Bizdeki bilgiye göre, tasarı halen Meclis ko
misyonlarında bulunmaktadır. Neticelendiğin
de, her halde bu tazminat dağıtımı konusu da 
nihayet sonuçlanacaktır. 

Irak'la olan duruma gelince ; 
Malûmları olduğu üzere, Irak Hükümeti 

1970 yılında bir Topprak Reformu Kanunu çı
karmıştır. Toprak Reformu Kanunu, millileşti
rilen arazi için değil, sadece arazi üzerindeki 
ağaç ve tesisleri için tazminat verilmesini ön
görmektedir. Toprak Reformu Kanunu uygu
laması yeni başlamış bulunmaktadır. Bu kanun 
hükümleri ve tatbik şekli üzerinde incelemeler 
yapmaktayız ve bu hususu da ele almış bulunu
yoruz. 

Mısır emlâki konusunda şunu ifade etmek 
isterim ki, bu konu 1967 senesinde bir başlangıç 
hareketi görmüş; fakat ondan sonra Devletin 
ilgili kuruluşlarında yeterli bir kadro ve bir ay-
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rı organ mevcut olmadığı için, daha ziyade im
kânsızlıklardan dolayı vâki taleplerin gereği 
gibi incelenebilmesi, bir sonuca götürülebilmesi 
mümkün olamamıştır. Şimdi, Suriye ile akdet
tiğimiz anlaşmadan sonra, devamlı bir organın 
kurulması için teşebbüse geçtik. Bu organ Va
kıflardan ve diğer ilgili kuruluşlarımızdan alı
nacak elemanlarla kâfi derecede takviyeli bir 
organ olacaktır. Öyle tahmin ediyoruz ki, bu or
ganın kurulmasıyle birlikte emlâk işleri konusu 
Hariciyenin birkaç memurdan müteşekkil kad
rosunun kaldırılıp götüremiyeceği bir yetenek
sizlikten kurtulacak ve daha sistemli bir şekil
de çalışma imkânını bize bahşedecektir. 

Sayın Öztürkçine, dıştaki vatandaşlarımız 
ve bu arada bilhassa işçilerimizin durumundan 
(bahsettiler. Kendilerinin söyledikleri husus umu
miyet itibariyle, zannediyorum ki, hepimizin 
•müşterek derdini teşkil etmektedir. Yalnız, şu
nu ifade etmekten memnuniyet duyuyorum ki, 
Çalışma Bakanlığımız yeni hazırlamış olduğu 
özel bir fon kurulmasını derpiş eden bir tasarı
yı meclislerimize sunmak üzeredir. Ayrıca, Ba
kanlığımız da, böyle bir kanuna ihtiyaç göster
meden elimizde mevcut olan yetenekleri kulla
narak, süratle bir teşkilât vücuda getirmek ve 
kurulacak vakıflar vasıtasıyle başka misallerde 
kullandığımız usulleri aynen orada da kullana
rak, bu dertlere süratle deva olabilmenin ça
lışması içerisindeyiz. Çok temenni ederim ki, 
bir iki ay içerisinde, hiç değilse Bakanlığıma ait 
olan hususların tekemmül etmiş olduğu habe
rini, sayın Öztürkçine'ye ve sayın üyelere ifade 
etmiş olabileyim. 

Bulgar Ğöç Anlaşmasıyle ilgili hususları 
not ettim. Zannediyorum ki, benim beyanatım
da verilen malumat da bir miktar tatminkâr 
olmuştur. Çünkü, ayrılmış ailelerin muhtelif 
sebeplerle birleştirilmemesinden doğan üzüntü
lerin, müşküllerin mühimce bir kısmının orta
dan kaldırılacağı Bulgarlar tarafından bize 
ifade olunmuştur. Şayet bu imkânlar da kâfi 
gelmezse, bu konuda yeni birtakım araştırmala
ra Bakanlıkça değil, Hükümetçe girişmek icap 
edebilir. 

Doğu Almanya konusuna da, zannediyorum 
ki, beyanatımda cevap verilmiş bulunuyor. 

'Sayın Dikeçligil, umumiyet itibariyle bah
setmiş oldukları ve istifadeyle dinlediğimiz 

I mütalâalarında, dış Türkler konusuna önem af
fedilmesini zannediyorum, bilhassa önerdiler. 
Bu konuda bir süre önce Bütçe Plân Karma 
Komisyonunda verdiğim uzun izahat sırasında 
bilmiyorum kendileri de orada bulunuyorlar 
mıydı ? 

Şunu tekrar teyit etmek isterim ki, orada 
heyan etmiş olduğum esaslar çerçevesinde, an
laşmalarda mevcut hukuku, milletlerarası vesi
kalarda yazılı hukuku; iyi komşuluk münase
betlerini geliştirerek, karşılıklı yarar dengesini 
kullanarak, bahsettikleri meselede iyi neticeler 
alınmak için, daimî surette gözönünde bulundu
ruyoruz ve bu konuda kateddilmiş olan mesafe
ler, bilhassa benim hatırlayabildiğim kadarıyle 
1960'tan bu yana az değildir. Fakat bu da de
mek değildir ki, bu konudaki çalışmalar sonuç
lanmış ve her türlü neticeyi sağlamıştır. 

.Sayın Hazer'in beyanlarında bendenizi çok 
etkileyen bir ifadesi zannediyorum şöyleydi; 
«Türk dış politikası yörüngesine iyice oturtul
muş millî bir politikadır.» Kendileriyle yüzde 
yüz mutabık olduğumu beyan etmekten mem
nuniyet duyuyorum. Ve öyle tahmin ediyorum, 
hattâ tahminden de ileri inanıyorum ki, yüce 
meclislerimizde de bu görüş tamamiyle hâkim
dir. Zaten dış politikada olumlu sonuçlar ala-
sbilmek için, bundan başka bir çarenin ve dü
şünce tarzının da mümkün olabileceğine ben
deniz şahsen kani değilim, bu sebeple de Yük
sek Meclislerce dış politika konusunda bize gös
terilmiş olan müzaherete de bu vesile ile şük
ranlarımı arz etmek isterim. 

Kendilerinin, Avrupa Konseyi ile ilgili gö
rüşlerini ifadeleriyle not ettik. Zannediyorum, 
diğer bâzı arkadaşlarımız gibi tenvir konusu 
üzerinde durdular. Bu husustaki faaliyetlerin 
yoğunlaştırılacağım arz ederim. 

İran - Türkiye sınırındaki bir meseleye de 
temas ettiler. Ortak Sınır Komisyonu toplantı
sından sonra unutulduğunu bildiren bu mese
le hakkımda şunu ifade etmek isterim ki, mese
lenin unutulmamasını temin edeceğim ve halli
ni de kendisine yakın zamanda haber verece
ğim. 

'Suriye sınırındaki konu, zannediyorum ki, 
Türk - Suriye ilişkileriyle ilgili beyanatımda 
kâfi derecede aydınlatılmıştır. İyi ilişkilerin ge
lişmesi takdirinde ve ticaret anlaşmasının ak-
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dinden sonra, bilhassa kaçakçılık konusunun 
daha olumlu bir hale gelebileceği ümidin:]eyiz. 
Her halükârda bugüne kaçlar alınmış olan sa
dece polis tedbirleriyle bu konunun önleneme
diği bir hakikattir. Binaenaleyh, çok temenni 
edelim ki, ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve kar
şılıklı menfaat dengesinde ortaya çıkacak yon 
durumda bu müzmin derde de bir çare bulabi
lelim.... 

Sayın Çelikbaş'm istifade ile dinlediğimiz 
beyanlarında, mutabık olmadığımızı söyleyece
ğimiz bir husus varını bilmiyorum? Dış politi
kada, bilhassa ölçünün önemini belirttiler. Bu 
konuda da kendileri ile daha ziyade mutabık 
'Olduğumu ifade etmeme bir imkân göremiyo
rum. Her halde t a ma m iyi e mutabık olduğum 
bir husus. 

Avrupa Konseyi ile ilgili hususlarda, ilgi çe
kici öneride bulundular. Yalnız şunu ifade 
edeyim ki, yapılması önerilen hususlardan pek 
çoğu yoğun bir şekilde gerek hükümet mensup
ları, gerek Hariciye mensupları, gerekse parla
menterler tarafından esasen yapılmıştır. Yeni 
önerileri 'de kullanarak, bu eleştirilerin daha 
az bir hale gelmesini, böyle bir ortama ulaşma
yı şüphesiz ki, çok temenni ederiz. Bununla be
raber iyi niyetli veya değil, eleştirilerin devam 
etmesi ihtimalini de gözönündde bulundurmak
ta şüphesiz ki, ihtiyat vardır. 

Ortak Pazar ile ilgili hususlarda yapılan ça
lışmaları beğendiklerini ifade ettiler; fakat, 
Ortak Pazar'ın özel sektör ile ilgili bir yönü de 
bulunduğunu söyleyerek, bu sektörle daha ya
kın işbirliği yapılmasının faydalarına dokun
dular. Benim malumattar bulunduğum ve bana 
verilen notlarda da belirtildiği gibi, bu sektörle 
şüphesiz malûmat verici, bilgi teati edici ve 
müşterek seminerler vesaire gibi hususları ter
tip edici bir işbirliği mevcuttur. Bu işbirliğinin 
tamamiyle tatminkâr olduğunu söylemek belki 
mümkün olamaz. Bununla beraber, işbirliğinin 
mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Şayet 
mevcut olan işbirliği kâfi derecede katkılı ola
mıyorsa, bu hususa da ilgili departmanlarımı
zın, Bakanlığımızın ve diğer vekâletlerin lüzum
lu alâkayı göstermelerini sağiıyacağımı arz ede
rim. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu sayın Bakan, 
artık bağlamanızı istirham edeceğim efendim. 
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DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Zannediyorum, sadece sayın 
Vural'ın sorularının cevabı kaldı. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALCK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Sayın "Vural, çok çeşitli konula
ra dokundular. Al manya 'daki Başkonsoloslu
ğumuzdan bahsettiler. Teşkilât Kanunu hakkın
daki maruzatımı tekrar etmiyorum; çünkü za
ten teşkilât kanununa dair görüşlerimizi ifade 
ettim. 

Şunu belirteyimki, bir defa tetkikini istedik
leri konuyu muhakkak ki derhal incelemeye, 
incelettirmeye tevessül edeceğim. 

Tereke, cenaze vesaire konularda bâzı şikâ
yetler var, dediler. Bunu derhal yapacağım. 

Yalnız, konsoloslukların ve oradaki çalışma
ların denetlenıesiz olduğunu zannetmesinler. 
Vazifeye başladığımdan 2 - 3 ay sonra karma 
bir heyeti; içerisinde yalnız Hariciyeden değil, 
diğer ilgili kuruluşlarımızdan da müteşekkil 
bir heyeti Almanya'ya gönderdim. Orada uzun 
incelemelerde bulundular ve bize birtakım tav
siyeler getirdiler. Bunların para ile ilgili olma
yanlarını derhal yerine getirdik. Kanunî değiş
meler, tadilât isteyen hususlar üzerinde çalışı
yoruz. Bunların kolay olmadığını takdir buyu
rurlar. 

Bütçe ile ilgili olanlara gelince 1973 senesi 
Bütçesinde umumî imkânlarımız dairesinde Ha
riciyeye verilebilenin âzamisini bu konuda kul
lanarak, kadroları mümkün olduğu kadar tak
viyeye çalışacağız. Tahiafiyle siyasî kadromu
zun (80 küsur elçilik ve delegelik, 40 küsur 
konsolosluk) bütün dünya ilişkileriyle ilgili 
olan çalışmalarında 577 kişiden ibaret olduğu
nu da muhakkak ki, biliyorlar. Bu dar kadro 
ile hem merkezi, hem dışarıyı kâfi elemanlarla 
teolıiz etmek şüphesiz ki, mümkün olamamakta
dır. Buna mukabil, kendilerine kurs gösteril
mek suretiyle daha iyi, daha bilgili kılacağımız 
mahallî sekreterler ve idarî memurlarla konu
yu biraz daha rahatlatmaya gayret ediyoruz. 

Diğer bahsettikleri konuları da not ettim. 
Bu hususta icap edenleri yapacağım. Şayet ya
pılamayan hususlar belirirse, bunu da kendile
rine ayrıca yazılı ve şifahî olarak bildireceğim. 

Rayın Başkan, sözlerime nihayet verirken, 
başlangıçta da ifade etmiş olduğum gibi, bura-
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da bugünkü bütçe görüşmelerinde başta cami
amızın gayretle çalışan mensuplarına ve naçiz 
şahsıma karşı gösterilmiş olan itimada ye lü-
tufkâr sözlere kalbî şükranlarımızı arz eder, 
hepinizi saygıyla selâmlarım. (Alkışlar.) 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — So
rularım yar sayın Başkan. 

.BAŞKAN —• Bir dakika sayın Bakan. Soru 
soracaksınız efendim ?.. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
E yet sayın Başkan. 

BAŞKAN —• Kısa olsun, istirham edeceğim. 
Buyurunuz sayın Yüce. 
AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 

Sayın Başkan, Bulgaristan'da «Rodop müslü-
manları Türkleri» adı yerilen bir zümrenin bas
kı. zulüm, hattâ kıtala uğradıklarına dair bâ
zı söylentiler yardır. 

İstanbul'daki Yardımlaşma ye Dayanışma 
Derneklerinin bu hususta neşrettiği bir broşür 
de mevcuttur. Her ne kadar Türk Hükümeti, 
böyle bir şeyin büyütülmüş olduğu şekilde ol
madığı yolunda beyanda bulunduysa da, bize 
gelen bilgiler bunun vukubulduğnnu, Türk'le
rin öldürüldüğünü, isim değişikliğine zorlandı
ğını, Türkçe konuşulmaması tazyiki altında bu
lundurulduğunu hâlâ ifade etmektedir. 

Sayın Bakandan bu hususun varit olup ol
madığını .Türk Hükümetinin bu hususta ne gi
bi tedbirler almakta olduğunu öğrenmek istiyo
rum. 

Eğer sayın Bakan bu hususun burada açık
lanmasında bir mahzur görüyorlarsa, bana ya
zdı olarak da cevap lütfedebilirler. 

DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 
(Devamla) — Sayın Başkan, daha evvelce bu 
konuda Y'üce -Meclis huzurunda bir beyanatım 
mevcut idi; fakat onunla da arkadaşımızın tat
min olunmadığı anlaşıldığına göre, telkinlerine 
uyarak kendilerine bir yazılı cevap takdim et
meyi tercih ediyorum. 

AHMET DEMİR YÜCE (Zonguldak) — 
Efendim 2 nci sorum : 

Doğu Türkistan'ı Çin işgalinden sonra, bin-
bir meşakkatle terkedip memleketimize gelmiş 
olan yurtdaşlarımızdan gayrı büyük bir kitle, 
Suudi Arabistan'a sığınmışlardır. Halen de Su
udi Arabistan vatandaşıdırlar, bunlar Anavatan 
Türkiye'ye veyahut son müstakil Türk vatanı 

olan Türkiye ile ilişkilerini devam ettirme ça
basında oldukları için, hepsi Türkiye'ye Suudi 
Arabistan pasaportu ile gelmektedir; fakat Su
udi Arabistan ile aramızda olan münasebetler-
•den dolayı, bunlar lâalettayin bir turist muame
lesine tabi tutularak vize hususunda birçok zor
luk! a rla karşılaşmakt a dirla r. 

Acaba, Dışişleri Bakanlığımız bu yurttaşla
rımızın Türkiye'de ikametlerinde daha rahat 
bir imkâna kavuşmaları için, bâzı imkânlar dü
şünmüşler inidir? Bunu da eğer yazılı olarak lüt
federlerse, minnettar olacağım. 

Teşekkür ederim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Sayın Başkan, hemen arz ede
bilirim. 

BAŞKAN — Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI HALÛK BAYÜLKEN 

(Devamla) — Efendim, 1948 - 1949 yıllarında 
Batı Almanya'da iken, oradan 30 000 küsur 
soydaşımızın Türkiye'ye gelmesini sağlamış bir 
Hariciye Memuru olarak ve keza bahis buyur
dukları Türkistan'dan gelen ve Afganistan üze
rinden bir kısmının .yurdumuza gelmesinde do, 
yine eski yıllarda şahsen esneği geçmiş bir ar
kadaşınız olarak, söylediklerini gayet iyi anlıyo
rum. 

Bu konu üzerinde biz durduk ve halen de 
durmaktayız. Bâzı mevzuat müşküllerimiz var
dır, Buna rağmen, vize konularının mümkün 
olabildiği nispette süratli bir şekilde olması ve 
buradaki seyahatleri tatminkâr bir şekilde ya
pabilmelerine imkân vermesi için İçişleri Ba
kanlığı ile birlikte bu konuda çalışmaktayız. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim, tamam efen

dim. (Alkışlar) 
Dışişleri Bakanlığı 1973 Malî Yılı Bütçe Ka

nunu tasarısının tümü üzerindeki müzakereler 
bitmiştir. 

Bölümlere geçilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

B) DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI BÜTÇESİ 
Bölüm 
(Prog.) Lira 

101 Genel yönetim 12 156 590 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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Bölüm 
(Prog.) Lira, 

103 Destek hizmetleri 30 747 678 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11.1 Dış politikayı yürütme biz
in etleri 393 6109 782 

BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Bölüm 
(Prog.) Lira 

112 Dış temsil hizmetleri 224 076 795' 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

9Û3 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 100 943 935 
BAŞKAN — Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Dışişleri Bakanlığı Bütçesi hayırlı ve uğur
lu olsun efendim. 

III. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 'KURULA iSUNUŞLARI 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balanı Nu
ri Kodaman o ğlu'nun, Madencilik Reformu ka
nunu tasarısının Petrol Reformu kanunu tasa
rısını görüşen Geçici Komisyonda görüşülmesine 
dair önergesi (1/165, 4/89) 

BAŞKAN — Bir önerge var, takdim ediyo
rum. 

Cumhuriyet Senotosu Başlkanlığma 
Madencilik Reformu kanunu tasarısının Pet

rol Reformu kanunu tasarısını görüşen Geçici 

; Komisyonda tetkik ve müzakere olunmasını arz 
; ve teklif ederim. 

Saygılarımla, 
Nuri Kodamanoğlü 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar1 

Bakanı 
BAŞKAN — Madencilik Reformu kanun ta

sarısının, Petrol Reformu kanun tasarısını gö
rüşmekte olan Geçici Komisyonda görüşülmesi 
hususunu oylarınıza arz ediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

IV. —, GöRÜŞÜLEII İŞLER (Devam) 

C) EXERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

3. — Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Ko
misyonu raporu (Millet Meclisi 1/738; Cumhu
riyet Senatosu 1/137) (S. Sayısı : 169) (1) 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karma Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Sena
tosu 138) (S. Sayısı : 175) (1) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1973 malî yılı bütçe kanunu tasarısının 
müzakeresine geçiyoruz. 

(1) 169 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 
tarihli 21 nci Birleşim ITuteınağının sonuna ekli
dir. 

(1) 175 S. Sayılı basmayazı 30 . 1 . 1973 
tarihli 21 nci Birleşim tutanağının sonuna ekli
dir. 

Grupları adına söz alan sayın üyeleri sıra-
sıyle takdim ediyorum : 

C. H. P. Grubu adına Sayın İhsan Topaloğ-
lu, M. G. P. Grubu adına Sayın Mehmet Pırıltı, 
A. P. Grubu adına Sayın Cemalettin İnkaya, 
M. B. G. adına Sayın Suphi Gürsoytrak, 

Şahısları adına söz almış olan sayın üyeleri 
sırasıyle takdimi ediyorum : 

Sayın Hüseyin Öztürk, Sayın Cahit Ortaç, 
Sayın Lütfi Bilgen, Sayın Selâhattin Özgür, Sa
yın Hüsnü Dikeçligil, Sayın Şevket Akyürek, 
Sayın Muslihittin Yılmaz Mete, Sayın İhsan To-
paloğiu, Sayın Salim Hazerdağlı, Sayın Salih 
Tanyeri, Sayın Kâzım Karaağaçlıoğlu, Sayın 
Ahmet Karayiğit, Sayın Celâl Ertuğ, Sayın Ab-
durrahman Kavak, Sayın Hilmi Soydan, Sayın 
Mehmet Ilazer, Sayın Hüseyin Atmaca, Sayın 
Ziya Ayrım, Sayın Yiğit Köker. 
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AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
— Sayın Başkan, Başkanlık Divanının tutumu 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sıra yönünden mi efendim?.. 
AHMET BABAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sıra mevzuunda. 
BAŞKAN — Kısaca istirham edeyim, buyu

run. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyon Karahisar) 

— Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; 

Danışma Kurulunun 2 numaralı ye 22.1.1973 
tarihli kararında, kendi 'kişisel görüşlerini açık
layacak arkadaş! arımızın, bütçeler üzerind:k"* 
konuşma talepleri hakkında şöyle denmektedir: 
«•bütçeler üzerinde şahıslar adına konuşacak sa
yın üyeler, o bakanlık bütçesinin Cum/huriyet 
Senatosu Genel Kurulunda görüşülmesine ait 
programda tespit edilen günden bir gün önce
den başlamak üzere, birleşim açıldıktan kapa-
nıncağa kadar, bizzat Başkanlık Divanında gö
revli nöbetçi 'kâtip üyelere yazılı müracaatla 
söz sırası alacaklar ve kendilerine kayıt, tarih. 
saat ve söz sırasını bildiren imzalı fiş verilecek
tir.» 

Bendeniz, bu Danışma Kurulunun kararma 
uyarak. Enerji ye Tabiî Kaynaklar Bakanlığına 
ait kendi görüşlerimi açıklamak için bir müra
caatta bulundum. Müracaat tarihim dündü. Sa
bahleyin 9,;")5'te geldim, Sayın Şevket Akyürek'n 

verdim, Bon telefonla konuşuyordum, oturum 
açıldı ve bizim müracaatımız verildi. 

Bu arada Divan kâtiplerinden Sayın Hüse
yin Öztürk, bir miktar müracaat belgesi getire
rek Bahriye Üçok hanımefendiye kayıtlarını 
yaptırmış.. 

Bilâhara kayıt sıramı öğrenmek istediğimde 
bendenizin sırası 12 nci, Sayın Şevket Akyü-
rek'in sırası 10 ncu ve Sayın Kâzım Karaağaçlı-
oğhı'nun sırasını da 11 nci olarak bildirdiler. 

Bendeniz bu kayıt hususunda bir haksızlık 
olduğuna ve bir usulsüz hareketin bulunduğu
na kaniim. Ben, mevcut konuşma sırasının yine 
İm şekilde devam etmesini uygun mütalâa ede
rim; ama. ne olursa olsun, konuşmak isteyen ar
kadaşlarımızın bu kabil haklarının zayi edilme
sinin de karşısındayım. Bundan sonra Başkan
lık Divanı bu kayıt işlerinde biraz daha dikkat
li ve itinalı hareket ederse, herhalde böyle sür
tüşmelere meydan bırakmazlar. 

Saygılarımla teşekkür ederim. 
BAŞKAN— Efendim, elimizdeki listede, 

kimin kaydettiğini bilemiyorum, ama sayın üye
lerin müracaat saatlerinin hepsi aşağı yukarı 
9,30 olarak gösterilmiştir. Eğer hepsi aynı za
manda müracaat etmişlerse, o zaman sıranın, 
elde mevcut müracaat sırasına göre yapıldığı 
anlaşılıyor. Yok eğer, aynı zamanda müracaat 
edilmemiş ise, buraya konulan saatler gelişigü
zel konulmuş demektir. Bu hususu bendeniz ay-
•ıca Başkanlık Divanına takdim edeceğim. 

AHMET KAEAYİĞİT (Afyon Karahisar) 
—• Sayın Başkanım, alâka ve dikkatinize çok te
fekkür ederim. Bilebildiğim kadarıyie, arka
larlarımızın müracaatın Divanda vazifeli bir 
arkadaşımız toplu halde oraya vermiş. Sayın 
Şevket Akyürek'le ben burada mevcut iken, ev
velâ o arkadaşlarımızın (arkadaşlarımız burada1 

jlmadiğı halde) kaydı, sonra da bizim kaydımız 
vapı.lmıştır. Bu basit bir harekettir. Teamül ha
line gelmemesi için, Başkanlık Divanının dik
katini çekmek üzere ifade ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Karayiğit, şikâyetinizi 
ben şahsen haklı görüyorum; ama tashihine im
kân bulamıyorum. 

SELÂHATTİN ÖZGÜR (Tabiî Üye) — Sa
vın Başkan, ben 4 ncü sıradayım. Sıramı Sayın 
Karayiğit'e veriyorum. «Bravo» sesleri) 

BAŞKAN — Evet, 4 ncü sıradasınız... 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı 1973 

Mia'î yılı Bütçe kanun tasarısının tümü üzerin
deki müzakerelere başlıyoruz. 

Sıraları daha önce takdim ettim. Şimdi söz 
sırası Cumhuriyet Halk Partisi Grubu adına Sa
yın İhsan Topaloğlıvnun 

Buyurun efendim. 
C. H. P. GRUBU ADINA İHSAN TOPAL-

OGLU (Giresun) — Sayın Başkan; sayın sena
törler, Sayın Bakan ve Bakanlığın değerli men
supları; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 
.Bütçesi üzerinde Cumhuriyet Halk Partisinin 
görüşlerini açıklamak üzere huzurunuzdayım. 

Değerli arkadaşlarım, bilindiği gibi Enerji1 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı memleketin en 
önemli işlerinden diyebileceğim, tarımla ilgili 
sulamadan tutun da, maden ve petrol dahil, 
önemli konularla iştigal eder. Bu bakanlığın, 
her bütçe konuşmasında üzerinde durduğumuz 
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gibi, bir teşkilât kanunu mevcut değildir. Şim
diye kadar, yanılmıyorsam, 8 kadar kanun ta
sarısı hazırlanmış, bir defa kadük olmuş, son 
hazırlanan tasarı, 12 Marttan sonra kurulan ilk 
Hükümet zamanında talimatnameleriyle bera
ber bitirilmiş; fakat bugüne kadar Meclislere 
herhangi bir şekilde intikal etmemiştir. Enerji 
Bakanlığının bir düzen içerisinde çalışabilmesi' 
için kanımca bir teşkilât kanununa süratle ih
tiyaç! Yardır. -̂  

Değerli arkadaşlarım, memleketimizin ener
ji ve yakıt politikası şimdiye kadar uzun pro-
jeksiyonlu, uzun vadeli bir plân ve programa 
bağlanmamıştır. Bu da, hem'en hemen her bütçe 
konuşmasında tekrar edilen bir konudur. 1967'' 
de İkinci Beş Yıllık Plân hazırlanırken, yine 
bu konu üzerinde durmuştuk. Yine 12 Marttan 
sonraki ilk Hükümet zamanında- böyle bir çalıs-
manın önprojesi hazırlanmıştır. Bu projenin* 
rakamlarına bakacak olursak memleketin, ener
ji ve yakıt konusunda ne kadar ciddî bir du
rumla karşı karşıya olduğunu görürüz. Şöyle 
ki : 

Memleketimizde bugün üretilen 11 milyar 
kilovatsaat elektrik enerjisi, 1980 yılında 30' 
milyar kilovatsaati, 8 milyon ton civarında 
olan tuvönan linyit üretimi 34 mıyon tonu, taş
kömürü 9 ilâ 10 milyon ton civarım, petrol ih-
tiyn.cı ise 20 milyon tonu bulacağı hesaplan
maktadır. 

Bu rakamlardan, memlekette enerji ve yakıt 
meselesini halletmek için çok büyük, çabalara 
ihtiyaç hâsıl olacağı görülmektedir. Memleketi 
arz ediUnı enerji miktarları ile talep arasında1 

ınııkayese olursak, 1980 yılında, haıupetrol eş
değeri olarak 8 milyon tonluk bir açığın oldu
ğunu görürüz. 8 milyon tonluk bir açık demek. 
petrol olarak değeri 160 milyon dolar, linvit 
olarak hesaplayacak olursak 21 ilâ 28 mryo-p 
ton arasında munzam bir linyit istihsaline ihti
yaç var demektir. Her tonun; yani her ton lin
yitin de 300' lira yatırıma ihtiyaç göst?rd;<Hni 
hatırlayacak olursak, bunun aşağı yukarı 8 ilâ 
9 milyar liralık bir yatırıma ihtiyaç gösterdiği 
anlaşılır. 

Uzun vadeli bir enerji politikasında, enerji
nin uygun fiyatla, bol miktarda ve emniyet ile
risinde olması daima savunduğumuz konu'V'd1^ 
Memnuniyetle ifade etmek isterim ki, Üçüncü 

Beş Yıllık Plâna bu kesin olarak girmiş bulun
maktadır. Yani, memleket içerisinde emniyetli 
bir enerji politikasının yürütüleceği ve bunun 
uygun fiyatla olacağının kabul edilmiş bulun
masından kıvanç duymaktayız. Ancak, bunu 
söylemek, bunu ifade etmek kifayet etmez. Ted
birini almak lâzımdır. Uzun vadeli bir plânın 
yapılmasında önemli olan konu, hangi kaynağın1 

ne şokilde, nasıl ve hangi imkânlarla memleket 
hizmetine arz edileceğinin saptanmasıdır. Bu 
5!aptanmadıktan sonra, bugün karşılaştığımız 
enerji ve yakıt sıkıntısı ile daima karşı karşıya 
kalmamız kanımca mukadderdir. Böyle bir poli
tikanın esaslarının süratle tespit edilmesi gere
kir, 

Enerji işlerinde bugün memleketimizde baş
layacak sıkıntılardan birisi elektrik enerjisidir. 
Bütçe raportörlerinin talepleri ve tavsiyeleri 
arasında elektrik enerjisinin tek elde toplanma
sının lüzumlu olduğu beyan edilmiştir. TEK 
Kanununun gerekçesi de budur. Gerekçesinde, 
Türkiye Elektrik Kurumu kurulurken, elektrik 
enerjisinin bir elde toplanması konusu ciddi
yetle ele alınmış, ancak kanun çıkarken bunun 
dışında bâzı imtiyazlar bırakılmıştır. Bu imti
yazların başında Çukurova Elektrik ve Kepez 
Santralleri gelir. 

Yine 12 Marttan sonra kurulan ilk hüküme
tin programında, bunun Devlet eline geçeceği 
hakkında bir madde vardı, kabul edilmişti; fa
kat sonraki Hükümetler bunun üzerinde dur
madılar; 

Elektrik konusunun bir elde toplanmasının 
başlıca nedenleri şudur : Elektrik, başında 
planlanmasından başlayarak tesisin kurulması, 
iletimi ve dağıtımının tek elde toplanması, ikin
cisi, yurdumuzun her yerinde elektrik enerjisi
nin bir fiyata satılması, üçüncüsü, elektrikten 
sağlanan kaynakların, gelirlerin de yine elek
trik yatırımları için sarf edilmesi başlıca neden
lerdir. Bu böyle olunca, Türkiye Elektrik Ku
rumunun gelişmesi için inancımız odur ki, bu 
şirketlerin bu kuruluşların TEK'e bağlanmasın
da büyük fayda vardır. 

Türkiye Elektrik Kurumunun her tarafa 
enerji verebilmesi, bugün teşvik tedbirlerinin 
münakaşa edildiği bir ortamda kanımızca en 
büyük teşvik tedbiri olur. Her tarafta aynı fi
yatla elektrik verme imkânları sağlandığı za-
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man, sanayileşmenin başlıca temeli atılmış olur. 
iSanayi yatırımları da o nispette hızla gelişir. 

Yalnız belediyelerin elinde kaldığı müddet-! 
çe, dizel jeneratörlerinden elde edilen elektrik 
fiyatları 3 - 4 misli daha pahalı olduğuna göre, 
böyle bir enerji kaynağı ile zaten sanayi kur
mak mümkün değildir. Böyle olunca, bu tedbiri 
almak lâzım. Ancak, son zamanlarda Çukurova' 
olsun, İstanbul Belediyesi Elektrik idaresi ol
sun, bunun dışında kalma çabalarını göstermek
tedirler ve böjde bir girişimi önlemek için de, 
bilhassa Çukurova Şirketinden muhtelif iddia
lar ortaya atılmıştır. Bilhassa bunun yönetici
leri, ulusal elektrik enerjisi meselesini savunan 
kimseleri ağır şekilde itham edebilmektedirler. 
Bunlar haksız, insafsız ithamlardır; bu gibi me
totlarla bu yöndeki çabaları önlemek isterler. 
Nitekim, Üçüncü Beş Yıllık Plân burada görü
şülürken ilk teklif arz ettiğimiz mahiyetteydi. 
•Sonra, «1312 sayılı Kanuna uygun olarak yürü
tülecek....»1 denmek suretiyle burada bunun ku
lisini yapan kimselerin büyük bir sevine içine 
girdiğini müşahede etmiştik. 

Değerli arkadaşlarım, Çukurova Şirketinin,. 
ileri sürdüğü ve kanımızca gerçeğe uymayan 
birtakım beyanlarını burada eleştirmek isterim. 
De'ler ki. Çukurova, devletlestirilmemeliclir. 
Çünkü Çukurova kâr etmekte ve vergi vermek
tedir, ucuz elektrik satmaktadır. 

Şimdi, elektrik enerjisi tekel olduğuna ve 
satış fiyatı da (maliyet ~r kâr) olduğuna i>:'6ri\ 
İtri şekildeki bütün kuruluşların kâr etmesi esa
sen mukadderdir. Bunun dışına çıkılamaz. Ni
tekim, 1971 yılında Çukurova 57 milyon lira: 
kâr etmiştir; buna karşılık, Kanununda c/c S 
kâr edeceği kayıtlı olan TEK Kuruluşu da 293 
milyon lira kâr etmiştir. Her iki müessese de 
kâr etmiştir. 

Bunun fiyatının ucuz olması konusuna ge
lince : 1971 yılında TEK (gerekçesini de bera
ber söyleyeceğim) tarifesini geç anması dolayı-
sıyle, ortalama 20 kuruştan elektriğin kilovatı
nı satmıştır. Çukurova, ise 23,7 kuruştan satmış
tır. Tarifenin tam tatbik edildiği yılda TEK or
talama 24 kuruş fiyat almıştır ki, TEK'in C.3 
kuruş daha pahalı sattığı ilk nazarda görüMi*' 
Ancak yakinen tetkik edecek olursak, TEK'in, 
elektrik enerjisinin dörtte üçünü kömür ve 
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den elde ettiği görülür. Bildiğimiz gibi kömür1 

ve fuel - oiTden. elde edilen enerji, hidrolik ener-t 
fiye nazaran daha pahalıdır, bunun tam zıddı 
olarak, Çukurova Elektrik Şirketi üçte ikisini 
hidrolik santralden, üçte birini de fuel - oil 
santralından elde eder. Hesaplayacak olursak; 
aynı baza getirecek olursak, Çukurova Elekt
rik Şirketinin 23,7 kuruşa satmış olduğu elek
trik % 20 ilâ 25 daha pahalıdır; ama 23,7 raka
mını ortaya, koyarak bu şekilde bir propaganda 
yapılmaktadır. 

Kaldı ki, Türkiye Elektrik Kurumu gaz je
neratörleri de kullanarak puant zamanlarında 
60 ilâ 70 kuruşa elektrik elde edebilmektedir, 
onun da maliyeti bunun üzerine yüklenmiş bu
lunmaktadır. Öyle ise, iddialar tamamen doğru 
değildir. Bu iddialarını Devletin en yüksek 
makamlarına kadar götürmektedirler ve bunun 
çabası içerisinde Devlet Su işlerinin inşa et
mekte olduğu Aslantas Barajını almak için ça
ba sarf etmektedirler. Bu tabiî TEK Kanununa 
aykırıdır. TEK Kanununun 30 ncu maddesi, 
Devlet Su islerinin yapmış olduğu barajların1 

doğrudan doğruya TEK'e intikal ettirilerek ça
lıştırılmasını öngörür. Öyle zannediyorum ki, 
Çukurova Şirketi bir alışkanlık eseri bunu yap
maktadır. Çünkü 1953'te kurulduğu zaman, 
Amerikan dostlarımızın ve Dünya Bankasının 
teşviki ile kurulmuştur. Ortaklık kurulmuş; 14 
milyon lira Etibank'm iştiraki vardır, 16 milyon
da Çukurova Şirketinin kurucularının iştiraki 
vardır. 13u 16 milyon da kredi olarak Ziraat 
Bankasından sağlanmıştır. Bu suretle Devletin 
5.0 milyonluk tesisi bu şirketin eline geçmiştir-. 
Bugün kârları aralarında taksim ettikleri için, 
TEK'in kuruluş nazariyesine aykırı olarak, 
gelen parayı yeni enerji üretmek için sarf etme 
yerine tevzi ettikleri için, Aslantaş'ı da buna 
ilâve etmek çabalarını göstermektedirler. Buna 
karsı tedbir almak için ciddî kararlar vermek 
gerekir. Hükümet Programında böyle bir şey 
olmadığı için, her halde gelecek devrelerde bu 
konu üzerine tekrar eğilinmesi zorunlu olacak
tır. Kaldı ki, Kadıncık I ve II nci barajlarının 
hukukî durum veya imtiyazları da verilmemiş
tir. Orada da birtakım pürüzler vardır. Bunun 
dışında kendi imtiyaz sahası dışına çıkarak, 
usulsüz olarak ithalât ve ihracat bankalarına 
iştirakleri bulunmaktadır. Enerji konusunu bir
leştirmeden, tekelde toplanmadan böyle bir elek-
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trik sorusunun çözüleceğine ben şahsan kani 
değilim. 

Elektrik konusunda içine düştüğümüz sıkın
tılı durum, dünün bugünün meselesi değildir. 
Başından da açıkladığım gibi, uzun vadeli bir 
enerji plân ve politikasının olmaması; kömür 
mü, hidrolik enerjisi meselesi mi, fııel - oil sant
rali mi. değil mi, meseleleri uzun yıllar nı.üna-
kaşa edilegelmiş, memleketin tabiatına uygun 
olarak su ve kuraklık noktaları gözönüııde tu
tularak kömürün veya su enerjisinin arasında, 
bir denge kurulamadığı için ve önemlisi, ya
tırımların erken başlayıp geç bitmesi yüzünden 
bugün elektrik sıkıntısı memleketimizde aktüel 
ve ciddî bir duruma gelmiştir, Bunu Son 
bir iki yıl içerisinde çözmek de mümkün değil
dir. Çünkü bu gibi yatırımlara ve tedbirlere* 
bugün başlanılsa ancak üç - dört sene sonra. 
sonuç verir. Bunun çözüm yolları, yapılmakta 
olan yatırımları daha hızlandırmak için mun
zam masraflara girmek veya kısıntılı ve iktisat
lı bir elektrik kullanılmasına gitmektir. Bunun 
başka çıkar yolu bugünlerde görünürde yok
tur. 

Elektrik enerji ihtiyacını söyleyecek olur
sam, 1967-de başlayan Seyitömer santralları I 
ve II nci gruplarının birçok transfer güçlükle
riyle karşılaştığını görürüz. Bunun üçüncüsüne 
ise, 19G7'de düşünüldüğü halde ancak 1971 yı
lında başlandı. Halen bu enerji kıtlığı yüzün
den Tunçbilek'te bir santral inşası bahis konu
su. Bunda, şimdiye kadar terkettiğimiz ve ivi 
olmayan anahtar teslimine gitmek mecburiyeti 
hâsıl olmuştur. Bu da, dediğim gibi, yatırımla
rın zamanında bitirilmem esi ve büyük yatırım
larda büyük gecikmeler olması dolayısıyle mem-
T-">'^ büyük malî külfetler getirmiş olmasından 
ileri gelir. 

Şimdi, (biraz sonra bahsedeceğim Keban Ba
rajı dolayısıyle) Keban Barajı gibi 5 milya-
kilovat/saatlik bir kapasitenin zamanında biti
rilmemiş olması ve devreden çıkmış buluıımas1 

büyük bir enerji sıkıntısına sebebolacağı aeık 
idi. Şimdi, 1967 yılından bu yana 5 sene grçtip'v 
halde, yeni yeni bitmek üzere veya bitecek te
sisler var. Tunçbilek tesisi bu sene ele alınma 
•oba, aneak 5 sene zarfında, ya da 1977 yılma. 
kadar sürecek, belki bunların süratlendirilme?,} 
sonra Soma'da kurulması lâzımgelen fesliler ise, 
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kömürlerin ve kaynakların Devlet eline geçme
siyle mümkün olacaktır. Maden Kanunu tasa
rısı geldiği zaman burada enine boyuna tartışa
cağımız için, bunun üzerinde fazla durmayaca
ğım. Ancak şimdiye kadar son iki yıldan beri 
Maden Reformu Kanununun kömürle ilgili mad
desi çıkmış olsaydı, tabiî ki, daka süratli ola
rak Soma Santralını kurmak teşebbüsleri de ge
lişebilirdi.) 

Değerli arkadaşlarım, memleketimizde plân 
derken muhakkak olarak yapılan, plânlanan, 
programlanan işlerin zamanında bitmesi şart
tır. Zamanında bitmeyen işlerin getirdiği za
rarları ve memleket ekonomisine verdiği kayıp
ları aslında yalnız gelir miktarı olarak hesap
larsak yanlış olur. Meselâ, Keban Barajını el o 
alacak olursak; Keban Barajının, 1971'de bit
mesi lâzımdı, bir hesaba göre öyle ilân edilmiş
ti, 1974'e kadar bitecek olursa, her yıl 5 milyar 
kilovat/saat enerjiden kaybı, her yıl için
de «bir hesaba göre» 2 milyar kadar sa
tıştan kaybı olacağını düşünebiliriz. Kilo-
watsaat başına 10 kuruş olursa. 2 milyar. 
Kaldı ki, her kilovat/saat aslında 'millî ge
lire 5 lira da katkıda bulunur. Böyle hesap
layacak olursak, yılda kayıp 25 milyar lirayı 
bulur. Bunun yerine başka enerji kaynakları 
ikame ettiğimizi hesaplasak dahi, bol enerjinin. 
getirdiği ve yaratacağı istihdam imkânlarım 
veni kurulacak tesislerin getireceği kaynakları 
da, hesabetmek gerekir. Aslında Keban Barajı 
bu suretle memlekete büyük kayıplar verecek1 

durumdadır. Keban Barajının hikâyesi kısadır. 
1963 yılında hop hatırlarız. Ben de Sanayi Ba
kanlığı mensubu idim. Biraz da baskılarla, yö
neticilerin ısrarı üzerine hattâ bildiğim kada-
nyle Devlet 'Su İslerinin muhalefetine rağmen 
^ zaman bütçeye kondu, beş milyon lira ile baş-
Mdı. O zaman bunun karşısına çıkan jeologlar 
vardı. Bir jeolog, ki adı bildiğim kadarıylo 
Asım Alkum'dur, vefat etmiştir - diğer taraftan 
Elektrik Mühendisleri Odası bunun karsısına 
sıkmıştı; hazır değildir, diye etütlerin kifayet
siz olduğunu İlân ediyorlardı. Buna rağmen buı 
bütçeye kondu ve yapıldı. Öyle görülüyor ki, 
kifayetli, ciddî bir tetkik mahsulü değildir. 

Sayın Bakanın Komisyondaki ifadesine ka
tılamıyoruz. ÇTuıkü Sayın Bakan orada, yanbş 
anlamadıysam, tekniğin o devirde kifayetli ol-
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madiği, o zaman ancak o kadar yapılabileceği 
mânasına gelen bir ifade kullandı. Bildiğimiz: 
kadar jeoloji veya jeofizik gibi bugün kullanı
lan, tatbik edilen metotlar, o zaman da kasrik 
arazide sondaj yoluyle veya jeolojik etütlerle 
o sahanın şeklini ve tabiatını kâfi miktarda an
lamaya yeterlidir. Çünkü o.zamanda daha es
kiden beri kasrik arazide bildiğimiz kadar ba
rajlar kurulmuştu!'. Hattâ bizim çok acı tecrü
belerimiz vardır; Konya civarında yine kasrik 
arazide bir May Barajı vardı, su tutmamıştır. 
Binaenaleyh, bunlar gözönünde tutularak tet
kiklerin cok ciddî olarak yapılması gerekirdi. 
Bugün 1974'te biteceği söylenmektedir. Bütün 
kalbimizle bitmesini temenni ederiz. Ancak 
1975't e biteceği, hattâ 1979'a kadar uzayacağı 
şeklinde söylentiler vardır. Bu teşkilâtın, proje 
mühendisinin dışında bir de bilimsel kişiler
den teşekkül eden dünya çapında bir heyeti ol
duğu söylenir. Bunlar bir araya gelmiş, gitmiş
lerdir. Bu hususta bunların ne görüşte olduğu
nu da öğrenmekte fayda görmekteyiz. 

Keban Barajı meselesi bize büyük bir ders 
olmalıdır ve hiç olmazsa bundan sonra hata ya
pılmamalıdır. Bize kalırsa, hükümetleri buna 
başlatmaya, sevk eden kimselerin hakkında d?1, 
gerekli tedbirlerin ve tahkikatın yapılması lâ
zımdır. Ufak birtakım hesapların üzerine düşü
leceğine. «100 bin lira falan adam zarar verdik 
diye uğraşılacağına, daha büyük bir dava olan 
bu konuda ciddî tedbirler almak ve mesul olan
ları aramak bence gelecek hataları önlemek ba
kımından da yararlıdır. 

Değerli arkadaşlarım. Devlet Su İşlerinin 
üzerinde özetle duracağım. Devlet Su İ.şl^l 20 
yıldır tam mânasıyle faaliyet halindedir. Dev
let Su İşleri halen başladığı işleri, bugünkü al
mış okluğu yardımla ancak 10 yıl zarfında biti
recek bir durumdadır. Yani hiç bir yeni yatırım 
yapmadan, belki ufak tefek yatırımlar harV 
ciddî yatırıma girmeden, o kadar büyük işlere 
başlamış, bence hattâ imkânının dışında yat1-
rını'lara. sürüklenmiş veya girmiştir ki, bu 25 ilâ 
30 milyarlık (bugünkü para değeriyle) bir de
ğere baliğ olacak durum'dadır. Bugün 3 milyar
lık bir yatırım imkânıyle takriben 8 - 10 sene
de ancak bunu bitirebilecektir. Demin de sövV-. 
diğim gibi, yatırımlar zamanında bitmezse, ge
lecek. şarjlar; faiz şarjları, paranın islememe

sinden doğan kayıplar büyük yekûnları bulur. 
Binaenaleyh, plânlarımızda ve programlarımız
da işlerin muhakkak surette zamanında bitiri
lecek şekilde ayarlanmasında, memleketin bü
yük yararı vardır. Öyle ise, bugün Devlet Su 
işlerinin içinde bulunduğu en büyük zorluk, 
bir defa, maddî imkânsızlıktır. İkincisi, Su hak
ları kanununun çıkarılmamış olması. Üçüncüsü, 
pompaj işinde kullanılan elektrik fiyatlarının 
ayarlanmamış olması. Daha sonra da, çok önem-, 
li bir konu olan personel meselesidir. Personel 
Kanunu çıktığı zaman, burada sayın senato 
üyeleri hatırlarlar; teknik personel meselesinin 
bu Personel Kanunu ile çözümlenemeyeceğini, 
çok zor ve memlekete zarar verecek durumların 
ortaya, çıkacağını ısrarla anlatmaya çalıştık. 
Personel Kanununda teknik personeli sekiz gru
bun içine karıştırıp halletmek imkânı yoktu, 
ama Personel Kanunu yapılmıştı ve kanun çıktı. 
Arkasından teknik personelin, hiç olmazsa en 
değerlilerinin süratle müesseselerden uzaklaş
tığı ve bunların da ekseriyetle en tecrübelileri 
olduğu görüldü. Bugün Devlet Su İşlerinden 
307 mühendis personel (bende müfredatı var
dır) Eylül ayında ayrılmış bulunmaktadır. Tür
kiye Elektrik Kurumundan yalnız 1C0 teknik 
elaman ayrılmıştır. Bugünkü basında okudum, 
eŞm* doğru ise, Keban'da 3 inşaat mühendisinin; 
olduğunu yazar. Bu hususta İnşaat Mühendis
leri Odasının bir tebliği var. Şimdi bu şartlar 
Verisinde .milyarları aşan yatırımların yapılma
sı ve yapılırken sağlıklı olması mümkün değil
dir. Onun için ne yapıp yapıp teknik personel 
meselesini çözmemiz gerekir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plânda kamu sektöründe 
158 milyarlık bir yatırım yapılacaktır. Bunun. 
bir sene gecikmesi c/c 10 faizle 16 milyara ya
kın bir kayba sebebolur ve bizim gelişme hızı
mızı c/c 7,9'dan G,8'e kadar düşürür. 

BAŞKAX — 5 dakikanız var, kendinizi ona 
göre ayarlayın efendim. 

C. II P. GRUBU ADIXA İHSAX TOPAL-
OĞLU (Devamla) — Bütün bunları arz ettikten 
sonra. Devlet Su İşlerini diğer su işleriyle uğra
şan müesscsele'le beraber gözden geçirip, ka
nundaki boşluklarını yenilemek mecburiyetin
de olduğumuzu ifade etmek isteriz. 

Değerli arkadaşlarım, maden konusuna da 
1 değineceğim.: 
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Maden konusunu Maden Karnımı geldiği za

man uzun uzun görüşeceğiz. Ancak, bu konuda 
yapılan büyük yatırımlardan, meselâ hâlâ araş
tırma konusu olan ve Senatoda görüşmek imkâ
nını bulamadığımız Karadenizdeki bakırdan 
bahsetmek isterim. Karadeniz bakırının bugiU 
yaklaşık olarak üç sene evvel bitirilmesi lâzım
dı. Her sene 40 bin ton bakır satarak, bugünkü 
rayiçle 44 milyon dolar veya eski rayiçle 60 
milyon dolar sağlayacağı hesaplanmakta idi. 
hiç olmazsa 100 milyon doların üstünde bir ge
lir kaynağı olacaktı; fakat bu kaynaktan mah
rum kalmış bulunuyoruz. 

O zamanki görüş, özel teşebbüs vasfına girme
si, özel şahıslardan alınacak paralarla sağlanman 
idi. Bugün yatırımlar 1 400 000 000 Uayı bul
muştur. Bunun 1 milyarın üstündeki iç kaynağı, 
takriben % 70'i Devlet; Etibank veya Hazineden 
sağlanan paralarla yapılmıştır. 300 milyon ci
varında olanı da özel 'bankaların vermiş olduğu 
kaynaktır. 300 milyonluk bir kaynak için kanı
mızca 'birtakım, şartları ağır olan bir anlaşma 
yapmış olduk ve şirket Etibankm elinden bakı-
sahalarını devli1 almış oldu. 

Değerli arkadaşlarını, bunun dışında ÇİN -
KUR vardır. Bugün CİN - KUR im na-sıl ek 
cağı, nasıl gelişeceği halledilmedi Uzmmelen '!)'•' 
konudur. Bir maden sahiibi şahıs durduğu yer
de, yalnız o sahanın sahibi olarak, «redevar.co;; 
namı altında 10 milyon lira alacaktır. Bütün 
.bunları düşünecek olursak, maden konusu - Ma
den Kanunu geldiği zamanda daha etraflıca mü
zakeresini yapacağız - ciddî olarak ele almaca:: 
bir konudur. 

Buna benzer civa şirketi ve diğer bâzı teşeb
büsler vardır. 

Kısa kesmek mecburiyetinde olduğum için, bi
ra:; da petrol, konusuna değineceğim. 

Petrol konusunu da, bildiğiniz gibi, kanunu 
geldiği zaman görüşeceğiz. Kanun gelmeden ev
vel, aramalar karşısında Türkiye Petrollerinin 
süratle kuvvetlendirilmesi lâzım geldiğine kaniiz. 
Belki rle masraflarını karşılamak için bâzı fonlar 
tesis etmek icalbedecek. Bizim inancımız odur ki; 
Devlet eliyle eğer Türkive'de petrol bulunacak
sa, Devlet eliyle ve Türkiye Petrollerinin gücü 
ile kâfi miktarda bulunacaktır. Son Sariıeak'ta 
yapmış olduğu keşif de, buna büyük ve esaslı bir 
delildir. Shell yabancı Şirketinin 14 yıla yakın 

elinde tuttuğu c sahada petrolü yine kendi millî 
•.kuruluşumuz bulmuştur. Bugün müspet' sonue-
ar aldığını duymaktan iftihar etmekteyiz. Bunu 
• urada söylemek görevimdir. 

Bunun yanı başında, öğrendiğimize göre, iblz-
b son zamanda yakıt sıkıntısı baş göstermiştir. 
Vurun nedeni; AT AŞ Rafinerisinin, ham petrol-
^ •'ıı dışarda pahalılanması ve memleket içinde 

< itilan fiyatların ona göre düşük olması nedeniy-
e, daha çok ham petrolü dışarıya satmak ve düşük 

'.apasiteli çalınması İle de memleketteki tüketim 
ezerinde ihtiyacı karşılayamayacak bir politika 
izlemesindendir. Bildiğim kadariyle onun bel
cesinde, memleket ihtiyaçlarını karşılayacağı bahis 
konusudur. Bunun üzerinde Hükümetin ciddi
yetle durma:! lâzım geldiği düşüncesindeyiz. 

Bizim kanımız odur ki, (Plâna da öyle giıdi, 
temennimizi, kanunu görüşürken de tekrar ede
ceğiz.) kamu sektörünün elinde olması lâzım ge
lenlerin başında rafineri gelir. Gerek iç tüketim 
politikamızın, gerek millî savunmamızın başlıca 
'htiyacıdiL'. 

Bugün ikinci mesele ele kısaca değineceğim, 
ham petrol fiyatlarıdır Ham petrol fiyatlarının 
Valen müzakere halinde olduğunu duymaktayız. 
Yabancı ş/.rkctler mevzuyu uzatmaktadırlar; me-
ctları odur. Duyduğumuz kadariyle Türk'ye Pet-
•olleri iyi fiyatlar almıştır. Bu fiyatları onlara 
atbk etmek için Petrol Kanununun maddeleri 

kullanılmalıdır ve bu, ham petrol fiyatlarının de
ğiştiği tarihten İtibaren olmalıdır. Müzakereleri 
uzatıp, son dakika ela ve son anda fiyat anlaşma
sı olursa kayıp olabilir. 1 Haziran 1964 yılında 
petrol fiyatlarındaki indirimi tatbik edeceklerini 
vaat eden ş:rketler sonradan, müzakere sonunda 
fiyat tatbikatını 1966'dan başlatmışlardır. Böyle
ce memleketin bir kaybı olmuştur. 

Bir noktayı daha arz edeceğim. Türkiye Pet
rollerinin üç rafinerisi vardır, İPE AŞ şirket ha
linde kalmıştır. Bütün rafinerilerin ayrı ayrı şir
ket haline getirilmesi 'bence bahis konusu olmama
lı. Bunların eğer şirket haline gelmesinde idarî 
zaruret varsa, üç. şirket bir araya getirilmeli, ay
rı ayrı idare usulü tatbik edilmemelidir. 

BAŞKAN — Müddetiniz doldu Sayın Topal-
oğiu, lütfen bağlamanızı rica edeceğini. 

Buyurunu.;. 
C. II. P. GRUBU ADINA İHSAN TOPAL-

S OĞLU (Devamla) —• Bu konuda ayrılan statüko 
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içerisinde söylenilen gerekçeleri bilmekteyim. Bu
rada (buna dasha fazla •girmek istemiyorum; fa
kat kanımız odur, rafineriler ya Türkiye Petrol
lerinin 'bünyesinde olmalı veya ayrı bir şirket 'ha
line getirilmelidir. 

Değerli arkadaşlarım, Petrol Ofisi Kanununun 
çıkması Üçüncü Beş Yıllık Plâna da girmiştir. 
Şunu burada söylemek isterim ki, Petrol Ofisinin 
Türkiye Petrolleri ile başlanması veya bir şirket 
haline gelmesi de 10 yıldan 'beri arzumuzdu; fa
kat gerçekleşmedi. Bu devre zarfında gerçekleşe
ceğinden de pök ümitli değilim. Bunun bütün 
şartlarını yakinen bilen bir kimse olarak, bu dü
şünce içindeyim. Ancak, olursa da, tabiî fevkalâ
de memnun olacağız; ıbu şarttır. Bugün % 66 
oranında rafineri kapasitesine sahibolan Türkiye 
Petrollerinin, bu satış imkânlarını ayarlaması 
icalbeder. 1971 yılından sonra satışlarında, metot
larında, alım satım meselelerinde, personelde ta
sarrufa 'geçme bakımından 'bâzı tedbirler alınmış
tı. Bunların bir miktar gevşediği hususunda bâzı 
söylentiler vardır. Böyle /bir şeyin olup •olmadı
ğını Sayın Bakan açıklarsa, tabiî ayrıca memnu
niyet duyacağız. 

Hepinizi saygı ile selâmlar, teşekkür eder -v|. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Millî Güven Partisi Grubu adına 
Sayın Mehmet Pırıltı, buyurunuz. 

MİLLÎ GÜVEN PARTİSİ GRUBU ADINA 
MEHMET PIRILTI (Antalya) — Sayın Baş
kan, sayın senatörler, değerli Bakan ve Bakan
lık mensupları; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1973 
malî yılı Bütçesi üzerinde Millî Güven Partisi
nin görüş! erini arz etmek üzere huzurunuzda 'bu
lunuyorum. 

1963 yılının son günlerinde kurulmuş olan 
Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanlığının görevi, 
Türkiye'mizin toprak, su, enerji, maden ve pet
rol kaynaklarının araştırılması, planlanması, ge
liştirilmesi, işletilmesi, kontrol ve korunmasıdır. 

Bu Bakanlık sanayimizin ve diğer tüketici
lerin taşkömürü, linyit ve elektrik ihtiyacını yeter
li, devamlı ve güvenli bir tarzda ucuza sağlamak
la görevlidir. 

Petrol alanında; yurt ihtiyacının tamamını 
iç kaynaklardan sağlamak, ürün ilimline yer ver
memek, Türkiye'yi petrol ihraç eden ibir ülke ha
line getirebilmek, bu Bakanlığın hedefleri ara

sındadır. Madencilik 'baskınımdan Bakanlığın he
defi; madenlerimizin modern usullerle ve kısa 
sürede ar_ınm,"sı, maden rezervlerimizin tespiti, 
üretimin artırılması ve ham cevher yerine işlenmiş 
cevher ihracım sağlamak gibi hususlardır. 

Nihayet, büyük önem taşıyan su kaynaklarımı
zın devamlılığını korumak, bunlardan optimum 
yararlanmayı sağlamak, sulanabilir topraklarımı
zın mümkün t , an süratle suya kavuşturulmasını 
gerçekleştirmek taşkınları önlemek, drenaj işleri 
yapmak ve gelişmiş bir medenî ülkenin standart
larına uygun şekilde içme suyu, kullanma suyu 
ve endüstri suyu temin etmek, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığımızın önemli görevleri ara
sındadır. 

Kalkınma plânlarında öngörülen toplam ya
tırım miktarı içinde, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığımızın payı çok büyüktür. Rakam
lar ve mukayeseler yapmak suretiyle sizleri gece
nin bu geç saatinde sıkmak istemiyorum. Günün 
aktüel mevzuu olan enerji konusuna değinmek is
tiyorum : 

Mesut ibir tesadüf olarak, Enerji Bakanlığı
nın bütçesinin müzakere günü olan bugün, gaze
telerin manşetlerinde aktüel ibir konu olarak, ener
ji konusunun yer aldığını görmüş bulunuyoruz. 

Aydın Milletvekili ve eski Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sayın Nahit Menteşe; «Ener
ji sıkıntısının asıl sebebi plânlanan işlerin yapıl
mamasıdır.» diyor. 

Bugünkü duyulan sıkıntının sebep ve sorum
lusunu 'aramaya kalkıştığımız zaman geriye doğ
ru bir nazar atfetmemiz gerekir. 

Bugünün partilerüstü Hükümetinde görev al
mış olan Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı, durumu icabı, se'bep olarak yağışların eksik
liğini nazikâne ibir şekilde göstermiş olabilir. Şu 
halde, yalnız bu sdbebe binaen enerji kıtlığı do
ğuyor, diye yorumlar yapmak hatalı olur. 

Nasıl ki, enerji tüketimi son altı ay içerisin
de artmadı ise, üretim eksikliği de son altı ay içe
risinde husule gelmemiştir. Bunun sebep ve saiki 
mazidedL*. 

Enerji üretecek: olan barajların inşasına ge
reken hız verilmediği ağır sürdürüldüğü, geç
mişte tenkit ve ifeaz edilmiş idli. 

Büyük barajlara başlanılmasının sakıncala
rı, inşasmdaki gecikmelerin, süratle artan 
enerji ihtiyacımıza zamanında cevap veremiye-

, ceği, o tarihlerde tavsiyelerimiz anasında idi. 
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Enerji sahasındaki yatırımlar uzun vadeli 
işlerdir. Bugün elde edilen neticesinin, istih
salin kökü, yıllar öncesi yapılan bir yatırıma 
»bağlıdır. 

Süratle gelişen teknolojinin ve yoğunlaşan 
kentleşmenin ihtiyaçlarının tedbirleri de çok ön
ceden alınmadığı takdirde, bugün olduğu gi
bi, bir dar boğaza girecektir. 

Sayın Menteşe'nin, A. P. iktidarı dönemin
de 6 yılda enerji üretimini 4 milyar kilovat/sa
atten 9 milyar kilovat/saate çıkarıldığını söy

lemesi; çok önceleri, enerji üreten tesis ve ba
rajların inşasına başlanmış ve zamanın idarele
rinde de faaliyete geçmiş olması halinde, ener
ji üretiminin şampiyonu o zamanın iş başında 
olan bakanı veya hükümeti olamaz. 

Farzımuhal; bugün Keban Barajı inşasının 
tamamlanmış ve işletmeye açılmış olması halin
de, ürettiği enerjinin yaratıcısı bugünün Hü
kümeti ve Bakanı olmıyaoağı gibi... 

Biz suçlu arama, kişi kötüleme çabasından 
vazgeçerek derdimize, ihtiyaçlarımıza deva bul
manın tedbirlerini arayalım. 

Günün birinde yağışların çok eksik olabile
ceği, fuel - oil'in dıştan satışının yapılamaya
bileceği, sanayileşen Türkiye'mizde artan nü
fus sayısı ile kentleşmenin yoğunlaşacağı, bu 
sebeple ihtiyaçların artacağı, geçmiş Hüküme
tin, bakanın, ve uzman kişilerin öncelikle 
gözönünde tutacakları bir keyfiyetti. Bunlar, 
bahaneler, geçmiş hükümetlerin kısa vadeli 
tedbirler ide, günlük sıkıntıları giderici yöne
tim türü bizi bu noktaya getirmiş bulunmak
tadır. Getireceği de bekleniyordu. 

Bunun politik yönetimini yapan kişileri bir 
tarafa bırakalım. Hükümetler değişebilir; fa
kat icraatlarında devamlılık unsuru vardır. 
Hükümet değişince bir evvelki plânlanan işle
ri uzman, teknik kadro nasıl oluyor da dur-
dutuyor? Esasen bu plânları ve programları 
hazırlayanlar kendileridir. Bakanın, ihtüsas 
sahibi olmadan, faydalı olduğu teknik eleman
larca tavsiye ve tespit olunan plânlanmış işleri 
durdutmasmı düşünmek aklın ve mantığın ica
bı olmamak gerekir. Durdutulan bir şey yok, 
becerilememiş ve becerilemiyen çok hizmetler 
vardır. 

ıSayın senatörler, Üçüncü Beş Yıllık Kal
kınma Plânı, Elektrik Enerjisi Özel İhtisas 

I Komisyonunun raporuna göre, Türkiye'mizin 
gerekli kalkınmayı yapabilmesi için, sanayide 

I birinci derecede rol oynayan elektrik enerjisi 
artışının yılda en az % 16 olması lüzumunu 
belirtmektedir. Normal olarak senede % 16 bir 
enerji artışı vardır. Bugün nüfus başına 267 
kilovat/saat elektrik enerjisi tüketimi olduğu, 
yine 1971 faaliyet raporunda belirtilmektedir. 
Bu rakamın 530 kilovat/saate yükselmesini, da
ha doğrusu bu anda bulunması gereken seviiye-

I yi göstermıeiktedir. Bu da 263 kilovat/saat ar
tışa tekabül eder M, mevcut 2 945 mega-
vat/lsaatin bir mislisi artması gerektiğini göste
rir. 

Yukarıda çizilen portreye göre, Türkiye'nin, 
balen inşa halinde bulunan Seyitönıer I ve II 
ünitelerimin dışında, devreye sokacağı yeni bir 
santralı yoktur. Bir tanesinin kısmî mukave
leleri yapılmış, bir tanesinin mukavelesi bile 
yapılmamıştır. Bir üçüncüsü ise, proje halin
dedir. Aslında hepsi tamamlansa bile, senelik 
artışları ancak karşılayabilecek; yine 3 000 me
gavat/saat açık devam edecektir. 
Bugün sanayinin kan damarı, sosyal yaşan

tının ilk ve en zarurî ihtiyacı olan elektrik 
enerjisi temin edilemeyeceğine göre, belirli 
çevrelerin maksatları, çok aşikâr olarak iki 
noktada toplanmaktadır: 

1. Kurulması çok kısa sürede yapılabilen; 
fakat üretim maliyeti, kilovat/saati 70 kuruş 
gibi çok yüksek bir sistem olan gaz türbinlleri-
ne doğru gitmek. 

2. Bu durumda devam etmenin imkânsız
lığı karşısında, komşu ülkelerden elektrik ce
reyanı almak için bağlantı yapmak ve Türki
ye'nin kan damarlarını dışarıya bağlamak... 

Bu hussular için de en etkili olanağı kul
lanmaktadırlar: iptidaî enerji kendi ülkemizin 
enerjisi olmalı, dışa bağlılıktan kurtulmalı
yız... Oysa, gelişmiş ülkelerin hemen hepsi 
(Amerika Birleşik Devletleri ve Eusya hariç) 
iptidaî enerjilerini ithal etmekte ve bu, onların 
gelişmelerine mâni olmamaktadır. Avrupa ül
keleri ihtiyacı olan iptidaî 'enerjilerinin % 
48'ini, Japonya % 85'ini ithal etmektedir. 

Bu duruma göre, memleketimizde bir çığ 
gibi artan elektrik enerjisi ihtiyacının süratle 
ve emin olaraik kısa zamanda netice verme ça-

| resi; Aliağa ve Ipraş Rafinerileri yanma fuel -
i oil'le çalışacak santrallarcn ikames'idir. 
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Bu görüşümüzde Keban Barajı ve hMro -

elektrik santralları hesaba katılmamıştır. Ke
ban'ın su tutup tutmayacağı; tutarsa ne kadar 
tutacağı, bundan ne mıiktarda enerjinin ne za-
ım.an üretilebileceği henüz sarih olarak bilinme
mektedir. Türkiye'nin elektrik problemi yö
nünden geçici ve kritik dönemini1 atlayabilmesi 
için en kısa zamanda, asgarî 3 000 megavatlık 
bir fuel - oil santralının kurulmasi cihetine gi
dilmesi gerekir. Aksi takdirde memleketimiz 
büyük sıkıntılarla karşı karşıya, bulunacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, Enerji Bakanlığının 
konusuna giren birçok sahalarda ideolojik ça
tışmalar, çekişmeler yapılıyor: «Devletleşsin 
mi, devletleşmesin mi? Özel teşebbüs yer al
sın mı, almasın mı?» Bu tür çekişmeler tatbi
katçıyı, içtihatı ne olursa olsun, tereddütlere 
sevk ediyor. Siyasî şahsın düşünüş ve kanaa
tine ya ayak uyduruyor veya yerinde sayıyor 
veya görevinden almıyor. 

Devletleştirmek isteyenin, devletleştiğii tak
dirde ne gibi randıman alacağı ve ne şekilde 
işleteceği yolunda projesi yok; «Hele olsun, o 
zaman düşünürüz» diyor. 

Statükocu zihniyet ise, durumu muhafaza 
etmede çıkar yol görüyor. Hamleci zihniyet 
ise, tereddütler içinde çekingen bir bekleyişe 
bürünüyor. 

Ben istirham ediyorum, bu kısır çekişmele
ri bir tarafa itelim. Bakanlığın güzide, çalış
kan elemanları ise, bu tür cereyanlardan bil
hassa kendilerini uzak tutarak, Türkiye'mizin 
ihtiyaçları olan enerji, su, petrol, maden mev
zuunda bilgilerini ve maharetlerini ortaya koy
sunlar. Siyasî tercihler ve tutumlar onları et
kilemesini. 

Bu müzakereler, yine mesut bir günü ta
kip edeıı günde yapılıyor. Dün Maden Refor
mu tasarısının Millet Meclisindeki görüşmeleri 
tamamlanmış bulunuyor. İnşallah pek yakın
da da Senatoda görüşmeleri tamamlanarak yü
rürlüğe girecektir. Değerli Bakanlık mensup
larının bu kanuna göre kendilerini hazırlama
ları gerekir. Mezkûr tasarıda linyitle ilgili 
madde, «Elektrik enerjisi için kullanıl .masının 
zorunlu olduğu veya yurt ekonomisine uygun 
ve verimli biçimde işletilmediğine ilgili Ba-
kaııilığm ve Devlet Plânlama Teşkilâtının görü
şü alınarak Bakanlar Kurulunca karar verilen 
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i 1inyitfyatakları Devlet tarafından doğrudan 
doğruya veya özel sektörle ortaklaşa işletilir.» 
diyor. Maddede, yurdumuzda, elektrik ener-

V jisi için linyite duyulan ihtiyacı anlıyoruz. 
i Sayın arkadaşlar, bizi aydınlatan şu ışığın 

kilovat/saati 22 kuruşa maloluyormuş. Bunun 
12 kuruşluğunu termik santrallerden elde edi
yoruz ve bu santralların muharriki olan fuel -
oil'i satın aldığımız için de dışa döviz olarak 
para ödüyoruz. Linyiti elektrik enerjisi istih
salinde azamî kullanılmak suretiyle artan ener
ji ihtiyacı karşılanmalı ve enerji santrallarımız 
de dışa bağlılıktan kurtarılmalıdır. 

Petrol Reformu kanun tasarısı da Millet 
Meclisinden geçerek, Cumhuriyet Senatosunun 
Geçici Karma Komisyonunda müzakere edil
mektedir. Bir veya iki birleşim sonra Yüce 
Heyetinize arz olunacaktır. 

Bu kanunun da amacı, Türkiye Cumhuri
yeti petrol kaynaklarının millî menfaatlere uy
gun olarak hızla, sürekli ve etkili bir şekilde 
aranmasını, geliştirilmesini ve değerlendiril
mesini sağlayacaktır. 

Bu her iki kanun da, yıllardan beri çıkma
sını istediğimiz kanunlardır. İnşallah kanun
laştığı takdirde, yurdumuzun bu kesimde bir
çok sorunları hallolmuş olur. 

Değerli arkadaşlarım, bu mâruzâtımla ben
deniz şunu belirtmek istiyorum, Meclisler ka
nun vazı olarak kendisime düşeni yapmış ve 
yapmaktadır. 

Tatbikçin'in, icranın geçmişteki kusuru, ih
mali, beceriksizliği teşriî organa yüklenmeme
lidir. 

Beceriksizlik, müsamaha ve ihmali kanun 
çıkarmakla bir anda gideremezsiniz. En mü
kemmel kanun, tatbikçisi olmadığı takdirde kü
tüphaneyi dolduran bir kitap olarak kalır. 
Aksaklıkları ve boşlukları olan bir kanun da, 
iyi bir tatbikatçının elinde mükemmel bir ka
nun hüviyetini iktisap eder. 

Sayın Bakanlık mensupları alınmasınlar. 
Bu bütçe vesilesiyle Devlet kesiminde görev al
mış bütün görevlilere seslenmek istiyorum; bı
rakalım bu dedikoduyu, Hükümet teşkili, Rei
sicumhur seçimi ve umumî seçimler hakkında 
yorum yapmayı, münakaşayı, nihayet bekleyi
şi... Artık Türkiye'mizde hukuk düzeni için-

I de, Anayasa doğrultusunda her müessese yeri-
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ni almış ve muntazam işleyişi içerisindedir. 
Bütün görevliler ataletten silkinip, sorumlu
luklarını müdrik görev ve salâhiyetleri hudut
ları içerisinde çalışmalarına koyulmalıdırlar. Bu 
takdirde halledilmeyecek problemimiz olamaz. 
Türk idarecM, Türk mühendisi ve Türk tek
nisyeni çok zekidir, yaratıcıdır, beceriklidir; 
yeter ki, davasına inanarak baş koymuş olsun. 

Bütçe vesilesiyle öğüt veriyor değilim. Bir 
derdi, bir ıstırabımı dile getirmeye çalıştım. 
Esıasen bütçenin hazırlanmasında; bakanlıklar
da projeyi hazırlayan, çalışma programını ya
pan, tahsisatı isteyen, teklif sahibi bu değerli 
feadro değil mi? Yine tatbikçisi kendileri ol
unuyorlar mı? Yüce Meclisler harcamaya me
zuniyet veriyor ve siyasî tercih ve murakabe
de bulunuyor. 

Şu hailde, Bakan arkadaşlarımızın tenkit
lerde hemen alınganlık gösterip, her halü kâr
da müdafaa yerine kadrosuna dinamizm vere
bilecek bir tutumun içerisine girmesi lâzım gel
diğine inanıyorum. 

Arkadaşlar, enerji bahsini bağlamadan ön
ce, benden evvel konuşan Sayın İhsan Topaloğ-
lu arkadaşımızın TEK Kanununa ilişkin görüş
lerine aksi düşen görüşlerimi de arz etmekte 
fayda mülâhaza ediyorum. 

ıSaym arkadaşımız; Hükümet Programın
da Kepez Hidro - Elektrik Santralı ve Çukur
ova Hiclro - Elektrik Santralının devletleşti
rileceği yolunda bir kayıt olduğunu, yanılmı
yorsam, beyan etmişlerdir. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Yok 
öyle bir şey. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı ko
nuşmamanızı istirham edeceğim. Sayın Pırıltı, 
cevap vermeyin efendim. 

M. G. P .GRUBU ADINA MEHMET PI
RILTI (Devamla) — Sayın Bıaşkan, her halde 
ben karşılıklı konuşmuyorum. 

BAŞKAN — Sizden de istirham ediyorum. 
müdahale etmeyin Sayın Topaıloğlu. 

MEHMET PIRILTI (Devamla) — Hükü
met Programında böyle bir kayıt yok. 

Kaldı ki, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında bunun aksine karar vardır. TEK Ka
nununun geçici 6 ve 8 nci maddeleri dışında 
enerjinin tek elde toplanması öngörülmüştür. 

Sayın arkadaşımız deriler ki, bunun tek elde 
toplanmasında sayılamayacak kadar fayda var
dır. Ben de diyorum ki, AnayaiSmızm öngör
düğü, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının 
derpiş lettiği şu fayda vardır; Karma ekonomi
nin fazileti vardır. Tek elde toplandığı tak
dirde, fiyat kontrolünü ben vatandaş olarak, 
tüketici olarak nasıl yapacağım? Bir özel te
şebbüs ortada var. Bunun satış fiyatı ile ka
mu seiktörünün satış fiyatını mukayese yapmak 
imkânı her zaman için tüketiciye bahşedilmiş 
oluyor. Yine, zannedilmesin ki, bu imtiyazlı 
şirketler TEK Kanunundan sonra kurulmuştur. 

Arkadaşlar, o günlerde Çukurova'da, An
talya'da cereyan yok iken, birçok müteşebbis
ler, hattâ Devletin iştiraki olan teşekküller 
de katılmak suretiyle bu enerjiyi orada yarat-
ımışlardır. Şu halde bu enerjiyi yaratmış ol
maları kendilerine bir ölçüde kâr sağlıyorsa 
da, bunun karşılığında vergi ödediklerini de 
kabul edelim. 

Ayrıca, biraz evvel söylediklerinin afcskıe 
olarak, TEK fiyatından aşağıya sattıkları res
mî rakamlarla ortadadır. Hattâ TEK'den cere
yan alarak özel sektöre satıp, kâr temin etmek
tedirler. 

Yüce Meclisin de Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânında buna dair kararı mevcut iken, 
bunun devletleştirilmesi yönündeki kanaate iş-< 
tirak edemiyorum. 

Sayın senatörler, maden ve petrol konusuna 
değinmeyeceğim. Pek yakında Umumî Heyet
te her iki konuda, kanunları dolayısiyle müza
kereleri cereyan edeceği için o sırada görüşleri
mizi arz edeceğiz. Bu husustaki temennilerimi
zi yukarıdan beri de arz ediyorum. 

Bugün sıvılandırılmış petrol gazı (LPG), 
halk dilinde mutfak gazı diye türlü isimlerle 
anılan yakacak gazı halkın temel bir ihtiyaç 
maddesi haline gelmiş olup, tüketimi artmak
ta bu oranda da önemi büyümektedir. Bu se
beple, tevziî faaliyetinin millî yakıt politika
sına uygun, olağanüstü halleri öngören bölge 
depolarıyla tamamlanmış, standartlara bağlı, 
emniyet şartlarını haiz, taşınmada ekonomi 
sağlayan düzenli ve plânlı bir şeikilde yürütül
mesi gereken bir kamu hizmeti haline çevrilme-
ısl zorunlu bir hale gelmiştir. 

Ancak, yukarıda açıklanan kamu yararının 
en geniş çapta sağlanabilmesi için, sivilandırıl-

237 — 



C. Senatosu B : 28 6 . 2 . 1973 O : 3 

imiş petrol gazının fiyatlarının ucuzlatılması 
gerekli görülmektedir. Bu ihti'yacı hisseden 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, bu 
probleme bir çözüm yolu bulmak için bir ta
sarı hazırlığına giriştiğini memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Hava kirliliği, bugün için büyük bir prob
lem halini almış olup, yalnız Ankara'yı de
ğil diğer şehirlerimizi de tehdide başlamıştır. 
Şimdiden ciddî tedbirler alnımadığı takdirde, 
bu problemin çoik pahalıya çözümleneceği bir 
gerçektir. Hükümetçe de hava kirliliği soru
nunun önemi idrak edilerek, konu ciddî ola
rak ele alınmıştır. Bu amaçla, Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığının koordinatörlüğün
de, ilgili bakanlardan teşekkül eden bir kuru
lun çalışmalarına başladığını memnuniyetle öğ
renmiş bulunuyoruz. 

Hayatî bir tehlike teşkil eden bu konuya 
ciddî bir çözüm yollu bulunıması temennisiyle 
sözlerimi bitirir, 1973 malî yılı Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı ve bu Bakanlığa bağlı 
kuruluşlar bütçesinin Türk Milletine ve tat-
bikçilerine hayırlı, uğurlu ve başarılı olmasını 
diler, şahsım ve grubum adına Yüce Heyeti
nizi saygı ile selâmlarım (Alkışlar) 

Maden 
Petrol 
Petrol Ürün. 
Kimya 
Petro-Kimya 
Metallurji 
Enerji 
Tarım 
Hizmetler 

Toplam 

rımı (1000 TL. 

1 156 378 
:20i 000 
588 519 
185 330 
805 330 
827 485 

2 742 205 
1 149 503 

277 574 

7 751 830 

) 

14.8 
2.5 
7.5 

2.3 
10.3 

10.6 
34,3 
14.3 

3.4 

,— 

olarak görülmüştür. 
Yukarıdaki tablodan da görüleceği üzere, 

petrol ürünleri ve metallurji rektörleri dışındaki 
sahalarda önemli artışlar mevcuttur. 

'Maden, petrol ve enerjideki artışları memnu
niyetle karşılamakla beraber, yeterli olduğun
da şüphelerimiz vardır. Hele metallurji sektö
ründeki % 44,1 nispetindeki azalmayı olumlu 
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BAŞKAN — Adalet Part.:si Grubu adına sa
yın Cemal ettin İnkaya, buyurun efendim. 

A. P. GEUBU ADINA CEMALETTİN İN
KAYA (Balıkesir) — Sayın Başkan, Cumhuri
yet Senatosunun sayın üyeleri ; 

Adalet Partisi Grubu adına, bütçesi ve faa
liyetleri hakkında görüşlerimizi ifadeye çalışa
cağım Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
yaklaşık olarak bundan 9 sene evvel kurulmuş
tur. Birinci Beş Yıllık Kalkınma Plânının il'k 
yıllarından bu yana faaliyette bulunan ve Türk 
kalkınmasına, Türk ekonomisine önemli katkı
larda bulunan mezkûr Bakanlığın bugüne kadar 
istikrarlı ve kanunî bir bünyeye kavuşamamış 
olmasını, bir talihsizlik olarak zabıtlara geçmesi 
yönünden ifade etmek isterim. 

Bağlı ve ilgili kuruluşlara kendi mevzuat
ları içerisinde çalışmalarında bir koordinas
yon görevi yapan Bakanlığın tüm kamu yatı
rımları içerisindeki payı, Birinci Plân dönemin
de % 22,2, İkinci Plân döneminde ise artarak or
talama % 36,5'e yükselmiş, Üçüncü Beş Yıllık 
Plânın ilk yılı olan 1973 de ise % 35,3 olmuştur. 
8 milyar 952 milyon TL'lık Yatırımın sektörler 
itibariyle dağılımı 1972 yılı yatırım programı 
ile mukayeseli olarak şöyledir : 

1973 yılı yatırı
mı (1000 TL.) 

1 425 000 
380 000 
434 100 
229 087 
844 068 
460 000 

3 459 471 
1 325 000 

395 000 

8 951 -676 

Nispet 

15.9 
4,3 
4.8 
2.5 
9.5 
5.2 

38.6 
14,8 

4.4 

_ 

Park 

23.2 
89 
26.2 
23.7 

4.8 
44.4 
26.1 
15.2 
42.3 

_ 

karşılamadığımızı ve Sayın Bakanın bu hususta 
bizleri aydınlatmasını istirham ederiz. 

Sayın senatörler, biraz evvel yatırım miktar
larını zikrettiğim sânayi seik+örlerini, Bakanlığa 
bağlı ve ilgili kuruluşların isim ve hizmet alan
larını gözden geçirdiğimiz zaman, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığının en önemli faali-
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yetlerini şu 4 anagrupta toplamak mümkün ola
caktır. 

I. Enerji, 2, Petrol, 3, Maden, 4. Su kay
maklarım değerlendirme ve geliştirme. 

Bendeniz bu konuları, detaylara girmeden 
,genel hatları ile incelemeye ve bâzı önerilerde 
(bulunmaya çalışacağım. 

II. Enerji Konusu : 
Ülkemiz, 1973 yılıma 10 yıllık bir plân uy

gulaması dönemini geride bırakarak girmekte
dir. Hiç kimse inkâr «demez ki, bu 10 yılda ger
çekten Türkiye önemli ekonomik gelişmelere 
ve büyümelere saihne olmuştur. Bu büyüme 
ye gelişmeler -elbette bâzı problemler de getir
miştir. Ancak müllî gelirin d^ bu 10 sene zarfın
da tam bir katı artmış olduğu hatırlanmalıdır. 
Kalkınmanın doğal sonucu olarak hızlı şehirle-
şem ve sanayileşen ülkemizin en önemli sorunla
rından birisi de, hiç şüphesiz enerji yetersizli
ğidir. Bu kanaatimizi kuvvetlendiren, teyideden 
'beyanatı iki gün evvel Sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının ağzından hepimiz radyo 
ve Televizyonlarımızda dinlemiş bulunuyoruz. 
Hemen sırası gelmişken şunu ifade etmek iste
rim ki, birkaç senedir bu noktaya geleceğimiz 
apaçık ortada iken, tedbir alınacak yerde elekt
rik düğmelerimin kapatılmasını, ampul adetle
rinin azaltılmasını isteyen Bakanı, Bakanlığın 
tutumunu mazur görmeye ve bunu tabiat şartla
rına bağlamaya imkân yoktur. 20 nci asır insa
nı, tabiatla mücadele eden, onu yenen birçok 
noktalarda meydan okuyan insandır. Geniş 
•enerji imkânlarının var olduğu ülkemizde, kade
rimizi tabiat şartlarına terk ederek ve bir göğe, 
bir yere bakarak sabırla beklemek tasvip edile
cek bir yol değildir. 

Muhterem arkadaşlarım, gelişmiş ve geliş
mekte olan ülkelerde kazanılmış tecrübeler; ye
terli miktarda, emniyetli ve ucuz enerjinin za
manında temin edilmesinin ekonomik kalkın
mada en önemli unsuru teşkil ettiğini göstermek
tedir. Nitekim, dünyanın çeşitli memleketlerin
de fert başına millî gelir ile fert başına kullanı
lan enerji miktarları arasında çok yakın bir il
iği ve ilişkinin olması, yukarıdaki kanaatimizi 
doğrulamaktadır. Dolayıisıyle, ekonomik bir kal
kınma çabasında olan memleketler fert başına 
enerji kullanmalarını yükseltmedikçe, herhan
gi bir sanayileşme ve gelişme düzenine gireme
mektedirler 

Hızlı bir ekonomik kalkınma çabası içinde 
bulunan memleketimiz, enerjinin istenilen mik
tarlarda, mâkul fiyatlarla, istenilen yerde ve 
zamanda temin edilmesine büyük bir önem at
fetmek mecburiyetindedir. 

Hiç şüpihesiz geçmiş senelerde bu istikamet
te gayretler sarfedilmiş ve ekonomik gelişme
mize imkân verecek seviyelere getirilmeye çalı
şılmıştır. 

•Benden evvel konuşan sayın hatiplerin, geç
miş senetlerde bu yönde gayretler sarfedilmıemiş 
olmasını zikretmiş olmalarını isabetli bir teşhis 
olarak zikretmeye imkân yoktur. Hal böyle olsa 
idi. 4 milyar kilovat saat enerji imkânlarına sa
hip ülkenin Adalet Partisi iktidarı eline geçtik
ten sonra, teslim ettiğimiz tarihlerde 9 - 10 mil
yar kilovat/saata yükselmiş olmasının izahı 
mümkün olmazdı. Fakat, bir - iki senedir bu 
gayretlerin bâzı politik sebeplerle yavaşlatılmış 
ve gelişme yönünden saptırılmış olması, buna 
ilâveten devreye girmesi plânlanmış ve inşaası-
na başlanmış santrallerin termin plânlarında1 

mulhtelif sebeplerden ileri golen gecikmeler yeni 
dar boğaızlar yaratmıştır. İki senedir işbaşında 
bulunan güya Partilerüstü Reform Hükümetle
rinin bu konuda mütereddi:; davranışları, bü
rokrasiye boğularak ve bâzı doğma fikirlere 
saplanarak, gerçekçi bir politika takibedeme-
miş olmaları sıkıntıları çoğaltmıştır. Türk eko
nomisi uzun süre bu yanlış tutumların zararını 
çeke c eğe benzemektedir. 

Keban Projesinin durumu bunların en önem
lilerinden birisidir. Bu konu üzerinde ciddiyetle 
durulmalı ve bu dev santralin en kısa zamanda 
devreye girme imkânları temin edilmelidir. 

Yine bu arada şunu ifade etmek isterim ki ; 
bu santralin sevk ve idaresinde, teknik kontro
llünde Devlet Su İşlerinin durumu ve fonksiyonu 
Bakanlıkça önemle takiibediimeli ve bu gecikme
lerin, bu santralin kontrolündeki teknik imkân
sızlıkların neden ileri geldiği hususu Devlet Su 
İşleri görevlilerinden sorulmalıdır. Buna ilâve
ten, Hopa ve Seyitömer santrallerinin önümüz
deki 2 - 3 ay içerisinde devreye gireceğini öğ
renmiş olmamız bizi memnun etmiştir. Ancak bu 
imkânlar kısa devrede dahi yeterli değildir 

Bırakınız gelişmiş ülkeleri, komşu ülkelerle 
fert başına enerji tüketimimiz mukayese 'edil
diğinde, hazin tablo meydandadır. Yuıgoslav-

— 239 — 
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ya'da 1367 kws/kişi, Yunanistan'da 963 kwsAi-
§i Türkiye'de 294 kws/kişi basına. 

Gerçi Sayın Bakan biraz sonra çıkıp burada 
cevap olarak, 2 nci Plân dönemi başlarında 6 
milyar Kws olan elektrik enerjisini üretiminin 
l!972'de 11 milyar Kws'a ulaşmış olduğunu, 
1973'te bunun plân hedeflerine uygun olarak 
12,4 milyar Kws'a varacağını ifade edeceklerdir. 
Bu doğru rakamlar hiç bir gerçeği değiştirme
yecektir. Bu şu demektir; bugünkü tutumla 10 
sene sonra Yunanistan seviyesine geleceğiz ve 
bir - iki sene sonra da karanlıkta kalacağız. 

Sayın senatörler, o halde ne yapmalıyız? Na
sıl bir yol ve yöntem ta'kibetmeliyiz? Bu konu
da uzun vadeli politika tespiti ve programların 
yapılması, ulusal çıkarlar çizgisinde olmalı, hiç 
bir izmlere ve doğmalara yer verilmemelidir. 
Praıgmatiık görüş, akılcı görüş olmalıdır. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 1971 
yılı Bütçe konuşmasında, Halk Partisinin Sayın 
sözcüsü Enerji ve sektörünü eleştirirken, «Bu 
konu üzerinde bu kadar ayımtılı durmamızın 
elbette bir nedeni vardır. Zira, ihtiyaç tahmin
lerimin yüksek tutulması gayretleri atıl kapasi
te yaratmaktadır. Bu ise kaynak israfıdır.» de
mişi. Bugünlerin mesulleri yukarıdaki ifadele
rin içinde apaçık görünmektedir. 

Yine bugünün mesulleri bu kürsüden, «Ener
ji plânlamasının uzun vadeli politikalara dayan
madığını, iyi yapılmadığını, tahminlerin isabetli 
olmadığım» ifade etmektedirler. Bugünkü ifa
deleriyle 1971 Bütçe konuşması arasındaki çe
lişkiyi izaha imkân yoktur. 

Muhterem arkadaşlarım, buraya kadar ener
jinin ekonomideki önemini ve bugün ülkemiz
deki durumunu anlatmaya çalıştım. Şimdi Tür
kiye'nin bu sektörde potansiyeli nedir, bu po
tansiyel nasıl değerlendirilmelidir, izlenecek po
litika ne olmalıdır? Bunların üzerinde duraca
ğım. 

Saym senatörler, gelişmiş ülkelerin sanayi-
lerindeki sabit kıymetlerin takriben % 25"inin 
bu sektörde oluşu, bir ülkenin kalkınabilmesi 
için kaynakların büyük bir kısmını enerji sek
törüne ayırması ve optimum biçimde kullanıl
ması sıhhatli kalkınmanın önemli bir unsurudur. 
Bu alanda yapılacak hatalı yatırımlar kapital 
israfına yol açacağı gibi, pahalı enerji üretimi 
sanayinin her kesiminde etkisini gösterir ve 

I diğer ülke sanayiileri ile rekabet imkânlarını 
yok eder. Yapılacak enerji tesislerinin üretime 
geçebilmeleri uzun sürelere ihtiyaç gösterir. Bir 
kömür ve petrol üretim alanının faaliyete geçe
bilmesi, bir hidrolik veya nükleer santralın ku
rulabilmesi 5 - 10 senelik zaman istiyebilir. Bu 
itibarla, uzun süreli enerji politikalarının tespi
tinde zorunluluk vardır. Bu politika, gelecekte
ki ihtiyaçların tahmini, bunları karşılamak üze
re enerji kaynaklarının tespiti ye bu hedeflere 
ulaşmak için gerekli üretim unsurlarının plan
lanması olarak özetlenebilir. Burada önemli bir 
nokta, elektrik enerjisi üretiminde geniş bir se
çim imkânının olmasıdır. Yapılacak seçimde 

I üretilecek enerjinin ucuza maledilmesinin yanı 
sıra, güvenilir olması ve iç kaynaklara dayalı 
bulunmasıdır. 

Ancak, saydığımız bu kriterleri belirli ölçü
ler içinde kullanma zorunluluğu da vardır. Bu
lada şunu söylemek istiyorum; kendi kaynak
larımızı kullanarak ürettiğimiz enerjiyi daha 
pahalıya ınalediyorsak, meselâ kömürü petrole 
ercih ediyorsak, bunun yurt ekonomisine ne öl

çüde yük olduğunu da hesaplamağa mecburuz. 
Çok uzun sayılamayacak bir süre sonra Ortak 
Pazara gireceğimizi gözden uzak tutmamalıyız. 
Ulusal enerji politikasının tespitinde Ortak Pa
zar ülkeleri enerji politikalarının da dikkate 
alınmasında zaruret vardır. Çünkü, enerji fi
yatı sanayi ürünlerinin maliyetinde önemli bir 
girdidir. Enerji maliyetinin toplam maliyetteki 
payı; çelikte % 26, kimyevî maddelerde % 16, 
öteki metallerde % 15'tir. Enerji fiyatlarını 
Ortak Pazar seviyesinde tutamazsak, sanayi ma
mullerimizin bu alanda rekabet imkânları yok 
olacak ve bundan Türk ekonomisi büyük zarar
lar görecektir. Ayrıca, Ortak Pazar ülkeleri 
'cinde enerjinin serbest olarak akışı gerçekleş
tirilmeye çalışılmaktadır. Bu hususun temini is
tikametinde Ortak Pazar ülkelerinde gerekli po
litikalar tespit edilmekte ve uygulama olanak
ları hazırlanmaktadır. 

Türk enerji politikasının tespitinde de, yu
karıdaki hususların ve dünyadaki gelişmelerin 
dikkate alınması kaçınılmaz bir zarurettir. O 
halde yerli enerji kaynaklarımızı ve yabancı 
kaynakları bu zaruretlere uygun istikamette ge
liştirmek lâzımdır. Sayın Bakanın ve ilgililerin 
dikkatine bu önemli iki hususu arz etmek iste-

I rim. 
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Muhterem arkadaşlarım, bugün için Türki
ye'nin yararlandığı başlıca ticarî enerji kaynak
ları ; su kuvveti, taşkömürü, linyit ve petrol ol
muştur. İleride bunlara nükleer enerji, tabiî 
gazlar ve jeotermal enerji gibi türlerin eklen
mesi de beklenebilir. Gerçi son 10 yıllık ener
ji üretiminde bâzı kaynak değişiklikleri olmuş
tur. 1962'lerde tezek ve odun tüm enerji kay
naklarının % 53'ünü verdiği halde, 1972'lerde 
bu oran % 31'e düşmüş, buna karşılık petrol 
ürünlerinin payı artmıştır. Halen enerji üreti
minin % G9'unu veren ticarî enerji kaynakları
nın % 14'ü taşkömüründen, % 9'u linyitten, 
% 42'si petrolden, % 4'ü hidrolik imkânlardan 
elde edilmektedir. 

Ülkemizin sahip olduğu doğal kaynak im
kânlarına göre, bu dağılımın dengesiz olduğu 
görülmekte olup, uzun vadeli politika tespitin
de bu hususun da dikkate alınmasında zaruret 
vardır. 

Sayın senatörler, biraz da nükleer enerji 
konusuna ve Türkiye'deki uygulamasına, ener
jinin metallurji ve petro - kimya sanayiindeki 
önemine değindikten sonra bu konuya son ver
mek istiyorum. 

Bugün dünyada nükleer enerji büyük bir 
önem kazanmakta ve süratle gelişmektedir. 1956 

yılında nükleer enerji ile çalışan santrallerin ka
pasitesi 5 bin Kw. iken, 1965'de 5 milyon Kw. a, 
1970'de 20 milyon Kw.'a yükselmiştir. 1980' 
lerde 300 milyon Kw.'a, 2000 yıllarında da 2,5 
milyar Kw.'a yaklaşacağı hesaplanmaktadır. 

Bu suretle yıllık dünya enerji istihsalinin 
% 60'ı nükleer enerjiden faydalanmak suretiy
le olacaktır. Türkiye'nin gelecekteki elektrik ih
tiyacının nasıl karşılanacağı hususunda yapılan 
etütlerde, 2000 yılma kadar en az 5 milyon 
Kw. lık nükleer enerji santralı kurulmasının ge
rekli olduğu meydana çıkmıştır. Hal böyle iken 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânında eğitim 
amaçlı 80 bin Kw. gücünde prototip nükleer 
santral kurulmasının kararlaştırılması, nükle
er konuların dünyada Öncelik kazandığı bir 
asırda anlaşılması güç bir husustur ve yanlış
tır. Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
nın bu konuya önemle eğilmesi ve bizi aydın
latması isabetli bir tutum olacaktır. 

Bir diğer önemli konu da metallurji ve pet
ro - kimya sanayiinde üretilen malların maliyet

lerinde enerjinin yeridir. Birinci Beş Yıllık Kal
kınma Plânından itibaren memleketimizde me
tallurji sanayiinin kurulması ve inkişafı için 
büyük gayretler sarfedilmektedir. Ele alman 
muhtelif projeler arasında da en büyük yeri 
Etibank alüminyum entegre tesislerinin işgal 
ettiği malûmdur. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma 
Plânında ise, dünya metallurji üretim değeri
nin, (Demir - çelik hariç) 2000 yılında 1 400 -
2 800 milyar Türk Lirası arasında bir düzeye 
ulaşacağı, bu değerin % 44,3'nü alüminyumun 
işgal edeceği tahmin edilmekte olup, uzun dö
nemli sanayileşme amacına ulaşabilmek için ön
celikle yerli doğal kaynakların değerlendiril
mesinin zorunlu bulunduğu ifade edilerek, 
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı devresinde 
7 milyar 450 milyon TL. lık yatırım yapılması 
derpiş edilmiştir. 

Memleketimizde kurulu ve kurulmakta bu
lunan metallurji sanayinin süratle inkişafı ve 
"lış piyasa ile rekabet edebilmesi ise, üretilen 
ürünlerin maliyetinin en önemli unsuru olan 
merji fiyatının dış ülkelerdeki metallurji sana

yinin ödediği fiyatları aşmamasıdır. Alüminyu
mun en çok üretildiği iki ülke olan A. B. D. ve 
Kanada ile komşu ülkelerimizden İran ve Yu
nanistan'da alüminyum üreten tesislerin enerji 
bedeli olarak ödedikleri fiyatlar 3 ilâ 6 kuruş 
Kv.'s, tir. Türkiye'de ise, bu rakam 25 kuruşa 
varmaktadır. Yanılmıyorsam Seydişehir proje
linin rantabilite hesaplarında enerji fiyatı 5 ku
ruş Kws. olarak düşünülmüştür. 

Bu nedenle, metallurji sanayiinin ve petro -
kimya en önemli sorunu olan enerji fiyatının bir 
an önce dış ülkelerdeki tarifelerin paralelinde 
çözümlenmesi hususunda Bakanlığın çalışmala-
.•ı:ıı ikmal etmesini temenni ederiz. Aksi halde, 
ülkemizde metallurji ve petro - kimya sanayii
nin gelişmesinden söz etmek gayri ciddî olacak
tır. 

Petrol Konusu : 
Muhterem arkadaşlarım, petrol, hepimizin 

her gün tartışma konusu olarak duyduğumuz, 
bildiğimiz, önemini dünyada gittikçe artıran, 
politik ve ekonomik değeri çok yüksek olan bir 
enerji kaynağıdır. 

Türkiye'de petrol aramaları 19 ncu asrın 
ikinci yarısında hakikî ve hükmî şahıslara ve
rilen petrol imtiyazları ile başlamış, Birinci 
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Dünya Harbine kadar bir miktar sondaj faali
yetinde bulunulmuş, bilâhare bir duraklama 
devri geçirildikten sonra 1926 yılında çıkarılan 
bir kanunla tekrar faaliyete geçilmiştir. Daha 
sonra 1933'te çıkarılan 2189 sayılı Kanunla Pet
rol Arama ve İşletme Dairesi kurulmuş ve ilk 
arama sondajı Mardin ilinde (Basbirinde) ya
pılmıştır. Bilâhare 1935 yılında 2804 sayılı Ka
nunla kurulmuş olan M. T. A. Enstitüsü ciddî 
aramalara geçmiş ve ticarî önemi haiz petrolü 
1940 yılında Raman dağında, 1951 yılında da 
Garzan'da bulmuştur. 

M. T. A. Enstitüsü 6326 sayılı Petrol Ka
nununun 1954 yılında çıkarılmasına, 6327 sayı
lı Kanuna T. P. A. O.'nm kurulmasına kadar 
önemli ve başarılı faaliyetlerde bulunmuştur. 

Bâzı çevrelerin bütün tenkitlerine ve ağır 
ithamlarına rağmen, 6326 sayılı Petrol Kanunu 
Türkiye'de petrolün bulunmasında ve değerlen
dirilmesinde, petrol sanayiinin kurulmasında 
önemli gelişmeleri sağlamıştır. 

19 senelik tatbikattan sonra, dünyada ve ül
kemizde değişen şartlar karşısında mezkûr ka
nunda yenilemelere ve geliştirilmelere ihtiyaç 
duyulmuş ve «Petrol Eeform tasarısı» ismiyle 
yeni bir kanun tasarısı Meclislere sevkedilmiş 
bulunmaktadır. Halen Senato Geçici Komisyo
nunda görüşülmekte olan bu kanun tasarısı hu
zurunuza geldiğinde, daha ayrıntılı olarak gö
rüşlerimizi ifade edeceğimiz gayet tabiîdir. 

Üçüncü Beş Yıllık Plân ilkelerine ve strate
jisine, Anayasanın 130 ncu maddesine uygun 
istikamette gelen ve Millet Meclisinde görüşü
lüp, Senato Komisyonunda görüşülmekte olan 
bu kanun tasarısının ülkemizde tüketilen mik
tarda petrol bulup çıkarılmasına yardım ede
ceğini ümit etmekteyiz. 

Sırası gelmişken A. P. Grubu olarak hemen 
ifade etmek isteriz ki, komünist bir ülke olan 
Sovyet Rusya'nın bile yeni petrol kaynaklarını 
işletmek izere, A. B. D. ve Japonya ile anlaşma
ya vardığı günümüzde petrol aramaları çok sı
nırlı kalmış, üretimi tüketimine yetmeyen, ne 
miktarda petrolün bulunduğu tespit edilmemiş 
olan, 1971'de 89 milyon dolar tutarında 5,5 mil
yon ton, 1972'de 110 milyon dolar tutarında 6,5 
milyon ton petrol ithal eden ülkemizde, özel te
şebbüsü ve millî menfaatlerimize uygun arama 
ve işletme yapacak yabancı şirketleri bu alan-
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dan kovmak ve devletleştirmeyi öngören zihni
yete hayır, diyoruz ve bu fikrin sahiplerini an
lamakta müşkülât çekiyoruz. 

BAŞKAN — Beş dakikanız kaldı efendim, 
ona göre ayarlayınız. 

AP GRUBU ADINA CEMALETTİN 1N-
KAYA (Devamla) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlarım; yabancı sermaye konusunda ve 
yabancıların Türkiye'de maden ve petrol arama 
ve işletme yapmaları konusunda, Atatürkçülük 
istikametinde olduklarını ifade edenlerin, bu 
kürsülerde, gazetelerde günlük havadisler ara
sında arama yapmamalarını doğru bulmadıkla
rı, sık sık yer almaktadır. Atatürkçülük çiz
gisinin, Atatürkçülüğün ne olduğu hususu uzun 
süre daha Türkiye'de münakaşa edileceğe benze
mektedir ; ama ben bu münakaşaların bir nokta
da kesilmesinde büyük fayda mülâhaza etmekte 
ve Atatürk'ün, yabancı sermaye konusunda 
1923 yıllarında, İzmir İktisat Kongresinde neler 
söylediğini ifade etmekte iktifa edeceğim. 

«Memleketimizi az bir zamanda mâmur etmek 
için, milletimizin gayrikâfi sermayesi karşısın
da, haricin sermayesinden vesayetinden istifade 
etmek, hakikî menfaatimiz iktizasmdadır. Zan-
nolunmasm ki biz, ecnebi sermayesine hasım bu
lunuyoruz. Hayır, bizim memleketimiz vâsidir, 
çok sây ve sermayeye ihtiyacımız vardır. Bina
enaleyh, kanunlara riayetkar olmak şartıyle ec
nebi sermayelerine lâzım gelen teminatı verme
ye her zaman hazırız.» 

İşte Atatürk'ün söyledikleri. 
Muhterem arkadaşlarım, bugün dünyada 

petrol bakımından en önemli bölge Orta Doğu' 
dur. Dünya petrol rezervi 87 milyar tondur. 
Bunun 50 milyar tonu bu bölgede, yani Orta Do-
ğu'dadır. Coğrafî durum itibariyle petrollü böl
gelerle çevrili olan ülkemizde petrol olması ih
timali kuvvetlidir. Bu ihtimali gerçekleştirmek 
için geniş çapta aramalara girmek gerekir. Bu 
ise, büyük teknik bilgiye ve geniş malî kudre
te ihtiyaç gösteren bir husustur. Bütün bu im
kânların kemâliyle ülkemizde var olduğunu id
dia etmek mümkün değildir. 

Bu itibarla T. P. A. O. malî ve teknik yön
den Devletin bütün imkânları kullanılarak bu
günkü durumundan daha güçlü hale getirilmeli
dir. Buna ilâveten akıllı davranarak, kendimize 
güvenerek, millî menfaatlarırnızı koruyarak te-
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min edilebilecek bütün iç ve dış imkânları bu 
sahaya getirmeye çalışmalıyız. 

Bu konuda Hükümetçe hazırlanan kanun ta
sarısı üzerinde Umumî Heyete geldiğinde daha 
geniş maruzatta bulunacağımızı düşünerek faz
la vaktinizi işgal etmeyeceğim. Ancak büyük 
petrol kaynaklarına sahip bir ülke olan Suudî 
Arabistan Petrol ve Madencilik Bakanı Şeyh 
Yamani'nin bir beynelmilel konferansta petrolü 
devletleştirmenin faydadan ziyade zarar getire
ceğini ifade etmiş oduğunu söylemeden geçemi-
yeceğim. 

Ayrıca İkinci Beş Yıllık Plânda öngörülen 
tedbirlerden, petrol sektörünün aramadan pa
zarlamaya kadar entegre bir sistem içinde bu
güne kadar organize edilememiş olmasını da, 
üzüntü ile karşıladığımızı ifade etmek isterim. 
Sayın Bakandan bu konudaki çalışmaları, özel
likle Petrol Ofis hakkındaki düşüncelerini ve 
bu teşekkülde alması lâzım gelen kısa vadeli 
tedbirleri öğrenmek isteriz. 

BAŞKAN — Vaktiniz doldu, ona ögre ayar
layın efendim. 

A. P. GRUBU ADINA CEHALETTİN İN-
KAYA (Devamla) — Sayın Başkan, ikinci ko
nuşmaya mahsuben, bir müddet istirham edece
ğim. 

BAŞKAN —• Şimdiye kadarki tatbikatımız, 
ikinci •görüşmelere mahsuben olmuyor, Şayet, 
ikinci konuşmadan sarfınazar ederseniz ve hu 
müddet beş dakika kadar olursa, o zaman müsa
ade ediyoruz. Aksi takdimde,' Tüzüğümüzün tat
bikatım yapıyoruz. Diğer gruplar konuştuktan 
sonra, ikinci kez söz hakkı verilebiliyor. Sizin 
görüşmeniz ise, beş dakikada bitecek gibi değil. 
Lütfedin burada kesin. İkinci konuşmanızı Sayın 
Gürsoytrak kouştuktan sonra yapabilirsiniz. 

SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sizden 
evvelki başkanlaı tatbik ediyordu. 

SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Sa
yın Başkan devam edebilirler, belki 'ben de ikin
ci söz hakkımı kullanacağım. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğe aykırı olur. 
Devam edebilmesi za'tıâlinizin müsaadesiyle olmaz. 
Tüzük diyor ki, «Herhangi bir grup diğer grup
lar konuşmadan ikinci defa söz alamaz.» Ben Tü
züğü tadil edemem ki... 

A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN İN-
KAYA (Devamla) — Sayın Başkanım, bunun 

tatbikatı Millet Meclisinde yapılmıştı. Burada da 
ikinci görüşme hakkımıza mahsuben üç, beş da
kika müsaade ediniz. Müsaade buyurunuz, fikir 
teselsülünü bozmamak için, bu görüşlerimi ifade 
edeyim. 

BAŞKAN — Şu halde ikisinin ortasını bula
lım; Tüzüğün maksadı, söz sırasında bulunan di
ğer grupların söz hakkını ketmetmemek için bu 
hükmü ko}mıuştur. Söz sırasında bulunan grup 
buna rıza gösterdikten sonra 15 dakia daha ilâve 
edelim öyleyse Buyurun. 

A. P. GRUBU ADINA CEMALETTİN İN-
KAYA (Devamla) — Teşekkür ederim Sayın 
Başkan. 

3. — Maden konusu : 
Saym senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığının S ncü önemli «görev grubu ise ma
denlerdir. Ülkemizin maden çeşitleri ve rezerv 
durumları itibariyle sıhhatli bir maden envanteri 
olmamakla beraber, elde mevcut bilgilere göre 
geniş imkânlara sahibolduğu söylenebilir. 

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı maden 
sektörüne gereken ağırlığı vermiş görünmekle be
raber; 'gerçekleşme, yıllık bütçelerle verilecek im
kânlara bağlıdır. Yine Üçüncü Beş Yıllık Plânın 
1973 programında bu sektöre ait olumlu önerileri 
müşahede etmekteyiz. En içten temennimiz, Ba
kanlığın bunları 'gerçekleştirme malî olanaklarına 
ve mevzuat düzenlemelerine kavuşabilmesidir. Ge
lecek seneki bütçe görüşmelerinde bu önerilerin 
ne nispette gerçekleştiğini araştırmak ve takibet-
m'ek ciddî görevimiz olacaktır. 

Kanaatimizce sorun, yeraltı servetlerine sa-
hiibolmakfcan öt'? bu zenginlikleri en süratli ve en 
müessir şekilde yurt ekonomisi ve ülke kalkınma
sı emrine verebilmek, faydalanma oranını artır
mak ve kötü istismarı önlemektir. Bu görüşte 
hangi ekonomik anlayışın sahibi olursak olalım 
birleşmeye mecburuz. Amaçta birleştiğimiz takdir
de, bu amaca varmadaki araçların münakaşasını 
elbette yapacağız ve memleket için en yararlısını, 
en hayırlısını bulacağız. Bu konuda Anayasamı
zın 130 neu maddesini doğru ve gerçekçi olarak 
anlamaya mecburuz Herkes kendi ekonomik görü
şüne göre bu maddeyi değerlendiremez ve değer
lendirmem •elidir. 

Madencilik sektörü büyük sermaye isteyen 
riskli bir sahadır. Kamu sektörü - özel sektör ayı
rımı ve üstünlüğü münakaşalarını bir noktada 
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bitirerek, akılcı yc-lclan süratle bu sabaya, kalkın
ma plânı gereklerine de uygun-olarak girmeliyiz. 
Yabancı sermaye ve teknoloj'shıi, ist'snaî bâzı mi
saller göstererek peşin fikirlerle gitmemeliyiz. 
Aksi kaide zenginliğin üstüne oturup, fakirliği 
kaibul etmek sefaleti refaha tercih etmek durumu
na düşeriz. 

Sayın senatörler, bugüne kadar üzerinde çek 
durulan, kalkınma plânlarında yer alan, Maden 
Bankasının süratle faaliyete geçirilmesi, maden
ciye madenciliğin gerektirdiği şartlarla kredi sağ
lanmasını temin etmeliyiz. Sayın Bakanın bu ko
nuda ne düşündüğünü veya nasıl bir yol taklbe-
deceğini öğrenmek isteriz. 

Yeraltı kaynaklarımızın etüt ve envanter ça
lışmalarının hızla tamamlanması ve bu çalışmala
ra dayalı makro düzeyde bir değerlendirme ya
pılmalıdır. Envanter çalışmaları tamamlanma
dıkça, başka bir deyişle yeraltı kaynaklarımız 
hakkında sıhhatli ve güvenilir verilere sah il: ol
madıkça, uzun vadeli plânların başarısı eok şüp
helidir. Ancak bu çalışmalar tamamlandıktan sen-
ra dünyada ve Türkiye'deki treııtler de tespit edi
lerek öncelikleri ve özendirme tedbirlerini de 
kapsayan uzun vadeli bir politikanın tespiti müm
kün olabilecektir, Yine bu politikanın kaplamı 
içinde madenlerle ilgili faaliyetleri yürütecek ku
ruluşların yapı ve fonksiyonu, faaliyetlerin']! 
kontrol ve koordinasyonu, insan gücü eğitimi, tek
nik ve araştırma merkezlerinin geliştirilmesi cPbi 
hususlar da. dikkate alınmalıdır. Yakında, Sena
to Umumî Heyetine gelecek olan Maden Kanunu 
tasarısının görüşülmesi sırasında bu hususlar dik
kate alınmalı ve gerekli tedbirler getirilmelidir. 

Bu konuda da mâruzâtıma son verirken, Sa
yın Bakanın dikkatine hemen arz etmekle fayda 
mütalâa ettiğim bir iki hususu söylemek isterim. 

1. Maden Kanununda, aramadan - işletmeye 
geçişte bir ara işletmeyi mümkün kılan 57 ne' 
madde vardır. Bu madde maksadının dışında 
uzun süredir Türkiyekle tatbikat görmektedir 
Elimizdeki bilgilere göre, bu maddeye istinaden 
1 400 adet maden işletilmektodir. İşletme ruh
satlı maden 500, işletme imtiyazlı maden ise 225 
adettir. 

Yukarıdaki rakamlardan görüleceği üzere bu 
57 nei madde, madencinin kolayına gelmekte, ka
nunun istediği tıâzı küçük şartlan yerine getir
mek suretiyle, uzun süre işletmeye geçmektedir. 

i İşletme ayrı bir iştir: On sene, enbeş sene bu şe
kilde madeni İsleten üreticiler vardır. İşte bu, 
kötü istismarın ta kendisidir. 

Maden Reformu Kanun tasarısının Meclisle
rimize geldiği şu sırada, bu 57 nei madde üzerin
de Bakanlığın herhangi bir öneris'nln, herhangi 
bir çalışmasının bulunmadığını üzülerek müşa
hede etmekteyiz 

Bu itibarla, Sayın Bakandan rica, ediyorum; 
bu 57 nei madde tatbikatını mütehassıslarına, il
gililerine araştırtsın, tetkik ettirsin ve gerekli 
tedbirleri Yüce Meclislere getirsin. 

İkinci husus, yine yeraltı ve yerüstü, kaynak
larımızın değerlendirilmesinde Osmanlı devrinden 
kalma bir Taş Ocakları Nizamnamesi mecvuttur. 
Bu Nizamname de Maden Kanunu tasarısı espri
si istikametinde ele alınmalıdır. Çünkü maden, 
doğal kaynaklar dinamik bir unsurdur. Bugün 
çok değerli görülen 'bir madenin yarın hiçbir de
ğeri kalmayabilir. Bunun aksi de varittir. Bu iti
barla, Taş Ocakları Nizamnamesi, de Maden Ka
nununa tabi maddelerine göre zamanla değiştiril
melidir. Ta Osmanlı devrinden kalma bu Nizam
namenin, bugün Türk gerçeklerine, Türk maden
ciliğine, Türk maden işletmeciliğine uymadığına 
hepimiz müdrikiz; ama bu hususta da yine bir ha
zırlığın Sayın Bakanlıkta bulunduğunu hen bil-

! miyorum. Eğer, varsa memnun olacağız. Eğer 
böyle bir çalışma yok ise, Maden Kanunu bütün
lüğü içinde, bu Osmanlı de, rinden kalma Nlzam-

j namenin de gözden geçirilmesinde sayısız fayda
lar vardır. 

Sayın senatörler, son anagruba gidiyorum. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının 4 ncü 
atnagrup hizmetlerinden olan yeraltı ve yerüs
tü su kaynaklarının değerlendirilmesi ve ge
liştirilmesi, zararlarının önlenmesi, bunlardan 
çeşitli yönlerde faydalanmak için gereken hiz
metlerin yapılması, taşkın kontrolü, sulama, 
kurutma tesislerinin kurulması, enerji iıstihsa-

j 11, büyük şehirlere içme, kullanma ve endüstri 
suyu temini gibi hizmetler 1953 senesinde 6 200 
sayılı Kanunla kurulmuş olan katma bütçeli 
ve tüzel kişiliği haiz DSİ G-enel Müdürlüğü 
tarafından yapılmaktadır. 

Kuruluşunu mütaaıkıp uzun yıllar büyük ve 
başarılı hizmetlerin sahibi olmuş olan bu ida
renin son senelerde bir atalet ve klâsik idare 

I yönetimi içine girmiş olmasını izah etmek müm-
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kün değildir. Bunun sebeplerimin araştırılıp 
bulunması ve bu idareye yeniden eski canlılığı
nın ve dinamik bir ruhun verilmesini temeınni-
ye şayan görürüz. 

DSİ Genel Müdürlüğünün tarım sektörü 
ile ilgili yatırımlarıyla enerji sektörü yatırım
larının dengclenem<emiş olması, enerji sektörü 
yatırımlarının önplâna geçmiş olması tasvip 
'edilecek bir husus değildir. 

Zamanla bu Genel Müdürlüğün hizmetlerin
de bir büyüme olmuş; faik at, buna paralel büt
çeler tanzim edilememiştir. Ve bugün DSİ 
Genel Müdürlüğünün en büyük sıkıntısı malî 
olanaksızlıktır. Teşkilât Kanunu kifayetsiz du
ruma düşmüş, yeni anlayış ve teknolojilere 
uygun hale getirme çabaları uzun süredir ne-
ticelendirillememiştir. Birinci ve İkinci Plânda 
sulamaya ayrılan paralar yeterli olama,mış ve 
plân hedeflerinden geri kalmıştır. Üçüncü plân 
döneminde bu konuya gereken ağırlığın veril
diğini memnuniyetle müşahede etmekle bera
ber, Türk tarımının doğal şartlardan kur'tarı'l-
ımasına yetecek miktarda görme>meıkteyiz. 

DSİ Umum Müdürlüğü, daha ziyade su
lama yatırımları yapan ve işletmeci bir daire 
olarak yeniden organize edilmeli, Teşkilât Ka
nunu bu yönden değiştirilmelidir. 

TEK ile DSİ Genel Müdürlüğünün ilişki]eri 
yeniden düzenlenmeli, enerji maksatlı baraj
ların inşası ile DSİ Genel Müdürlüğünün bün
yesindeki bu birimin TEK'e devredilmesi dü
şünülmeye değer bir konudur. 

Yukarıda arz ettiğim hususlarda da Saym 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının kesin 
görüşlerini öğrenmek isteriz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın ba
şından beri izahına çalıştığım genel konulardan 
sonra, Bakanlığa, bağlı ve ilgili kuruluşların 
bâzı özel konularına da değinerek konuşmamı 
tamamlamak İstiyorum. 

1. Maden Reformu Kanun tasarısının ge
tirdiği yeniliklerden olan Maden İşleri Genel 
Müdürlüğü, istenilen fonksiyonunu ifa ede
bilmesi için, mutlaka katma bütçeli ve tüzel 
kişiliği haiz bir daire haline getirilmeli ve mu
kavele1! personel istihdamı imkânı sağlanmalı
dır. Zannederim, Maden Kanunu ile bu im
kân sağlanıyor. 

2. TKİ idaresi geleneksiel durgun bir ida
re tarzından kurtarılmalı ve dinamik bir bün
yeye kavuşturulmalıdır. Bu hususta malî kay
nak yetersizlikleri var ise giderilmeli, faizsiz 
veya düşük faizli malî kaynaklar yaratılmalı
dır. Taşkömürü ve linyit rezervleri yönünden 
zengin olan ülkemizin bu kaynaklara olan ih
tiyacında, zaman zaman dar boğazlara düşül
mesinin izahı mümkün değildir. Yakıt sorunu, 
önemli bir soran olarak her sene karşımıza çık
maktadır. Hükümet Mıerkezinin bile teshin 
maksatlı kömürünün temin edilememesi sebep
leri araştırılmalı ve bertaraf edilmelidir. TKİ 
idaresi bölgesel plânlamalara giderek, ülkenin 
yakıt ihtiyacını dengeli olarak karşılayacak 
tedbirleri almalıdır. Bünyesinde gerekli reor-
ganizasyonu yapıp, etüt ve işletme konularına 
Özel bir ağırlık vermek yollarını aramalı, özel 
sektörü kontrol edebilmeli ve projeyi teknik. 
yardım yapabilecek seviyeye getirilmelidür . 

8. EİE İdaresi Kanunu, bugünün şartla
rına uydurularak ve kalkınma plânları önerile
rine uygun olarak bir Devlet proje ofisi haline 
süratle getirilmelidir. Keban Barajındaki ma
ğaraların tıkanması işliyle EİE İdaresinin gö
revlendirilmiş olmasının izahı mümkün değildir. 
Bir etüt idaresi olan bu kuruluşun, böyle bir 
uygulamayı yapabilmesi ihtisası ve görevi dı
şındadır. Saym Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanının bu hususta aydınlatıcı bilgi vermesini 
bilhassa rica edeceğim. 

4. Enerji istihsaline matuf bütün santral 
yapımları Türkiye Enerji Kurumuna verilme
lidir. Elektrik enerjisi üretim ve tüketiminde 
her noktada tek sorumlu ve görevlli TEK olma
lıdır. 

Yalnız burada bir hususu açıklamak mecbu
riyetindeyim. Bu izahatımdan, benden evvel 
konuşmacıların bahsettikleri Çukurova ve Ke
pez samtrallarmın TEK'e devredilmesi gibi bir 
mâna çıkarılmamalıdır. Ben, prensibini izah 
ettiğim hususa sadıkım; ama, Çukurova Ano
nim Ortaklığına muayyen bir süre ile hukukî 
bâzı imkânlar tanınmış, müktesep haklar doğ
muş. Binaenaleyh, imtiyaz süresi verilmiş. 
Birçok kişinin, birçok Türk vatandaşının ortak 
olduğu bu anonim şirketi, iktisap ettiği huku
kî hakları bir anda bir kanunla kesip, bunu 
TEK'e devretmenin hukuk devletine yakışır ta-
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rafmı göremediğimi de bu arada ifade etmek 
isterim. Bu itübarla, bu anonim şirketin im
tiyaz süresinin biliminde bu konunun ımüna-
kaşasında fayda mülâhaza ederim. 

5 nci önerim, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığına bağlı ve Bakanlıkla ilgili 9 - 10'a 
yakın büyük kuruluş vardır. Bu büyük kuru
luşlar büyük işçii istihdam etmektedirler ve her 
(kuruluş kendi bünyesinde toplu sözleşmıder 
yapmaktadır. Hatırladığıma göre, 1967 sene
sinde bendenizin de bir nebze Bakanlıkta bir 
görev aldığım sırada bu hususta bir araştırma 
yaptık; bağlı ve ilgili kuruluşlarnı nasıl toplu 
sözleşme yaptıklarını tetkik ettik. İşçilerine na
sıl imkânlar veriyor ve farklılıklar nedlir konu
larında bir araştırma yaptık. Gürdük ki, mü
esseselerin hiçbirinde aynı işi yapan adam, di
ğer 'müessesede aynı parayı almıyor; yani fark
lı müessselerde aynı işi yapan işçiler, değişik 
değişik ücretler alıyor ve değişik değişik imkân
lar sağlıyorlar. 

Bu itibarla, Sayın Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanımız uygun bulurlarsa, büyük iş
çi kitlesinin istihdam edildiği Bakanlığa bağlı 
kuruluşlarda, kanunla ilgili bir araştırma yap
sınlar ; yani toplu sözleşmeleri hiç olmazsa genel 
ve anahatlarliyle yürütmek üzere Bakanlıkta 
merkezî bir ünite kurarak, bu toplu sözleşme
lerin yapılmasını, denetleme imkânlarını veya 
onlara yol gösrterme imkânlarını bulsunlar ve 
böyle bir yolu takip etsinler. 

6 ncı önerim, Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinde çalışan personelin ve yatırım projelerini 
uygulayan teknik elemanların bugünkü perso
nel rejimi içindeki mağduriyetleri süratle gi
derilmelidir. Bugüne kadar alınmış olan ted
birler yetersiz ve faydasızdır. Kalkınmakta olan 
ülkelerin, hattâ kalkınmış ülkelerin her işte, 
her projede insan unsurunu ihmal etmesine im
kân yoktur. 

Bu itibarla, kamu sektörü yatırımlarının 
% 40'ına yaklaşan bir nispetlini gerçekleştirme 
görevini üzerime almış bu Bakanlığa bağlı ve 
ilgili kuruluşların idarî ve teknik personel re
jiminin 20 nci asır gerçeklerine uygun bir şe
kilde haılledirmesli kaçınılmaz bir zarurettir. 
Milyonların yatırımlarını üzerine almış olan bu 
personeli, bu personel rejimi içerisinde istih
dam ederseniz, yatırımları hiçbir surette ran-
tabl hale getiremezsiniz. 
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Bu itibarla, Kamu İktisadî Teşebbüslerin
de, diğer katma bütçeli dairelerde teknik per
soneli, diğer personeli başka bir rejim altın
da tatmin etmeye mecbursunuz. 

Muhterem arkadaşlarım, konuşmamın so
nuna gelmiş bulunuyorum ve bitiriyorum. Yu
karda arz etmiş olduğum hususlar hakkında 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanının, 
her halde Umumî Heyetimizde geniş izahlarda 
bulunacağını ümit ediyorum. Sözlerimi bitirir
ken iki küçük konuya da dokunmak istiyo
rum. 

Ankara'nın hava kirlenmesi konusunda Ba
kanlığın ciddî tutumunu takdirle karşılıyoruz. 
Ancak bakanların değişmesiyle bu ciddî tutu
mun değişmemesini de burada temenni ediyo
ruz. 

İkinci husus, Ankara'nın su derdidir. He
pimizce malûm; Ankara büyük bir susuzluğun 
etkisi altındadır. Devlet Su İşlerinin barajdan 
getireceği su projesi hakkındaki tutumunu ve 
denetimini bilmiyorum. Kusuru var mıdır, 
malî imkânsızlıklar mı vardır, teknik imkân
sızlıklar mı vardır, süre mi kâfi değildir, pro
jeye geç mi başlanmıştır? Bu hususta bir bil
gim yok. Yalnız, Ankara'da bu susuzluk 
yüzünden tifo vakalarının görüldüğü resmî 
ağızlardan ifade edilmektedir. Bu itibarla, 
Ankara'nın su derdi hususunda, yine Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımın hava kir
lenmesi ile ilgisi nispetinde ve bu ölçüde ilgi
lenmesini temenni eder, hepimize Grubum adı
na saygılar sunarını. (Alkışlar) 

BAŞKAN — M. B. G. adına Sayın Suphi 
Gürsoytrak, buyurunuz. 

Yalnız, deminki Tüzük tatb'iikatnmız yanlış 
anlaşılmasın diye küçük bir tavzih yapmak is
tiyorum. 

Bu, Sayın Gürsoytraik'm, sırasını Sayın 
Cemalettin Inkaya'ya vermiş olmasından dola
yıdır ve Tüzüğümüzün 57 nci maddesi ile ilgili
dir. 

M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 
(Tabiî Üye) — Ben söz sıramı vermedim Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Başka türlü olmazdı. 
M. B. G. ADINA SUPHİ GÜRSOYTRAK 

(Tabiî Üye) — Sayın Başkan, sayın üyeler; 
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M. B. G-. nun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı ile Bakanlığa bağlı ve ilgili kuruluş
ların 1973 yılı Bütçesine ait görüş ve temenni
lerini ifade etmek için huzurunuza gelmiş bu
lunuyorum. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı her 
ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de en önemli 
ve ağır sorumluluklar taşıyan bir Bakanlıktır. 
Sorumluluğu bugün topluma karşı olduğu ka
dar, aynı zamanda tarihe de karşıdır. Ülke
mizin doğal kaynakları düne nazaran çok da
ha stratejik önem arz etmektedir. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, milletimizle içi
ce yaşayan, ve bakanliklararasmda en başta. 
gelen bakanlıklardan bir tanesidir. Aldığı ka
rarlar, derhal vatandaşlrımızııı yaşantısında 
kendisini bütün gerçekliği ile etkili olarak gös
termektedir. Suyu akmayan, elektriği yan
mayan, ısınamayan vatandaş, derhal dönüp 
bu Bakanlığa bakıyor. «Ne yapıyorsunuz, ne 
•ile meşgulsünüz,» diye soruyor. 

Enerji, bugünün uygar yaşamının hava 
gibi, su gibi en doğal bir sorunudur ki, ucuz
luk, devamlılık ve bolluk istiyor. Zira toplum, 
her gün büyüyor, hızla şehirleşiyor, sanayi-
leşiyor ve makineleşiyor. Hepsi de enerji isti
yor. Sanayileşmiş ülkeler daha çok doğal kay
nak arıyor ve işitiyorlar. 

Oysa ki, dünyada doğal kaynaklar kıt bu
lunmaktadır ve asırlardanberi kullanıla kulla
nıla gittikçe azalmış bulunmaktadır. 

Bugün sanayileşmiş büyük ülkeler ihtiyaç
ları olan gerek petrolü, gerekse doğal ma
den türünden olan ihtiyaçlarını temin edebilmek 
için, büyük ölçüde karaları terk etmişler, de
nizler ve okyanuslar altında aramalara girişmiş 
bulunmaktadırlar. Örneğin, Alman ve Ame
rikan firmalarından müteşekkil konsorsiyum
lar kurularak, Büyük Okyanus'un 5 - 6 bin 
metre derinliklerinde mıaden çıkarma çalışmala
rı içerisine girmişlerdir. Eğer doğal kaynak
ların bolluğu yeter olsaydı, bu ülkeler bu 
tü r çalışmalara doğru yönel!mezlerdi. 

Bugün dünyanın bilinen petrol rezervinin 
86 - 88 milyar ton arasında olduğu ifade edil
mektedir. Oysa ki, dünyanın tüketim mikta
rına göre yeni kaynaklar bulunmazsa 33 - 36 
yıl sonra petrol bugünkü hesaplara göre bit-
mişolacaktır. Dünyanın doğal kaynakları iti

bariyle en zengin ülkelerinden biri olan Ameri
ka'nın, uzmanlar tarafından yapılan hesaplara 
göre gelecek 10 yılda tüketimi, üretimini kar
şılayamayacağı için, yılda 10 milyar dolarlık 
petrol ve diğer enerji kaynağını ithal zorunda 
kalacağı söylenmektedir. Keza, yine A. B. D. 
nin 1980 yılında maden ihtiyacının % 20'sini ve 
2 000 yılında da % 50'sinii denizaltından sağla
yacağı hesaplanmaktadır. Karadeniz Bakır 
Kompleksine Amerikalıların bir yaklaşım şekli 
ile el uzatmış olmalarını, dünyadaki bu doğal 
kaynakların azalması meselesi ile bir arada 
mütalâa etmekte fayda olur kanısındayız. 

Doğal kaynakların kıtlığı, bu kaynakların 
önemini, değerini her geçen gün biraz daha 
artırmaktadır. Doğal kaynakları gerek iç pa
zarda ve gerekse dış pazarlarda millî çıkarlar 
rımıza en uygun olaraik kullanmak, değerlen
dirmek Bakanlığın var oluşunun nedenini teş
kil etmektedir. 

Üçüncü Plân dönemince sanayi sektöründe 
yapılması plânlanan 128 milyar liralık: sabit 
sermaye yatırımının 24 milyarı enerji kısmında, 
16,3 milyarı da madencilik kısmında yapılacak
tır. Üçüncü Plân döneminde sanayi hammadde 
taleplerinin yurt içi kaynaklarından karşılanma
sı öngörüldüğü için, arama faaliyetlerine 6 
milyar 530 milyon lira gibi, oldukça büyük bir 
'meblâğ ayrılmış bulunmaktadır. Bu miktarlar 
1 nci ve 2 nci toplam plân yatırımlarına, naza
ran, sabit yatırımlarla madencilikte % 50y 
enerjide de % 25 oranındaki artışları ifade 
etmektedir. Bakanlik, bağlı ve ilgili kuruluş
ların aracılığı ile Birinci Plân döneminde top
lam. kamu sektörü yatırımlarının % 22'si ora
nında yatırım yapmışken, İkinci Plân dönemin
de % 36,3 oranında bir yatırımı gerçekleştir
miştir. 

Bu rakamlar, Bakanlığın, diğer yatırımcı 
bakanliklararasmda en önemlilerden birisi ol
duğunu göstermektedir. Nitekim Bakanlık, 
1973 yılında 8 milyar 952 milyonluk yatırım 
sorumluluğu ile en başta gelmektedir. Ancak 
bu miktarın 883,6 milyonu enerji kısmında ve 
1,7 milyarı da madencilikte olmak üzere yeni 
projıelere ait olmaktadır. Bu kadar ağır so
rumluluklarla yükümlü Bakanlığın hâlâ bir teş
kilât yasası maalesef mevcut bulunmamaktadır. 

Teşkilât yasasının mevcudolmayışı, birtakım 
temel sorunlar yaratmaktadır. Zira ülkemizin 

— 247 — 



C. Senatosu B : 28 6 . 2 . 1973 O : 3 

toprak, su, enerji, maden ve petrol kaynakları
na ait millî menfaatlerimize ve Anayasamızın 
gereklerine göre, politikaların saptanması, plan
lanması ve bunlara göre 'araştırma, geliştirme, 
işletme, kontrol ve muhafazasıyle gerekli kanun 
ve tüzüklerin hazırlanması, Bakanlığın vazife
leri arasında bulunmaktadır. Teşkilât yasası
nın bulunmayışı, sebebiyle bugün bu işler tam 
sorumlu olmayan görevlilerin gayretleriyle yü
rütülmektedir. Ancak, bu durum, yüklenilen 
vazifelerin doğru ve başarılı olarak yürütülme
sini de büyük ölçüde engellemektedir. Bu neden
le teşkilât yasasının, Maden ve Petrol Yasaları
nı takiben hemen Meclise şevki zaruretine işa 
ret etmek isterim. 

Sayın senatörler. Bakanlığın başlıca görevle
rinden biri de, doğal kaynaklarımızın millî çı
karlar yönünden en iyi şekilde işletilmesi ve de
ğerlendirilmesidir. Nitekim, bu zarureti takdir 
eden Hükümet, gerek madenler konusunda,, ge
rekse petrol konusunda reform amaç ve niyetli 
iki tasarıyle gelmiş bulunmaktadır. Bu yasala
rın müzakeresi sırasında görüşlerimizi ifade ede
ceğimiz için, şimdi bu konular üzerinde fazla 
durmuyoruz. 

Ancak, gerek reform yasaları, gerekse teşki
lât yasasından çok daha önce. reform Hükümeti 
•olarak millî çıkarlarımız yönünden son derece 
zarım olduğu anlaşılmış bulunan boraks ve lin
yitlerin devletleştirilmesine ilişkin yasaların, 
hiç olmazsa Türkiye Büyük Millet Meclisine 
şimdiye kadar sevk edilmiş oiması gerekirdi. Bu 
temel meselenin sürüncemede bırakılması nede
ni hakkında Hükümeti açıklama yapmaya davet 
ediyoruz. 

Boraksın devletleştirilmesi konusunda bir 
yaıbaneı devletin devamlı ve ısrarlı talepleri ol
duğunu ve Türkiye d eki ortaklarını da bu amaç
la kullandıklarını biliyoruz. Ancak, Türk Mille
tine asırlarca yılda 80 ilâ 100 milyon dolar ka
zandırma kapasitesinde bulunan bu kaynağı, 
milletin aleyhine daha fazla kullanmasına mü-
sa a do etmemeliyiz. 

Bugün Bandırmadaki fabrika ürünlerimiz
den asit boriğin tonu 115 ilâ 120 dolardan, bo
raks ise tonu 75 ilâ 80 dolardan satılmaktadır. 
Ivolomanit ise, öğütülüp torbalanıyorsa tonu 
40 dolar, ham olarak satılıyorsa 25 dolar değer
den satılmaktadır. Koloni*: nit i, Türkiye'den 

başka bir ülke önemli miktarda ihraç etmediği
ne göre, dünya fiyat politikasını Türkiye'nin 
tamzin etmesi mümkündür. 

İspanya, pirit üretiminde tek ülke olmadığı 
halde, büyük miktarda ürettiği için, dünya pi
rit fiyatlarını tanzim ve tespit etmektedir 

Türkiye, bor minerali bakımından dünya pi
yasasında yegâne söz şahini olabilir ve olacak 
da. Esasen yabancıların her çareye başvurarak 
Türkiye'djen ayrılmak istemeyişleri de, bu temel 
nedene dayanmaktadır. 

İthalât kalemlerimizde ikinci önemli yeri iş
gal eden fosfat konusuna dokunmak istiyorum. 
Türkiye'nin tüm maden ihracatı boraks, krom 
civa ve manyezit başta olmak üzere, son beş senede 
15 ilâ 25 milyon dolar arasında değiştiği bilin
mektedir. Sadece süper - fosfat ithali için harcanan 
döviz miktarı, maden ihracından kazanılanın 
iki misli olup, bâzı seneler için bu miktarı da 
aşmaktadır. 1'966'da 26 milyon dolar karşılığı 
niO bin ton. ithal ederken, 1969'da 5'2 milyon do
lar karşılığında 908 bin ton olarak ithal etmişiz
dir. Yukarıdaki ithalât rakamlarına ham fos
fat kayası ve fosforik asit dahil değildir. 

Devlet Plânlama Teşkilâtının özel İhtisas 
Komisyonu raporlarına göre, 1972 yılında 1 mil-
vmı ton civarında olan yurtiçi toplam ham fos
fat talebi, 1982 yılında takriben 3 milyon ton 
^.acaktır. Bu miktar fosfatın ithali için gerekli 
döviz miktarı ise, 4.0 milyon dolar civarındadır. 

Ham fosfat, süper - fosfat ve fosforik asit it
hali için kaybedilen döviz miktarı yılda takri
ben 1 milyar Türk lirasıdır. Bu rakamlar, maden 
•sektöründe dış ticaret dengesi bakımından en 
önemli maddenin, petrolden sonra fosfat oldu
ğunu açıkça göstermektedir 1962, - 1966 yılları 
arasnıda Mardin Mazı dağı fosfat yataklarında 
bir taraftan Maden Yardım Komisyonu, diğer 
taraftan Maden Tetkik Arama Enstitüsüyle, 
Etibank detaylı çalışmalar yapmışlar ve bu ça
lışmaları; jeoloji, cevher zenginleştirme ve iş
letme imkânları konusundaki üç önemli fizibili
te rgporuyle sona erdirmişle!dir. Fakat, konu
yu millî ekonomik açıdan değerlendiremeyen iş
letmeci kuruluş, raporların fizibilitesine inan
mayarak, fosfatların düşük tenörlü olduğu ge
rekçesiyle işletme yatırımına razı olmamıştır. 

Ancak, döviz kaybının yüksek olması sonucu, 
İT-70 yılından itibaren Maden Tetkik Arama Ens-
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titüsüuü tekrar bu bölgelerde ciddiyetle arama
ya sevk etmiş ve neticede büyük yeni, yüksek te-
nörlü yataklar bulunmuştur. Yeni bulunan Şe-
mikan fosfat yatağının muhtemel rezervi, 1971 
yılı sonu itibariyle 87 milyon ton kadardır ve 
açık işletmeye elverişlidir. 

'Uzmanların yaptıkları hesaplara göre, Mazı 
dağı Şemikan l'osfatlarının, Elâzığ süper - fos
fat fabrikalarına teslim fiyatı 14-0 lira civarın
da olacaktır. Halbuki, ithâl malı fosfatın, Elâ
zığ'a maliyeti 300 Tiürk lirasını bulacaktı. Yerli 
fosfatlarımızın basta İskenderun ve Mersin fab
rikaları olmak üzere, bütün tesislerimizde it
hal malı fosfatlarla rekabeti mümkündür. Ham
maddesi ve fabrikaları mevcudolmasına rağ
men, yılda 1 milyar liralık süper - fosfat, fosfo
rik asit ve ham fosfat ithal edilmesini arık gün 
geçimneden önlenmelidir. 

•tVüncü Plân dönenimde fosfat arama çalış
maları için 100 milyon liralık ödenek ayrılmış 
bulunmaktadır. A'ramalar içki, Maden Tetkik 
>Aranıa Enstitüsü 1972 yılında 2*2,5 milyon lira 
kadar para harcaması yapmış; 1973 yılında da, 
bu maksatla 25 milyon lira ayrılmış olduğunu 
bütçe raporunda görmüş bulunmaktayız. Hal-
'buki âcil olan konu, aramaların, etütlerin de
tayla nma sı değil, bir an evvel işletmeye geçilme
sidir. Şayet daha 5 yıl fizibilite etütle'riyle va
kit kaybedecek olursak, lüzumsuz yere Devlet 5 
ilâ G milyar liralık ithalât yapmak mecburiyetim
de kalacaktır. 

•Milyarlık fosfat ithalinden çıkarları olanlar, 
Mazı dağı fosfatlarının işletilmesini çeşitli yol
larla önleimeye çalışacakla1'! açıktır. Ancak, 
Deıvletin milyonlar harcayarak meydana çıkar
dığı bu millî servet konusunda reform Hüküme
ti, her halde en kısa zamanda Etüibank'm yılda 
1 ilâ' 2 milyon ton fosfat üretecek şekilde Ma
zı dağında bir işletme kurmasını sağlayacaktır. 
Bunu kuvvetle ümidediyoruz, Hükümeti bu hu
susta açıklamaya davet ediyoruz 

Sayın senatörler, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığı, büyük ve uzun vadeli ve çok yönlü 
yatırımlar yapan bir Bakanlıktır. Yatırımla
rın aynı zamanda öngörülen sürelerin içinde ta-
unamlanması da, en az hazırlanması kadar önem 
arz etmektedir. Özellikle Türkiye'de süre uzaması 
enflâsyon, fiyat artış talepleri çarkları yıllardan 
beri işleyegelnıcktedir, Tabiî bu durum yalnız 

bu Bakanlık için değildir. Ancak, Türkiye Elekt
rik Kurumu kurulduktan sonra, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresi Genel Direktörlüğü, eskiden kendi
sine mevdu görevlerin birçoğunu Türkiye Elekt
rik Kurumuna devretmiş, halen hidro elektrik 
enerji imkânların araştırılması ve akarsu! arımı
zın rejimini tespit için hidrografik etütlere de
vam etmekte, baraj yerleri ndeve rezervuar sa
basında jeolojik araştırmalar yapmaktadır. 

1973 yılı plan uygulaması kamu hizmetleri 
tedibirler kısmına alınan bu müessesenin, yıllar
dan beri önerdiğimiz Devlet Mühendislik Kuru
mu haline getirilmesi için, ilgili yasanın bir an 
önce Meclise şevkini önemle rica ediyoruz. Bu 
'kurumıun, yalnız Bakanlık için değil. Devirt 
Plânlama Teşkilâtına mütenazır bir örgüt hali
ne getirilmesinin. Devlet bakımından son derece 
büyük bir ihtiyacı karşılayacağına inanmakta
yız. Unutmayalım ki, Devlet proje kredileri hiz
met ödemeleri karşılığı olarak Birinci Plân dö
neminde 27 milyon dolar. İkinci Plân dönemin
de de 125 milyon dolar para ödemiş bulunmakta
dır. Sadece 1972 yılında yabancı devletlerden 
sağlanan program kredisi 75 milyon dolar ka
dar iken, bu hizmetler için ödenmesi hesaplan
mış olan miktar 35 milyon dolar kadardır, 

Reform Hükümetinin bıı önemli konuya cid
diyetle parmak basmasını ve meseleye bir an 
önce bir çözüm şekli bulmasını temenni etmek
teyiz. 

Sayın senatörler, Türkiye gerçekten büyük 
bir enerij sorunuyla karşı karşıya bulunmakta
dır. Bugün Türkiye'nin enerji ihtiyacı; taş kö
mürü, linyit, akaryakıt, hidrolik enerji, odun 
ve tezekle karşılanmaya çalışılmaktadır. Bun
ların geçen 10 yıllık süre içerisindeki durumla
rına kuşbakışı bir nazar atfedecek olursak; taş 
kömürünün 1962'de tüketimi </r 18.(i oranında 
iken 1972'dc 9c 13,9'a, linyit 9r 7.2'den 1972\le 
% 8,7ye, akaryakıt •% 18,9 iken % 42,6'ya, hid
rolik enerji % 2,1 iken, 9c 3,7'ye, odun ve te
zek 9e 53,2 iken, 9c 31,1'e düşmüş olduğunu gör
mekteyiz. 

Ancak, burada akaryakıtın 1962 yılındaki 
% 18,9 oranından, % 42,6'ya çıkmış bulunması, 
Türkiye'yi oldukça döviz bakımından tehdide-
den bir ciddî sorun olarak görünmektedir. 

Halen elektrik enerjisinin, % 40'ı fuel - oü'e 
9e 35'i kömüre, % 25'i de suya dayanmaktadır. 
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75 milyar kilovat/saat olan hidrolik potansiye
limizin ancak c/c 4'ünden yararlandığımız da bi
linen bir gerçektir. " 

Enerji üretiminin genellikle petrole dayandı
rılmış bulunması, Türkiye için hakikaten büyük 
bir mesele teşkil etmektedir. Çünkü, ürettiğimiz 
petrol bugün tüketimimizin ancak 1/3'ini kar
şıladığına göre, 2/3'ünü ithal etmek zorunda 
bulunuyoruz ve Üçüncü Plân dönemi sonunda 
200 milyon doların üstünde, 1980 yılında ise, 
300 milyon dolar civarında döviz ihtiyacı olaca
ğını düşünecek olursak, petrol sektöründe çok 
daha ciddî tedbirler alınması gerektiği sonucu
na varırız. 

Diğer önemli bir darboğaz, taşkömüründe 
görülmektedir. 1972'de 3,2 milyon ton olan taş
kömürü üretimi, Üçüncü Plân dönemi sonunda 
3,6 milyon ton olarak öngörülmektedir. Halen 
tevsiine de karar verilmiş olan Üçüncü Demir 
Çelik tesislerinin hizmete girmesiyle bu tesisler 
için, gerek demir cevheri bulunması, gerekse 
kok ithal edilmesi Türkiye'yi tehdideden diğer 
önemli bir unsur olarak görülmektedir. 

Bütün bunlardan çıkan sonuç şudur ki, 
Türkiye'nin kalkınması için gerekli enerjinin 
sağlanmasında dışa bağlılığı giderek artırmakta
dır. Bu gidişe ciddî, sabırla ve akılla bir çözüm 
şekli bulmak mecburiyetindeyiz. 

Üçüncü Plânın enerji bölümünde, genel ener
ji ihtiyacının yılda ortalama c/c 10 civarında ar
tacağı öngörülmüştür. Bu hedef hızlı kalkınma
yı sağlayabilecek uygun bir hedeftir. Ancak, bu
günkü bozuk ve dağınık düzen içinde, bu hede
fin gerçekleşmesi çok muhal görünmektedir. 

Zira, Birinci ve İkinci plânlarda (/c 7 ola
rak öngörülmüş olan hedef c/c 6 oranında ger
çekleştirilmişti. Buna göre Üçüncü Beş Yıllık 
dönemde enerji arzının c/c 66 oranında daha hız
lı bir şekilde artması gerekmektedir. Böyle bir 
hıza hiç şüphesiz ulasılabilinir. Ancak, bunun 
için cok ciddî tedbirleri bir an önce almak za
rurî bulunmaktadır. 

Şimdi biraz da elektrik enerjisi üzerinde dur
mak istiyorum. Halen elektrik enerjisinin tüke
timi 9 milyar kadar olup, 1980'de 32 milyar ola
caktır. Bu nedenle gerek sanayileşmemizde, ge
rekse memleketin uygar yaşantısında, memleke
tin her yerinde devamlı, bol ve uygun fiyatla 
elektrik enerjisi bulundurmak temel bir sorun 

olarak görünmektedir. Gerçi Türkiye Elektrik 
Kurumu bu maksatla kurulmuştur; ama esefle 
söyleyelim ki. Kurum bu maksadı gerçekleştir-
recek olanaklarla teçhiz edilmemiştir. Bir kere 
belediyeler ve imtiyazlı şirketler bu kurum dı
şında bırakılmış olup, bunlar kendi başlarına 
buyruk olarak bulunmaktadır. Su tesisleri ku
ran, kömür ve akaryakıt tesislerini kurup işle
ten kuruluşlarla, Türkiye Elektrik Kurumunun 
ilişkileri yeterince düzenlenmemiştir. Enerji, 
üretim, iletim ve hattâ dağıtım işlerinden so
rumlu olan TBK'dir; ama yetki başkalarına 
aittir. Bu konunun düzeltilmesi için Hükümet 
ne düşmektedir? Bu hususu öğrenmek istiyoruz. 

Burada elektrikten bahsedince, ister iste
mez konu Keban'a dayanmaktadır. Keban'ın 
normal bitim süresi 1970 yılında idi. Bâzılarının 
izah ettiği şekilde şanssızlığa bağlayarak, Ke
ban'da bugüne kadar gecikmeleri izah etmek 
pek mümkün görünmemektedir. Çünkü daha bi
dayetten itibaren bâzı Türk jeologları, Keban 
yataklarında çatlaklıkların ve mağaraların mev
cut bulunduğunu ve bunların büyük sorunlar 
arz edeceğini belgelerle ileri sürmüş bulunuyor
lardı. Ancak, bütün bunlara rağmen, Keban ba
rajı faaliyeti başlamıştır. Yalnız Keban'ın ne za
man biteceği bugün için meşkuk görünmektedir. 
Acaba Sayın Bakan bize kesin bir müddet vere
bilir mi? Zira, 1970 yılında bitecekken, 1972 
yılında biteceği söylendi; 1971 yılında da bu 
işin 1974 yılında tamamlanacağı ilân edildi. 
Şimdi de 1975 - 197ü, hattâ 1979 yılından söz 
edenler var. Acaba bunun kesin tarihi ne ola
caktır? Her halde millet, bu kadar büyük yatı
rım yaptığı bu barajın bir an önce hizmete açıl
masını merak ediyor ve bunu da öğrenmek is
tiyor. Onun için sorumlulardan ciddî bir cevap 
bekliyoruz. 

Yalnız aldığımız bilgilere göre. bugün Ke
ban'ın ciddî bir sorumlusu mevcut bulunma
maktadır. Çünkü, Proje .Müşavir ve Kontrol 
Mühendisliği yabancı bir firmaya aittir. İnşaat 
başka türlü yürütülmektedir. Devlet Su İşleri 
daha ziyade seyirci olarak kalmaktadır. TÜ
BİTAK'ın zaman ayarlaması, etüt hususunda 
yaptığı tavsiyelerde de. her halde Devlet Su İş
leri ile bu Müşavir ve Kontrol Mühendislik 
Firması arasında büyük bir- anlaşmazlık mevcut 
bulunmaktadır. Bu hususların da burada aydın-
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lığa kavuşturulması gerekmektedir. Yapılan 
kredi anlaşmasına göre, meseleler usulüne göre 
yürütülmekte midir.' Yoksa, bu çeşitli kurumlar 
arasında çekişmeler mevcut mudur? Bu hususu 
da Bakanlığın aydınlatmasını rica ediyoruz. 

Burada ister istemez, genel enerji sorunu
na bir ölçüde dokunmak gerekmektedir. Baraj
lar tabiî bilindiği gibi ,bir ülkenin iklim şartla
rına bağlı bulunmaktadır. İklimin kurak gitti
ği mevsimlerde normal su seviyesinin tutturula-
mayısı, hem üretilen enerji miktarında düşük
lük yapmaktadır, hem de su harcamasında, tü
ketiminde kısıtlama getirmekte ve sulama ama
cına matuf olan yapılışlarda da, bu hedeflerin 
tahakkukuna imkân vermemektedir. 

Hidrolik enerjinin dışında, kısa zamanda ser
vise konabilecek olan diğer santrallarm, petro
le dayanan santrallar olduğu akla geliyorsa da, 
bu fuel - oil'e dayanan santrallarm, memleketi
mizdeki üretimle ihtiyaçlarının karşılanamaya
cağı büyük döviz zorunluğunu meydana çıkar
makta, arkasından nakliye sorunları gelmekte
dir. Bu da Türkiye'deki dış ödemeler denge
sinde büyük bir tehdit olarak kendisini hisset
tirmektedir. Oysa ki elimizde, Türkiye'de gayet 
bol miktarda linyit yatakları bulunmaktadır. O 
halde termik santrallara ön vermek onlara 
öncelik ve ağırlık vermek genel elektrik enerji 
üretiminde bizim anatemel enerji politikamız 
olması gerekirdi. 

Şimdi Keban Barajının 1970 yılında hizmete 
gireceği hesabına dayanarak yapılan ve bura
dan üretilecek 5,5 - 6,5 milyar kilovat saatlik 
enerji, 1970 yılında hizmete giremeyince; Tür
kiye'yi, gerek en basit ihtiyaçlarından tutun, sa
nayi ihtiyaçlarına kadar büyük bir sıkıntı içe
risine düşürmüş bulunmaktadır. Takdir edersi
niz ki, kısa zamanda da termik santralları hiz
mete açmak mümkün olamayacağına göre, en 
kısa zamanda hizmete girmesi mümkün olabi
len fuel - oil sistemine gitmek, kendiliğinden 
doğan bir zaruret olarak görünmektedir. Oysa 
ki, fuel - oil'e dayanan santrallar sistemi Türki
ye ödemeler dengesi bakımından en mahzurlu 
olanıdır. Bugünkü basından muttali olduğumu
za göre, eski Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakan
larından Nahit .Menteşe de, Aliağa Kai'inerism-
de yeni bir fuel - oil santralının harekete geti
rilmesini öngörmektedir. Halbuki, Seyitömer 1 
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i nci ünitesi kısa bir zamanda hizmete girecek
tir. 2 nci ünitesi de 1973 yılı sonunda hizmete 
gireceğine göre, 2 milyar kilovat saatlik ener-

I jiyi kısa sürede karşılamak imkânımız olacak-
I tır. Fuel - oil'e kaymadan önce, termik elektrik 
I santralları üzerinde ciddî araştırmalar yaparak, 
I ona göre kararlar verilmesinin önemine işaret 
I etmek istiyoruz. 

Bu arada Soma'da 300 mega\vat gücünde bir 
santralın kurulması mümkün olduğu halde, bu-

I nun bir türlü ele almamayışmm, burada bulu
nan linyit yataklarının birkaç şahsın elinde bu
lunmuş olmasını ve onların ürettiği linyit ile bu 

I santrallarm çalıştırılmasının mümkün olamaya
cağı bir gerçek olarak ortada olduğuna göre, 

I linyitlerin en kısa zamanda devletleştirilmesi za
rureti kendiliğinden doğmaktadır. Bu bakım
dan, Türkiye'nin büyük bir enerji sorunu ile 
karşı karşıya bulunduğunu bir sırada, daha faz
la zaman kaybetmeden linyitlerin devletleştiril
mesi meselesi, reform Hükümetinden beklediği-

I miz en önemli sorunlardan bir tanesi oluyor. 

BAŞKAN —• Sayın Gürsoytrak, 1 nci yarını 
saatlik söz hakkınızı kullanmış bulunuyorsunuz. 
Söz isteyen başka grup olmadığı için, 2 nci söz 
sıranızı da kullanmaya devam edin efendim. 

M. B. G. ADINA SUPHİ OÜRSOYTKAK 
(Devamla) — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Bu arada ben de diğer arkadaşlarım gibi, 
teknik personel sorununa değinmek istiyorum. 

Bizatihi Bakanlık tüm kamu yatırımlarının v 

I % 35'iııi yapacaktır; ama Devlet olarak düşü
necek olursak, 158 milyarlık yatırımı uygulaya
cak olan teknik personel. Devlet Memurları Ka
nunu ile büyük bir haksızlığa duçar olmuştur. 
Maalesef, gelen geçen hükümetlere rağmen, hâ
lâ bununla ilgili sorunlara köklü bir çözüm 

I şekli bulunamamıştır. Hükümetten önemle bu 
I konu üzerine eğilmesini ve teknik personel ine-
I selesine, tamamen Türkiye'nin o büyük atılım-
I 1ar devresine girdiği bir zamanda, onların özel 

sektöre kaçmasına meydan verdirtmeyecek bir 
I rejim sistemini geliştirmesini önermekteyiz, 
I Burada bir nebze şu konuya da dokunmak 
I istiyorum. 
I Eskiden işletmeci kurumlarda yatırımların 
I nasıl yürütüldüğünü takip ve kontrol eden 
I gruplar mevcut idi. Son zamanlarda bu grupla-
I rııı zamanla ortadan kaldırıldığını, yerine kon-
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trol müşavirlik firmaları gibi, birtakım özel fir
maların "araya sokulduğunu ve yatırımcı kurum
larla, müteahhit firmalar arasındaki bu kontrol 
firmalarının girmiş olması, işletmeci kurumların 
işleri yeterince takip ve murakabesine imkân 
vermemektedir. Bu tatbikatı, Türkiye'nin gerek
lerine uymadığı, buna yeni bir çözüm şekli yeri
ne eski sistemin ihdası ile uygulanmasında bü
yük bir fayda görüyoruz. 

Bu arada, Elbistan - Afşin linyitlerinin ha
rekete getirilmesi konusuna da değinmek istiyo
rum. 1977 yılma kadar burada bir santral kurul
masını öneren projenin dış finansman ihtiyacı 
350 - 400 milyon dolardır. Dış kredinin çok kısa 
biı- süre içinde sağlanması gerekmektedir. Bu 
hususta acaba Hükümet şimdiye kadar ne gibi 
bir faaliyet gösterdi? Bu hususu aydınlatmasını 
rica ediyoruz. 

Bu arada bir noktaya daha değinmek isteriz: 
Özellikle barajların geliştirilmesinde, Türk Si
lâhlı Kuvvetlerinin fazla personeliyle, Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bu büyük atılım
lar döneminde yardımcı olmaktan büyük bir 
zevk duyacakları kanısındayız. O bakımdan 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığının, hattâ 
Hükümetin bu konuda Genelkurmay Başkanlığı 
ile bir işbirliğine girmesinde, yurdumuzun bü
yük çıkarları olduğu kanısındayız ve bunun da 
önemine işaret etmek isteriz. 

Bu arada diğer dokunmak istediğimiz önem
li bir konu da. üretim aracı ihtiyacıdır. 

Yapılan araştırmalara göre, sadece elektrik 
sektörü için 1950 - 1960 arasında 15 milyar lira, 
19(10 - 1970 yıllarında G milyar lira dış kredi 
alınmış olup, bu alanda yerli üretime geçilmedi-
ği takdirde, 1970 - 1980 yıllarında 15 milyar li
ra ve 1980 - 1990 arasında da 35 milyar liraya 
ihtiyaç olacaktır, öteki sanayi kesimlerinin üre
tim araçları da gözönünde bulundurulursa, bu 
ihtiyacın 3 - 4 katı olacağı anlaşılmaktadır. Ko
nuya bu açıdan bakıldığında sanayileşme çaba
larımızla büyük bir darboğaza doğru yol aldı
ğımız görülmektedir. Çünkü, bu ihtiyacın uzun 
sürede ve dış kredilerle ve ne de ihracatla karşı
lanması olanağı yoktur. Şu halde gecikilmeden 
yatırım malı üretimine hız verilmesi gerekmek
tedir. Büyük yatırını sermayesi ve geniş teknik 
bilgi isteyen yatırım malları üretimi, ancak 
Devletin öncülüğünde yapılabilir-. Bu nedenle 

önerilen Devlet Mühendislik Kurumu hemen ku
rulmalı ve bu bahsettiğimiz görev de. kendisine 
en başta bir görev olarak verilmelidir. 

Enerji ile ilgili kısmı toparlarsak; elektrik 
üretimi, iletim ve dağıtımı ile uğraşan bütün 
özel ve kamu kuruluşları, Türkiye Elektrik Ku
rumu bünyesinde toplanarak TEK Kanununa 
rağmen, bu kesimde sürdürülen dağınık düzene 
ait çalışmalara son verilmelidir. 

Enerji kesiminde bir projenin gerçekleşti
rilmesi, uzun sürelere ihtiyaç gösterdiğinden, 
uzun vadeli bir enerji politikası tespit edilerek, 
yerli üretim kaynaklarının zamanında etüdü, 
aranması ve işletilmesi sağlanmalı, elektrik üre
timiyle ilgili kaynakların geliştirilmesinde Türki
ye Elektrik Kurumunun istekleri öncelikle yeri
ne getirilmelidir. Elektrik üretimine de yaraya
cak linyit yatakları devletleştirilmelidir. 

Teknik personel. Devlet Personel Kanunu 
kapsamından çıkarılarak, bunların ücret ve ça
lışma şartları ayrıca düzenlenmelidir. 

Kamu İktisadî Kuruluşları, faaliyetinin ge
rektirdiği esnek bir düzene kavuşturmalı, Ba
lkanlar bu kuruluşlara köstek değil, destek olu
cu bir uygulama içine girmelidir. 

Sayın senatörler, burada bir nebze petrol 
konusuna değinmek istiyorum. Her ne kadar 
Petrol Reformu Kanunu geldiği zaman mesele
yi daha geniş boyutlarıyle inceleyeceğiz. An
cak benden önce konuşan sayın hatip arkadaşı
mızın, Şeyh Yamanî'nin önerisine dayanarak 
ifade ettiği görüşü paylaşmamıza imkân olma
dığını burada ifade etmek istiyorum. Türkiye' 
de 1954'den bu tarihe kadar mevcut bulunan 
6326 sayılı Petrol Reformu Kanunu dünyanın 
tanıdığı en liberal kanunlardan birisi idi. Bu 
liberal kanuna rağmen gelen şirketler dünya
nın en güçlü şirketleri, Türkiye'de arama mak-
sadıyle sarf ettikleri bütün paranın miktarı 
1 milyar TL. civarındadır. Buna mukabil, kıt 
kaynaklarımızla kendisine imkân sağladığımız 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, ondan bir1 

miktar daha fazla olmak üzere arama için para 
sarf etmiş bulunmaktadır. Buna mukabil gelen 
şirketler, Türkiye'de petrol bakımından en kâr
lı yatırım alanı olan rafineri kurma ve petrolü 
Türkiye dahilinde satma; yani Türkiye'yi bir 
pazar olarak kullanma yolunu tercih etmişler-* 
dir. Bizim burada Petrol Reformu Kanunun-. 
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dan istediğimiz ve özellikle üzerinde durduğu-
t muz konu, bu şirketlerin Türkiye'de bugüne 

kadar kendilerine verilmiş bir ölçüde kapitülen 
mahiyetteki kanunun, artık yürürlükten kaldı
rılarak, Devlet öncülüğünde Türkiye'deki pet
rol kaynaklarımızı bizzat kendi elimizle hare
kete geçirmek, en kârlı yatırım dalları olan 
gerek rafinaj ve gerekse petrol ürünlerinin sa-v 
tınımda da, mutlak söz sahibi olmak talebidir. 

Maden Kanunu geldiği zaman, bu husustaki 
görüşlerimizi de o zaman ifade edeceğiz. 

Gecenin bu geç saatinde birçok hususları at-
l layarak izah etmeye çalıştığımız görüşlerimizi 

burada, tamamlamış bulunuyorum. Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Bütçesinin Milleti
mize ve Bütçeyi hazırlayan Bakanilık personeli-

,! ne iyi niyetlerle ve başarılı olarak uygulama 
imkânını temenni eder, huzurunuzdan saygıyla 
ayrılırımj (Alkışlar)' 

BAŞKAN — C. H. P. Grubu adına Sayın İh
san Topal oğlu ikinci kez görüşmıe yapacaklar. 

C. H. P. GRUBU ADINA İHSAN TOPAL-
OĞLU (Giresun) — Sayın Başkan, değerli ar-
dadaşlarım;! 

Bir iki konu üzerinde kısaca değinmek üze-
' re söz aldım. Bunun birisi, bahsi geçen fuel - oitl 
• santralları meselesidir. Bugün memleketin sıkı
şık bir anında fuel - oil santrallarınm kurulma
sı konusu tekrar ortaya atılmıştır. Bunu takibe-
den, savunan kişiler vardır; ancak bu gibi santt 
ralların yapılmaması, Plân gereğince öncelik
le yerli kaynaklara dayandırılması kabul edil
mişti. Bunu tekrar ortaya getirenler, tabiî ki 
bir görüşü savunmaktadırlar. Fuel - oil santral
ları, çabuk kurulması bakımından bugün acele 
kurulur gibi gösterilmek istenmektedir. Kanı
mızca ciddî çalışmak suretiyle kömüre dayanan 
termik santrali ar da aynı şekilde kurulabilir. 
Ancak bunun takibedi'lmesi ve ciddî tutulması 
lâzımdır. Fuel - oil ile yapılanlar da aynı ge
cikmelere mâruz kalabilir, Akreditif açılma ge
cikmeleri, personel temini gecikmeleri bundan 
başka bir şey değildir. Aynı sırada madencilik 
bakımından hazırlık yapmakda mümkündür. 
Hattâ istihdam sorununu çözmek bakımından 
kömürlerimizin değerlendirilmesi daha da eko
nomik olur kanısındayız. 

Fuel - oil denildiği zaman zannediliyor ki, 
bu kolaylıkla ortaya konur; Ambarlı Santralını 

I misal olarak alacak olursak, bu santral 1 milyon 
I ton fuel - oil kullanır, bunu memlekette ürct-
I mek istersek, 8 milyon ton kapasiteli bir rafine-
I riye ihtiyaç vardır. 3 milyon ton rafineri ise, 
I bugün 1 milyar 200 milyona malolıır. Dışarıdan 
I getirecek olursak, ortalama bir fiyatla her sene» 
I 20 milyon dolar civarında ödememiz lâzım gelir. 
I Bütün bunları gözönünde tuttuğumuz zaman, 
I bugünün sıkışık anım ele ajarak, kararlar im ız-
I dan caymadan kurulmakta olan tesisleri her 
I ne pahasına olursa olsun süratlendirmek, hattâ 
I bizim gibi kalkınma çabası içinde olan memle-
I ketlerin tasarruflu hareket ederek elektriği kul-
I lanmak zorunluluğu vardır. Bugün ihracatın 
I artmasına rağmen ithalât, ihracat farkı halen 
I büyümektedir. Elimizde döviz olmasına rağmen, 
I işçi dövizlerimizi tam olarak kullanma imkân-
I lan da yoktur. Bu şartlar içerisinde dövizleri-
I mizi böyle dışarıya doğru yöneltmekte mahzur 
I olduğunu düşünürüz., 

I Bunun dışında Çukurova konusuna tekrar 
I değineceğim. Kanımızca elektrik üretimi kamu 
I hizmetidir, altyapıdır, sanayi için gereklidir. 
I Bu gibi hallerde Anayasaya göre devletleştiril-
1 mek mümkündür. Bunun karşısında Dünya 
I Bankasının imtiyaz verdiği ve onun değişeni e-
I yeceği hakkında bâzı fikirler ortaya atılır. Bel-
I ki başlangıçta bu doğru olabilirdi; ama bugün 
I Dünya Bankası bütün devletlere hattâ sosya-
I list devletlere dahi kredi vermektedir. Bu mah-
I zur da yoktur. Eğer ihtiyaç gösteriyorsa, bizim 
I görüşümüze göre bunu devletleştirmek pekâlâ 
I mümkündür. Bu bir doğma değildir, bir fikirdir. 
I Tabiî bunun karşı fikri de olabilir. O fikirde ıs-
I rar edildiği zaman tahassul olacağına göre, en 
I nihayet o da bir doğmadır. Doğuna bir taraflı 
I değildir, fikirler karşılıklı ısrarla savunulduğu 
I zaman karşılıklı olur. 

I Sayın A. P. sözcüsü bir noktada 1971 yılın-
I daki bir çelişkisi işaret etti. Zannederim burada 
I bir yanlışlık yahut anlaşm<azlık var. Benim sa-
J vunduğum ve fazla kapasite dediğim âdeta, 
I rafineri kapasitesidir. Rafinerileri istediğiniz 
I kadar büyük 'kurun; memleketin enerji sorunu-
I im çözmüş olmaz. Rafineri kapasiteleri koııu-
I sunda, uzun yıllardan beri yapılan tartışmalar-
I da; meselâ 1972 yılında 19 milyon tonluk bir 
[•kapasite yaratılacağı istikametinde çabalar 
) sarf edilmiştir. Biz, bunları tenkit ettik. Bugün 
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11 milyon 500 bin tona yakın kapasite mevcut
tur. Ancak 10 milyon ton kullanabiliyoruz. Bun
ların üzerinde durulmuş ve fazla yatırımların 
bir Atıl kapasite yaratacağını savunmuşuzdur. 
Onun için de bir broşür ncşretmiştim. Belki be
nim ifademden yanlış anlaşılmış ve zapta yan
lış geçmiş olabilir; ama ben bunları kastederek 
söylemiştim. Bir taraftan da elektrik plâna gö
re elekti ik enerjisi üretiminin c/r 13 artması lâ
zım geldiğini, ancak 9f 12'yo yaklaştığını belki 
de söylemişimdir. Hatırladığıma göre elektrik 
üretiminde yıllara göre daima bir azlık oldu
ğunu ifade etmiştim. Zabıtlarını tetkik etme
dim; ama bunları söylediğimi bilmekteyim. 

Tabiî daha evvel rafineri kapasitelerinin. 
kendi içindeki şartlarım da söylemişimdir. Bu
nun 'bir esnekliği vardır. Genellikle % ,30'a ka
dar bâzı ufak tadillerle ve hattâ bazen hiç lü
zum görmeden üretimi artırabilir. Onun için 
rafineri kapasitelerini çok yüksek tutmanın ve 
bunun için para yatırmanın bir gereği olmadığı 
konusundaki görüşlerimi ifade etmiş olacağım. 

^Sözlerim bundan ibarettir, saygılarımla. 
GEMALETTİN ÎNKAYA (Balıkesir) — Söz 

istiyorum.-
BAŞKAN — Mümkün değil, siz söz hakkını

zı tamamladınız. 
GEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 

1971 yılı Bütçe görüşmelerine ait zaptın 403 
ncii sayfasını okumalarım tavsiye ederim. 

I i AŞK AN — Sayın Hazerdağh. 
M. SALİM HAZERDAĞLI (Elâzığ) — Sa

yın Başkanın kürsüden bir iki sualim olacak. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. SABİM HAZEBDAĞLI (Elâzığ) — Sa

yın lîaskan, muhterem arkadaşlarım; gecenin 
bu saatinde fazla konuşmayacağım. 

Türkiye'de günün konusu olan elektrik sı
kıntısı mevzuu Sayın Bakan tarafından «kurak
lık sebebiyle Türkiye'de elektrik sıkıntısı ola
cağı ve tasarruf yapılması» şeklinde ifade edil
di. Hele şükür bir Devlet yetkilisinin ağzın
dan Türkiye'de tasarruf sözünün çıktığını işi
tebildik. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de kurak
lık çanları birkaç yıldır çalmaktadır. Türkiye' 
de bu sıkıntıların olacağı belliydi. Geçen yıl da 
bn kuraklık vardı. İlkbaharda biraz yağışlar 
oldu. geçen yıl da kar yağmadı. Türkiye'de bu 

sıkıntıların olacağı belliydi. Bu yıl kuraklık 
kendisini tam mânasıyle gösterdi ve elektrik 
enerjisinin azalacağı ifade edildi. 

Şimdi ifade ediliyor ki, «yatırımlar yapıl
mış olsaydı, bu sıkıntı olmayacaktı.» 

ıSayın Bakandan öğrenmek istiyorum, haki
katen merak ettim. Enerji Bakanlığı yapmış. 
olan Sayın Menteşe arkadaşımız, «Bugün yatı
rımlar vaktinde yapılmış olsaydı, bu sıkıntı 
olmazdı»1 dedi. Bu, kamuoyunu düşündürdü. 
Hakikaten, gerçekten önceden plânlanmış olup 
da, 12 Marttan bu yana yapılması gereken, plân
lanmış, plâna alınmış; fakat geciktirilmiş ter
mik santrallar var mıydı, bu santrallar gecik
miş midir? Çünkü hidro - elektrik santrallar 
yapılmış olsa bile, kuraklık olunca zaten elek
trik olmayacaktı. Acaba Plânlama, termik sant-
ralları ele almış da, yatırımları gecikmiş midir, 
yapılmamış mıdır? Sayın Bakanın kamuoyunu 
aydınlatması, buna cevap vermiş olmaları lâ
zım. Aksi takdirde, 12 Marttan sonraki hükü-

• .metlerin sırtında kalır, bu iş. Bunu aydınlatma
ları lâzım. Bilgi edinmemiz lâzım. 

Muhterem, arkadaşlarım, bir de Keban konu
su var. O hususta da bilgi almak isterim. Bir 
süre önce Sayın Maliye Bakanı tarafından, «Ke
ban Baraj gölü altında kalacak arazilerin istim
lâkinde büyük suiistimaller» olduğu ifade edil
di. Grazetcler ve bir Yankı Dergisi bunu «fiO'O1 

milyonluk rüşvet» şeklinde yazdı. Bâzı gazete
ler başka türlü yazdılar-. Sayın Maliye Bakam 
da, «Gerçekten, suiistimaller var» dedi, «Yük
sek Hâkimler Kurulu hâkimlerinin ismi karış
mış»1 dediler. 

Muhterem arkadaşlarım, bu işin vuzuha ka
vuşması lâzım. O bölgeyi bilen bir insan olarak; 
bu halkın arazisi su altında kalacak köylünün 
arazilerinin istimlâki mevzuunda vurguna işti
rak etmiş, vurgunu yaratmış birtakım kimsele
rin olup olmadığının açıklanması lâzım. 

Ben zamanı geldiği vakit arz edeceğim. Bu 
konuşmamla bu isin halledilmesi mümkün değil. 
Maliye Bakanlığı Bütçesinde Maliye Bakanın
dan, müfettişlerin raporlarının ne şekilde oldu
ğunu da soracağım. Yalnız, Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanının bu konuda bir- bilgisi var
sa, ifade etmesi lâzımgelir. Eğer hâkimlerin, 
ehlivukufların veya. avukatların bu işten dola
yı bir ücreti vekâlet, bir ehlivukuf ücreti alma-
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lai'mdan dolayı bir usulsüzlük, kanunsuzluk 
varsa Sayın Bakanlığın bunu ortaya koymuş ol
ması lâzım. Halkın arazisinin, tarlasının fazla 
fiyatla istimlâk edildiği konusu üzerinde de 
incelemelerini yapara'k, bu konuda kamuoyuna 
bilgi vermeleri lâzım. 

Muhterem arkadaşlarım, benim bildiklerim. 
şunlardır; Vikaye iein veyahut da yapılmış bir 
işi örtbas etmek iein veya savunmak için arz 
etmiyorum. 1964 yılında bu Keban Barajı al
tında kalacak arazilerin değeri, kıymet komis
yonlarınca 90 kuruş ilâ 4 lira arasında takdin 
edilmiştir. Bağ, bahçe olan yerlerin fiyatları 
ayrı. O günden bugüne 10 seneye yakın bir za
man geçti. Hayat, bâzı yerlerde iki misline bâ
zı yerlerde 3 misline yakın pahalılaştı. Bir kilo 
pirinç, biı* kilo et, bir kilo yiyecek maddesi iki 
mislini bulduktan, para devalüe edildikten, 
maaşlar Personel Kanunuyle iki misline yakın 
arttıktan sonra, bu zavallı köylünün arazisinin 
değerinin yerinde kalması mümkün müdür, 
mümkün müydü? İsin asıl yanlışlığı bütün Dev
let memurlarının işi yanlış yapmış olmasından 
ileri geldi. Şöyle ki j 

1964 yılında istimlâk bedelleri takdir edil
di. İstimlâk Kanununa göre, o yıl içinde para
nın ödenmesi ve istimlâk bedelleri için tezyi
di bedel dâvası açılıp açılmayacağı hususunun 
halledilmesi lâzımdı. Devlet Su İşleri 1964, 1965, 
1966 yıllarında süratli bir istimlâke girişti. Eh
livukuf ücreti alındı, takdir kıymetleri yapıldı, 
ama paranın ödenmesi?.. Yok. Aradan üç sene 
geçti, beş sene geçti gene yok, para ödenmiyor. 
O yıl içinde takdirî kıymetleri yapılmış olan
ların, o yıl içinde de parasının ödenmesi lâzım
dı. Gerekir ki, Devlet Şûrasına dâva açılsın, 
bütün takdirî kıymetler bozulsun ki, yeniden 
takdirî kıymetler yapılabilsin. Bu yapılmamış, 
1964'teki istimlâklerin bedeli 1972 yılında öden
meye başlamış. Aradan sekiz sene geçmiş. Şim
di burada fiyatlarda değişme olmuş. Biz bunu 
yıllarca bütçe müzakerelerinde dile getirdik. 
Birdenbire bu parayı öderseniz, hem arazide 
darlık olacak, hem de fiyatlarda büyük artış 
olacak, dedik. 1964 yılından beri her yıl bütçeye 
250'şer milyon lira para koyup, bu paralar gü
nünde ödenmiş olsaydı, ne bu fiyatlarda artış. 
olaca'ktı. Ne arazide darlık olacaktı, ne de bun
ların hiç biri olmayacaktı. Bedel olarak 1966, 
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1967, 1968 yılma kadar 57 - 00 milyon lira pa
ra ödendi. Birdenbire 1971, 1972 yıllarında pa
ra ödenmeye başlayınca, memlekete büyük bir 
para girince tabiatiyle fiyatlarda değişme oldu. 
Ben bu konuda çok konuşmak isterim; fakat 
vakit dar. Ben .Sayın Bakandan sormak istiyo
rum, arazi fiyatlarında büyük biı* artış görü
yorlar mı? Bir yerde 17 liradan bahsediyorlar. 
Muhteremi arkadaşlarım, Rize'ye göre çay bah
çesi ne ise, Elâzığ'ın bir köşesinde Tiko denen 
bir yerde de 200' dönüm arazi odur, çünkü ora
da turfanda yetiştirilir küçücük bir yerdir. 
Öbür yerlerin değerleri, umumiyet itibariyle 
büyük bir değer farkı göstermemektedir. 

BAŞKAN — Sayın Hazerdağlı iyi ki konuş
mayacaktınız, iki dakikanız var. 

M. SALİM r HAZERDAĞLI (Devamla) — 
Bitti efendim. İnsan söz alınca konuşmadan du
ramıyor. 

Arkadaşlarım, mevzuat eksikliği. Hâkim keş
fe gidiyor ve 100 parça tarlanın keşfini bir gün
de yapıyor. Mühendisler Odasından rapor ve
rilmiş, ehlivukufların ücreti her parça için 70' 
liradır. Hâkim 10 lira alıyor, ehlivukuf 70 lira 
alıyor. Bir günde 100 parça, 200 parça, bilmi
yorum dosyalar elimde değil, keşifler yapılıyor. 
Ehlivukuf, hakikaten bin, 5 bin, 20 bin, 30 bin. 
lira ehlivukuf ücreti alıyor,. Avukat, ücreti ve
kâletini alıyor. Zavallı köylü töhmet altında 
kalıyor. Sayın Bakanın bu konuda etraflı bilgi 
vermesi lâzım. Bir memleketin halkı yerinden 
yurdundan olacak, ondan sonra da bir vurgu
nun, soygunun mevzuu olacak. Buna tahammü
lümüz yoktur. Bu konuda aydınlatıcı bilgi ver
melerini istirham ediyorum. 

'Saygılar sunar, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Ortaç, buyurun. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan. 

sayın senatörler; 
Ben bu akşam bu geç saatte yalnız maden 

konusuna değineceğim. 
Hepimiz Türkiye'de Türkiye'nin yücelmesi 

için nelerin yapılması, nelerin olması lâzım gel
diğini hayal ederiz. Hayal deyince, maden .konu
sunda gayri hakikî, hayalî şeyler düşünmüyo
ruz. Türkiye topraklarının altmda'ki servet, üs
tündeki servetten kat kat fazladır. Ama buna 
rağmenı büyük bir yüksek maden mühendisi 
ordusunu sinesinde barındıran Maden Tetkik 
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Arama Enstitüsünün, bu işi senelerden beri ge
reci gibi yapıp, istikbâlde isletmeye amade kı
lacak şekilde bir ihzara ti, bir planı var mıdır? 
Bu mesele yıllardan beri münakaşa mevzuu ol
muş, Tetkik Arama, bir de işletmeci müessese 
var Etibank. Ma'den Tetkik Arama bugüne ka
dar olan lı iz m ellerinde muhakkak ki bos dur
mamış, birçok eserler vermiştir. İsa Ruhi Be-
rentler, Süleyman Türkürıallar, Suat Erkler, 
Tahsinler bu memleketin jeolojik haritalarını 
Hakkârilere kadar gelere'k tamamlamış ve ma
den olması ibl İmali olan yerleri işaretlemişler--
dir. 

Demin Gürsoytrak arkadaşımız fosfat made
ninden bahsetti, Doğuyu doyuracak, zenginleş-
1 irecek bir cevherden bahsetti. Gidilmiş gelin
miş; «Yoktur» denmiş. «Gayri iktisadî» denmiş, 
«Tenürii. düşüktür» denmiş, bırakılmışa elden 
ele geçmiş, en sonunda birtakım gayretsever 
kişilerle nihayet fizibilite raporunun yapılması
na lanlar gelinmiştir; fakat gene öyle ümit 
ediyorum ki, birtkaç kere yapılmış olan fizibilite 
raporunun bugünkü şekliyle dahi gene bunun 
savsaklanacağı kanaati bende bir fikri sabit 
haline gelmiştir'. Her sene 500 milyon lira fos
fat cevherini gübre sanayii için ihtal eden, ra
kamlar Gürsoytrak'ta çok daha vazıhtı, bir' 
memlekette. 150 senelik rezervi taşıyan, taşı
ma ihtimali kati olan Mazı dağında bu tesis ku
rulduğu takdirde bir senede amorti edecek güce sa
hiptir. Beş bin işçi çalıştıracak, 20 bin kişi ek
mek' yiyecek ; niçin çıkarılmıyor, niçin fizibilite 
raporu tamamlanmıyor? Elbette 500 milyon li
ralık fosfatı Kuzey Afrika'dan ithal eden Tür
kiye'nin ithalâtçısı, en aşağı rr 10 kazansa, se
nede 50 milyon lira kazanır. İşte dayanma gü
cü, mania gücü bence buradan çıkmaktadır. 
Kimseyi itham (-1 iniyorum. 

Maden arama meselesi bugüne kadar sav
saklanmış. İsim zikredersem beni mazur görün. 
Planlama Dairesinin, eski Başkanı, giden ağır 
tempoyu nazara alarak. Türkiye'de maden 
arama konusunu planlamıştır. Bu konuda vazife
lendirilecek kişiler kimler olabilir, hangi mües
seseler olabilir? Evvelâ akla Maden Tetkik 
Arama Lnstitüsü gelir. Teklif edilmiş, «Biz ya
pamayız» demişler, Etibank'a teklif edilmiş, 
«Biz yapamayız.» demişler. Nihayet Elektrik 
İsb-rî Etüt İdaresi vazifelendirilmiş, onların 

'bir kamp şefi memur edilmiş. İlk etapta ma'ki-
nalar temini suretiyle Kayseri'de Aladağda çin
ko madeni aranmıştır. Kısa zamanda o bin met
renin üstünde, beş yerde zengin maden cevher
leri tespit edilmiş ve haritaları yapılmıştır. 
Kamp sökülmüş Hatay'a gönderilmiştir. Hatay' 
da gene bin metrenin üstünde amyant, asbest 
aranmış, bunun sahaları da tespit edilmiştir. 
Burada da her sene toprağa verdiğimiz asbest 
cevherinin, 150 milyon lira sarfı yi e bir senede 
amorti edileceği tespit edilmiştir. Kamp oradan 
sökülmüş, haritalar bitirilmiş. Bakır kompleksi 
Giresun civarına gönderilmiştir. Gittim gördüm; 
bu işle uğraşan, Londra'da bunun tahsili yapan 
Ibir arkadaştır. Bana, «Lalettayin bir yerden 
başladık İni komplekse, iki kilometre gittik, 
başı belli değil, sonu belli değil. Bakır cevheri 
namütenahidir.» dedi ve «Bu husustaki çalışma
lar ilerlediği takdirde Giresun ,Ordu, Trabzon 
vilâyetleri en büyük ağır izabe sanayiinin mer
kezleri olacaktır» dedi fakat, 12 Marttan son
ra çok özür dilerim, bir Karao'smaoğlu gelmiş
tir, Planlamaya girmiştir ve «'•Siz vazifenizin dı
şında işler yapıyorsunuz, duracaktır.» demiştir. 
Bu suretle kamplar sökülmüş, Elektrik İşleri 
Etüt İdaresinin park yerlerinde bu makineler 
boş yatmaktadır; bunu ne ile, hangi sözle, han
gi sıfatla tavsif etmek mümkündür, bilemiyo
rum. Sahipsiz arama sahip bulmuş'ken, tekrar 
kalmıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, şimdi de volframa 
geleceğim. Geçen gün Bayındırlık Bakanı sa
yın Mukadder' Özte'kin beye gittik. 15 - 20 gün 
evvel Bursa'ya gitmiş, Uludağ'a çıkmış, Uludağ' 
da kıymetli maden mühendisi arkadaşlarla. 
volframeılarla görüşmüş. Bana hayranlıkla 
bahsediyor, «Altı kilometrelik galeriler açıl
mış, 70 metre dibe inilmiş, üstünde bütün sosyal 
tesisler yapılmış; c/( C0 cevherli bir volframın 
bir tonu 60 bin dolar.» demişler Güldüm.. 195:1' 
te Bursa'da vali idim. Zamanının Cumhurbaş
kanı sayın Celâl Bayar Uludağa çıktı, orada 
bu araştırmacıları çağırdı. Bir arkadaş geldi, 
«Ben, literatürde 2, 3, 8 diye bilirim ; fakat 
20 bulduk; bunu söylemeye, ilân etmeye kor
kuyorum» dedi. Mukadder Üztekin'e dedim ki, 
20 sene geçti, o zaman 40 bin dolar diyorlardı, 
bu kadar büyük kıymetteki rezervin acaba kaç 
tonu çıkarıldı?... Simdi sövlediğiniz bütün bu 
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tesisler yapılmış, 20 sene sonra, kaç ton çıkarıl
dı, kaç ton satıldı? Yok daha.. Biz kurban deri
lerini toplayıp IIa.va Kuvvetlerini güçlendir-
mek için birtakım yollara gidiyoruz, Fludağ'ın 
altı volfram dolu. Madenlerin pırlantası olan 
yalnız Kızıl Çin'de çıkan bu madenle Fhıdağm 
altı dolu olduğu halde aeaba kaç ton çıkarıl
mış ? Niçin el atılmıyor? 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
CAHİT OKTA O (Devamla) — Teşekkür 

ederim. Sözüm bitti. 
Diyorum ki; madenlerimiz,toprak altındaki 

servetlerimiz, yer üstündeki servetlerden çok 
daha zengindir. Biz bu madenlerin Türkiye'de 
müze bekçisi gibi, sadece altında yatırarak bek
çiliğini mi yapacağız? Musul'da petrol sahaları 
yatarken şeytan ateşi deyip, senelerce üstünde 
yattı'k. Bizden sonra onların istihsal ettiklerini 
gördük. Türkiye, maden cevherlerinin en zen
gin olduğu bir ülkedir. İstirham ederim, merha
met -dilerim, arkadaşlarımız, eski arkadaşlarının 
takip ettikleri bu yola sarılsınlar. Türkiye'yi 
zengin etsinler- Bu suretle başka kimseye muh
taç olmayız. 

Maden Tetkik Aramada, bütün enerji işle
rinde ve Tabiî Kaynaklar bünyesinde çalışan 
sevgili arkadaşlarıma başarılar diler, hepinizi 
saygı ile selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Bilgen ?.. Yok. 
Kayın Karayiğit buyurunuz. 
AHMET KARAYİĞİT (Afyonkarahisar) — 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlarım ; 

Bana konuşma imkânını bahşeden sayın Öz
gür arkadaşıma huzurlarınızda teşekkür ele 
rim. Sayın Özgür arkadaşım bana, mühim bir 
şey mi konuşacaksın? dediler. Zannedersem, 
bu bakanlık üzerinde her konuşulan şey olduk
ça mühimdir, öteden beri düşündüğüm ve za
man zaman söylediğim bir hususu, burada tek
rar etmekte çok büyük fayda görüyorum. 

Enerji Bakanlığının bir hayli problemleri 
var ve darboğazlar içersindeyiz bunları aşmağa 
gayret sarfediyoruz. Bütün arkadaşlarım aynı 
konu üzerinde tekrar tekrar konuşuyorlar. Fa
kat bir temel meselemiz var, evvelâ onu hal
letmekle yükümlüyüz. O da, her bakanlığı yöne
ten, her umum müdürlüğü yöneten idareci ar
kadaşlarımızın istikrarlı çalışabilmeleri için bir 
imkân bahşetmek, büyük vasat yaratmaktır. I 
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Zannedersem umum müdürlüklcrdeki işlerin 
aksamasının en büyük nedenlerinden birisi. 
sıksık yönetici değişmesidir. Bizim evvelâ bu
nun karşısına dikilmemiz lâzım. 

Bir umum müdürü neden, niçin değiştiriyo
ruz. Veya bir umum müdürü tayin ederken han
gi yeteneklerine göre tayin ediyoruz? Evvelâ 
bunun boyutlarını tespit edelim. Bir kimseye 
Eti banka genel müdür olma görevini veren ba
kan meselâ ben olsam; o kimseye, Etiban'k'ııı 
bugünkü durumu budur, 5 sene sonra Etiban'k'ııı 
şu noktada olmasını arzu ediyorum, sana şu 
yetkileri, şu imkânları veriyorum; bu imkân
larla, bu yetkilerle umum müdürlüğünü yürüt» 
derim ve eğer kabul ediyorsa, arkdaşım benim 
verdiğim yetkileri ve imkânları kâfi görürse, va
zifeyi üzerine alacak, yürütecektir. Yarı yolda 
bir murakabesini yapacağım, o görevi başarama-
mışsa o zaman değiştireceğim. 

Zannedersem bugün aşağı yukarı Türk Dev
letinin ekonomisinin can damarını teşkil eden 
Sanayi Bakanlığında, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığında işlerin aksamasının birinci ne
deni, yönetici arkadaşlarımızı fazlası ile huzur
suz etmemizdir. Evvelâ bunlardan kendimizi be
ri kılmamız lâzımdır, bu bir. 

İkincisi; Türkiye'de Maliyenin zihniyetini 
değiştirmek lâzım arkadaşlar. T. K İ. Genel 
Müdürü diyor ki; «Kömür çıkart.» Ne ile çı
kartacaksın? Nuh Nebiden kalma makinelerle 
mi kömür çıkartacaklar. Yani, kusura bakma
sınlar teknik kelimeleri söyleyemeyeceğim, ni
hayet bir hekimim. Kendi bilebildiğim, öğrene
bildiğim kadarıyle bunları ifade etmeye çalışı
yorum. Fakat, evvelâ parayı vereceksiniz, im
kânları vereceksiniz, enirinde çalışacaklara, yö
neticiye, teknik kadrolara imkân vereceksiniz. 
ücret sistemini tatmin edici bir hale getirecek
siniz, ondan sonra iş isteyeceksiniz. Bunların 
bir kısmını kısa vâdede bir kısmını da uzun vâ
dede halletmemiz gerekir. 

Ben dikkat ediyorum; bakanlıklarda kur
may heyetleri de teşekkül etmemiştir. Her ba
kanlığın bir kurmay heyetinin olması lâzımdır. 
Bir T. P. O. Genel Müdürü çekildiği zaman, ye
rine kimin geleceğinin üç sene evvelden bilinme
si gerekir. Bu bizde olmuyor. Evvelâ bu sis
temleri değiştirmemiz lâzımdır. Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanlığında bir kurmay heyetin, 
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hem Bakanlığın bugünkü durumunu, hem de 25 
sene sonra hangi hedeflere varacağını tespit et
mesi lâzımdır. Bu hedeflerden şaşmadan yürü
memiz gerekmektedir arkadaşlar. Biz bunu ya
pabilirsek, zannedersem iyiye doğru gidebiliriz; 
Ama (A) partisi gelmiş, (B) partisi gelmiş ola
bilir, bunun ötesinde hepimizin toplanabileceği 
bir baz vardır, bir memleket sevgisi var. Bu 
memleket sevgisinin tevlit ettiği şuurla biz her
halde iyiye doğru gidebiliriz. Bu temel düşün
celerimizle, bu temel mevzuları hallettikten son
ra, öbürleri zannedersem birazcık daha iyiye 
doğru gider. 

Meselâ beni çok üzen Türkiye'de bir petrol 
mevzuu vardır, değinmeden geçemiyeceğim. 

Biz. zaman zaman bu kürsülerden yabancı 
sermayeye karşı bir hayli mücadele ederiz; ama 
bugün bu şirketlerin başında millî şirketimiz 
olan Petrol Ofis vardır. Petrol Ofis, Türk'ün 
millî hudutları içerisinde büyük sektörlerle; 
Mobilie, Sholl'le mücadele etmektedir; ama bu 
mücadelede biz Petrol Ofisini yalnız bırakmışız-
dır. Yabancı şirketler çok büyük imkânlarla bu 
memlekette pazarlama işlerini yapıyor; ama biz 
Petrol Ofise bu imkânları verebilmekten mah
rumuz. Xeden mahrumuz? Getirelim bunları ve
relim. Devlet bir resmî fiyat tespit etmiş. Gidin 
benzin istasyonlarına bakın ; Petrol Ofisde ma
zotun fiyatı 140 kuruşsa. Molni'de, Shell.'de 
British Petrol'd e mutlak surette •] kuruş aşağı, 
4 kuruş aşağı. O ne yapıyor, saatten mi çalı
yor? Yok. Xeroden çalıyor? Prim alıyor, prim 
veriyor. Siz Petrol Ofisi olarak ne veriyorsu
nuz ? 

Adam yabancı şirketlere ait bir istasyon ya
pıyor, namütenahi bir kredi imkânı ile karşı 
karşıya kalıyor. Gidin, Petrol Ofise bir bayilik 
alın, istasyon yapmağa kalkışın % 10,5 faizle 
sana kredi verecek, teminat mektubu isteyecek, 
bilmem şunu yapacak, bilmem bunu yapacak, 
tabiî astan yüzünden pahalı geliyor. Bunları 
söylenıemdeki maksadım şudur; bizim millî şir
ketimiz Petrol Ofistir. Evet, aramada Türkiye 
Petrollerinin hataları vardır. Daha ciddî çalış
masını canı gönülden arzu ederiz. Kafineride, 
üretimde sizinle beraberiz; ama bir pazarlama 
var ki, gözle görülen, halkın da gördüğü bu 
pazarlamada, mutlak surette Petrol Ofisini hâ
kim kılmanın yollarını açmamız ve bunların . 
esaslarını ortaya koymamız lâzımdır. 
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Yine bir konu var; söylemeden geçemeyece
ğim. Biz Sayın Enerji Bakamınıza da bir ara 
sormuştuk. Bizim meşhur bir Kamu İktisadî Te
şebbüsleri Karma Komisyonumuz var-, 23.G.1972 
deki bir toplantısında, «Türkiye'de bir enerji 
sıkıntısı olacak, ne düşünüyorsunuz Sayın Ba
kanım?» dedik. Bize verdiği cevap şöyle idi: 

«Yalnız değerli arkadaşlarımızın ifade ettiği 
gibi. sorumlu Hükümet üyesi arkadaşınız ola
rak. Türkiye'nin ileride enerji sıkıntısına mâruz 
kalmayacağını ben hem söylemeliyim, hem de 
bunun gereklerini yapmalıyım. Bunu böyle be
yan etmekle bu tehlike yoktur demek isteme
dim. Bu tehlike vardır; ama Hükümetiniz yüce 
Meclisin de desteği ile bu tehlikeyi bertaraf ede
cek tedbirleri almağa muktedir olacaktır.» dedi. 

Arkadaşlarım, Saym Berkol burada yok, 
kendilerinin bir sözünü ben burada tekrar et
mek isterim. Bu enerji konusunda Berkol ar
kadaşım bir gün komisyonda ; «Arkadaşlar, bu 
memleketin enerji sıkıntısına uğramaması için, 
en kısa zamanda hangi tesis yapılacaksa bunu 
yapalım. Dedikodulardan, şunlardan bunlardan 
çekinmeyin. Biz parlamenterler olarak sizi des
tekleyeceğiz. Memleketi enerji bakımından bir 
darboğaza götürmeyim Eğer yarın ben ölürsem 
memleket karanlıkta kalırsa, enerji sıkıntısında 
kalırsa gece rüyalarınıza gireyim.» dedi; Sayın 
Bakanın, dünkü beyanları karşısında; ben, bu 
memleketin çocuğu olarak bu memleketin gele
ceği için, ekonomik yönden kuvvetlenmesi için 
her türlü fedakârlığı yapmağa hazırım. Tek 
lâmba değil, üç lâmbayı da kapatayım, kemer
leri kısayım ; ama siz sorumlu insanlar olarak 
tedbirlerinizi ciddî şekilde alın. Ben biraz evvel 
Sayın Topaloğlu beyle dısarda konuşurken, ba
na şöyle bir fikir söyledi: 

«Yabancı şirketler bunu şey yapıyorlar.» fi
lân dedi; yani yabancı petrol şirketleri Türkiye' 
de fuel - oil santrallarmın yapılmasını arzu edi
yorlarmış. Ben onların fikrine kapılacak bir 
insan değilim. Benim arzum şudur; bu memle
kette gaz türbini mi lâzım, bunu kuracaksınız. 
Bu memlekette darboğazı geçmek için fuel. -
oil santralı mı lâzım, kuracaksınız. Enerjinin 
(izciliği şudur, (ben hekimim bilmem ; fakat öğ
rettiler.) enerji depo edilmiyor. Bir taraftan 
kullanacaksın, bir taraftan da üreteceksin. Bir 
an geliyor ki. grafik en yüksek noktaya çıkı-
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yor, o an bütün makinelerinle çalışacaksın, bu 
açığı kapatmak için gayret sarfedeeeksiniz. 

BAŞKAN — İki dakikanız var efendim. 
AHMET KARAYİĞİT (Devamla) — Bunu 

sarf etmek için de ne yapacağız? Bugün gaz tri
bününün kilovat saati 72 buruşmuş; ama elde 
edilemeyen enerjinin bugün maliyeti 7 lira, 5 
lira, 6 lira. Yani, enerjinin yokluğu en pahalı 
enerjiden çok daha pahalıdır arkadaşlar. 

Biz sanayileşen bir memleketiz. Evvelâ ener
ji plânlaması, arkasından sanayi planlaması ge
lir; ama geri kalmış bir ülkeyiz, ikisini beraber
ce plânlıyoruz. Bu ikisini beraberce plânlama
da elbette ki bâzı risklere katlanmak zorunda
yız. Yarın Ortak Pazarda sanayi mamullerini ne 
ile, nasıl geçer hale getireceksiniz? Ucuz enerji 
temin etmek lâzım. Sanayi Bakanlığının bir tet
kikinden anladığıma göre, biz 16 kuruşa enerji 
temin edebilirsek, Ortak Pazarla rekabet edebile
cek duruma gelirnıişiz. 

Arkadaşlar, şu noktaya gelmek istiyorum; 
dedikodulu bir ortamda yasıyoruz. Yönetici ar
kadaşlarımız çekiıımesinler. Dedikodu, mediko-
du... Biz, onların namuslarına, faziletlerine, ah
lâklarına inanıyoruz. Üç kuruş pahalı olsun; 
ama ihaleyi yapsınlar. 10 aydır henüz Tunçbi-
'lek Santralının ihalesi yapılmadı. Tunçbilek II 
nin, III ün vesairenin, Seyitömerin bu işlerini 
yapın, ondan sonra icabedorse, lâmbaları yine 
kapatır, enerji için bir tasarrufa gideriz. 

Saygılar.sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Akyürek, buyurunuz. 
ŞEYKET AKYÜREK (İstanbul) — Sayın 

Başkan, muhterem üyeler ; 
Enerji Bakanlığı tüm. mensupları, Devlet 

.memurudurlar; ama 440 saydı Kanunla kurulan 
İktisadî Devlet Teşekkülleri özerktir .Bütçeleri
ni de kendileri yapar. Bakanlık İktisadî Devlet 
Teşekkülleri ile ilgilidir; ama bu teşekküller 
Bakanlığa tabi değildirler. Bakanlık, bu teşek
küllerin yalnız gözetimini ve denetimini yapar. 
Teşekküller, Başbakanlık kanalı ile Parlâimen-
toya bağlıdır. Devlet memuru olan Bakanlık 
mensupları rutin çalışabilirle-T; fakat «İktisadî» 
kelimesi mühimdir, rutin olamaz. 

Bu teşekküllerde, idareciyi bir kalıba soka
mazsınız. Kanun gayet sarihtir, «İktisadî Devlet 
Teşekkülleri müdebbir 'bir tüccar gibi hareket 
etmeye mecburdur» der. 
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Teşekkülün başına getirilen idarecilere gü
reniniz yoksa getirmeyiniz; ama mesuliyet yük
lenirken teşekkülün verdiği salâhiyeti de ver
meli ve iş beklemelisiniz. Doktrin kompleksi 
olan Bakanlık mensupları ile iktisadî teşekkül 
idarecileri ve özel sektör yetkililerinin çatışma
sına meydan verilmemelidir. 

Enerji Yekâletinin prodüktif bir vekâlet ol
duğunu bilmelisiniz. Standart çalışma, prodük
tif olmayan Maarif, Maliye ve benzeri vekâiet
lere göredir. Bu itibarla aksaklık, gördüğüm bir
kaç. mevzuya temas edeceğim. 

Arkadaşım İn kay a. Ankara'nın harasının 
.kirlenmesinden bahsettiler. Onun için evvelâ 
lbu mevzuya temas etmek isterim. 

Arkadaşım, bu konuda bir çalışma olduğun
dan bahsetti ve memnuniyetini belirtti. Sayın 
Bakan, bundan dolayı ben de memnun oldum; 
ama bu çalışma 1961'den beri devam etmektedir. 
T961, 1962, I96İJ bütçe müzakerelerinde ben, Ce
lâl Ertuğ, Fehmi Alpaslan, Fe'thi Teretoğlu 
ve diğer birçok kıymetli arkadaşlarım, Ankara' 
nın harasının pislendiğinden bahisle hurada şi
kâyetlerde bulunduk. Bugün bu mevzu ele alın
mış ve havanın temiz bir sekle sokulması için 
gayet ciddî etütler yapılıyormuş. Kvet, Ankara.' 
nın havasının zehirleyici bir mahiyet alması ve 
zehirleyici hastalıklar tevlidedebilecek bir hale 
gelmesinin sebebi, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanlığıdır. Mesulü de Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığının ta, kendisidir. 

Bunların daha, evvel etütleri yapılmış, hepsi 
dosyalar içinde tozlanmış vaziyette bekliyor. Ar
tık bunun için yeniden etüt yapılmaya lüzum 
kalmamıştır. 

Ankara'nın ihtiyacı 500 bin ton linyit kömü
rüdür. Siz bu kömürü muhtelif yerlerden istihraç 
ediyorsunuz ve getiriyorsunuz. Bunların içerisin
de bâzılarında c/c 8, bâzılarında % 10'a kadar 
kükürt var, ama bâzılarında da c/c 0,7-5'e kadar 
düşen kükürt vardır. Ama siz % 0,7-5 ilâ 
c/c l'e kadar olan kükürtlü kömürler daha fazla. 
para ettiği için, kül miktarı da daha az olduğu 
için, onları, iyi parayla satmayı tercih edip, An
kara ıhalkmı. zehirlemekten hiç çekinmediniz. .500 
bin ton küm ürün içerisinde asgariden % 20 'kül 
vardır ki, 100 bin tonu kül demektir. Bir sene
de Ankara, halkının nefes borularına kadar bu ze-
hh' girmektedir. 
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Bu 'kömür yanarken içerisindeki kükürt do-
layısıylo (H2S) gazı çıkar. Bu gazm kokusu ne
fes aldığınız zaman midenizi bulandım- ve baş 
ağrısı yapar . Yine yandığı zaman ikinci İm- gaz 
çıkar ( 'S02); bu da rutubetle temas ettiği zaman, 
vücudunuza değdiği ve vücudunuzdaki rutubet
le •bir araya geldiği zaman. (S02) gazı (S03) 
•olur ve asite dönüşür: yani hunı ı sulandırdığınız 
manian, demiri eritecek kadar ve sizin vücudunu
zu da cüzzamh yapacak kadar tehlikeli olur. Ne
fes borularınızı tahriş edip gıcık halinde devamlı 
Öksürmenize sebep ohır. 

Biz ömrümüzü yaşadık, bu -bizim için mühim 
değil; ama bu neslin yavrularına acımadınız ve 
acımıyorsunuz. 

Keza, bunun içerisinde karbon monoksit de 
var. Bu da tedricen hepimizi zehirlemektedir. 
Ifelo çocukları kati surette zehirlemekte. 

Bir de en fecisi henzopirin var. Bu da, kanser 
yapan yegâne tehlikeli maddedir . Peki, bunları 
dikliğiniz kaide, hfılâ; «Tedbir alıyoruz, biz bun
lar ı gördükten sonra, şimdi bunun çarelerini arı
yoruz.» diye uğraşacağımda, hemen talimat ve
ri]) dışarıdan 100 bin ton kadar r/c 7, c/c 8 kü
kü r t lü değil de f,r 0.5, c/( 0,7 nispetinde düşük 
k ü k ü r t ü olan fuel - oil getirmek mümkün değil 
mi? Bunu satumlmak mümkün değil mi? Ankara 
halkı için 'bu fedakârlığı vapmak mümkün değil 
mi? Sayın Eneyji ve Ta;bii Kaynaklar Bakanlığı 
t a ra f ından bunların yapılması mümkün değil mi? 
Acaıba. Enerj i ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı. 
Hükümet ten yahut da Par lâmentodan böyle bir 
talepte -bulunulsa, •buna hayır mı denecektir? 

Keza, kükü ı tü düşük' olan kömürü yalnız An
kara 'ya tahsis edip de, diğerlerini sanayide kul
lanmak cihetine gitmek daha doğru olmaz mıy
dı.' 

B A Ş K A N — İki daki'kanız var efendim. 
Ş E V K E T A K Y Ü R E K (Devamla) — Bunla

r ın hepsi üç ay evvel pekâlâ hem.uı yapılabilecek 
husus lard ı : ama bugün hâlâ etüt halindesiniz, 
hâlâ 'bunlara tedbir alacaksınız. Kış bitti, zaten 
'bir ay sonra kimse kömür yakacak değil. Bu i-1 i 
harla konuya, hemen eğilip tedbirlerin hu şekilde 
alınması gerekir. 

Keza, ikine' bir .şekil daha var. Seneler evvel 
Seyitömer kömürlerini karhonize etmek suretiy
le 500 hin ton kapasiteli bir fabrikanın 'kurul
ması düşünülmüş ve bunun projeleri hazırlan-
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mistir. Bu fahrika hemen kurulmaya da müsait
tir. Kömür rezervi de -ve bunu kullanacak yer de 
var. Binaenaleyh, bu kömürü karhonize ettiğiniz 
zaman ne toz davası, ne de kükür t davası kalmı
yor. Bu suretle (bunu koldaştırırken, içerisinde
ki c/( 35 nispetiııklc olan gazın % 20 sinden de 
gaz olarak istifade edeceksiniz. Bulunduğu yer
de bir tesis kurulur , şehre gaz olarak bunu yol
larsınız, yahut ısıtıcı olaraik ısıtmak için yollar
sınız. Bunu da biran evvel gerçekleş!irmek lâzım
dır. 120 milyon liraya yapılması mümkün olan 
bu fahrika m n kurulmasına başlamlmamasmm se
beplerini anlamak mümkün değildir. Bunu an
lamak h i r bakıma mümkün. üünki i İktisadî Dev
let Teşekkülleri müdebbir tüccar gibi çalışır; pro
jesini, her şeyini hazırlar-, ama Ener j i ve Tahiî 
Kaynaklar Bakanlığı, Devlet Plânlama Teşkilâtı 
ile kendi arasımla birçok fikirler- ortaya att ığı 
için, 'kendi doktrinlerini savunmak maksadıyle 
hir kompleksin içerisinde bu tesisler yapılmaz. 

B A Ş K A N — Vaktiniz doldu Sayın Akyürek. 
HÜSNÜ DİKECLKÜK (Kayseri) — Sayın 

Başkan, hen sıramı, vereyim. 
B A Ş K A N — Efendim, sıra. vermek hakkınızı 

kullandınız.Tüzüğümüzde hak devri yoktur, hak
kınızı devredemezsiniz. 

Buyurun efendim, zamanınızı kullandınız lüt
fen 'bağlayınız. 

Ş E V K E T AKYÜREK (Devamla) — S a y ı n 
Başkan, benim konuşma hakkım baki midir? 

B A Ş K A N —• Nasıl konuşma hakkınız? 
Ş E V K E T A K Y Ü R E K (Devamla) — Zan

nediyorum ki, (i neı. sıradayım efendim. 

B A Ş K A N — Siz 6 ncı sıradaydınız, Sayın 
Dikeçligil 5 nci sıradaydı. Size sırasını verdiler, 
siz kendi hakkınızı kullanıyorsunuz ve kullandı
nız. Şimdi, lütfen bağlayınız. 

Ş E V K E T A K Y Ü R E K (Devamla) - - Peki 
efendim. 

Efendim, diğer mevzulara bu vaziyette temas 
('tmeye imkân olmayacak. 

HÜSNÜ D İ K E ( ; U ( ; İ L (Kayseri) — Eskiden 
•oluyordu. 

B A Ş K A N —• (1 ayet •güzel konuşuyor Sayın Ak
yürek, mümkün olsa cihette sizin hakkınızı dev
rederim: ama. Tüzüğümüzde hak devri yok; yani 
mümkün değil, ben yapamam. 

HÜSNÜ D İ K E OL i ("i İL (Kayseri) — Bundan 
önceki oturumlarda pekâlâ oluyordu. 
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B A Ş K A N — Sıra devri var Tüzüğümüzde 
efendim. Onu yaptınız, o hakkınızı kullandınız. 

Lütfen .bağlayınız efendini. 
Ş E V K E T A K Y Ü U E K (Devamla) — Sayın 

Başkan, Hüsnü Dlkeçligil arkadaşımın sırasında 
konuştum. 

B A Ş K A N — İstirham ederim, bu saatten son
ra yormayın. Tüzük müsait olsa ben •veririm. Tü
zük müsait değil, onun için ısrar etmeyiniz, istir
ham ediyorum. 12 saatten beri oturuyoruz, bize 
de acıyın biraz. 

Ş E V K E T AKY(' 'KKK (Devamla) — Sayın 
Başkan, o halde müsaadenizle mühim olan ve yal
nız, iki cümleden ibaret olan hususu arz edeyim 
YO sözlerimi bağlayayım. 

Efendim, Hakanlığınız gerek İktisadî Devlet 
Teşekkülleriyle ve gerekse özel teşebbüslere lâyıkı 
olan kontakt ı teinin, edememektedir. İhracatçılar 
Birliği vardır ; fakat ıbu İhracatçılar Birliği Ti
caret Bakanlığı tarafından, bir de alâkalı oldu
ğu bakanlık taraf ından tasdik edildikten sonra 
tatbik edilir. Madencilerin böyle bir İhracatçılar 
Birliği, olmadığı için, yalnız Madenciler Derneği 
ve Krom Komitesi Derneği vasıtasıyle ihracat ya
pılıyordu. 

Birinci Nihat Erim Hükümet inde bu neden
se kaldırıldı. Bunun üzerine madenciler bir Ma
denciler ihracat... 

B A Ş K A N — Sayın Akyürek. müsamaha hak
kınızı suiistimal ettiniz, istirham ediyorum lüt
fen bağlayınız. 

Ş E V K E T A K Y Ü R E K (Devamla) — Bitt i 
efendini. 

Bu ihracatçılar Birliği için müracaat ediliyor 
ve Ticaret Bakanlığı bunu tasdik ediyor; fakat 
bir seneden beri Enerj i ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanl ığından bu çıkmıyor. Çıkmamasının sebep
lerini anlamak mümkün değildir. 

Konuşmama b u r a d a nihayet vermek mecbu
riyetindeyim. Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

B A Ş K A N — Savın Dlkeçligil. 
HÜSNÜ D İ K E Ü E İ C İ L (Kayseri) — Efen

dim, Ibu geç. saatte bir konu üzerinde kısaca du
racağım. 

Elektr ik meseleleri bir kurumda, T E K t e bir
leştirildi. Fakat , ne de olsa Köy İşleri Bakanlı-
ğıyle çatışma oluyor ve bu arada halk mutazar
rır oluyor. Köye elektrik gittikten, sonra da her 
iki teşekkül arasında uyuşmazlık olduğu için, yine 
arada köylü mutazar r ı r oluyor. 
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Nitekim Ankara 'n ın yakınında Kara'köy diye 
'bir köy var. Ben orada böyle bir hadiseye mut
ta l i oldum. Bu köye elektrik, Etimesgut hava 
alanından verilmiş. Bir aksaklık olmuş, uzmanlar 
gelmiş. İki saate kadar bunu yapacaksınız den
miş ve iklimi lira, da para, vermişVr. Aradan za
man geçtiği için TEK' le Köy İşleri Bakanlığının 
elemanları çatışıyor, 40 dakika geçiyor, tekrar 
muhta ra deniyoı iki, bin lira da ceza vereceksin. 

Şimdi, bu tezadı Hükümetin ortadan kaldır
ması lâzımdır; yani bu meseleyi kesin olarak hal
letmesi lâzım. Ya bu iş. Köy İşleri Bakanl ığından 
alınacak TEK 'e devredilecek veyahut da TEK. 
köy elektrik islerine karışmayacak, Köy İşleri 
Bakanlığı bununda uğraşacak. 

Bir husus da, köylerde elektrikten anlayan 
kimselerin, olmamasıdır, ufak arızaların gideril
mesi sırasında teknisyen yokluğu sebebiyle 'bir
çok kazalar oluyor. Böyle durumda olan yerlerde
ki halkın eğitimi nasıl olacak.' Bunun üzerinde de 
hangi kurum duracak; Bu da meçhul, bu da 'bi
linin iy o î'. 

Sayın Bakanlığın bu gibi .aksaklıkların kalk
ması için Köy İşleri Bakanlığıyle anlaşmasını, 
halikın mağdur olmamasını ve hava alanımdan 
iköye verilen cereyan dolayısıyle, " köylüden alı
nan pa ran ın yer inde olup olmadığının da tet-
ıkiikini ist irham ederim. Bu bir. 

Diğer mesele, benim kaımati'mca İkt isadî 
Devlet Teşekküller inin madenleri işletmesi ca
zip gözükmüyor. Ne deniyor? Ziyan ediyor. 
Bu ziyan nereden geliyor? Bu maden, Devlete 
devredilse şöyle oluyor, böyle oluyor diye ta
bir ler var. H a t a nerede ise, bu ha t an ın üze
rinde durmal ı . Hadd inden fazla personel çalış
t ırı l ıyor. H e r ik t idar değiş ikl iğinde; her balka
nın değişişinde şunu da al, şunu da al deni
yor, namütenah i işçi y ı ğ m a k haline getiriliyor. 
Tahmin ederim tekn ik eleman bak ımından da 
böyledir. 

He r halde Sayın Umum Müdür b i l i r : Bizim 
duyduğumuza göre Zonguldak Maden İşletme
sinde hadd inden fazla personel var. Bu, Umum 
Müdürün ve mensuplar ının kabaha t i değildir. 
Devlet işletmelerini eğer kâ ra doğru yönetecek-
sek. yönetmek istiyorsak, siyasî tesirlerle ele
man alınmasının önüne tamamen geçilmesi lâ
zım. Yoksa özel sektör çatışması veya Devlet 
•sektörünün şöyle olması keyfiyeti o r t adan kalk-
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mıyacalk. Zaten Türkiye'deki karma ekonomi
nin mahiyetini ben anlıyamadım gitti. Daha 
doğrusu anlıya mıyoruz. Karma ekonomi mi, 
•yoksa çorba ekonomıi mi? Bu belli değil. 

Özel sektör Devlete değil de, Devlet, özel 
sektöre önderlik, hocalık yapacak. Maalesef 
bu yapılmıyor. 

İkinci bir mesele; birçok yerde gördüğümüz 
gibi iyi işletebildi, madeni işletsin görüşü. 
doğrudur; fakat, milletin de malı korunsun, iyi 
himaye edilsin. Sermayesi, parası yokken her 
önüne gelenin ben maden buldum bunu işlet e 
ceğilm, demesi suretiyle bir neticeye varıla
maz. Türkiye'de iki zümre hayalperesttir. Bi
risi define arayanlar, diğeri madencilerdir. 
Birdenbire zengin olmayı düşünürler; zenginiz 
derler, hattâ minareye çıkıp para dağıtacak
larını bili e söyliyebilirler. Fakat, Devlet Ha
zinesinden para da aldıkları hakle, ellerinde 
muay3Ten imkânları olmadığı için işletemezler. 
Özel sektörce işletilebilen madenler iyi kontrol 
edilmeli, eğer işletilemiyor'sa, Türkiye'nin 
madenleri heder edilmemeli. 

Yakacak meselesi Türkiye'de mühim bir 
konudur. Devlet hocalık ya/par, dedim. Ba
kanlık bunun üzerinde ısrarla dursun. Devlet 
linyit kömüre!ri istihsal ediyor ve elinde de 
çok personel var. Pahalıya mal ediyor. Tonu
nu 250 liraya veriyorsa, özel sektör karaborsa 
400 - 500 liraya kömür satıyor. Yazık değil 
mi su halka? Niçin Devlet tonunu 250 liraya 
verirken, çok basit usullerle kömür istihsal 
eden insanlar, neden kömürü 500 600 liraya 
satarlar, kini koruyacak bu halkın hakkını, 
yok mu bu .halkın sahibi? 

Ben, almteri ile kazanılmasına taraftarım. 
Özel sektörün de kazanmasını isterim; fakat 
bununla beraber halkın sırtından geçinmesini, 
onu mağdur etmesini katiyen istemem. Bizim iç
timaî adalet duygumuz, prensibimiz bu : Alm
teri ile kazanacak. Devletin inalını iyi kullana
cak : fakat hiç olmazsa hocası olan devletten de 
üstün fiyata satamayacak. Bunun bir mihengi 
var. 

Bence Enerji Bakanlığı bunun üzerinde dur
muyor. Karma ekonomiden maksat, Hükümetin 
özel sektöre örnek olması demektir. Özel sektö
rün başıboş olması demek değildir. Türkiye'de 
özel sektör başıboştur. O halde. Enerji Bakan-
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lığı madem ki halkın linyit ocaklarını işleterek, 
her bölgede olduğu halde ihtiyacını temin ede
miyor, edemediğine göre de özel sektöre veri
yor, o halde mutlaka ve mutlaka Enerji Bakan
lığı özel sektöre de bir fiyat tespit edecek, şuna 
satabilirsin diyecek. 

Ankara'nın muhtelif yerlerinde kömür satış 
yeri diye bürolar açılmış, ihtiyacı olan halka 
500 - 600 liraya, 400 liraya kömür satılıyor. Bu
na mâni olmak Devletin, Hükümetin vazifesi
dir. Başıboş bir ekonomi, başıboş bir devlet ni
zamı görülmemiştir ve görülmez. Dünyanın her 
yerinde, liberal devletlerde de bu her halde 
böyledir. Biz bunun ne okluğunu anlayamıyo
ruz. Her hükümet geliyor-, oturuyor, ona taraf
sızdır, filândır deniyor; ama. hakikî olan, bu 
meselelerin üzerine eğilip de hal çaresini bula
mıyor, o zaman da halkın Hükümetine ve Dev
letine karşı güven duygusu ortadan kalkıyor. 

Bu kısa zamanda ben bir gerçeğe, halkın ıs
tırabına parmak basmış oluyoruz. İnşallah sene
ye nasibolur da bütçe görüşülürse. her hangi 
bir bakan gelip de, bunu hallettiğini söyleyebi-
lirse memnun kalırız. 

Şu noktayı da belirteyim ki arkadaşımız söy
lediler; ama ben de ifade edeyim, imkânsızlık
lar içinde olmasına rağmen Maden Tetkik 
Arama Enstitüsü öteden beri Türkiye'de mu
vaffak olmuş bir müessesedir, mevcut kadro
suyla Türkiye'nin madenlerini değerlendirme
ye çalışıyor. Genel Müdürünü tanımıyorum Bur
sa işi olmamış; ama ona da. imkân verilirse ya
pabilecektir. Türkiye'nin madenlerini değerlen
dirdikleri için ben onları şahsan takdirle yâd 
etmeyi de vicdanî bir borç bilirim. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekür ederim efendim. 
Sayın Yılmaz Mete?.. Yok. Sayın İhsan To-

paloğiu?.. 
İHSAN TOPALOĞLi; (Giresun) — Vazgeç

tim efendim. 
BAŞKAN — Konuşmuyorlar. Sayın Tanyeri 

buyurun efendim. 
SALİH TAN YEKİ (Gaziantep) — Sayın 

Başkan, değerli arkadaşlarım ; 
Gecenin bu geç saatinde söz alıp, konuşma

ya niyetim hiç yoktu. Ancak, bir hususun bura
da. dile getirilmesi maksadiyle zarurî olarak söz 
almış bulunuyorum. 
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Aslında Petrol ve .Maden reformu kanımları 
Yüce Senatoya geldiği zaman, tartışma konusu 
olması gereken bir husus, burada Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanlığı bütçesi münasebetiyle 
dile getirildiği için, biz de görüşümüzü tespit 
etmek lüzumunu hissetmiş bulunuyoruz. Bu da 
Anayasanın 130 ucu maddesidir. 

Bu Petrol ve Maden reformları kanunu Yü
ce Meclise sevk edildiği günden bugüne kadar 
denebilir ki, Anayasalım 130 ucu maddesi çok 
tartışılmış ve fakat üzerinde bir türlü ittifak 
edilememiş bir madde olmuştur. Anayasanın 130 
ııeu maddesi. Devletin hüküm ve tasarrufu al
tında bulunan tabiî servetler ve kaynaklarının 
arama ve işletme hakkım prensip olarak Devle
te vermiştir. 

Sonra öteki fıkralarında Devletin bu hakkı
nı, bu isletmeyi dilerse kendisinin yapacağını. 
dilerse kendisi ile özel teşebbüs ortaklığı kur
mak suretiyle yapabileceğini, dilerse özel sektör 
eliyle yapacağını hükme bağlamıştır. Demek 
oluyor ki, üç alternatifli bir sistem. 

Şimdi bunlardan «Özel teşebbüs eliyle işlet
mek». esasen cari kanunların da hükmü icabı
dır. 

Anayasanın üç alternatifinden «Devlet tara
fından aranması ve işletilmesi» hususu savunul
duğu zaman katı bir devletçilik, doğmatizma. 
doktriner bir hareket olarak vasıflandırılmak-
ta ve bir noktaya inhisar eden görüşlerin savu
nulmasının doğru olmadığı savı, yargısı ileri 
sürülmektedir. 

Buna mukabil, arkadaşlarımız, rahatlıkla ma
denlerin, petrolün Devlet tarafından aranı}) iş
letilmesine hayır, özel sektör tarafından aranıp 
işletilmesine evet diyebilmekte ve kendileri de 
katı bir durum iktisabetmiş bulunmaktadır; fa
kat bunda bir mahzur görmemektedirler. 

Anayasanın tanımış olduğu bir prensibi sa
vunmak, asla katı bir devletçilik düzenini sa
vunmak demek değildir. Anayasamız 41 nci 
maddesiyle karma ekonomi prensibini kabul et
miştir. Anayasa hükmü olduğu için bütün par
tilerin, bütün siyasî promramlarm bu istikamet
te düzenlenmesi ve iktisadî hayatı, sınaî hayatı 
bu istikamette geliştirmeleri lâzımdır. Araların
daki fark, bu karma ekonomi bileşiminin belki 
oranlarında olabilir. Tabiatiyle r/c 95 özel sek
tör, % 5 Devle! sektörü de karına ekonomi pren

sibine girer. Aksine r/c 95 Devlet. (/c 5 özel sek
tör de bu bileşime girebilir. Cumhuriyet Halk 
Partisi olarak biz her ikisinin de karşısındayız. 
Bunun. Anayasanın lâfzının ve esprisinin gös
terdiği istikamette ve kamu yararı istikametin
de dengeli bir şekilde oluşumuna taraftar bulu
nuyoruz. Fakat, tabiî servetler ve kaynakların 
Anayasanın 130 ucu maddesinin ihtiva ettiği 
sarahat dâhilinde. Devlet tarafından aranması 
ve işletilmesine evet, özel sektör ve özellikle ya
bancı şirketler tarafından aranmasına ve işle
tilmesine sureti kafiyede hayır diyoruz. 

İkinci bir nokta : mevzu kanunlar muvace
hesinde verilmiş olan imtiyazların ve hakların. 
bir müktesep hak teşkil etmesi dolayısıyle bun
ların devletleştirilmesinin, mil lîl eştiril meşinin 
doğru olmadığı, imtiyaz sürelerinin bitimine ka
dar bu müktesep hakkın devamının bir zaruret 
olduğu ifade edilmektedir. 

Devlet, hukuku hükümranisi dolayısıyle ka
nunların ve Anayasanın kendisine vermiş oldu
ğu hakları her zaman kullanmak ve dolayısıyle 
raşa (Kaclıat) yolu ile kamu yararı bulunduğu 
takdirde, imtiyazları süresinden evvel satmal-
mak hak ve salâhiyetine mâliktir. 

Kaldı ki. Petrol ve Maden reformu kanunla
rının müzakereleri sırasında komisyonlarda ve 
.Mecliste savunulan husus, bundan sonra verile
cek işletme ve arama haklarının münhasıran 
Devlete aidolnıası hususudur. Cumhuriyet Halk 
Partisi, kendi programında olan tabiî servetler 
ve kaynaklarının Devlet tarafından işletmesi 
vetiresini iktidara geldiği takdirde düşünecek
tir. 

Son olarak Ankara. İstanbul ve nüfusu 100 
bini geçmiş olan ve kararnameye iktiran etmiş 
olan bâzı şehirlerin. 105:5 sayılı Kanım gereğin
ce Devlet Su İşleri tarafından yapılmakta olan 
isale meselelerine kısaca değinmek ve Sayın Ba
kandan bu hususta bir açıklama yapmasını rica 
etmek istiyorum. 

Bilindiği gibi 1053 sayılı Kanun, Ankara ve 
İstanbul şehirlerinin su isalesini geçici, gelecek 
senelere sari taahhütlere girişmek suretiyle de 
görev olarak Devlet Su İşlerine vermiştir. Bu 
kanunun 8 nci maddesi. Bakanlar Kurulu kara
rma iktiran etmek sartiyle nüfusu 100 binden 
yukarı olan şehirlerin de su işlerinin, su isalesi-
nin yine Devlet Sn İşleri tarafından yapılmasını 
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öngörmüş ve hatırladığım kadarı ile geçen sene 
bu maksatla Gaziantep, İzmir için bütçeye öde
nek konmuş ve bu yıl da bunun kararnamesi 
çıkmıştır. Acaba 1972 yılı bütçesine konulmuş 
olan bu para, yılın bitiminden evvel ihalenin 
gerçekleştirilmesi suretiyle harcanabilecek mi
dir ve bu husustaki projelerin öngördüğü süre
ler nedir? Ankara, İstanbul, Gaziantep, İzmir 
şehirlerinin büyük ihtiyaç, hattâ sıkıntı duydu
ğu su problemleri, en son aşağı yukarı hangi ta
rihte bitebileeektir? Bu hususta Sayın Bakan, 
bize bilgi verirlerse memnun kalacağız. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN 
ediyorum. 

Kifavet önergesi var takdim 

Sayın Başkanlığa 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı bütçe

si üzerindeki müzakerelerin yeterliliğini arz ve 
teklif ederim. 

Saygılarımla. 
Bitlis 

Orhan Kürünıoğlu 

Sayın Başkanlığa 
Müzakerenin kifayetini arz ederim. 

Eskişehir 
Ömer Ucuzal 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
arz ediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Yapılmış olan tenkitlere cevap vermek üze
re Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sayın Ko-
damanoğlu. 

M. SALİM HAZKRDAĞLI (Elâzığ) — Sa
yın Başkan, benim sorularıma Sayın Bakan ya
zılı da cevap verebilirler. Cevap konusunda bel
ki hazır değillerdir. 

BAŞKAN — Peki efendim. Hattâ burada 
olmayan başka soru sahibi arkadaşlar varsa, 
onlarmkine de yazılı cevap verebilirsiniz. Şifa
hen anlatmanıza lüzum yok Sayın Bakan. 

ENERJİ YE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Niğde Millet
vekili) — Sayın Başkan, Yüce Senatonun sayın 
üyeleri; 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ile 
bağlı kuruluşlarının 1973 malî yılı Bütçe kanu
nu tasarısı, Karma Bütçe Komisyonunun çok 

değerli çalışmalarıyle son şeklini alarak yüksek 
huzurunuza gelmiş bulunmaktadrı. 

Hemen belirtmek isterim ki, bütçemizin Yü
ce Senatodaki müzakeresi süresince gerek grup
ları, gerekse şahısları adına söz alan değerli 
üyelere lütfettikleri istifadeli görüşler ve ten-
kitleriylc, hizmetin daha iyi görülmesine yar
dımcı oldukları için teşekkürlerimi sunmayı gö
rev sayıyorum. 

Kurulduğu 1963 yılından itibaren ülkemiz 
kalkınmasında büyük sorumluluklar yüklenmiş. 
bulunan Bakanlığım, yurdumuzun toprak, su, 
enerji, maden ve petrol kaynaklarının millî 
menfaatlerimize en elverişli şekilde araştırıl
ması, planlanması, geliştirilmesi, değerlendiril
mesi ve denetlenmesi ile görevlendirilmiştir. 
Bakanlığım, bu görevin yerine getirilmesi ama-
eıyle, bağlı ve ilgili kuruluşları ile Türkiye'nin 
tüm elektrik enerjisi üretim ve dağıtımını, taş
kömürü madenciliğinin tamamı ile ürünleri sa
nayiinin c/i 70'ini petrokinıya endüstrisinin tü
münü. madenciliğin büyük kısmım, su ve top
rak kaynaklarının geliştirilip değerlendirilme
sini ve nüfusu 100 bini asan şehirlerin içme su
yunun temini gibi çok önemli hizmetler yapmak 
mecburiyetindedir. 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Bakanlığım 
ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının çalışmalarını, 
«hedefler, uygulanacak ilkeler ve alınacak ted
birler» şeklinde ve sektörler itibariyle özet ola
rak arz etmeyi gecenin bu saatinde vaktinizi 
fazla almamak için, faydalı mütalaa etmekte
yim j 

Elektrik enerjisi üretimimiz, geçen yıl 11 
milyar kilovat/saate ulaşmıştır. Elektrik üretimi, 
yurdumuzda her 10 yılda bir 3 misli artmakta
dır. Üretim 1982 yılında 40, 1987'de ise m mil
yar kilenvatsante çıkarılacaktır. Bu hedeflere 
varmak için, yalnız Üçüncü Beş Yıllık Kalkın
ma Plânı dönemi içinde üretim, iletim, dağıtım 
şebeke ve tesisleri için yapacağımız yatırımla
rın toplamı 24 milyar lirayı aşacaktır. 

1980 yılından sonraki ihtiyaçlar için ise, 
1975'teıı itibaren yeni yatırımlara girişilecek 
ve 1990 yılma kadar 60 .milyar liralık ek yatı
rım zorunluğu doğacaktır. Elektrik enerjisi 
ihtiyacı gitgide büyüdüğü için, 2 O00 yılına ka
dar yapılması gerekecek enerji yatırımları tu
tarı 250 milvar liraya yaklaşacaktır, 
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Geçen yıllarda başlanmış enerji yatırım" a-
rmdan 90 bin kilowat kapasiteli Hopa termik 
santralının ilk ünitesi bu ay içinde, ikinci t r ; -
t^si Nisanda; Sevitömer linyit santralının 150 
bin kilowatlık birinci ünitesi Mayısta, ikine". 
ünitesi yıl sonlarında ve 300 bin kilo\vatlrk 
Gökçekaya hidroelektrik santralı Haziranda is
letmeye alınacaktır. 

Sayın Başkan, Yüee Senatonun değerli üye
leri; yurdumuzda yağış rejiminin düzensiz ol
ması, santrali ar arasında termik - hidrolik den
gesinin önemini daha da, artırmıştır. Yatırımla
rımız, bu dengeyi kuracak ve koruyacak şekil
de plânlanmıştır. Tünebil ekte kuraeağımız 150 
bin k;,1owat kapasiteli veni linvit santrabnı bu
günlerde «Anahtar teslimi» ihale edeceğiz. Hü
kümetimiz. bu santralın mümkün oban en kı?° 
sünede işletmeye geçirilerek, sınaî geMsmeve 
paralel şekilde hızla artan elektrik enerjisi ih
tivasının zamanında karşılanabilmesi Vin p'e-
rekli bütün tedbirleri almış ve bu amaeha, ÖV1 
bir kararname çıkarmıştır. Sevitömer santralı
nın yine 150 bin kilowat kanasiteli üçüncü gru
bunun ihalesine de çeşitli bölümler halinde baş
lanmıştır., 

Elektrik üretiminde öncelikle öz kaynakla
rımızdan yararlanılacak, enerjinin devambbğı. 
güvenilirliği ve ucuzluğu sağlanacaktır. Türki
ye EVktrik Kurumumuz, nükleer teknoloiiye 
girecek kömür, petrol ve hid^oMk kaynakların 
yamnda, bu enerjiyi de yurdumuzun istifadesi
ne sunacaktır. Ayrıca bitümlü ş'st. jeote^m^l 
enerji ve tabiî «vız gibi d ;ğer enerji olanakla
rından da yararlanmaya çalısı1 acaktır. 

Yanımızda, önceden tahmin ed^'lem^ven ep-
sitli taT~>"at sürprizleriyle karsılasdc!1."1! Vm (•<•?«'-
ken Keban Barajı, - bilüıenle^m d^s-mda v m : 

bü* kötü sivms'zle ka^sılasmuad1^ takdWe -
bu yılm sonunda su tutmava başlanacak ve Ke
ban Santralı, çrelecek yıl eVktrik üretimine P-O. 
Girilecektir. Yeni Tunçbilek ve Sevitömer 1in-
yin santralleri. Keban projesinin «•ee^kmesi ha
linde ortava çıkabilecek enerji açıklarım kaua-
tacaktır. Gökçekaya ve Keban gibi dev tesisle
rin arka arkava isletmeye geçiri mı esi vl e dahi. 
elektrik enerjisi ihtiyacımız bitmiş olmayacak 
yo 1-̂ -11-,;̂  ardından yeni santra 11 arın kurulmam 
gerekecektir. Afşin - Elbistan böVp'smrlpVi dü
şük kalorili zengin linyit rezervleri değerlendi-

I rerek 4 ünite halinde kuracağımız büyük linyit 
I santralı, toplam 1.2 milyon kilowat kapasitede 
I olacaktır, 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Fırat nehri 
I üzerinde, Keban'ın aşağı tarafında inşa edile-
I cek Karakaya Barajında Keban'dan daha fazla 
I enerji üretecek dev bir hidroelektrik santral 
I daha kurulacaktır. Keban'ın tek başına, 1968 
I yılında Türkiye'nin toplanı istihlâkine eşit mik-
I tarda enerji üreteceği göz önünde tutulursa, 

yılda yapacağı 7.5 milyar kilowatsaatlik üre
timle Keban'dan 1 milyar kilowatsaat daha faz
la elektrik istihsal edecek Karakaya Barajının 

I azameti daha kolay anlaşılabilecektir. Bu dev 
I c'.antralları başka büyük santralların yapımı iz

leyecek ve Türkiye'mizde hızla artan elektrik 
ihtiyacı zamanında, yeterli ve güvenilir şekilde 

I karşılanmaya çalışılacaktır. 

I Türkiye Elektrik Kurumumuz, köylerin elek-
I tviğe kavuşturulması çalışmalarına büyük önem 
I vermiş ve geçen yıla kadar bir yıllık dönem-
I de en çok 700 civarında köye elektrik götürü! e-

bilmiş iken, bu yıl ilk defa 1 00'0'den fazla köy 
elektriklenclirilmiştir. Şubat sonuna kadar son 
malî yılda elektriğe kavuşan köy sayısı 1 3O0"c 

I ve böylece toplam elektrikli köy sayısı 4 bine 
ulaşacaktır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 50 

I nci yıldönümünü kutlayacağımız günlerde elek
triğe kavuşacak köylerimizin sayısı ise 5 bine 
yaklaşacaktır. Üçüncü Beş Yılbk Kalkınma Plâ
nı döneminde elektriğe kavuşturulması önnröni-

I ı°n köy savısı 5 bindir. Bu dönemde. Sevitömer 
T. ve II. üniteleri, Seyitönner t^vsiatı. Tuneb:<ipk 
fpvsîatı. Soma TT ve Afşin - EllrVan T olmak 
ÜTm̂ e toplam 1 250 me^v^ t ViTrdu .a-îim'i-n̂ p 4 
n<-lnf fo>.:rrı i lr Sflrf[-T>rı1 \]p f J - ö V p o V f l v a . K ^ m ^ k 

TT P M ^ Kibarı. Hasan U*rHn f ^ v ^ l ^ Te, 
Kökiı'ino olmak n^ere 1 fi08 t n p m v t lrn-"n'bı o-ü-
gücünde 6 adet hidroelektrik santralın 
islet'uıeve alınması plânlanmışta. Böv'^ee 5 
yıllık dönemde 10 adet elektrik santralı 
hizmete girecek ve kurulu güç. kapasite
miz 2 858 megavat artmış olacaktır. Aynı 
dönemde Türkiye Elektrik Kurumumuz. 
•W kilovoltluk 3 403 kilometre, 154 kilovoltluk 
6 360 kilometre enerji nakil hattı tesis edecek
tir. 

Dördüncü Beş Yıllık Plân döneminde islet-
I meye açılmaları öngörülen termik santrallar-
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dan Sonra II. ile Afşin - Elbistan II, III ve IV. 
üniteleri; hidroelektrik santrallardan Karaka-
ya, Karababa, Aslantaş, Altmkaya ve Oymapı-
nar 'm inşa ye tesisine yine Üçüncü Plân döne
minde başlanacaktır. 

•Sayın Başkan, sayın senatörler; yurdumu
zun genel enerji tüketiminde yüzde 43 oranın
da petrol ürünlerinden, yüzde 15 oranında taş-
kömüründen ve yüzde 9 oranında linyitlerden 
yararlanılmaktadır. Odun - tezek gibi ticarî 
olmayan yakıtlar ise, tüketimin yüzde 31'ini 
teşkili etmektedir, 

Tüm enerji tüketiminde % 43 gibi en büyük 
oranı teşkil eden petrol ürünlerinin, maalesef 
ancak % 35'ini yurt içinde üretilen hampetrol 
ile karşılayabilmekteyiz, ithal ettiğimiz ham
petrol için, geçen yıl yaklaşık olarak 100 mil
yon dolar civarında bir dış ödeme gerekmiştir. 
Bilinen petrol kaynaklarımızın dışında yeni pet
rol rezervleri bulamaz isek, en iyimser hesap
lara göre, 1980 yılındaki hampetrol ithalâtı için 
ödeyeceğimiz döviz 250 milyon dolara yaklaşa
caktır. Bu durumda daha çok hampetrol rezerv
leri bulmak ve işletmek, hampetrol yerine müm
kün olduğu kadar yerli enerji kaynaklarını ika
me etmek yanında, ve en az bu derece önem ve 
ağırlıkta bir başka meselemiz de, yurt dışından 
ithal edeceğimiz petrolü millî ekonomimiz için 
en uygun şartlarla sağlayabilmektir. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
arama yatırımlarına Üçüncü Bes Yıllık Kalkın
ma Plânı döneminde büyük ağırlık verilmiştik 
Bu yıl toplam 90 bin metre uzunluğunda 36 
aded arama kuyusu ve yine toplam uzunluğu" 
100 bin metreye yaklaşan 41 adet istihsal ku
yusu açılacaktır. Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığının bu yılki yatırım programı 827 mil
yon lirayı bulacaktır. 

Değerli arkadaşlarım, yeri gelmişken Yüce 
Senatonun bir geçici komisyonunda müzakere
si tamamlanmak üzere bulunan Petrol Reformu 
kanun tasarısının, . Türkiye Petrolleri Anonim 
Ortaklığına müsaa'de, arama, istihsal, rafınaî 
ve akaryakıt, boru hattı yapım ve isletmesinde 
büvük ağırlık ve öncelik vermekte olan hüküm
lerini burada uzun uzun anlatmayı çok arzu edi
yordum. Fakat öyle görünüyor ki. gecenin bu 
•saatinde daha sonra, müzakere .edeceğimiz Pet
rol ve Maden Kanunu ile ilgili maruzatımı haz

federek o görüşmelere talik etmek uygun ola
caktır, 

Aziz arkadaşlarım:, petrol ürünlerimizin da
ğıtım ve satışını yapmakla görevli kuruluşumuz 
olan Petrol Ofisi, diğer şirketlerle olan pazar
lama rekabetinde başarı sağlayabileceğini açık
ça gösteren bir hamle içindedir. Petrol Ofisi, 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının gelişen 
rafineri kapasitesine paralel olarak güçlendiri
lecek ve pazarlama hizmetlerini daha iyi bir 
şekilde yapması sağlanacaktır. Burada şunu be
lirtmek isterim ki, Petrol Ofisinin yabancı şir
ketlerle dağıtım' yönünden daha iyi rekabet et
mesi için, organizasyon ve personel istihdam po
litikasında ciddî bâzı tedbirler alınması gereği 
de vardır; 

'Sayın Başkan, sayın senatörler; Petro - Kim
ya Anonim Şirketimiz, daha ekonomik ve ran-
tabl bir yapıya kavuşacak şekilde devamlı bir 
gelişme içindedir. Yarımca'da kurulmakta o1 an 
Petro - Kimya tesislerinden sentetik deterjan 
hammaddesi üretecek Dödesil Benzol Fabrikası 
da, tecrübe çalışmalarını başarıyla sürdürmek
tedir. Bu fabrika, önümüzdeki haftalar içinde 
ticarî işletmeye geçirilecektir. 

Yarımca Petro - Kimya kompleksi 1975 yı
lında tamamlandığında millî gelire 758 milyon 
Hralık bir katkıda bulunacak, yapacağı üretim
le sağlayacağı döviz tasarrufu ise, yılda 1 mil
yar liraya yaklaşacaktır. 

Yeni Plân ilkelerine uygun olarak, kamu ke
simi içindeki bütün petrol kuruluşlarının bir sek
tör holdingi haline getirilmesini ilişkin çalışmalar 
bu yıl içinde tamamlanacaktır. 

Sayın Başkan, Yüce Senatonun değerli üyele
ri; Enerji üretimimizde petrolden sonra en bü
yük paya sahip bulunan taşkömürü madenciliği
mizde de, maalesef, önemi' güçlüklerle karşı kar
şıya bulunmaktayız. 1988 yılından bu yana taş
kömürü üretimimiz, ççşitli nedenlerle plânlanan 
seviyeye erişememiştir, özellikle demir - çelik 
üretimimizin gelişmekte olan yapısı karşısında 
kcklaşabilir taşkömürü talebinin karşılanmasında 
güçlük çekilecektir. Bu bakımdan, bilinen '.taşkö
mürü havzamızın sorunları üzerine hızla eğilmek 
zorunluğundayız. Bu yıl taşkömürü havzamız 
için 285 milyon liralık bir yatırım öngörülmüş
tür. Ayrıca, havzada en ekonomik koşullarla üre
timi 'gerçekleştirmek üzere hazırlanmakta olan 
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«Master Proje» için de 12 milyon lira ayrılmış
tır. Havzanın mevcut rezerv potansiyelini geliş
tirmek için Maden Tetkik ve Arama Enstitümüz, 
arama faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır. Yen: 
karbonifer saikaları burmaya yönelen bu proje
nin tutarı 120 milyon liradır. 

Yurdumuzun hemen her bölgesine yayılmış 
geniş kir enerji imkânımız ela linyit yataklarıdır. 
TKİ Kurumuna ait linyit işletmeleri devamlı bir 
gelişme içindedir ve üretimleri yıldan yıla art
maktadır. Kurum, yıllardır iki ilimize sıkışıp ka
lan linyit, üretimini Anadolu'ya yaymaktadır. Co
rum, Erzurum ve Ankara'da açılan yeni üretim 
merkezlerine Erzincan ve Maraş'm ela cklenmes' 
için hazırlıklar sürdürülmektedir. Bölgesel l;n 
yit üretiminin geliştirilmesiyle taşıma giderlerin
den tasarruf sağlanacak, bölge halkına daha ucu
za kömür 'verilebilmesi olanağı doğacak, yeni rş 
sahaları açılacak ve üretim merkezleri çevresinde
ki sanayi kuruluşlarının yakıt ihtiyacı karşılana
caktır. Ancak TKİ Kurumu, artan talebi karşıla
yabilmek için elindeki linyit sahalarına yenilerini 
katmak zorundadır. MTA Enstitüsü, bu ihtiyaç 
dolayısıyle kömür etüt ve aramaları için, 1973 yı
lında 67 milyon lira. harcayacaktır. 

Bu arada önemle belirtmek isterini ki, geçen 
yıl, yaz aylarında alman tedbirlerle linyit üreti
minde 570 bin tonluk 'bir artış sağlanmıştır. Ge
rek bu üretim artışı, gerekse dağıtım işinde alı
nan yeni tedbirler sayesinde vatandaşlarımız, bu 
kış mevsiminde, geçen seneki gibi büyük sıkıntı 
çekmemişlerdir. Kömür üretim bölgelerinde fe
ragatle çalışan işçilerimiz ile teknik personelimi
ze, bu vesile ile huzurlarınızda yürekten teşekkü
rü borç. 'bilirim. 

Öte yanlan, Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plâ
nında öngörüldüğü üzere, elektrik enerjisi üreti
mi için gerekli linyit yatakları ile verimli şekilde 
ilşetilemeyen linyit yataklarının kamu kuruluşla
rınca işletilmesi, ancak madencilik reformu ta
sarısının kanunlaşmasıyle gerçekleştirilebilecektir. 
Bu reform tasarısının ila, Yüce Parlâmentomuz
da, özellikle Senatomuzda millî menfaatlerimize 
en uygun hükümleri ihtiva edecek şekilde kanun
laşacağına dair inancımı muhafaza ediyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Türkiye Kömür İşletme
leri Kurumumuzun yeni plân dönemi içinde ya
pacağı yatırımların tutarı, İkinci Plân dönemin
den yüzde 64 fazlasıyle 2,3 milyar liradır. Yeni 

dönemde, gelişen şartlara göre, hazırlanacak ye
ni projelerle bu miktarın üzerine çıkmak da müm
kün olaJbilecektir. Özellikle Afşin - Elbistan hav
zasında bu plân döneminde hizmete sokulacak açık 
işletme, 20 milyon tonluk üretim kapasitesiyle 
dünyanın en büyük işletmeleri arasında yer ala-
caktii.'. 

Linyit üretimini geliştirmek yanında, üretilen 
kömürü işleyerek en uygun vasıfta tüketiciye in
tikal ettirmek de önemli bir sorunumuzdur. Ba
kanlığım, en kısa süre içinde linyiti briketleşti-
rerek, köklaştırarak ve kurutarak halka intikal 
ettirmenin ca'bası içindedir 

Linyitlerimizin dışında diğer güvenilir bir 
enerji kaynağı da akarsularımızdır. 73 m il var 
kilovat/saatlik bir üretim potansiyeline sahibol-
duğumuz hidrolik enerji kaynaklarımızın ancak 
Hizde 4'ünden yararlanabilmekteyiz. 

DSİ Genel Müdürlüğümüzce ele alınıp is
tikşaf ve plânlamaları yüzde 90 oranında biti
rilmiş bulunan 454 adet büyük su projesi ile 
yurdumuzdaki ovalık arazinin 3.5 milyon hek
tarlık bir kısmının sulanması ekonomik bulun
muştur. Ayrıca yeraltı suları ile sulanabileceği 
tahmin edilen 450 bin hektarlık ova arazisi do 
buna eklenince, toplam olarak 4 milyon hekta
ra yakın arazinin sulanması ve 106 bin hektar
lık afazinin de taşkından korunması, DSİ Genel 
Müdürlüğümüzün bugünkü hizmetlerinin kap
samına girmektedir. 

Nüfusu 100 bini asan 20 büyük şehrimize iç-
mesuyu temini de DSÎ'nin başarmaya çalıştığı 
önemfi hizmetlerdendir. Halen İstanbul, Anka
ra, İzmir, Gaziantep ve Bursa şehirlerine ait 
içme, kullanma ve endüstri suyunun temini 
bütçe imkânları içinde uygulamaya alınabil
miştir.* 

DSİ, gecen yıl 550 bin hektarbk arazinin su
lanmasını gerçekleştirmiş ve böylece yurdu
muzda, yaklaşık olarak 3,6 milyar liralık bir 
üretim artışı sağlanmıştır. Ayrıca, barallardan 
2,2 milyar kilovatsaatlik elektrik enerjisi üretil
miş, büyük şehirlere 55 milyon metreküb içme 
suyu verilmiş, küçümsenemeyecek çapta arazi 
taşkından korunmuş ve bataklıklar kurutul
muştur, 

DSİ için bu yıl teklif edilen ödenek, geçen 
yıla oranla yüzde 50 fazlasıyle 4,1 milyar lira
dır. Yeni yatırımların da gerçekleştirilmesiyle 
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bu yıl 710 milyon metreküb su depolanacak, 758 
bin hektarlık arazi sulanacak, 70 bin hektar ara
zi ile 84 köy taşkından korunacak, 1 224 hek
tar ^ataklık kurutulacak ve büyük şehirlere 
223 milyon metreküb içmesuyu temin edilecek-
tir, 

Sayın Başkan, sayın senatörler; Yüce Par
lâmentomuz, «Sanayileşerek kalkınma»' anater-
cihini yapmış ve bunu birkaç zaman evvel tas
dikinizden çıkmış bulunan uzun vadeli strateji1 

ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânı ile Mil
lete bir hizmet olarak emanet etmiştir. Maden
'lerimizin üretimi, işlenmesi ve ihracı, bu terci
hin içinde en önemli yeri işgal eder. Üçüncü 
Beş Yıllık Kalkınma Plânımız da, bu sektör
de ortalama yüzde 15,3 oranında üretim artışı
nı ve bu amaçla 16 milyar lirayı aşan bir yatı
rım hacmini öngörmüştür. 

Metal madenciliği yapan güçlü kuruluşumuz 
Etibank, bu yıl 937 milyon liralık bir yatırım 
programını gerçekleştirecektir. Bu ödeneğin 
460 milyon lirası metalürji, 398 milyon lirası 
maden ve 79 milyon lirası da kimya sahalarına 
ayrılmıştır. 

Yeraltı servetlerimizin aranması, bulunması 
ve değerlendirilmesi ile görevlendirilmiş bulu
nan MTA Enstitümüzün bütçesi ise, bu yıl, ge
çen yıldan 161 milyon lira fazlasıyle 377 milyon' 
liraya, erişmiştir. MTA, özellikle enerji ham
maddeleri, metalik madenler ve endüstriyel 
hammaddeler aramalarına büyük önem ve hız 
verecektir. 

Saym Başkan, Yüce Senatonun değerli üye
leri; değerli vakitlerinizi almamak için çok kı
sa tutmaya çalıştığım bu izahatımla, yurdumu
zun kalkınmasında bü.yük ve önemli görevler 
yüklenmiş bulunan Bakanlığım ile bağlı ve ilgili 
kuruluşlarının çalışmaları hakkında bâzı bilgi
leri özet olarak arz etmiş bulunuyorum. 

Verilen görevlerin başarıyle ifasında, yeral-
tının yüzlerce metre derinliklerinde veya yur
dun ıssız köşelerinde feragatle çalışan aziz işçi
lerimiz başta olmak üzere, Bakanlığım camia-
smdaki personelin; memleketimizin sınırlı malî 
imkânlarından ayrılan ödenekleri en verimli 
ve yararlı bir şekilde kullanmak için her türlü 
çabayı göstereceklerinden emin bulunmanızı is
tirham etmekteyim. Konuşmamın başında da be
lirttiğim gibi, çalışmalarımızda en büyük daya

nağımız, Yüce Parlâmentomuzun ilgisi, desteği 
ve denetimi olacaktır. 

Yüksek teknoloji ve ihtisas isteyen hizmet
leri yürütebilmek için, Bakanlığım en değerli 
teknik kadroyu bünyesinde toplamak ve yetiş
miş personelini muhafaza etmek zorundadır. 
Personel Kanunu uygulamasında bu konudaki 
menfî tesirlerden zarar gördüğümüzü belirtme'k 
isterim. Bu fırsattan yararlanarak, bu millet 
kürsüsünden, güç şartlar altında büyük yurtse
verdik duygusuyla görevlerini başarıyla sürdü
ren bu elemanlarımıza, başta yöneticileri olmak 
üzere teşekkür ve takdirlerimi ifade ediyor ve 
mâruzâtımın bu kısmını böylece bitirmiş bulu
nuyorum. 

İSaym arkadaşlarım, şimdi izin verirseniz, 
değerli hatiplerin münferit soruları hakkında 
Hükümetten bekledikleri cevapları, kısa kısa 
özetleyerek arz edeyim. 

Sayın sözcülerin hemen hepsinin değindiği 
konuların başında, özellikle aktüel bir konu ha
line gelen enerji darlığı vardır. Bu konuda Hü
kümet üyesi sıfatryle radyoda yaptığım beya
natı hepiniz biliyorsunuz. Bu konuşmamda ben 
daha çok özellikle yağışların azlığından doğan 
ve buna. münhasır sıkıntının önümüzdeki bir
kaç haftada tehlikeli bir hal alması ihtimali gö
rününce, sırf bu birkaç haftalık 3'ağışa bağlı 
sıkıntıyı gidermek için, vatandaşlarımızdan bâ
zı ricalarda bulundum. Hiç şüphesiz, bunu ya
parken ne enerji darlığının genel meselelerini. 
ne de buna ilişkin 'mesuliyetleri araştırmayı dü
şünmedim. Çünkü, bunun kamuoyunda sık sık 
ele alınmasında fazla bir fayda bulmamaktay
dım. Kanım odur ki, hükümetler ve onun üye
leri, geçmişe bakmaktan çok, bugün yapılması 
gereken işlerde kusurlu olmamava ve ee1 efekte 
yapılması gerekenler için de icabeden tedbirle
ri almaya çalışmalıdırlar. 

Ben şahsî kanaat ve mizaç itibariyle şuna 
öteden beri inanagelmisimdir. Bu memleketi; 
idare edenler, kendi imkânları ve devrinin şart
ları içerisinde, eTerinden gelen âzami gayretle 
çalışmışlardır. Yapabildiklrinden dolayı ken
dilerine şükran borçluyuz. Yapamadıkları için 
de, onların yapamayış sebeplerini araştırarak, 
bugün idare edenler birtakım dersler almalı ve 
onları daha çok yermek yerine, kendileri ileride 
vebal altında kalmamaları çarelerini aramalı -
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dırlar. Buna rağmen, daha önce bu sektörde 
görev yapmış değerli arkadaşlarımın birtakım 
beyanlarda bulunmaları ve bir değerli hatip ar
kadaşımın da bu konuda haklı olarak, mevcut 
vazifeyi gerçek yüzüyle ifade etmem' yolunda 
bir talepte bulunulduğu için, affınıza sığınarak 
ve biraz evvelki anlayışımdan biraz ayrılarak 
konuyu birkaç yıl öncesine kadar götürmek 
mecburiyetindeyim. 

Aziz arkadaşlarım, bu Hükümet ve onun 
naçiz üyesi bendeniz 22 Mayısta göreve başla
dım, henüz 9 ayımız dolmuş değildir. 9 ayda 
gaz türbini siparişi de dahil, hiç bir elektrik 
ünitesi kararı verilip, hizmete sokulamaz. Bu 
işler 9 ayları çok aşan bir zaman ister. Dolayı-
sıyle bunun tedbirlerini daha önce alınmak lâ> 
zumdır. 

Şimdi 1973 yılının bu ayında bir sıkıntı var
sa, bu sıkıntı neden ileri gelebilir! Bu sıkıntı, 
1973 yılının bu ayında veya bu ayından önceki 
ay ve yıllarda hizmete sokulması gerekip de, 
hizmete giremeyen tesisler dolayısıyle doğar. 
Bunu böyle bir tespit edelim. Öyle ise, bugün 
ve bugünden önceki ay ve yıllarda hizmete gi
remeyen tesisler nelerdir, bu tesisler neden hiz
mete girememiştir ve bunların sorumluları kim
dir, sorusu sorulduğunda o zaman herkesin ger
çek mesuliyet payı gün yüzüne çıkacaktır. 

Önce bu son aylarda sıkıntıyı artıran bir se
bebi ele alayım. Eğer barajlanmızdaki su sevi
yesi normal olsaydı Türkiye'de hidro - elektrik 
santrallardan % 28 civarında elektrik üretme
miz gerekiyordu. Barajlanmızdaki su seviyesi! 
normalin çok altına düşmüştür. Neden? Çünkü. 
evvelki sene kurak geçmiştir, geçen sene kurak 
geçmiştir, bu yıl da yağışlar ümit edilen kadar 
olmamıştır ve hamdo'lsun şimdi başlamıştır; fa
kat, kar şeklindedir, don vardır, eriyip de ba
raj lardaki su telâfi edilememiştir. 

Şimdi, niçin kamuoyunu birkaç haftalık ta
sarrufa davet ettim? 

Barajlanmızdaki su seviyesi, tevali eden bu 
üç yıllık kuraklık ve yaz aylarında çiftçilerimi
zin haklı olarak mahsulünün perişan olmaması 
için sulama suyunu kullanması dolayısıyle o 
hale geldi ki, eğer bu birkaç hafta içerisinde 
dikkatli davranmazsak, hidro - elektrik sant-
pallarımızın elektrik üretimi dışında kalması 
tehlikesi vardır. 

Ne yapılabilirdi? iki şey. 
Birincisi, tabiatın yardımı ile yağış pek 

bol ve yağmur şeklinde olurdu ve böylece bu 
sıkıntı görülmeyebilirdi. Böyle olmadı ise, bu 
hiç bir hükümetin ve özellikle bir bakanın me
suliyetinde olmaz. Bu, irademiz dışında bir şey
dir. Her ne kadar bir değerli arkadaşım, «Tabi
at güçlüklerini yenmek lâzım» diyorsa da, 9 ay 
içerisinde Türkiye'de barajları dolduracak yağ
muru yağdırmak, iktidarı, hiçbir hükümette 
yoktur. (A. P. sıralarından, «îki sene, iki sene» 
sesleri) 

Onu arz edeceğim, ona da döneceğim efen
dim. Ben arzu etmezdim bunları konuşmayı; fa
kat emrettiğiniz için yapacağım. 

Şimdi diğer bir noktaya gelelim. 
Aslında yağış olsaydı ve barajlardaki sular 

istediğimiz seviyede bulunsaydı, elektrikten ra
hat mı edecektik? Hayır, Türkiye, son birkaç 
10 yıldan beri süreli elektrik darlığı içindedir 
ve önümüzdeki birkaç 10 yıl da bu ferahlık son 
derece geniş olmayacaktır. Neden? Çünkü, 
Türkiye geçmiş 10 yıllarda ürettiği enerjiyi ta
mamen kullanacak, daha fazlasını isteyecek bir 
sanayi gelişmesi içerisine hamdolsun girmiştir. 
Üstelik, domestik enerji ihtiyacı da artmakta
dır. Biraz evvel arz ettim, binlerce köye elek
trik götürüyoruz. O halde Türkiye'de problem, 
ne kadar elektrik enerjisine ihtiyacımız var so
rusu değildir. Türkiye'de problem şudur; ne 
kadar çok enerji istihsal edebilirsek, o kadar 
edelim. Çünkü, milletimiz bunu kullanmaya 
muktedirdir ve parolamız budur. Peki, istikbal 
için ne yapılmıştır? Arkadaşlarımız sorularında 
belirttiler; dediler ki, «Uzun vadeli enerji plân
lamamız yoktur.» vardır, arkadaşlar. 1985 yılı
na kadar Türkiye'de hangi yıl, hangi ay, hangi 
tip santralin hizmete gireceği plânlanmıştır. Bir 
master plân vardır ve arzu eden arkadaşım 
Devlet Plânlama Teşkilâtından bunun bir kop
yasını isteyebilir veya benden emrettikleri tak
dirde takdim edebilirim. 

Ayrıca, 1995 yılma kadar da detaylı master 
plân yoktur; fakat bir perspektif projesi mev
cuttur. Demek ki, bugün Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti Üçüncü Beş Yıllık Plânı tasvibinizden 
geçirdiği şu anda, 1985 yılma kadar detaylı 
master projeye, 1995 yılma kadar da perspektif 
projeye sahiptir. 
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Elektrik enerjisi yönünden plânlamamızın 
yok olduğu faraziyesi yanlıştır, vardır. Bütün 
mesele, bu plânı günü gününe uygulamak için 
bugünkü Hükümet gereken tahsisatı bütçesine 
koymuştur, bir kuruş eksiğimiz yoktur. Beş 
Yıllık Plânda bunun gerektireceği yatırımlar 
öngörülmüş, makro - ekonomik dengede yerini 
bulmuştur, kusurumuz yoktur. Ondan sonraki 
plânları yapacak hükümetlerin de aynı şekilde 
davranacaklarına inanmamak için sebep yoktur. 
Geride ne kalıyor? Şartlar ihanet etmesin ve 
Türk administrasyonu, kendisine verilen bu 
programı günü gününe uygulayacak gayret ve 
himmeti göstermekte eksik kalmasın. 

O halde, istikbal için meselenin görünüşü 
budur ve şu anda istikbal için her hangi bir ek
siğimiz yoktur. Biz aslında bu noktada eksik 
kalmaktan endişe ediyoruz. Çünkü, yarınki hü
kümetlerin karşılaşacakları sıkıntılar, ondan ev
velki hükümetlerin eksiklerinden doğacaktır. 
Nasıl ki, bugün bendenizin karşılaştığım güç
lükler, benden evvelki görev yapan arkadaşları
mızın programlamasından, gayretlerinden, plân
larından ümidedilen mahsulün alınamaması do-
layısıyledir. 

Şimdi hal ve istikbal için meselenin ele alın
dığını böylece arz etikten sonra, esas soruya dö
neyim. 

Acaba bugün ve bugünden evvelki gün, ay
lar ve yıllarda hizmete sokulması istenen baraj
lar veya santrallar ne idi, bunlar niçin gecikti, 
sorumluları kimdir? Beraber bakalım değerli 
arkadaşlarım. 

1970 yılında biteceği öngörülen santrallar-
dan birisi Hopa Santralıdır. Şimdi 1973 senesin-
deyiz ve Hopa Santralı da hizmette değildir. 
Demek ki, darlığın sebeplerinden birisi, 1970 
yılında hizmete gireceği öngörülen Hopa San-
tralındaki gecikmedir. Bakalım, ne zaman ge
cikmiş, niçin gecikmiş? 

Hopa Santralı Etibankm 1968 yılı programı
na alınmıştı. 1970 yılında 25 megavatlık birinci 
ünitesinin 1970 Temmuzunda, ikinci ünitesinin 
1970 Eylülü içinde tecrübe işletmesine geçeceği 
plânlanmış ve ümidedilmişti. Ancak, 1969 yılı 
sonunda bunun türbo jeneratörünün sevkiyatı 
sırasında İstanbul Limanında gemide yangın 
çıkmış, bunun üzerine bu tesisler yeniden sipa
riş edilmiş ve bunun siparişi iki yıl gibi bir vakit 

aldığından 1970 yılında bitimi öngörülen bu te
sis, 1972 senesine intikal etmiştir. 

Şimdi, 1970 yılında Hopa işletmeye alına
caktı, bugüne kaldı, bunun gecikmesinin mesul
lerini arayalım demenin ne faydası vardır? Bu 
tartışmalardan memleketimize bir fayda gel
mez. Onun için ben bu tartışmalara girmeyi 
katiyen arzu etmiyordum; fakat istediğiniz için 
söyleyeceğim. Bu gecikme iki yıllıktır. O zaman 
geminin yanmasını kinişe istenıenrstir. O zaman
ki. Bakan arkadaşlarımın bundan dolayı bir güna
hı olamaz. Onlar isterler mi, köyle bir yangın çık
sın, böyle bir gecikme olsun? Ellerinde olmayan 
'bu sebeptir. 

Nasıl ben bu noktada anlayış gösteriyorsam, 
Hopa Santralinin 1970 senesinde hizmete girme
mesi bugün biı takım sıkıntılar getirdi ise, bunu 
9 aylık Bakandan sormak ela, anlayış göstermek 
demek değildir. 

Şimdi bu santralda benim zamanımda da so
rumluluğunu memnuniyetle kabul edeceğim bir 
gecikme olmuştur. Bıı gecikme de, son aylarda bir 
heyelan oldu; biliyorsunuz, geçen bahar" müthiş 
'bir yağmur yağdı, -Karadeniz! sel götürdü, bir 
heyelan oldu ve bu heyelan yüzünden inşaat üç 
ay kadar gecikti. Eğer bu heyelandan Enerji Ba
kanınız sıfatı ile bana !bir sorumluluk 'düşüyorsa, 
ki düşüyor, kabul ediyorum; bunun hesabı nasıl 
ödenecekse ödemeye de hazırım. 

Birinci konuşmamda da söylediğim gibi, çok 
şükür bu santral pek yakında hizmete girecektir. 
Bu noktada mazide hizmet almış bir kısım arka
daşlarımızı suçlamak yerin? onlar için; hiç olmaz
sa bu teşebbüslere o tarihlerde başladılar da, bir
kaç ay sonra >bn tesis memleketin emrine girecek
tir, buna imkân vermişlerdir, diye teşekkür et
mek çok daha yapıcı bir davranıştır. Ben bu duy
gularla Plcpa Santralı için mazide tedbir alan, 
gayret gösteren arkadaşlarıma şükran borçluyum. 

Şimdi yine bu tarihlerden evvel hizmete gir
mesi plânlanmış olup da, hizmete giremeyen sant
rallerden bir başkasına daha 'bakalım. 

Etibankm 1967 yılı yatırım programına alı
nan Seyitömer I ve I I ünitelerinin 1971 tarihin
de hizmete gireceği öngörülmüş ve 1968 de de in
şaatına başlanmıştı. 

Teferruata ait bilgi vermeyeyim, işte biri -son 
üç ayda, birisi de son 8 ay içerisinde hizmete gi
recek denmiş ve bunlar paket paket ihale edilmiş, 

— 270 — 
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Millî müesseselerimiz kazansınlar ve büyük bir 
tesisi kurmakta tecrübe sahibi olsunlar denmiş;. 
fakat tabiî eski yıllarda »bir safhasında İtalya' 
dan ümit edilen kredi alınamamış. Kredide gecik
me olmuş, kredide gecikme olduğu için 29 Nisan 
1972de, yine bendenizden önce imzalanan bir pro
tokol ile bu tesisin 1972 yılının Aralık ayının son 
günü hizmete gireceği talhmin edilmiş. Bu tesis 
önümüzdeki bir ay içerisinde hizmete girecektir. 
Neden gecikmiş? Ortada; dış paraya muhtaçsınız, 
'bunu almakta sıkıntılar hâsıl olmuş, o zamanki 
Maliye Bakanı arkadaşlarımın gayretleri ile bir 
safhadan sonra çözülmüş ve 1972 yılının sonunda 
bitebilir diye umutlanılmış, 1972 yılının sonuna 
gelmişiz ve bu tesise su getirecek isale hattını ya
pan müteahhit bir malî krize düşmüş, T E K hem 
müteahhidi, hem de tesisi perişan etmemek için 
özel gayretler göstermiş. Önümüzdeki bir iki ay 
içerisinde bu tesis hizmete girecektir. 

Değerli arkadaşlarım, bu tesisin gecikmesinde 
kim sorumludur diye tartışma yapmanın ne fay
dası vardır? Çünkü, hunlarm hiç birisinde siyasî 
sorumluların ve hattâ genellikle bürokraside so
rumluluk almış insanların ciddî ve ağır kusurları 
yoktur. Bunlar, sakınılması çoğu kere güç zaru
retlerin getirdiği neticelerdir.- Bir müteahhidin 
işe başlarken, isale hattını üç ay geciktireceğini 
önceden bilmek mümkün olmaz. Kabul buyurma-
lısmız ki, bir memleketin teknolojide alacağı ve
rim, o memleketin genel imkânlarıyle mütenasip 
olacaktır. 

Ben yine, bu tesislerden ötürü de geçmişte gö
rev almış arkadaşlarımı suçlamak yerine, hiç ol
mazsa hu tedbirleri alarak, önümüzdeki Mayıs 
ayında bir iki üniteyi hizmete sokmak imkânını 
hazırladıkları için, yine kendilerine teşekkür sun
mayı daha yararlı bir davranış sayıyorum. 

6 . 2 . 1973 O : 3 

nı partiye mensup bir başka sözcü arkadaşını bi
raz evvel 'basın toplantısı yaparak, zannediyorum 
dün salbah veya bu salbah, birtakım suçlamalarda 
bulundu. Şimdi, tabiî dilimin ucuna geliyor; bu 
suçlamaları gerçekten ciddî bir şekilde araştırı r-
sak, bunun başında o arkadaşımızı buluruz. O, 
1963'te Enerji Bakanı ve Keban projesine ilk ha
reketi veren arkadaşımızdır. Ondan sonrakileri de 
ibirer ikişer ele alaibiliriz. 

Keban'ın niçin geciktiği hususu hu 'sorular 
arasında özellikle soruldu. Belki biraz sonra da
ha geniş bilgi de vereceğim. Şimdi, şartları hatır
layalım... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir hususu hatır
latmama müsaade buyurursanız, zamanınızı çok 
rahat kullandığınızı müşahede ediyorum. Bu sizi 
ileride sıkıntıya koyacak, ona göre konuşacağınız 
mevzuları toparlayın. Kısa konuşacağınız yerde 
kısa, uzun konuşacağınız yerde uzun konuşun ve 
ileride sıkıntıya girmeyin. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ederim. Ne kadar zamanım kaldığını 
söylerseniz, daha iyi ayarlıyabilirim. 

BAŞKAN — Efendim 45 dakikayı kullandı
nız, daha 45 dakikanız var. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şiriıdi değerli arkadaşlarım, hiç şüphesiz bu ka
dar geniş konuları gereği gibi, tatmin edici şe
kilde cevaplamak kolay olmuyor. Ben konuyu 
»burada ihtisar edeceğim. 

O tarihte Meclis 'bir büyük Keban antusiyazm 
iştiyakı içinde meseleyi süratle ele almış, o zaman
ki hükümetler ve teknisyenler bu donelerle ha
rekete geçilmesinin mümkün olabileceği neticesine 
varmışlar, hilafını söyleyenler de olmuş; ama bu
gün aksini söyleyenler 'haklı çıkmışlar. Keşke on
lar yanılmış olsaydı. Şu anda yapılacak iş, ar
kaya ibakmak değil, bu tesisi süratle bitirmenin 
tedbirlerini almaktır. Biz de buna gayret ediyo
ruz. Biraz evvel izahat verdim, eğer yeraltı çalış
malarını da yeni büyük bir talihsizlikle karşı kar
şıya gelinmezse, 1973 sonbaharında su tutup, bir 
sene 'Sonra da hizmete sokmayı düşünüyoruz. 

Arkadaşımız sorumluları arayalım buyurdu. 
Bunun sorumlularının içinde siyasîler, hattâ Par
lâmentoda 'bu işe öncülük edenler, hattâ Parlâ
mentoda bu iş için tahsisleri kabul edenler dahi 

Yine bu ta rlhlerden önce "hizmete girmesi bek
lenen gecikmiş tesislerden birisi de Keban'dır. 
Şimdi, burada konuşan değerli hatip arkadaşla
rımdan Sayın Pırılt: ve Sayın Topaloğlu kadir
şinaslık gösterdiler. Özellikle Sayın Pırıltı'ya şük
ranlarımı sunuyorum. Dediler ki, «Bu işler öy
le bugün karar verip, üç, 'beş ayda, Ibir, iki sene
de halledilir meseleler değillerdir. Bunlar birçok 
seneleri alır. Onun için, çok önceye varan 'ted
birlerle işe yönelmelidir ve bunları zamanında 
uygulamaya çalışmalıdır.» Doğrusu bu 'kadirşi
naslığı teşekkürle karşılıyorum. Çünkü, yine ay-
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(bulunabilir. Ben şahsen bunda fayda görmemek
teyim. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Usu] 
.bakımından bir şey söyleyeceğim mümkünse? 

BAŞKAN — Bir dakika konuşsunlar ondan 
fîoni'ci. 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Usul bakımından, bu Sayın Bakanın konuşması
na da açıklık kazandıracaktır. 

BAŞKAN — Usul bakımından yerinizden 
•söyleyin. 

CEHALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın Bakan konuları çek genel olarak ortaya ko-
ya:ken, bu kabil fikirleri ortaya atanları zJkret 
mlyor Onun İçin zabıtlarda yanlış anlamlara ge-
leibilii'. Söylediği hususların kimler tarafından 
ortaya atılmış olduğunu da lütfen ismen zikret
sinler. 

BAŞKAN — Zaten umumiyetle Sayın Ba
kanlar cevap verirlerken, tenkit sahiplerinin isim
lerini zikrederler. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Hay hay efendim. 

Sayın Topaloğlu arkadaşımızın sorumlu ara
yalım yolundaki mütalâasına cevaptı, biraz ev
velki mâruzâtım. Ben bunda bir fayda görmü
yorum; fakat kendileri fayda görüyorlarsa, bir 
Meclis tahkikatı talebedobilirler veya, gerçekten 
müşahhas sorumlulukla ilgili belgeleri ellerinde 
varsa Hükünıcte verirler, o zaman ben gereken 
teşebbüslere geçerim. Genellikle bu tip çalışma
lar dan idareye büyük faydalar geleceği .ümidin
de değilim Hattâ bundan sonra karar verece^ 
ler için yılgınlıklar da doğabilir. Çünkü, tek 
nik kararlar bir safhadan sonra bir risk getirir 
Hatırlayacaksınız, medenî ülkelerden Fransa da 
geçenlerde bir baraj yıkıldı. 

Değerli arkadaşlarım, en çok ilgiyi topla
yan soruları önplâna alarak önce cevaplıyayım, 
sonra vakit kalırsa ötekilerine temas edeyim. 

Ankara'nın hava kirlenmesi meselesi 1Ö. yıl
dan beri idarenin muhtelif kademelerinde ince
lenen bir konudur; fakat şimdiye kadar çalış
malar Hükümet içinde dağınık yürütülmüştür. 
Hükümetimiz benim koordinatörlüğümde bir 
grup teşkil ederek, bunların toplu olarak yapıl
masını ve Hükümet seviyesinde ele alınmasını 
istemiştir ve temizlenmesi için çok ilginç alter

natifler ortaya konmuştur. Kükürtsüz fuel - oil 
ithal etmek ve imâl etmekten tutunuz, kömürü 
kurutmak ve biriketleştirmeye dumansız yakıt 
yapmaya kadar çok pek alternatif vardır. Yal
nız, bunlar sayın hatip arkadaşımın zannettiği 
gibi öyle hemen emir verip, ertesi gün uygulana
cak bir şey değil. Çünkü, kükürtsüz fuel - oil 
ithal edeceğiz dediğiniz anda, 17 milyon liralık 
şu kadar metreküp hacminde özel depo inşa et
mek lâzım. Bu en serî halde dahi, 3 ilâ beş ay-ı 
lık müddet içinde inşa edilecektir. Binaenaleyh, 
biz bu konuda pek yakında Hükümet kararna
mesi çıkaracağız. Bir basın top^ntısıyla alter
natiflerin tamamını arz edeceğim, şimdi vakti
nizi almamak için söylemiyorum ve en âcil ted
birlerden başlanarak, tamamı uygulanmaya ça
lışılacak. Yalnız hemen söyl'pyey'bn; bu tedbir
ler için önümüzdeki yıl hizmete girecek olanlar 
•bulunduğu gibi, üç beş sene vakit alacak olan
lar da vardır ve bu işin maliyeti 2 milyar lira 
civarındadır. Hiç bir zaman, hiç bir hükümet 
kömürden beş on kuruş fazla para kazanmak; 
için, Ankara halkını zehirlemeyi tercih etme
miştir. Bunu, arkadaşımın hassasiyetinin yük
sek dozda olması şeklinde yorumladım. Böyle 
bir yanlış adımı hiç bir hükümet atmaz. 

Bir diğer konu içme suyuyla ilgilidir. Anka
ra'da 2020 yılma kadar su ihtiyacını plânlayan, 
1939 yılında yapılmış ciddî bir araştırma ve 
proje vardır. Bu peyderpey uygulanmaktadır, 
aşağı yukarı 4 milyar liraya yakın portesi var
dır. Bu projenin ilk adımlarından birisi Kurt-
boğazı Barajı ve oradan Ankara'ya su geti^e-
c.̂ k borunun dösenmesidir. Bunu yıl sonunda 
bitmesi lâzımken, müteahhitle özel temaslar ve 
takviyeler yaparak Ağustos başına abnaya ça-
lşııyoruz. Bunu başka barajlar, (şimdi teferru
atını saymayım, vaktinizi almamak için) izleye
cektir. Ankara bu büyük proje uygulandıkça, 
peyderpey su sıkıntısını giderecektir. 

Yalnız, su sıkıntısının bu günlerde had saf
hada olmasının başlıca nedeni, kısa vadeli ted
birlerden olan 145 arteziyen kuyusunun 83'ünün 
kuraklık dolayısıyla kurumasıdır. Ankara'ya 
su veren 145 kuyudan 83'ü kurumuştur. Yılla
rın bu kadar ters gideceği, kısa vadeli ted
birleri alan arkadaşlarımız tarafından o tarih
lerde derpiş edilmemiş. Derpiş edilmesi de doğ
rusu güç bir iştir. 1969'da konunun önemini id-
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rak edip, plânlama yapanlara teşekkür etmeli
yiz. Çünkü, o sayede şimdi peyderpey birtakım 
merhaleleri aşacağız. 

İçme suyu, enerji, kanalizasyon gibi büyük 
hizmetler uzun yıllara sâridir, akşamdan sabaha 
çözülemez. Onun için, hangi gün bir adım atı
lırsa, o günü kendimiz için kazanmış saymalı
yız. Her gelen iktidar, bir evvelkinin bıraktığı 
yerden, daha kısa sürede yeni aşamalara geç
mek için gayret göstermelidir. Şu anda Hükü
metin yaptığı da budur, imkânlar da bundan iba
rettir. 

Barajlara ait enerji üretenlerin TEK tara
fından yapılması görüşüne katılamadığımızı arz 
etmek istiyorum. Çünkü, ister enerji maksatlı, 
ister sulama maksatlı olsun baraj yapmak bir 
ihtisas işidir. Esasen bir kuruluşumuzda perso
nel yönünden, tecrübe ve teknoloji yönünden 
bunun gereklerine tatmin edici şekilde imkân 
bulamamaktayız. Bunu iki üniteye dağıtıp da 
imkânlarımızı kısırlaştıracak bir yola gitmeyi 
düşünmüyoruz. 

Plânda eğitim amaçlı nükleer santral kurul
ması öngörülmesinin nedeni şudur; bizim mev
cut tesislerimiz 150 megavattan daha büyük 
ünitelerin işletmeye sokulmasına imkân verme
mektedir. Nükleer üniteler 600 megavat ve daha 
yukarı olursa ekonomik oluyorlar. Bizde böyle 
büyük bir üniteyi hizmete sokarsak, küçük üni
telerle dengeli bir şekilde işletme yapmak müm
kün olmuyor. Çünkü, belli bir yüzdeden daha 
büyük üniteler, daha küçük ünitelerle her za
man çalışamıyorlar. Burada teknik bir engel 
var. İlerde ünitelerimizin miktarı büyüdükçe, 
böyle bir santral kurulması düşünülebilir. Şim
dilik plâna konulan, 60 ilâ 100 megavatlık bir 
ünitedir. Bunu 1979'da gerçekleştirmeyi düşü
nüyoruz. Buradan sağlayacağımız tecrübe ve 
eğiteceğimiz personel ile 1984'ten sonra 600 me
gavatlık daha büyük ünitelere yönelmek müm
kün olacaktır. 

Elbistan - Afşin projemiz daha da geliştiril
miştir. özetlemeye çalışıyorum. Esasen 1977 yılı 
sonlarında olmak üzere, birer yıl arayla bu üni
teler hizmete girecek, 4 ünite düşünülüyor. Bu, 
300'er megavatlıktır ve 6,1 milyarlık bir yatı
rımı kapsayacak büyük bir yatırımdır. Hattâ 
yabancı para ile olmak üzere 9,2 milyara baliğ 
olacak çok büyük bir tesistir. 400 milyon dolar 

duş para ihtiyacımız vardır. Bunun müzakere
leri sürdürülmektedir ve kısa gelecekte bunu 
sağlayacağımızı ümidetmekteyiz. 

Soma santralı için 300 megavatlık takatlik 
üretim 1973 programına alınmıştır. Ancak, kö
mürün temin şekliyle karakteristiğinin bilinme
sine ihtiyaç var. Çünkü, kömür yatakları şu an
da bir özel şahsın elindedir. Madencilik reform 
kanun tasarısı kanunlaşırsa, vereceğiniz yetki 
ile bu santralı süratle hizmete sokmak imkânı
na kavuşacağız. 

Sayın Hazerdağlı'ya, şunu söylemek istiyo
rum; Keban meselesi hem siyasî, hem de adlî 
bir mesele haline gelmiştir. Biz taraflardan bi
risiyiz; ödeyiciyiz, alıcıyız, malı satan da vatan
daşlarımızdır. Devletin kanunları işlemiştir. Bir
takım hâkim, teknisyen ve saire vazife almış
tır. Suiistimal olduğu idiaları vardır. Şu anda 
Yüksek Hâkimler Kurulu ve Maliye Bakanlığı 
tahkikat yapmaktadır. Varılacak neticeyi bil
memekteyim. Netice kesinleştiğinde hem Mec
lislere, hem kamuoyuna daha geniş bilgi arz 
edilecektir. Şimdiden birtakım kanaatler öne 
sürerek, tahkikata şu veya bu istikamette etki 
yapmak gibi bir sakıncalı durumda olmak iste
miyorum. Arkadaşım izin verirse, tahkikat neti
cesi kendisine geniş malûmat arz edeyim. 

Genellikle yanlış anlaşılan bir konuyu da kı
saca hatırlatmak istiyorum. Bulgaristan ile 
enerji alış verişimiz, genellikle Bulgar enerji 
kaynaklarından fazla enerji elde edip, kendi açı
ğımızı telâfi etmek maksadıma matuf değildir. 
Bu, genellikle bütün ülkelerin birbiriyle yaptığı 
bir alış veriştir ve mahiyeti şudur 

Bu 2 ülke arasında iklim farkları vardır. İk
limlerin aylara taksiminde farklar vardır. Bo-
layısıyle, meselâ Türkiye'nin en çok enerji ihti
yacında olduğu zamanlarda, Bulgaristan için ay
nı şiddette ihtiyaç olmayabilir. Tersine, Bulga
ristan içki büyük enerji ihtiyacı olduğu anlarda 
ve aylarda, Türkiye için o kadar büyük enerji 
olmuyor, öyleyse, bu ikisi arasında bir hat ku
rulursa, birinin sıkıntıda olduğu devrede o faz
la enerjisini verecektir, ötekinin sıkıntıda oldu-
ığu deıvrede aynı miktar enerjiyi beriki ötekine 
verecektir. Böylelikle enerji alış verişi eşit ola
caktır; yani, bir ek enerji alıyor değiliz. Aldıığı-
miıiz kadarını vereceğiz; fakat, enerjinin zama
nında bir ayarlama yapmak imkânı olduğu için, 
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her iki tarafın menfaati var. Böyle bir işjbirliği 
.bxı sebeple istenımiştir. Yürütülmektedir, yürü
tülmesinde fayda vardır. 

BAŞKAN — Bu alış veriş elektrik üzerin
den mi, makine üzerinden mi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURÎ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Elektrik üzerinden. Elektrik enerjisi yönünden 
olup, Bulgaristan'da elektrik üreten merkezler 
ile Türkiye'de elektrik üretilen merkezler ara
sına bir ortak hat yapıyoruz, inşa ediyoruz. Bu 
ortak hattan birinin fazla elektrik enerjisi bu
lunduğu devrede, ötekisinin sıkıntısına takviye 
(gönderecek ve berisi için sıkıntı doğduğunda 
da bu taraf onu takviye edecek. Böylece ne ka
dar enerji alınmışsa, o kadarı ödenmiş olacak. 

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının 
ıgüçlendirilmesini yürelkten diliyoruz. Maden 
Kanunu ve Petrol Kanunu geldiği zaman görü
şeceğiz. 

Hemen ifade edeyim ki, 1970 yılında, bir ev
velki yılda 354 milyon lira olan tahsis, 700 mil
yon liraya yakın bir yekûn göstermiştir. Bu yıl 
'bu miktar 800 küsur milyonu bulmaktadr. Hiç 
şüphesiz, her geçen gün bu teşekküllümüzün da
ha da güçlenmesine imkân verecektir. Kanatlını 
odur ki, her Hükümet elinden geleni yapmaya 
çalışmıştır. Şu anda bizim Hükümetimizin de, 
(bu tesise ayırdığı tahsis öteki yıllara bakılırsa, 
memnuniyet verecek bir yüksekliktedir. Bura
da size bir müjde venmek istiyorum. İlk defa bu
rada açıklıyorum. TPAO'mrz Sancak - 1 kuyu
sundan günde 600 varil, 31 graviteli bir petrol 
bulmuştur. Memleketimize hayırlı olmasını dile
rim. 

İSA BİNGÖL (Muş) — Nerede bu? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Doğuda, Shell 5 nci bölgede buldu. Kuyunun adı 
Sancak - l 'dir. Ümidederiz ki, işletme süresince 
de bu güzel imkânlar devam eder. Çabuk bir kı
sırlaşmaya mâruz kalmayız; ama böyle bir ihti
mal olsa bile, şu anda elde edilen netice sevindi
ricidir. Bu imkânı bize kazandıran teknisyen
lerimize teşekkür ediyorum. (Kontenjan G-rulbu 
sıralarından alkışlar) 

Keban için çok konuşulduğundan biraz da
ha müşahhas bilgileri suratla arz edeyim. 
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Keban Baraji yerinin formasyonu kalkerdir 
ve şisttir. Bilindiği gibi kaikerik zeminlerde 
karstik mağaralar bulunabilir. Keban Barajı ye
rinde inşaat esnasında bu cins mağaralara ve 
'bunlara ilâvetten gayet komplike faylara daha 
önce tahmin edilenin çok üstünde rastlanimıştır. 
Bunların tespiti ile takviyesi cihetine gidilmiş
tir. Tamamen yeraltı çalışmaJ arını gerektiren 
bu tespit ve tedbir işleri dolayısıyle ham inşaatın 
maliyetinin ve hem de süresinin artmasına za
ruret hâsıl olmuştur. Evvelemirde mezkûr 
karstik mağaraların tespit ve doldurulma işlem
leri, geçirimsiz enjeksiyon perdesi teşkili için 
yapılan çalışmaların ağırlık n>oktasını teşkil edi
yor. Zira barajda su tutulması, geçirimsizlik 
perdesinin güvenilir tarzda teşkiline bağlıdır. 
En son yapılan tahminlerde 1973 yılı sonunda 
su tutulacağı öogörüfamiştüı*. İnşallah bir aksi 
tesadüfe mâruz kalmazsak, bu büyük tesisimiz 
hizmete girecek ve hepimiz için bir sevinç kay
nağı teşkil edecektir. 

Çin - Kur Şirketinin faaliyetinin gecikmesi, 
dış kredi meselesinin çözümlenmemiş olmasın
dan idi. Bu iş halledilmiştir. Ekim 197'2'de Ka
nada Hükümetinden 23 milyon dolar civarında 
kredi temin edilmiş, hızla tesisin proje inşaat fa
aliyetine geçilmiştir. 

Karadeniz bakırlarının Samsun izaibe tesis
leri 21 Ocak tarihinde ateşlenmiştir. Bu sevindi
rici bir gelişmedir. Peyderpey bu tesislerde yeni 
üniteler hizmete girecektir. Değerli arkadaşım, 
Devlet çok büyük bir meblâğ ayırdığı halde, 300 
milyonun hatırına elverişsiz bir anlaşma yaptı
ğımız görüşünü beyan etti. Artık bunu tartış-
ımanın faydası yoktur. Bir anlaşma yapılmıştır, 
yürürlüktedir, faaliyete geçilmişir. Hayırlı ol
masını dilemek ve memlekete daha verimli olması 
için, şimdi ne yapabileceğimizi düşünmeik, zan
nediyorum bu noktada yapılacak en doğru iş
tir. 

Madencilik Bankası kurulmasına yürekten 
taraftarız. Daha evvel kurulan banka, bildiği
niz sebeplerden ötürü pek faydalı olmadı. Eti-
ban'k'a bu vazifenin verilmesi düşünülmektedir. 
Yalnız Etibank'a vermek mi en verimli yoldur, 
ayrı bir banka kurmak mı en verimli bir yol
dur? Şu anda Planlama Teşkilâtımız bu konu
yu tartışmaktadır. Zannediyorum öyle veya böy
le olsun, bir bankaya şiddetle ihtiyaç vardır. 
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Hattâ özel sektörü madencilikte itham ederken, 
özel sektörün içinde bulunduğu çaresizliği ve 
bilhassa kredisizl'iği görmek çok yerinde bir iş
tir. Aslında özel sektörümüzü itham etmekten 
daha çok, onların çaresizlik içinde olmalarına 
acımak ve belli ölçüde destek olmak da düşü
nülebilir. Tabiî bu destek olma, elbette hiç bir 
zaman birtakım beceriksiz insanlara Devlet ke
sesinden kazanç sağlama mahiyet ve şeklinde 
olmaz. Böyle bir anlayışı ifade etmek istediğimi 
tashih etmeye bile lüzum görmem. 

Petrol Ofisini bugünkü statüsünde beğenmi
yoruz. Bunu, bir Anonim Şirket haline getirip 
benzer sektörlerle birlikte bir holding halinde 
organize etmek, reorganize etmek Hükümetin 
çalışmaları arasındadır ve kısa sürede Yüce 
Meclise bu konuda kanun getirilecektir. 

Ham petrol afişe fiyatlarında muhtelif ta
rihlerde yapılan artışlar karşısında, Haziran 
1971 tarihinde şirketlerle indirim müzakereleri
ne başlanmış. Halen 45 sent olarak uygulanan 
indirim, katî olarak tespit edilmesinden sonra, 
rgeriye doğru tatbik edilecektir. Döviz tahsisle
ri avans olarak verilmektedir. Haziran 1972 ba
şında Irak petrollerinin devletleştirilmesi sonu
cu müzakereler duraklamıştır. Bu durumda 
Petrol Kanunu hükümleri gereğince indirimi re
sen tatbik için, bir alt komisyon teşkil olunmuş 
ve bu komisyon da raporunu bugün vermiştir. 
Yakında indirim kararı çıkarılacaktır. 

Çukurova ve Kepez'de şu anda işlemekte 
olan imtiyazı devletleştirmek, gerçekten arka
daşımızın Hükümette bulunduğu devirde öngö
rülmüş. Bilâhare Türkiye'nin bugünkü şartların
da bu tesisleri devletleştirmek için kaynak ay
rılması uygun görülmemiştir. Ancak, Hükü

met bu imtiyazların genişletilmesine de karşıdır. 
Daha evvelki sınırları içinde göreve devam ede
ceklerdir ve imtiyazları bittiği anda da Devle
te malolacaklardır. 

Resmî görevde bulunan memur arkadaşları
mızın özellikle hizmete kendilerinin sahip çık
maları, hükümetlerin gelip gitmeleriyle hizmete 
aksettirecek ölçüde ilgilenmemeleri yürekten 
temenni ettiğimiz bir konudur. Aslında demok
ratik ülkelerde hükümetlerin sık değişmesi nor
mal bir şeydir. Bunların mahzurlarını gider
mek için bürokraside görev almış arkadaşları
mıza büyük sorumluluk düşmektedir. Doğrusu

nu isterseniz hem bürokraside, hem politikada 
bir ölçüde tecrübe kazanmış bir arkadaşınız ola
rak şunu ifade edeyim; bu milletin hizmetle
rinin gerçelk şekillendiği yer bürokrasidir. As
lında bizler onların çoğu kere sözcüleri oluyo
ruz. Onun için millete yapılacak hizmetlerin 
asıl şerefi onlarındır. Zararı yok, vebali ve so-
rumluluğu bizim olsun. Yalnız onlardan, huzu
runuzda ben de sizin temenninize katılarak şu
nu rica ediyorum; bu şeref paylarını iktidarla
rının son derecesine kadar çıkarmak için elle
rinden geleni yapsınlar. Politika dışında çalış
sınlar. Millet onlara bir ekmek kapısı açmış 
ise, bir hizmet 4 e beklemektedir. Kendilerinin 
bu istİKamette ellerinden geleni yaptıklarına 
kaniyim. Yapamıyanlara uyarmada, yapmak is
tememekte ısrar edenler için de, gerekli tedbiri 
almakta kusurlu olmayacağım ve olmadım da.. 

Teşkilât Kanunumuzun olmayışı gerçekten 
sıkıntılarımızın başında gelmektedir. Ne var ki, 
teşkilât kanunu çıkarmak ve idarî reorganizas-
yon, konularında Devlet Plânlama Teşkilâtın
da bir model çalışması vardır. Bu model çalış
ma birkaç ay içerisinde bitecektir. O model 
çalışmaya uygun bir teşkilât kanunu hazırla
mamız da yine birkaç ay içinde yapılacaktır. 
Bunlar 1973 Programında yer almıştır. O za
man size bir hüküm getirebileceğiz. Gecikme
nin başlıca nedeni, merkez teşkilâtıyla bağlı 
kuruluşlar arasında yetki ve sorumluluğun na
sıl paylaşılacağı konusunda merkezde olanla
rın kendi anlayışlarını, bağlı kuruluşlarda 
olanların da kendi anlayışlarını hâkim kılmak 
kaygı ve mücadelelerinden doğmuştur. Halbu
ki biri öteikini, ötelki de berikini anlamaya ça
lışsaydı, belki de daiha çalbuk bir teşkilât kanu
nuna kavuşabilirdik. Buna rağmen, sanıyorum 
ki önümüzdeki birkaç ay içerisinde eğer göre
vimiz devam ederse daha sıkı bir çalışşma ile 
hakemlik görevimizi süratlendirerek uygun bir 
karar verip, tasarıyı huzurunuza getirmeye ça
lışacağız. 

BAŞKAN — Sorulara cevap haikkı da dâhil 
15 dakikanız kaldı efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Peki, teşekkür ederim efendim. 

Aramadan işletmeye geçişte 57 nci madde
nin suiistimal edildiği gerçekten doğrudur ve 
bunu dile getirdiğiniz için size teşekkür etmek 
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istiyorum. Bunun iki sebebi vardır. Eski Ma
den Kanunundaki mevzuat oyalamaya çok mü
saittir. ö te yandan Maden Dairemiz teşkilât iti
bariyle, denetim görevini gereği gibi yürüte-
cdk güçte olmadığı için, ilgililer bu maddeyi 
suiistimal ederek zarar vermektedirler. Yeni 
maden Reformu Kanununda her ikisinin de ted
biri getirilmiştir. Hem mükemmel bir Maden 
Dairesi kuracağız, hem de formaliteleri kısal
tarak bu maddenin suiistimalini önlemeye çalı
şacağız. 

Osmanlı Devrinden kalma Taş Ocakları Ni
zamnamesinin bir kanun tasarısı halinde ye
niden ele alınması emrini verdim, çalışmalar 
yapılmaktadır. Size memnuniyetle haber vermek 
istiyorum. Bu çalışmaların kısa süreceği ümi
dindeyim. Ancak, eğer bir ocak ekonomik de-
ğerdeyse, mevcut kanunun 2 nci maddesine gö-> 
re, Maden Kanununu kapsamına da almak 
mümkündür. Bu yönden eksiği gidermeye, ge
cikmeyi telâfi etmeye çalışıyoruz; fakat bu
yurduğunuz gibi bir Osmanlı mevzuatından 
kurtulup, günün ihtiyaçlarına uygun bir Taş 
Oca'kları Kanununu tedvin etmek çok daha 
isabetli olacaktır. 

Elektrik Etüt İdaresinin, Devlet mühendis
lik işlerini görecek daha mükemmel bir kuru
luş haline getirilmesi konusunda memnuniyet
le görüyorum ki, bütün hatipler birleştiler. 
Hükümet aynı kanaattadır; 1973 Programı
na ve hattâ Plâna aynı görüşü koymuştur. Bu
nunla ilgili kanun tasarımızı Plânlama Daire
sine sunduk. Bâzı noktalarda görüş ayrılığını 
giderebilmek için meseleyi Plânlama Başbakan
lığa sunmuş bulunmaktadır. Yakın gelecekte 
bu farklılıklar da giderilerek tasarımızın hu
zurunuza geleceğini tahmin ediyorum. 

Boraks ve linyitin devletleştirilmesiyle ilgi
li tasarılar meclislere sunulmuştur. Bu iki etap-
lı bir iştir. 

Birisi, yetkiyle ilgilidir. Reform Kanununun 
ek maddeleri bununla ilgilidir. Ötekisi tazminat 
kanunudur. O da Meclise sunulmuştur; fakat 
komisyonlarda görüşülmek için sıra beklemek
tedir. Tahmin ediyorum ki, Reform Kanunu 
kanunlaşır kanunlaşmaz, hattâ belki onu bek
lemeden ilgili Karma Komisyon görüşmeye 
başlayacaktır Sizler de Parlâmentonun hirer 
üyesi sıfatıyla o komisyonların daha hızlı ve 

çabuk çalışmalarına yardımcı olursanız, şükran 
sunarız 

DSİ, Türkiye Kömür İşletmeleri ve TEK 
arasındaki koordinasyon, zaman zaman arıza
lı olabilmektedir Bunun tabiî başlıca sebebi, 
teşkilât kanununda yetkilerin ve sorumluluk
ların gereği gibi belirtilememiş olmasıdır Sa
nıyorum ki, teşkilât kanunumuz çıkarsa koor
dinasyon bir ölçüde kendiliğindden teşekkül 
edecektir Çünkü herkes rolünü bilecektir. Ay
rıca Teşkilât Kanununu, daha güçlü bir merkez 
teşkilâtı kadrosu kurmamıza imkân vereceği 
için, koordinasyon görevi daha seviyeli bir şe
kilde ifa edilebilecektir. Bu yoldaki eksikleri
mize işaret etmek haklıdır. Giderilmesi için ne
ler yapılabileceğini de arz etmiş bulunuyorum. 

Köylere verilen elektriklerde daha sıhhat
li bir işletme nasıl olabilir meselesi, Köy İşleri 
Bakanlığı ile aramazda müşterek çalışma konu
sudur : Bir yönetmelik hazırlanmıştır, \Bakanlar 
Kurulundadır. Ben, arkadaşıma hak vererek di
yorum ki, köy elektrifikasyonu daha iyi bir 
işletmeyle birlikte getirilirse, ümit edilen fay
dayı sağlayacaktır. Bu yönde yeni bir reorga-
nizasyona ihtiyaç vardır. Birçok köy ünitesi
nin teknik kontrol altında bulundurulacak per
sonel ve bununla ilgili yeni bir teşkilât kurmak 
faydalı olacaktır. Fakat bunun mahiyeti, yapısı 
henüz Köy İşleri Bakanlığı ile aramızda bir çö
züme bağlanmış değildir. Kısa gelecekte görüş 
farklılıklarının giderileceğini ümit etmekteyiz. 

Bir değerli arkdaşım, Anayasanın 130 ncu 
maddesi nasıl anlaşılmalıdır konusunu dile ge
tirdiler. Bu meseleyi Petrol Kanunu ve Maden 
Reformu Kanunu huzurunuza geldiği zaman 
çok geniş tartışacağız. Yalnız, konu burada 
açıldığı için zabıtlara Hükümet görüşünü çok 
kısa olarak geçirmekte fayda mülâhaza ediyo
rum. 

Anayasamızın 10 ncu maddesi bildiğiniz gibi 
2 fıkradan ibarettir. Birisi, yeraltı servetlerinin 
Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulundu
ğunu ve bunların işletilme hakkının Devlete ait 
olduğunu söyler. Bu, gerçekten değerli bir ilke
dir. ve Atatürk'ün devrinde çıkan Maden ve 
Petrol ile ilgili kanunlarda da bu anlayış yeri
ni bulmuştur. Ancak, bu maddenin bir de ikin
ci fıkrası vardır. 

file:///Bakanlar


C. Sematasu B : 28 6 . 2 . 1973 O : 3 

Bu ikinci fıkra, «Arama ve işletmenin, 
Devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle ve
ya doğrudan doğruya özel teşebbüs eliyle yapıl
ması, kanunun acık hükmüne bağlıdır,» der. 

Şimdi, bir kısım arkadaşlarımız bu madde
nin birinci fıkrasına dayanarak, özel teşebbüse 
bu sahada yer verilmeyeceğini, bir kısım arka
daşlarımız, yer verilse bile, ikinci plânda yer 
verilebileceğini beyan ediyorlar. Bir başka 
grup arkadaşımız da, bu tezin tersini beyan 
ederek, tamamiyle özel sektörün bu sahada mut
lak bir hâkimiyet kurabileceği anlayışını öne 
sürüyor. 

Şimdi kanaatımca, bu maddeyi ifrat ve 
tefrit anlayışlara mesnet saymak yanlış bir yo
rum olur. Burada murat edilen kanı, inanç be
nim anlayışıma ve Hükümetin şu andaki anla
yışına göre şöyledir; yeraltı servetlerinin sahi
bi Devlettir; yani Devlet ikinci fıkraya daya
narak, kanunla açık izin vererek, şahıslara ve 
Özel teşebbüsler yeraltı servetlerini işletme, ara
ma hakkı vermiş ise; bu hak yeraltı servetle
rinin mülkiyetini vermek anlamına gelmez. Bir 
çeşit intifamı sana veriyorum demektir." Mülki
yet Devletindir. Onun için herhangi bir şekilde 
bu hakkın geri alınması halinde rezervlerin 
ben sahibiydim, bu rezervleri ben buldum, bun
ları da geri alıyorsun, öyleyse bir talepte bu
lunabilirin demek mümkün değildir. 

Buna karşılık ikinci fıkraya göre Yüce Mec
lisler, özel teşebbüse yeraltı servetlerini işlet
mede Devleti tamamen dışarıda bırakıp, tama
men özel sektöre hizmet veren bir izin de ve
rebilir. Bu da Anayasaya uygun olur; Yani, 
Devlet filân sahada işletmecilik yapmayacak, 
bunu şahıslar yapsın diye kanun açık izne bağ
layabilir. Bu Anayasaya aykırı olmaz, tersi de 
aykırı olmaz; filân sahada Devlet tamamiyle 
kendisi iş görecektir, özel şahıs ve sektöre izin 
vermiyorum , diyebilir, gene kanunda. Bu da 
Anayasaya uygun olur. 

Öyleyse bunlardan, bu kanattan, öbür ka
nata kadar muhtelif çözümlerden hangisi daha 
iyidir? Bunu, o kanunu çıkarmakta olan Mec
lis bilecektir. Şu anda Türk Parlâmentosu var
dır ve Türk Parlâmento'su hangi sektörde müm-
hasıran Devletin, hangi sektörde münhasıran 
özel teşekkülün, hangi sektörde ikisinin birlik
te çalışalbileeeğini tespitte muhtardır, iradesini 

kullanır. Bir kanun çıkarır, Hükümet de ona 
itaat eder ve uygulamaya çalışır. Onun için, 
şu anlayışı Anayasa dışı, ötekini Anayasa için 
saymak şeklinde karşılıklı suçlamaların, Ana
yasamızın 130 ncu maddesine göre haklı bir 
'davranış olmadığı inancını taşımaktayım. 

Hükümetin anlayışı nedir? Hükümetin anla
yışı, sevk ettiğimiz Maden ve Petrol Kanunun
da ifadesini bulmuştur. Bu anlayışın Yüce Mec
lislerden ne ölçüde itibar ıgöreceği de kanun 
çıktığı zaman belli olacaktır. Hükümet, anlayı
şını sevketmek suretiyle vazifesini yapmıştır. 
Anlayışını Yüce Meclisin organlarına anlatma
ya çalışarak vazifesini yapmaya devam etmek
tedir; ama bu vazife hitamında Yüce Meclis 
kendi iradesiyle bir neticeye varır ise, bunun 
neticesini beğenmeyenler Hükümeti suçlarsa 
haksızlık etmiş olurlar. Çünkü, Hükümetin ira
desi bir yerden sonra tükenir, Meclisin iradesi 
onun üstünde yer alır. 

Binaenaleyh, meseleleri incelerken, sorum
lulukları tartışırken ve sorumluluklarımızı bir 
kıymet hükmüne bağlarken Anayasanın, hukuk 
kurallarının gereklerine riayet etmeye mecbu
ruz. Böyle yapmalıyız ki, siyasî hayatımız kör 
döğüşünden kurtulsun, Siyasî hayatımız karşı
lıklı haksız ve insafsız ithamların bulanık hava
sından kurtulsun ve bu tartışmalardan memle
ket gereği kadar istifade etsin. Aksi halde, bir
birimizi haksız ithamlar içerisinde o kadar çok 
yorarız ki, bir gün millet kendisini temsil eden
lerden bıkar. Bu vahim bir neticedir; ama im
kânsız bir netice değildir. Bu vahim netice
den sakınmak istiyorsak, herkes kendine düşe
ni belli ölçüde yapmalıdır. Hükümet bu nokta
da 'kusurlu olmamaya çalışıyor. Kusurlarımızı bul
duğunuzda lütfedip ikaz ederseniz, düzeltmeye 
amade olduğumuzu ifade etmek isterim. 

Sayın Başkanım, kaç dakikam kaldığını lütfe
dip söyler misiniz? 

BAŞKAN — Herhalde vaktiniz doldu, soru
lar da bitti gibi geliyor bana. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkanım... 

ORAL KARAOıSMANOĞLU (Manisa) — 
Sorulara tam cevap verilmedi. 

BAŞKAN — Bâzı sorulara yazılı cevap ve
rebilirsiniz efendim. Bir tane de bendeniz de 
var, onu demin soru sahibi göndermişti. 
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SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Su İşleri 
için soru sormuştuk henüz cevap verilmedi. 4 
vilâyetin su işleri hakkında soru sormuştuk. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA-
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Müsaade ederseniz vakit almamak için, yazı
lı soru soran arkadaşımıza haksızlık -etmemek 
amacıyla soruyu süratle okuyayım ve cevabını 
kısaca arz edeyim. Yerimdeyken Sayın Başkan 
gönderdiler, konuyu inceledim. 

SALİH TANYERİ (Gaziantep) — Soru
muza cevap verilmedi efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Şimdi bu sorudan sonra ona da kısaca cevap 
arzına çalışayım. 

Yüksek Başkanlığa 
Aşağıdaki sorumun sayın Bakan tarafından 

cevaplandırılmasına tavassut buyurulmasmı 
arz ederim. 

Ankara 
Yiğit Köker 

1. — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı
nın, 5 Haziran 1971 gün ve 13 - 88 A/908 -sayı
lı mektubu ile Petrol Ofis Genel Müdürlüğüne 
rafinerilerimizde üretilen fuel - oil miktarı ih
tiyaçlarımızı tamamen karşılayacak durumda 
bulunduğundan, mezkûr maddenin ithali uy
gun görülmemektedir, denilmesine rağmen, 
Petrol Ofisçe bu emre aykırı olarak Rusya'dan 
20 bin ton 6 numaralı fuel - oil nasıl ithâl olun
muştur ? 

2. Bu ithalâttan serbest döviz sahası mem
leketler fiyatlarına nazaran takriben 1 milyon 300 
'bin ve Nasa f:rması teklifine göre 3 milyon 100 
•bin liralık bir zarar 'mevcut, iddiaları doğru mu
dur? 

3. Bu ithalâta hangi makam tarafından ve
ya makam sahibi tarafından müsaade verilmiş
tir?::. 

BAŞKAN — Kısa kısa olmasını istirham ede
ceğim, Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Efendim, dosyadan yaptığım incelemeye göre, bu
rada tariih sayısı yazılı yazı, gerçekten o zaman 
Bakanlık Müsteşarı olan zat tarafından yazılmış, 
•birkaç gün sonra bu yazı iptal edilerek, yerine 

petrolün ithalinin uygun okluğu şeklinde ikinci 
bir cevap verilmiştir ve ithalâtın bu ikinci mu
vafakat yazısı üzerine yapılmış olduğu anlaşılı
yor 

Bu ithalâttan bir zarar olduğu iddiası vardır. 
İddia tahkik edilmektedir. Tahkikat neticesinde 

Sayın Köker'e cevap arz etsem daha sıhhatli ola
cağı kanısındayım. İzin verirse, bu maddesine şim
di bir kıymet hükmüyle mukabelede bulunmaya
yım. Teklif rahibi Ticaret Bakanlığı, izin veren 
makam Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı, 
'biraz evvel arz ettiğim gilbi, evvelâ olsun, sonra 
olmasın diyerek Bakanlık Müsteşarlığı ve ithalâ
tı yapan ve ithalâtın yapılmasını öneren de Pet
rol Ofisi Genel Müdürlüğü ve o tarihteki şahıs
lardır 

Gaziantep içme suyu için 25 milyonluk bir 
ödenek konulmuştur. İhale için, ihaleye katılma
ya muktedir firmaların tespiti safhası bitmiştir. 
İhale şartnamesi hazırlanmak ve firmalara ihale 
edilmek 'safhasındadır. 

Ayrıca, fbu maksatla bir boru fabrikası da ku
rulacaktır. Bu, uzun vadeli bir iştir. Programın 
diğer safhalarını Sayın Tanyeri Ve, izin verirse 
yazılı takdim edeyim. Sanıyorum seçim bölgesi 
için ihtiyaçları olacaktır. 

Ankara için biraz evvel cevapladım; 2020 yı
lma kadar 4 milyar liralık 1969 yılında yapılmış 
bir kıymetli ihtiyaç plânlaması vardır. Bu plân
lamanın Kurtfböğazı Barajı kısmı bitmiştir. Su 
boruları kısmını, Ağustos başında yetiştirmek için 
tarafımızdan özel bir gayret gösterilmektedir. 
Normal olarak 1973 yılı sonunda bitecek idi. Di
ğer barajlar safha safha, Kızılcahamam istikame
tindeki sular üzerinde, gerçekleştirilecektir. 

Su darlığının başlıca nedeni arz ettiğim gibi, 
145 kuyudan bir kısmının kurumasından meyda
na gelmiştir. 

BAŞKAN — Onlar görüşüldü efendim. Bu 
kadarı kâfi. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Hatırlayabildiklerim bunlar. 

BAŞKAN — Başka sora kalmadı. Bir tane... 
SUPHİ GÜRSOYTRAK (Tabiî Üye) — Var 

efendim. Fosfattan bahsedilmedi. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Fosfattan bahset

sinler. 

*:-
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ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, izin verirseniz, iki cümle ona ek
lemek istiyorum. 

Bizzat fosfat için müracaatta bulunmuş, mü
racaatını 'Maden Kanununun imkânlarından isti
fade ederek uzatmış veya uzatmak zorunda kal
mış, şu anda bu bir hukuk meselesidir. Yeni ka
nunun bize yardımcı olacağı kanısındayım. Ay
rıca mer'i hukuk düzenimizde yapılması gereken 
birtakım şeyler var mıdır, bu konuda çalışıyo
ruz. Daha ileri bir beyanda bulunmama izin ver
memenizi de rica ediyorum. 

CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Fizibilite rapor
larının halen devam edip etmediğini de öğrenmek 
istiyoruz Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sayın Başkan, bu noktada da değı rli senatöre ce
vap arz edeyim. 

Çalışmalar devanı ediyor. Maden Tetkik Ara
ma Enstitüsü büyük gayretler •göp'ermiş; fakat 
bu konuda meselelerin ne olduğunu açıklamak 
için vakit biraz erken. İzin verirseniz, bu nokta
da ya şahsen ya yazılı -olarak cevap vereyim. 

BAŞKAN — Evet efendim, Sayın Bakan ya
zılı olarak cevap vermeyi lüzumlu görüyorlar. 
Arkadaşımdan da ben istirham ediyorum, Bakan 
mahzur mütalâa ediyor. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
Nİ M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Mahzurlu olacaktır; yani kamu yararına olmaya
caktır daha fazla izahat vermem. 

BAŞKAN — Başka soru var mıydı efendim? 
İSA II. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — En sonunda size müsade edece

ğim Sayın Bingöl. Yani cevabı verilmeyen soru 
Ya,- mı efendim? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — Sa
yın. Başkan,.. 

BAŞKAN — Zatıâlinizin mi, hangisi efen
dim? 

CEMALETTİN İNKAYA (Balıkesir) — 
Elektrik İşleri Etüt İdaresinin Keban'da bu ma
ğaraları kapatmak üzere, çimento enjeksiyonu 
ameliyesi yaptığı söylenmekte, halbuki onun gö
revi ve ihtisas: 'dışında bir iştir. Doğru mudur? 
Doğruysa, ne maksatla, nasıl bu idareye verilmiş
tir.' 

BAŞKAN — Evet, buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Sorunuzu biraz evvel tekrar yetkili arkadaşım
dan sordum: «Buna muktediriz, (bunu yapacak 
başka 'bir Devlet kuruluşu da yoktur,» mütalâa-
sındadır. Ben ibu mütalâayı tamamen benimsi
yorum ve bir mesuliyeti varsa tekab'bül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Evet. 
Sayın Bingöl, sorunuzun kısa olmasını rica 

edeceğim. 
İSA H. BİNGÖL (Muş) — Sayın Başkan, 

4 - 5 cümle arz edeceğim ve soru soracağım. 

Yurdumuz bir bütündür. Mevcut tabiî kay
naklardan her birimizin eşit derecede faydalan
mak hakkımızdır. Bunlardan yakıt olarak kulla
nılanlardan odun, kömür, petrol hemen hemen 
Devlet tekelindedir. Doğu bölgesi ihtiyacı en çok; 
fakat pazar bedeli bakımından en yüksek ve te
min bakımından en zor bir bölgedir. Tonu 350, 
450, 2 000 liradır. Bu yaz Orman Bakanlığı 
Elâzığ'da bir yakıt simpozyıımu tertipledi. Ama 
bu tertip sadece toplantı yapmaktan ibaret kal
dı. Sorum şimdi şu : 

Bakanlığınızın bu 'hususta bir plânı ve pro
gramı var mıdır ye program veya plânlanan so
run hangi mevsim veya hangi sene gerçekleşebile-
cektir? Zira azap, fevkalâde fecî. 

BAŞKAN — Peki efendim. Soru anlaşıldı de
ğil mi Sayın Bakan? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Tabiî efendim. 

Yakıt kaynaklarının genellikle Orta ve Batı 
Anadolu'da olması, Doğu Anadolu'nun da yakıta 
iklim itibariyle daha çok muhtaç bulunması sıkın
tının başlıca nedenidir. Doğu Anadolu'da mev
cut bulunan birkaç ocağın daha fazla verim sağ
laması için, ocak sahipleriyle yaz aylarında top
lantı yaptım ve kendilerine meşru ve kanunî im
kânlar içinde yardıma çalıştım ve bu yardımla
rın faydası görüldü. Geçen yıla nazaran Doğu 
Anadolu'da Şırnak'ta -ve Erzurum civarında bu
lunan yataklardan çok daha fazla yakıt istihsal 
edilmiştir. . Bu yataklar maden kanunu çıkar ise, 
sahipleri tarafından 'memnuniyetle ve kendi is
tekleriyle bir kısmı Devlete devredilmek isten
mektedir. Kanununuzu beklivorum. Devlete 
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geçirdiğimiz takdirde, belki daha geniş ölçüler
de istihsal yapacağız. Hiç şüphesiz daha da ucuz 
satabileceğiz. Çünkü Devlet yakıtta (belli ölçüde 
zarara katlanmaktadır, sosyal adalete yardımcı 
olabilmek için. 

BAŞKAN — Bitmedi mi efendim? 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Hayır efendim. Bir iki nokta daha, müsaade eder
seniz. 

Öte yandan Doğu Anadolu'ya en kıymetli kö
mürlerimizi göndermeye çalışıyoruz. Çünkü nak
liye ücretine değmesi için bunu yapmak mecburi
yeti vardır. O yüzdendir ki, Ankara'ya da en 
kıymetli kömürlerimizin tamamını tahsis edemi
yoruz 

Bir soru sahibi arkadaşım biraz evvel bu kö
mürlerin tamamını Ankara'ya verseniz hava kir
lenmesi önlenir, diyordu. Gerçi tamamını da ver
sek, Ankara'nın ihtiyaçlarını bütünüyle tatmin 
etmiş olmayacağız. Onda da gene kükürt var, 
yine duman var; fakat şunu kabul etmek lâzım 
ki, Türkiye'nin meseleleri bir şehrin meselesin
den ibaret değildir Ankara'da hava temizleme
yi hesaba katarken, İstanbul'da gecekonduda mal
tızda kömür yakaealk fukaraya kok vermek ge
reğini, Karşıta şu kadar rakım ve şu kadar sert 
iklimde de, kaliteli kömür yakmak mecburiye
ti olduğunu hesaba katmak gerekiyor. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, çok kısa olmasını 
istirham etmiştim. Çok vakit geçti. 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Peki efendim. 

Devlet bunlar arasında bir denge kurmaya ça
lışıyor. 

BAŞKAN — Sayın Soydan, siz son sözü mü 
konuşacaksınız, yoksa soru mu soracaksınız? 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Soru soraca
ğım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Efendim, Sa

yın Bakan Elbistan ve Afşin kömürleri üzerine 
temas ettiler. Bunları tenevvür etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Umumî konuşmasında da var. 
HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Evet, Yalnız 

bir soru soracağım. Bu kömür mevzuu, ciddî ola
rak Hükümet tarafından ele alınması karşısında, 
Kapıdere ve kömür havzası arasındaki, 85 kilo

metre bir yol var. 250 tonluk araçlar ve vasıta 
geçecek, bu vasıtayı taşıyacak yol mevzuu üze
rinde Bayındırlık veya Ulaştırma Bakanlığının 
koordone bir çalışması var mıdır? 

BAŞKAN — Ba^ymdırlık Bakanı geçen gün 
yapılacağını söyledi ya, Sayın Soydan yok muy
dunuz zatıâliniz? 

HİLMİ SOYDAN (Maraş) — Hayır o yol 
başka. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Ben soruyu anlıyorum Saym Başkan. Bir cümle 
ile cevap verebilir miyim? 

BAŞKAN — Evet buyurun, kısaca efend"m. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ. KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Alternatifler üzerinde henüz bir karar vermedik, 
birlikte .çalışıyoruz. 

BAŞKAN — Peki efendim. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Sayın Başkan, 

müsaade eder misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Ortaç. 
CAHİT ORTAÇ (Bursa) — Lütfederlerse, 

volfram, hakkındaki sorumun cevabının yazılı ol
masını rica edeceğim. 

BAŞKAN — Peki Saym Ortaç. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA

NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Hay hay, memnuniyetle efendim. 

BAŞKAN — Tamam efendim, teşekkür ede
rim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKA
NI M. NURİ KODAMANOĞLU (Devamla) — 
Teşekkür ve saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanlığı 1973 malî... 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Saym 
Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, müzakere bitti. 
İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben söz 

istiyeceğim, Saym Yiğit Köker'in sormuş olduğu 
sual, benim Bakanlığım zamanını ilgilendirir. 

BAŞKAN — Siz mesul değilsiniz ki, cevap 
veresiniz. 

İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Hayır 
efendim. 

BAŞKAN — O, Bakana sordu suali efen
dim. 
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İHSAN TOPALOĞLU (Giresun) — Ben su
aldeki kastı 'biliyorum. Müsaade ederseniz iki 
dakikanızı rica •ediyorum. 

BAŞKAN — Enerji ve Kaynaklar Bakanlığı 
1973 malî yılı Bütçesinin tümü üzerindeki mü
zakereler bitmiştir. 

Bölümlere gedilmesini oylarınıza arz ediyo
rum. Kaibul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
mişti ı*. 

O) 

Bölüm 
(Prog.) 

•101 

102 

ENERJİ! VE TABİ3 KAYNAKLAR 
BAKANLIĞI BÜTÇESİ 

Lira 

5 188 744 

111 

Genel Yönetim 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 
Destek Hizmetleri t 2 103 859 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 
Maden, Enerji ve yakıt kay
naklarının işletilmesinin sağ
lanması 462 255 235 
BAŞKAN — Kafcul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

900 Hizmet programlanın dağı-
tıla'mayan transferler. ma
lî transferler 11 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

805 240 

3. — Devlet :Su İsleri Genel Müdürlüğü 1973 
yılı Bütçe \kanunu ^tasarısı ve Karma [Bütçe Ko
misyonu raporu ''(Millet Meclisi : 1/738; 'Cum
huriyet Senatosu : 1/137) (S. Sayısı ': 169) '(1) 

BAŞKAN.— Devlet Su İşleri Genel Müdürlü
ğü 1973 yılı Bütçesinin maddelerine geçiyo
ruz. 

1 nci maddeyi okutuyorum. 

Devlet jSrj İşler:'. Geneli Müdürlüğü 1973 yılı 
' bütçe kanun! tasarısı 

Maddi? 1. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün 1973 malî yılında yapacağı hizmetler' 
için, bağlı (A) işaretli cetvelde gösterildiği üze
re. 4 102 648 063 lira ödenek verilmiştir. 

(1) 169 S. Sayılı •basmayazı 30 . 1 . 1973 ta
rihli 21 nci Birleşim tutanağına eklidir. 

BAŞKAN 'A) işaretli cetveli okutuyo-

Lira 

run^ 
Bölüm 
(Prog.) 

101 Genel Yönetim 65 950 041ı 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

102 Destek Hizmetleri 258 366 944 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

103 Makine ve teçhizat satmalına 
destek hizmetleri 406 826 257 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

111 'Sulama ve taşkın koruma te
sisleri işletme hizmetleri 
(İşletme) Ü36 779 402 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

112 Baraj, büyük sulama ve içme 
suyu tesisleri yapımı. (Büyük 
su işletmeleri) 2 820 273 444 
BAŞKAN — Kaibul edenler..' 
Etmeyenler.. Kaibul edilmişti;1.. 

113 Sulama, taşkın kontrolü, dere
mi j vo kurutma tesisleri ya
pımı (Küçük saı işleri) 141 328 972 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

L14 Yardımcı hizmetler 17 288 055 
BAŞKAN — Kaibul edenler.. 
•Etmeyenler.. Kaibul edilmişti.'.. 

903 Hizmet programlarına dağıtı
lamayan transferler 255 854 928 
BAŞKAN — Kaibul. edenler.. 
Etmeyenler*.. Kaibul edilmiştir.. 

1 nci maddeyi okunan (A) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kaibul 

nlcr.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünün gelirleri, bağlı (B) işaretli cetiveldıe 
gösterildiği üzeret 4 102 648 063 lira olarak tah
min edilmiştir. 
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BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

Oeliî 
Türü Lira 

2 Vergi dışı gelirler 112 407 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kabul edilmiştir.. 

3 özel gelirler 3 990 241 063 
BAŞKAN — Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Kaibul edilmiştir.. 

2 nıei maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 
'birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler.. Etmeydiler.. Ka*bul edilmiştir. 

Mad.de 3. — Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğünce 1973 malî yılında elde edilecek gelir çe
şitlerinden her birinin dayandığı hükümler, 
(bağlı (C) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk ve 
tahsiline 1973 malî yılında da devanı olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Devlet !Su İşleri Genel Müdür
lüğünce gelecek yıllara geçici yüklenmelere gi
rişme ye yetki veren kanunlar, bağlı (C) işaret
li cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (D) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 5. — Harcamalara ait formül, bağlı 
(R) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (R) işaretli cet
veli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 6. — Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünce girişilecek sâri taahhüt işlerinde kul
lanılmak üzere, bono ihracına yetki verilmesi 
hakkındaki 297 sayılı Kanunun 1 ve 2 nci fıkra
sı hükümleri 1973 malî yılında uygulanmaz. 

3 . 7 . 1968 tarih ve 1053 sayılı Kanun ge
reğince Ankara ve İstanbul şehirlerine içme, kul
lanma ve endüstri suyu temini maksadıyle giri
şilecek taahhütlerin tutarı için, aynı kanunun 1 
nci maddesinde, gösterilmiş bulunan azamî taah
hüt hadleri, dış yardımlardan temin olunan pro
je kredileri için 1973 malî yılında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

J Madde 7. — Baraj ve hidro - elektrik sant
ralleri inşası dolayısıyle yerlerinin değiştirilme
sine zaruret hâsıl olacak kara, demiryollarının 
varyant, yol köprü inşaatı ile bu gibi yerlerde 
ulaşımın süratle sağlanması amacıyle havaalan
larının inşa, ıslâh ve tevsii, baraj ve göl sahala
rında kalan akaryakıt boru hatlarının varyantı 
için Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bütçesine 
konulan ödenekten lüzumlu görülecek miktarın 
Bayındırlık Bakanlığı ile Köy İşleri Bakanlığı 
ve Karayolları bütçelerine bağlı (A) işaretli cet
velin ilgili projelerine aktarmak için gerekli iş
lemleri yapmaya Maliye Bakanı yetkilidir. Pro
jelerde yer alan proje kredilerinden bu işlerde 
kullanılacak miktarın, Bayındırlık Bakanlığı ile 
VL'öy İşleri Bakanlığı ve Karayolları Genel Mü
dürlüğüne devri için gereken işlemleri yapmaya 
Maliye Bakanı yetkilidir. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 8. — Devlet daire ve müesseseleri 
ile kamu tüzel kişileri, dernek ve diğer kurum
lar ile özel kişiler tarafından veya dış yardım
lardan 6200 sayılı Kanun kapsamına giren yer
altı. yerüstü suları etüt, proje ve inşaat yap
tırılması amacıyle Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğüne yatırılacak paralar, bağlı (B) işaretli 
cetvelde açılacak özel bir tertibe gelir, diğer ta
raftan (A) işaretli cetvelde mevcut veya yeni
den açılacak özel projelere Maliye Bakanlığın
ca ödenek kaydolunur. Devlet Su İşleri Genel 
Müdürlüğü işin gerektirdiği ahvalde gelir ve 
ödenek kaydı işlemini beklemeksizin (A) cetve
linin ilgili proje ödeneklerinden gerekli harca
mayı yapabilir. İşin bitiminde yapılan kesin har
camalara göre tahakkuk eden miktarı ilgili pro
jesindeki ödenekten harcama yapılan projeye 
aktarmaya Maliye Bakanı yetkilidir. 

Bu ödeneklerden yılı içinde sarf edilmeyen kı
sımlar, ertesi yıla yukardaki fıkra esasları da
iresinde devren gelir ve ödenek kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

Madde 9. — Bu Kanun 1 Mart 1973 tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-

1 mistir-. 
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Madde 10. — Bu Kanunu Maliye ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ©diyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

4. — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Büt
çe kanunu tasarısı ve Karına Bütçe Komisyonu 
raporu (Millet Meclisi 1/750; Cumhuriyet Se
natosu : 138) (S. Sayısı : 175) (1) 

BAŞKAN — Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 
malî yılı Bütçesine geçiyoruz. 

1 nei maddeyi okutuyorum. 

Petrol Dairesi Başkanlığı 1973 yılı Bütçe 
kanunu tasarısı 

Madde 1. — Petrol Dairesi Başkanlığına 
1973 malî yılında yapacağı hizmetler için, bağ
lı (A) işaretli cetvelde gösterildiği1 üzere, 
(4 573 477) lira ödenek verilmiştir. 

BAŞKAN — (A) işaretli cetveli okutuyo
rum : 

(A) işaretli cetvel : 
Bölüm 
(Prog\) Lira 

101 Genel yönetim 1 399 168 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

102 Destek hizmetleri 1 024 822 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

11.1 Petrol faaliyetleri ile ilgili 
hakların verilmesi, kontrol 
ve denetim hizmetleri 1 701 986 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

900 Hizmet programlarına da
ğıtılamayan transferler 447 50.1 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1 nci maddeyi, bağlı (A) işaretli cetveli 
ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

(1) 175 S. Sayılı basmayazı 3 . 1 . 1973 ta-
rilüi 21 nci Birleşim tutanağmın sonuna eklidir. 

6 . 2 . 1973 O : 3 

Madde 2. — Petrol Dairesi Başkanlığının. 
gelirleri, bağlı (B) işaretli cetvelde gösteril
diği üzere, (4 573 477) lira olarak tahmin edil
miştir. 

BAŞKAN — (B) işaretli cetveli okutuyo
rum. 

B — Cfetvdüi 
Gelir 
türü Lira 

2 Yergi dışı gelirler 15 000 
BAŞKAN — Kabul edenler.... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 Özel gelirleri 4 558 477 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi bağlı (B) işaretli cetveli ile 

birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Petrol Dairesi Başkanlığınca 
1973 malî yılında elde edilecek gelir çeşitlerin
den her birinin dayandığı hükümler, bağlı (C) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Bu cetvelde yazılı gelirin tarh, tahakkuk 
ve tahsiline 1973 malî yılında da devam, olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi bağlı (C) işaretli cet
velle birlikte oylarınıza arz ediyorum. Kaibıdi 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — Harcamalara ait formül, bağ
lı (E) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi, bağlı (E) işaretli 
cetveli ile birlikte oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 

Madde 5. — Kamulaştırma bedeli ile ika edi
lecek zararlar karşılığı olarak petrol hakkı sa
hiplerinden alınacak paralardan idarece gelir 
kaydı lâzımgelenler,bir taraftan bağlı (B) işa
retli cetvelde gelir, diyer taraftan (A) işaretli 
cetvelin ilgili program, altprogram, faaliyet 
veya projelerine Maliye Baikanlığıııca ödenek 
kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Madde 6. — Bu kanun 1 Mart 1973 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 
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Madde 7. — B u kanunu Maliye ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar bakanları yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oylarınıza arz ediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylarınıza arz ediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tasarı açık oya sunulacaktır. 

6 . 2 . 1973 O : 3 

Petrol Dairesi Bütçesinin hayırlı, uğurlu ol
masını dilerim. 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Büt
çesi hayırlı veuğurlu olsun. 

Devlet Su İşleri Bütçesi hayırlı, uğurlu ol
sun. 

Bugün saat 9,30'da toplanmak üzere Birle
şimi kapatıyorum. 

Kapanıma saati : 03,1'D 
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Bcsvlct üretme Çiftlikleri Genel Müdürlüğü 1973 yılı 'Bütçe ikanunu Ita'sarısma 'verilıectı oylanın 

sonucu : (S. ISaiyısı : 170) 
(Kabul edilmiştir.) 

TABÎÎ ÜYELER 
Refet Aksoyoğlu 
Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi 
Vehbi Ersü 
Suphi Gürsoytrak 
Kadri Kaplan 
Suphi Karaman 
Kâmil Karavelioğlu 
Sami Küçük 
Sezai O'Kan 
Fahri Özdilek 
Selâhattin özgür 
M. Şükran Özkaya 
Haydar Tunçkanat 
Ahmet Yıldız 
Muzaffer Yurdakuler 

ADANA 
M. Yılmaz Mete 

ADIYAMAN 
Mehmet Sırrı Turanlı 
AFYON KARAHlSAR 
M. Kâzım Karaağaçh-
oğlu 
Ahmet Karayiğit 
Kemal Şenocak 

AMASYA 
Macit Zeren 

ANKARA 
İsmail Yetiş 

ATDW 
Ali Celâlettin Coşkun 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Nuri Demirel 
Mehmet Güler 
Nejat Sarlıcalı 

BİLECİK 
Mehmet Orhon Tuğrul 

Üye sayısı : 184 
Oy verenler : 121 

Kabul edenler : 113 
Reddedenler : İ 

Çekinserler : Ü 
Oya katılmıyanlar : 60 

Açık üyelikler : :' 

[Kabul edenler] 
BÎNGÖL 

A. Hikmet Yurtsever 
BİTLİS 

Orhan Kürüm oğlu 
BOLU 

Turgut Yaşar Gül ez 
Alâettin Yılmaztürk 

BURDUR 
ö Faruk Kın ay t ürk 

BURSA 
I. Sabri Çağlayangil 
Şeref Kayalar 
Cahit Ortaç 

ÇANAKKALE 
Nahit Altan 
Ziya Termen 

ÇANKIRI 
Gürhan Titrek 

ÇORUM 
M. Şevki Özçetin 
Safa Yalçuk 

DENİZLİ 
Ali Kemal Turgut 

DİYARBAKIR 
Azmi Erdoğan 

EDİRNE 
Mehmet Nazif Ergeneli 

ELAZIĞ 
Celâl Brtuğ 
Salim Hazerdağlı 

ERZİNCAN 
Fehmi Baysoy 

ERZURUM 
Osman Alihocagil 
Sakıp Hatunoğlu 

Edip Somunoglu 
ESKİŞEHİR 

Ömer Ucuzal 

— 2£ 

GAZİANTEP 
Ibralıim Tevfik Kutlar 

GÜMÜŞANE 
Abbas Cilâra 

HAKKARİ 
Necip Seyhan 

HATAY 
M. Enver Bahadırlı 
Mustafa Deliveli 

İSPARTA 
Mustafa Gülcügü 

İÇEL 
Talip Özdoîay 

İSTANBUL 
Mebrure Aksoley 
Şevket Akyürek 
Halûk Berkol 
Ekrem Özden 
Rifat öztürkçine 
Cemal Yıldın m 

İZMİR 
Mustafa Bozoklar 
Mümin Kırlı 

KARS 
Y. Ziya Ayrım 
Mehmet Hazer 

KASTAMONU 
Mehmet Çamlıca 
Ahmet Nusret Tuna 

KAYSERİ 
Hüsnü Dikeçligii 
Hüseyin Kalpaklıoğlu 
Sami Turan 

KIRKLARELİ 
Ali Alkan 

KONYA 
Osman Nuri Canpolat 
Sedat Çumralı 
Fevzi Halıcı 

$5 — 

Fakih Özlen 
Mehmet Varışlı 

KÜTAHYA 
A. Orhan Akça m 

I. Etem Erdinç 
MALATYA 

Haindi Özer 
MANİSA 

Oral Karaosımanoğlu 
A. Orhan Süersan 
Ruhi Tunakan 

MARDİN 
Abdurrahman Bayar 
Abdülkerim Saraçoğlu 

MUĞLA 
llyas Karaöz 
Haldun Mentoşeoğlu 

NEVŞEHİR 
I. Şevki Atasağun 

ORDU 
Şevket Koksal 

RİZE 
0. Mecdi Agun 

SAMSUN 
H. Enver Işıklar 
Rıza Isıtan 
Refet Rendeci 
Fethi Tevetoğlu 

SİİRT 
Abdurrahman Kavak 

SİNOP 
Nâzım îneheyli 

srvAS 
Adil Altay 
Nurettin Ertürk 
Hüseyin Öztürk 

TEKİRDAĞ 
Hayri Mumcuoğlu 
Cemal Tarlan 
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TOKAT 
Ali Altuntaş 

TRABZON 
Reşat Zaloğlu 

URFA 
Hasan Oral 

TABİİ ÜYELER 
Ekrem Acuner 
İsmet İnönü 
Mehmet Özgüneş 

ADANA 
M. Nuri Âdemoğlu 
Mukadder Öztckin (B.) 
Mehmet Ünaklı (Bşk. V.) 

AĞRI 
Salih Türkmen 

ANKARA. 
Hıfzı Oğuz Bekat& 
Turgut Cebe 
Turhan Kapanlı 
Yiğit Köker 
Mansur Ulusoy 
Mahmut Vural 

ANTALYA 
Mehmet Pırıltı 
Âkil'Tekin (1. Â.) 

ARTVİN 
Felımâ Alpaslan (B.) 

AYDIN 
Halil Goral 

YOZGAT 
İsmail Yeşilyurt 

ZONGULDAK 

Tarık Remzi Baltan 
Ahmet Demir Yüce 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELEE 

Selâhattin Babüroğlu 
Fethi Çelikbaş 
Hayri Dener 

[Reddeden] 

GAZİANTEP 
Salih Tanyeri 

[Çekinser] 
İZMİR 

Beliğ Beler 

[Oya katîlmıy anlar] 
BALIKESİR 

Cemalettin İnkaya 
BURSA 

Saffet Ural 
DENİZLİ 

Hüseyin Atmaca 
DİYARBAKIR 

Selâhattin Cizrelioğlu 
GİRESUN 

Sabahattin Orhon 
ihsan Topak) ğlu 

İÇEL 
Lütfi Bilgen 

İSTANBUL 
Erdoğan Adalı 
Tekin Arıburun 
(Başkan) 
0. Zeki Gümüşoğlu 
Fikret Gündoğan 

IZMlR 
Nazif Çağatay (î.) 
Orhan Kor 
Necip Mirkelâmoğlu 

KARS 
Sırrı Atalay (Bşk.V.) 

KIRŞEHİR 
Halil Özmen (İ.) 

KOCAELİ 
Hikmet Işmen 
Lûtfi Tokoğlu 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 

MANİSA 
Doğan Barutçuoğlu 
(D 

MARAŞ 
Adnan Karaküeük (B.) 
Hilmi Soydan 

MUŞ 
Isa Hisan Bingöl 

NİĞDE 
Kudret Bayhan 
Hüseyin Avni Göktürk 

ORDU 
Selâhattin Acar 
Bekir Sıtkı Baykal 

(1) 
SAKARYA 

Osman Salihoğlu (I.) 
Mustafa Tığlı (İ.) 

[Açık Üyelikler'] 

Eskişehir 1 
Sivas 1 
L'rfa * 1 

Yekim 3 

— 21 56 — 

Özer Derbil 
Sait Naci Ergin 
Nihat Erim 
Fahri Korutürk 
Tayfur Sökmen 
Bahriye üçok 

TOKAT 
Zihni Beti! 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu (t.) 
ö. Lûtfi Hocaoğlu 

TUNCELİ 
Arşla Bora (1.) 

UŞAK 
Mehmet Faik Atayurt 

VAN 
Ferid Melen (Başbakan) 

YOZGAT 
Sadık Artukmaç 

ZONGULDAK 
Mehmet Ali Pestilci 

CUMHURBAŞKANIN
CA SEÇİLEN ÜYELER 
Cihat Alp a n 
Vahap Güvenç 
Mehmet İzmen (B.) 
ıSaıbahattin Özbek (B.) 
Naim Talû (B.) 
Halil Tunç 



Cumhuriyet Senatosu 
GÜNDEMİ 

28 NCÎ BİRLEŞİM 

6 . 2 . 1 9 7 3 Salı 

8aaJt : 9,30 
I 

A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 
KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK 
İŞLER 

II 
SORULAR VE GENEL GÖRÜŞME 

III 
ÖNCELİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞ

TIRILAN İŞLER 

IV 
A - HAKLARINDA İVEDİLİK KARARI 

VERİLEN İŞLER 

B - TÜZÜK GEREĞİNCE BİR DEFA 
GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

1. — 1973 yılı Bütçe kanunu tasarısı ve Büt
çe Karma Komisyonu raporu (Millet Meclisi : 
1/734; Cumhuriyet 'Senatosu : 1/124) (S. da
yısı : 167) (Dağıtma tarihi : 27 . 1 . 1973) 

V 
İKİ DEFA GÖRÜŞÜLECEK İŞLER 

A - İKİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

B - BİRİNCİ GÖRÜŞMESİ YAPILACAK 
İŞLER 

\>+«^—-*« 




